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Som uppfödare kan du ge bort ett 
medlemskap i Cavaliersällskapet till 
en ny valpköpare till ett introduktions-
pris av 100 kr. (Gäller även utländska 
valpköpare.)

Vid varje årsmöte får de uppfödare som 
introducerat ny valpmedlem delta i en 
utlottning av presentkort. Ett på 500 kr, 
ett på 300 kr och ett på 200 kr. För
1-5 introducerade valpar får uppfö-
daren en lott, för 6-10 introducerade 
valpar får uppfödaren två lotter och så 
vidare

Betalningen sker till vårt plusgirokonto: 
79 89 19 -7

Då SKK ej kan handha detta ska uppfö-
daren och de introducerade valpköpar-
nas namn, adress, telefonnummer och 
mejladress rapporteras till Rolf Lund-
gren per brev eller via mejl.

Rolf Lundgren
Skäret 12
663 42 Hammarö
Tel: 054-52 19 76, 070-344 40 59
rolf@cavaliersallskapet.net

Cavaliersällskapet har idag cirka 2 000 
medlemmar. Medlemsskapet berätti-
gar bl.a. till att ställa ut på Cavaliersäll-
skapets specialutställningar samt att 
man fyra gånger om året får tidningen 
Cavalierbladet
Medlemsavgift: 290 kr
Familjemedlem: 70 kr
Foreign member: SEK 290

Det är SKK (Svenska kennelklubben) 
som tar hand om hanteringen av vårt 
medlemsregister och avgifter. Vill du 
anmäla dig som ny medlem, ändra 
adress med mera gör du det till SKK 
via telefon 08-795 30 50 (mån-fre 
klockan 10-12, 13-15) eller via mejl 
medlem@skk.se. Du betalar när du fått 
inbetalningskortet från SKK.

När du anmäler dig till någon av SCKCS 
officiella utställningar går 10 kronor till 
fonden.

Uppfödare och hanhundsägare, skänk 
25 kronor per valp till fonden! Litet 
eller stort bidrag är lika välkommet och 
betydelsefullt. Alla som skänker pengar 
till fonden får sitt namn publicerat i 
Cavalierbladet. Vill du inte stå med 
namn i tidningen, ange att du vill vara 
anonym på talongen. Sätt in ditt bidrag 
på SCKCS Plusgiro 798919-7. 

Ange att det är till Hälsofonden och 
skriv ditt namn så vi vet vem som 
skänkt bidraget. 

Tack för ditt bidrag!
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INNEHÅLL

Styrelsen

Vår huvudsponsor är Agria. Samarbetet 
omfattar försäkringsprodukter, reklam- 
och marknadsföringsaktiviteter, spons-
ring, stipendiesamarbete och arbete med 
gemensamma intressefrågor m.m.

Vi har även ett samarbetsavtal med Royal 
Canin som syftar till att sprida information 
om hunden och fodrets betydelse för ett 
sunt och hälsosamt liv.

SPONSORER

Huvudsponsor

Samarbete

Ditt namn i SCKCS digitala medlemsregistret
SCKCSs medlemsregister är helt digitaliserat sedan många år tillbaka. Det 
händer ibland att sponsorer och andra företag vill köpa rätten att få använda sig 
av registret vid ett avtalat tillfälle. För att SCKCS ska kunna bevilja detta, krävs 
att klubbens medlemmar först ska få en möjlighet att tacka nej till att det egna 
namnet ingår i denna överlåtelse. Så vill du att ditt namn ska strykas vid dessa 
tillfällen, kontakta SCKCSs medlemsansvarig och meddela detta. Observera att 
ditt namn finns kvar i original registret så länge du är medlem. Ovan handlar 
enbart om en tillfällig överlåtelse till utomstående part.

Medlemsförmån AGRIA 
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet 
får 10 % rabatt på sin hundförsäkring.
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Ordförande har ordet
Hej alla Cavaliervänner !
Vi närmar oss slutet på klubbens 45:e verksamhetsår och 
förberedelserna inför årsmötet den 17 februari 2018 på-
går för fullt i form av bl a verksamhetsberättelse för 2017, 
verksamhetsplan och budget för 2018, förslag till stadge-
enliga val.

Några axplock från händelser under hösten är bl a Ken-
nelfullmäktige, uppfödarträffar, domarkonferens, enkä-
ten om medlemmarnas önskemål om tillgänglighet och 
innehåll i olika mediekanaler (tidning, webplats, face-
book, youtube m fl).

Den första helgen i oktober var det Kennelfullmäktige 
(KF), som är Svenska Kennelklubbens högsta beslutande 
organ. Det blev ett lugnt KF, såväl verksamheten under 
gångna två åren som verksamhetsplanen för de kom-
mande två åren godkändes. Alla av valberedningen före-
slagna personer valdes till sina förtroendeposter. Nästan 
alla motioner beslutades enligt SKK centralstyrelses för-
slag. Av centralstyrelsens fem förslag till uppdrag för att 
utveckla SKK för framtiden antogs fyra av KF. Förslaget 
avseende samverkan med privat sektor återremittera-
des av KF till centralstyrelsen för vidare utredning fram 
till nästa KF 2019. Mer från KF finns att läsa i tidningen 
Hundsport och på ww.skk.se.

Höstens fyra möten i våra Lokalområden med etable-
rade uppfödare, uppfödare som står i ”startgroparna” 
samt ägare av avelshannar blev mycket lyckosamma och 
uppskattade av deltagarna. Det huvudsakliga syftet med 
mötena har varit att skapa insikt och engagemang för att 
gemensamt arbeta för att nå målen i vår reviderade RAS 
(rasspecifika avelsstrategier). Vi utvärderar nu dessa mö-
ten för att bestämma ambitionsnivån för motsvarande 

aktiviteter under 2018.

En mycket lyckad domarkonferens genomfördes en helg 
i slutet av oktober. Konferensen samlade drygt 70 doma-
re under de två dagarna. Planering och förberedelser av 
konferensen har pågått under drygt två års tid i samarbe-
te med rasklubbarna för Shetland Sheepdog och Bearded 
Collie samt svenska klubben för ungerska rashundar. Bl 
a har vi utarbetat en ny utgåva av ett kompendium med 
bedömningsanvisningar för vår ras. Kompendiet kommer 
att kunna beställas från vår webplats.

Vi har utvärderat enkäten avseende tillgänglighet och 
innehåll i olika mediekanaler, en sammanfattning presen-
teras på annan plats i det här numret av Cavalierbladet. 
Under 2018 kommer vi att införa några förändringar i 
kommunikationen som vi hoppas möter en del av för-
väntningarna från medlemmarna.

Vem blir årets Bragd Cavalier och årets Allround Cava-
lier?  Sista datum för nominering är 31 december. Dessa 
utmärkelser kommer vi att belöna med diplom samt ett 
stipendium i samband med årsmötet. Utställnings- och 
tävlingsutmärkelser 2017 utdelas i samband med utställ-
ningen och tävlingarna i Eskilstuna 5–6 maj 2018.
 
Lycka till 2018 med alla medlemsaktiviteter i våra Lokal-
områden, utställningar och tävlingar för dem med det in-
tresset samt de aktiviteter som är förknippade med det 
förändrade hälsoprogrammet för vår ras.

Jag önskar samtliga medlemmar en skön och avkopplan-
de jul- och nyårsledighet tillsammans med släkt, vänner 
och inte minst era Cavalierer! 
 
Hälsningar 
Hans

UTMÄRKELSER 
2017

Glöm inte att skicka in dina 
resultat för tävlingsåret 2017.  
Senast 31/12 vill vi ha dina 

resultat.  
Mer information finns på 

webbplatsen 
www.cavaliersallskapet.net 
om hur du räknar ut specifik 
gren och vart du skickar dina 

resultat.

Valpintroduktioner 
25/8 2017 till 31/10 2017

Videdalens Kennel - Pia Rundquist  
Cavillas Kennel - Charlotta Hjärpe  

Cavanzas Kennel - Andreas o Joel Lantz  
Massgaisten Kennel - Ulrika Nettermark 

MiniMax's Kennel - Bibbi Franzén 
Glittertinds Kennel - Kari och Dan Sundqvist 

Mixangels Kennel - Helena Karlsson 
Cia-Balders Kennel - Eva-Lotta o Kurt Balder 

Candygolds Kennel - Margot Hörnqvist  
Gullvivans Kennel - Marita och Henrik Ekman
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VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2018
Lördagen den 17 februari klockan 13.00

Scandic hotell Upplands Väsby    
 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 12.00 

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 
13 januari 2018.

Valberedningen förbereder valen som ska ske vid årsmötet och de tar tacksamt emot 
förslag till dessa. 

Kontakta:
Kenneth Persson, sammankallande: 070-225 8014

Kenneth Bergqvist: 073-500 9234

Exteriördomarkonferens 
2017

Helgen 21-22 oktober samordnade Cavaliersällskapet 
tillsammans med tre andra klubbar en Exteriördomar-
konferens på Scandic i Upplands-Väsby för de Svenska 
utställningsdomare som dömer bla. våra Cavalierer i ut-
ställningsringarna världen över.
Det är 11 år sedan en liknande konferens om just Cavalie-
ren ägde rum. Denna gång stod Sara Nordin längst fram 
och presenterade vår underbara ras för ett 70-tal utställ-
ningsdomare. Sara pratade om hur rasen såg ut när den 
grundades i England 1928 och fram till idag. Syftet med 
dagen var att informera våra domare vad de ska tänka på 
när de dömer våra Cavalierer ute i ringarna.  Sara visade 
många bilder för att vi skulle förstå skillnaderna på 

huvudformer, kropps 
proportioner, päls, färg 
och teckning. 
Vi hade även en repre-
sentant från alla fyra 
färger med på plats som 
alla fick kika lite närma-
re på både i rörelse och 
på bordet.
Det var fantastiskt ro-
ligt att få se resultatet 
av allt arbete som lagts 
ner inför och under 
denna helg.  Klubbar 
som samarbetar med 
förberedelser och fram-
för allt våra egna damer 
som ligger bakom det 
nya fina Domarkom-
pendiet! 

Stort Tack till Sara Nordin, 
Kari Sundqvist och Anna 
Ackenäs för detta och även 
Tack till våra fyra hundäga-
re som ställde upp med sina 
fina hundar denna dag!

Vid pennan
Ewa-Marie Öderyd
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1. Medlemmar

Enkäten gav 237 svar. Av de svarande 
respondenterna är 92,8% kvinnor 
och 7,2% män. 

2. Åldersfördelning

Den övervägande delen deltagare i undersökning-
en är i åldern 40-54 år (46%). Av åldersgruppen 
55-69 år är andelen 28,3% och andelen av dem 
som är 25-39 år är 13,9%. Resterande responden-
ter under 24 och över 70 år ligger på 5,1% respek-
tive 6,8%.

3. Medlemmar

Cavaliersällskapet har ca 1900 medlemmar. 
Av de 237 respondenterna var det 78,5% 
som svarade att de var medlemmar och 
2,5% svarade att någon annan i hushållet 
var det. 19% angav att de inte var medlem-
mar i föreningen.

4. Information

En övervägande del (73,4%) får information 
via Cavalierbladet medan en andel på ca 
vardera 60% har svarat klubbens webbplats 
respektive Facebooksida. Drygt 18% får 
information via lokalområdets ombud.

Sammanfattning av Cavaliersällskapets 
enkätundersökning 2017

5. Mediekanaler

Sociala medier har högst antal användare 
varje dag tätt följt av webb & bloggar och 
TV. Antalet deltagare som dagligen läser 
tidningar ligger klart under i jämförelse 
med dessa.
När det gäller antalet läsare av klubbens 
tidning så är det dock förhållandevis stort 
antal läsare (se nedan).

6a. Tidningen

Av det totala antalet inkomna svar så 
är det 82,7%, dvs. 199 st som har läst 
Cavalierbladet.
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6b. Fördelning av svar - bladet

Andelen nöjda läsare ligger med tyngdpunkt på nivå 
3 på en skala mellan 1 och 4 från ”Inte alls nöjd” till 
”Mycket nöjd”. Andelen mindre nöjda noteras till 
totalt 32,1% vilket indikerar att det finns utrymme 
att förändra och förnya innehållet.

7a. Webbplatsen

88,6% har besökt webbplatsen och 
11,4% har inte gjort det.

7b. Fördelning av svar - webben

42,2% har svarat motsvarande nivå 3 av 4. 
Vi kan även konstatera att totalt 33,4% är 
mindre nöjda. Det har framförts önskemål 
om bl.a. en mer lättnavigerad webbplats 
med tydligt nyhetsflöde. Även information 
så som en lista på kommande utställningar, 
kalender, täckhundslista mm.

10. Mer från Cavaliersällskapet

De allra flesta deltagarna i undersökningen kan 
tänka sig att delta i flera enkäter vilket är väldigt 
bra! Det är genom er vi får veta att vi gör rätt. För 
att bli bättre och utveckla verksamheten behöver 
vi bli flera som bidrar; framför allt med bilder, 
filmklipp och olika innehåll som kan fylla alla våra 
medier!

9. Övriga digitala medier

Det har uttalats önskemål om att det 
ska finnas mer bilder på Facebook 
och Instagram. Filmklipp vill man 
också se. Till största delen roliga/
spännande/fina händelser, som ham-
nade på 68,4%, följt av Cavalierpro-
menader 46,8% samt tävlingar och 
utställningar på vardera drygt 38%. 

Hur ska vi bli bättre?
För att vi ska kunna klara av att genomföra det här förändringsarbetet behöver vi bli flera som hjälps 
åt med olika små uppdrag. Kan du också tänka dig att dra ett strå till stacken och göra 
Cavaliersällskapet till en ännu bättre hundförening? Kanske är du duktig på att fotografera (t ex på 
utställningar, tävlingar och i andra sammanhang), kan bidra med något knep och knåp till tidningen, 
skriva eller hålla oss informerade på annat sätt (t ex vad som händer i de olika lokalområdena)? Vi 
behöver hjälp från alla delar av landet! Håll utkik efter en förfrågan i tidningen och på webbsidan. 
Hoppas vi hörs!
Cavaliersällskapets kommunikationsteam
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Hjärtkollade cavalierer
Gå gärna in via vår webbplats och kika på båda våra listor över 

hjärtkollade cavalierer. Där finns en lista på tikar och hanar som vid 
hjärtkontroll har ua vid fyllda 8 år. Om hunden senare vid förnyad 

undersökning fått blåsljud ligger den ändå kvar på listan utan nya intyg.

Vi har också en lista på hanar som vid hjärtkoll har ua vid fyllda 5 år.

Listorna uppdateras regelbundet.
Uppgifterna hämtas från SKK/Avelsdata.

Ett hjärtintyg är giltigt i 12 månader och måste sen förnyas för att 
hunden ska kunna få ligga kvar på listan.

Ni hittar listorna på:
www.cavaliersallskapet.net/avel-och-halsa/

hjartkollade-cavalierer/
Undrar ni något ta gärna kontakt med mig som sköter listan:

Britt Hjertstrand
britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net

070-377 68 60

Hur länge kan en 
hund vara ensam?

En vuxen hund brukar klara av att vara 
ensam totalt fem timmar per dag. En 
åttaveckors valp kan däremot oftast 
inte vara ensam alls, utan måste trä-
nas att klara det. Hundar är individer 
och en del lär sig snabbt att vara en-
samma ett par timmar utan problem. 
Andra tycker att det är jättejobbigt 
att vara ensamma i bara tio minuter. 
 
Börja träna valpen att vara ensam så 
snart den har börjat känna sig hemma-
stadd i sin nya familj. Till en början läm-
nar du den endast korta stunder och den 
bör vara ordentligt rastad och gärna lite 
trött. Lämna dock inte valpen direkt efter 
att den har varit ute och lekt vilda lekar 
eftersom den då är uppe i varv. Gör ingen 
stor affär av att du går. Om valpen sover 
ska du absolut inte väcka den och göra 
den uppmärksam på att du lämnar den. 
Utnyttja naturliga situationer i vardagen 
till att träna ensamhet (kasta sopor, gå till 
tvättstugan, hämta posten och liknande).

Vad innebär "strikt 
hundägaransvar"? 

Vilka skyldigheter har 
jag om min hund råkar i 

hundslagsmål?

En hundägare har alltid strikt hundägaransvar, 
det vill säga du är alltid ansvarig för vad din 
hund företar sig, oavsett om hunden har blivit 
provocerad eller ej.
Ett exempel: Du har din hund lös på din tomt. 
Tomten är inhägnad men plötsligt kommer 
en främmande hund in på tomten och det blir 
slagsmål. När slagsmålet är över visar det sig 
att din hund är oskadad, men den främmande 
hunden har fått några bitsår. Som hundägare 
är du i detta läge skyldig att ersätta den andra 
hundägaren för eventuell veterinärvård, trots 
att den främmande hunden faktiskt inte har på 
din tomt att göra!
Om din hund råkar i slagsmål med en annan 
hund så är du alltid skyldig att ersätta den an-
dre hundägaren för eventuella skador som din 
hund orsakat. Detta gäller oavsett vem som kan 
anses ha varit vållande till slagsmålet. Den an-
dre hundägaren är naturligtvis lika ansvarig för 
sin hund och måste således ersätta dig för de 
eventuella skador din hund har ådragit sig.
Tänk på att kontrollera din hemförsäkring som 
bör innehålla en ansvarsförsäkring. Det kan an-
nars bli en mycket dyr historia om din hund rå-
kar ställa till med något.
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Det är nu 10 månader sedan det nya hälsopro-
grammet började gälla och vi kan faktiskt redan 
se förändringar i vårt tänk. Bland annat så har 
användningen av äldre hanar ökat ganska mar-
kant vilket är väldigt positivt. Vi kan också notera 
att antalet hjärtundersökta cavalierer har ökat. 
Detta kan förklaras med att klubben har satsat 
på att anordna subventionerade hjärtundersök-
ningar runt om i landet och att uppfödarna har 
pushat sina valpköpare att kolla sina hundar. 

Vi kan också notera, vilket var förväntat, att an-
talet registreringar har sjunkit. En del kan för-
klaras av det nya hälsoprogrammet men detta år 
har det också varit många tomma (ej dräktiga) 
tikar, dödfödda valpar etc. Detta gäller för alla 
raser och också för våra cavalierer. Att antalet 

registreringar sjunker behöver inte vara något 
negativt, tvärtom så kan det vara bra för rasen. 

I skrivande stund har vi genomfört 3 av 4 pla-
nerade uppfödarträffar. Dessa har mottagits 
mycket positivt från uppfödarna. När tidningen 
kommer ut så har vi även genomfört den fjärde 
och sista för i år. Tanken är att detta skall vara år-
ligen återkommande då  både vi och uppfödarna 
tycker att det är viktigt att träffas och utbyta er-
farenheter med varandra. Vi i avel och hälsa har 
tyckt att det har varit väldigt roligt och givande 
med dessa träffar.

Med detta vill vi i avel och hälsa tacka alla för i år 
och önskar er
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

KORT RAPPORT FRÅN AVEL OCH HÄLSA

Oavsett om man tänker ställa 
ut sin cavalier eller inte så be-
höver man ta hand om pälsen 
ordentligt för att öka hundens 
välmående, undvika tovor och 
för att ren hund luktar gott. För 
att få pälsen i topptrim behövs 
näring inifrån, en riktig kost 
med bra balans av fett, protein 
och näringsämnen. Utöver det 
mår pälsen och hårbotten bäst 
av att få stimulans genom att 
bli genomborstad, helst dagli-
gen men inte mer sällan än var 
tredje eller fjärde dag.

 
Man bör bada sin cavalier minst 
en gång per månad. Detta för 
att bli av med döda hudceller 
och ta bort överflödigt fett och 
smuts som gör att pälsen tovar 
sig. En ren päls tovar inte. 

När man vardagsbadar sin ca-
valier bör man göra det med 
ett schampo och balsam av rik-
tigt bra kvalitet som är gjort för 
hundar. Människoschampon 
har oftast helt fel pH värde och 
innehåller väldigt mycket salt, 
vilket hundarna suger upp ge-
nom huden. Använd gärna ett 
schampo som är ordenligt åter-
fuktande.

 
Produkter som diskmedel och 
såpa som många använder kan 
vara direkt farliga för hunden! 
De är väldigt starka för ögonen, 
pälsen blir väldigt ren av dem, 

för ren.
Det finns lite saker som är bra 
att tänka på när man badar sin 
cavalier.

• Se till att blöta igenom päl-
sen ordentligt med ljummet 
vatten, innan schampone-
ring.

• Efter schamponering så skölj 
väldigt noga. När ni tycker 
att ni har sköljt färdigt så 
skölj en stund till.

• Efter badet är det bäst att 
först krama ur pälsen med 
en plutoduk eller liknande 
innan man tar en handduk 
och även med den bara kra-
mar ur pälsen. Då slipper 
man få nya tovor i pälsen.

• Föna alltid hunden helt torr. 
Dels så försvinner damm 
och gamla hudrester, hun-
den slipper frysa och ni slip-
per blöta väggar, mattor och 
möbler.

 
Då många cavalierer idag har 
väldigt mycket päls kan man be-
höva kamma underull ur pälsen. 
Detta görs enklast och bäst med 
en s k coat king. Detta är även 
mycket bra till kastrerade hun-
dar som ofta får otroligt tjock 
och ullig päls. Ofta kan man und-
vika att klippa ner dem om man 
är noggrann med att kamma ur 
underull regelbundet.

Text: Rassmus Wahlstedt

Vardagsskötsel av cavalierpäls
Några bra basverktyg att 
ha hemma för vardags-

skötseln av din cavaliers 
päls:

Mars Coat King

En s k paddelborste av bra kvalitet

En dubbelsidig kam i metall
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agility resultat

månadens agilitycavalier

RLD N, F AGD 1 AGHD 1, 2 Kitune's Zingo - Wilma
Förare: Marie Sundling
20170909 - Sydskånska KK, Ho3S Int, placering 7/36

RLD N, F, A, M LP1 AGHD 2 AGD 2 Joellys Double Puff 
- Alice
Förste: Marie Sundling
20170909 - Sydskånska KK, Ag3S Int, placering 6/41, 
SM-pinne
20171001 - Nutrolin Arena, Ho3S, 1,82 fel, placering 
9/36

Uptown Girls Miss Asterixa - Ixa
Förare: Caroline Bergfeldt
20170819 - Frövi BK, Ho2S, placering 4/44, pinne
20170820 - Frövi BK, Ho2S, placering 3/31, pinne
20170820 - Frövi BK, Ag2S, placering 3/31, pinne

Storken's Just A Rose - Lexi
Förare: Rebecca Wilson
20170819 - Frövi BK, Ag1S, placering 3/48, pinne
20170923 - Österåker BK, Ag1S, placering 3/18, pinne
20170923 - Österåker BK, Ho1S, placering 1/16, pinne 
+ AGHD1

Milljas Konstantin - Allan
Förare: Rebecca Wilson
20170819 - Frövi BK, Ho2M, placering 7/52
20170820 - Frövi BK, Ho2M, placering 4/37, pinne
20170820 - Frövi BK, Ag3M, placering 18/75
20170902 - Haninge BK, Ho2M, placering 1/18, pinne
20170924 - Österåker BK, Ho3M, 5 fel, placering 11/43
20171007 - SBK Stockholmsavdelningen, Ag3M, 5 fel, 
placering 12/45
20171007- SBK Stockholmsavdelningen, Ho3M, place-
ring 11/44

Charmdroppens Heartbreaker - Texas
Förare: Maria Warg
20170722 - Munkfors BK, Ho1S, placering 2/12, pinne
20170723 -  Munkfors BK, Ho1S, placering 3/11
20170723 - Munkfors BK, Ag1S, placering 2/13, pinne
20170827 - KASK, Ho1S, placering 3/12
20170827 - KASK Ag1S, placering 1/13, pinne
20170910 - Tibro BK, Ag1S, placering 5/27, pinne
20170910 - Tibro BK, Ag1S, placering 4/28, pinne
20170923 - Hällefors BK, Ho1S, placering 1/10, pinne
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 rally och lydnadsresultat
Rallylydnad
Registrerade cavalierers kvalificerande 
resultat på officiella rallylydnadstäv-
lingar. Redovisningen gäller tidigare ej 
redovisade resultat fram till och med 
2017-11-01.
Grattis till alla fina resultat och till nya 
titlar!

Amanda – RLD N, F All Included Blessed 
Amanda
Förare: Lotta Roos
170617 – Göteborg-Mölndals BK, A, 89 p

Conny – RLD N, F Queenoustie’s Zirkon
Förare: Maria Larsson
170521 – Normalings BHK, F, 78 p
170730 – Kramfors BHK, F, 84 p
170730 – Kramfors BHK, F, 85 p och RLD F
170820 – Normalings BHK, F, 100 p
170903 – Holmsund BHK, F, 89 p
170910 – Örnsköldsvik BHK, F, 93 p
170930 – Kramfors BHK, F, 89 p

Ester – RLD N, F, A Sagina’s Dream Come 
true
Förare: Linnea Borgenvall
170702 – Gamleby BK, F, 80 p och RLD F
170702 – Gamleby BK, F, 95 p
170924 – Norrköpings BHK, A, 82 p
170924 – Norrköpings BHK, A, 81 p
171021 – Linköpings BK, A, 85 p och RLD A

Fia – RLD N, F, A, M All included Frosties 
Fideli
Förare: Lotta Roos
170618 – Göteborg-Mölndals BK, M, 92 p – 
CERT

Frans – RLD N Bernerhagens Åbelix
Förare: Lena Wilson
170604 – Filipstads BHK, N, 76 p
170618 – Arvika BHK, N, 75 p
170701 – Kils BHK, N, 73 p och RLD N
170701 – Kils BHK, 73 p

Frostie – RLD N, F, A, M Frostflingans 
Frostie Junior
Förare: Lotta Roos
170722 – Falkenbergs BK, M, 91 p – CERT
170812 – Varbergs BK, M, 96 p – CERT och 
CHAMPIONAT!

Gucci – Charmdroppens Alyssum Lover 
Förare: Cathrin Mattsson
171021 – Specialklubben f Cavalier King 
Charles Spaniel, N, 79 p

Keyla – RLD N, F Hvidagården’s Nilla
Förare: Ann Larsson
170617 – Haninge BK, F, 83 p
170726 – Sv pudelklubben, F, 83 p
170917 – Botkyrka BK, F, 80 p och RLD F

Kiara – RLD N Caremi’s Kiara
Frare: Erika Wikström
170813 – Appollogruppen, N, 93 p
170813 – Appollogruppen, N, 84 p
170910 – Tyresö HU, N, 97 p och RLD N
170910 – Tyresö HU, N, 83 p
170930 – Nynäshamn BK, N, 95 p
170930 – Nynäshamn BK, N, 95 p

Leiya – RLD N, F, A AGHD 1 AGD 1 Tjust-
pärlans Night Surprice
Förare: Jessica Holmström
170702 – Gamleby BK, A, 84 p
170702 – Gamleby BK, A, 77 p

170718 – Ödeshög KK, A, 85 p
170718 – Ödeshög KK, A, 92 p
170820 – Mönsterås BHK, A, 85 p
170820 – Mönsterås BHK, A, 86 p
170827 – Åtvidaberg HK, A, 87 p
170903 – Valdemarsvik BHK, A, 93 p
170924 – Norrköping BHK, A, 99 p
170924 – Norrköping BHK, A, 88 p
171001 – Söderköpings BK, A, 88 p
171021 – Linköpings BK, A, 94 p

Lillemor – RLD N Bergskiftets Gracious 
Lillemor
Förare: Ann-Kristin H
170902 – Umeå BHK, N, 89 p
170902 – Umeå BHK, N, 86 p och RLD N
170909 – Örnsköldsviks BHK, N, 75 p
171001 – Njurunda BHK, N, 76 p

Loreen – RLD N, F, A Joellys Euphoria
Förare: Jessica Holmström
170702 – Gamleby BK, A, 96 p
170718 – Ödeshög KK, A, 91 p
170820 – Mönsterås BHK, A, 90 p
170827 – Åtvidaberg HK, A, 84 p
170903 – Valdemarsvik BHK, A, 88 p
170924 – Norrköping BHK, A, 92 p
170924 – Norrköping BHK, A, 88 p
171001 – Söderköpings BK, A, 96 p

Meja – LP1 Se VCh RLD N, F, A Petit Maxim 
Triumph
Förare: Sandra Gillholm
170722 - Falkenbergs BK, A, 80 p
170722 - Falkenbergs BK, A, 89 p
170819 – Uddevalla BHK, A, 90 p

Melvin – Glance Way’s Snow Storm
Förare: Marlene Hörnlund
170819 – Normalings BHK, N, 79 p

Milla – RLD N Carhartt Yamilla
Förare: Tilde Andersson Cederholm
170628 – Kalix KK, N, 90 p och RLD N
170629 – Piteå BK, N, 98 p

Nellie – RLD N, F Neta’s Cavalierstuga 
Red Rose
Förare: Marianne Tegnelund
170729 – Storfors HK, F, 87 p
170729 – Storfors HK, F, 100 p
170924 – Mariestads BHK, F, 79 p och RLD F
170924 – Mariestads BHK, F, 88 p
171021 – Specialklubben f Cavalier King 
Charles Spaniel, F, 95 p

Nelson – RLD N Trixtoppens Baloo
Förare: Anna Svensson
170616 – Kalix KK, N, 76 p
170628 – Kalix KK, N, 83 p
170705 – Kalix KK, N, 85 p och RLD N

Nova – Dreamcreater’s PS Second Inno-
vation
Förare: Susane Jakobsson
171015 – Gävle BHK, N, 87 p

Pepita – Bernerhagens Pepita
Förare: Anna Mann
170813 – Bollnäs BHK, N, 78 p

Pilen – RLD N, F In High Spirits Black Ar-
row
Förare: Maria Larsson
170528 – Normalings BHK, F, 98 p
170528 – Normalings BHK, F, 93 p och RLD 
F
170730 – Kramfors BHK, F, 84 p

170730 – Kramfors BHK, F, 90 p
170820 – Normalings BHK, F, 91 p
170903 – Holmsund BHK, F, 89 p
170903 – Holmsund BHK, F, 78 p
170910 – Örnsköldsvik BHK, F, 79 p
170930 – Kramfors BHK, F, 85 p

Polly – RLD N Hypnotic Poison Polly
Förare: Anna Mann
170617 – Järvsö BHK, N, 90p
170819 – Järvsö BHK, N, 97 p
170819 – Järvsö BHK, N, 98 p och RLD N

Rut – RLD N, F, A LP 1 SE VCH NO VCH 
Charmdroppens First Love
Förare: Natalie Hultberg
171022 – Specialklubben f Cavalier King 
Charles Spaniel, M, 90 p – CERT

Skylie – RLD N, F Tjustpärlans Beauty in 
Skylight
Förare: Jessica Holmström
170613 – Linköpings BK, N, 83 p
170613 – Linköpings BK, N, 95 p
170701 – Västerviks BK, N, 98 p
170701 – Västerviks BK, N, 71 p
170704 – Ödeshög KK, N, 95 p
170704 – Ödeshög KK, N, 95 p
170819 – Mönsterås BHK, N, 100 p
170819 – Mönsterås BHK, N, 98 p
170820 – Mönsterås BHK, F, 77 p
170820 – Mönsterås BHK, F, 87 p
170826 – Åtvidabergs BHK, F, 86 p och RLD 
F
170826 – Åtvidabergs BHK, F, 87 p
170903 – Valdemarsvik BHK, F, 97 p
171001 – Söderköping BK, F, 78 p
171021 – Linköpings BK, F, 93 p
171022 – Tranås BK, F, 77 p

Texas  - RLD N Charmdroppens Heart-
breaker
Förare: Maria Warg
170909 – Hagfors BHK, N, 72 p
170909 – Hagfors BHK, N, 72 p
171021 – Specialklubben f Cavalier King 
Charles Spaniel, N, 84 p och RLD N
171021 – Specialklubben f Cavalier King 
Charles Spaniel, N, 76 p

Tindra – RLD N Chadyline Christmas 
Rose
Förare: Ann Larsson
170726 – Sv pudelklubben, N, 87 p
170729 – Visby BK, N, 84 p
170819 – Södertälje BK, N, 71 p och RLD N
170917 – Botkyrka BK, N, 93 p

Tindra – RLD N Björkebäcks Majan
Förare: Jeanette Helgeroth
170730 – Visby BK, F, 82 p

Wilma – RLD N Famous Top Energy
Förare: Ann Larsson
170617 – Haninge BK, N, 87 p
170726 – Sv pudelklubben, 87 p och RLD N
170917 – Botkyrka BK, F, 85 p
 
Yenna – RLD N Working Beauty’s Queen 
Of Treasure
Förare: Isabelle Fjällrot
170701 – Västerviks BK, N, 94 p
170701 – Västerviks BK, N, 88 p
170801 – Flens BHK, N, 91 p ch RLD N
170801 – Flens BHK, N, 91 p
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21 och 22 oktober anordnade cavalier-
sällskapet officiella rallylydadstävlingar 
i Karlstad. 
Tävlingen gick av stapel i Dogorama's in-
omhushall. I samband med tävlingarna 
var det kval till ARC- Agria Rallylydnad 
Cup. Finalen går av stapeln under Stock-
holm Hundmässa i december. ARC är 
endast för medlemmar i Sveriges Hund-
ungdom. 
   
Hela 240 hundar kom till start under helgen. 
En helt otrolig summa som jag bara kunnat 
drömma om. Av dessa 240 hundar var 4 styck-
en cavalierer som tävlade till sig fina resultat.  
   

Först ut var nybörjarklassen där två cavalierer 
startade. Cathrin Mattsson och Charmdroppens 
Allysum Lover tävlade rallylydnad för första 
gången och tog sitt första kvalificerade resultat 

i nybörjar-
klass. Det 
här var nog 
inte sista 
gången vi 
får se dem 
ute på ral-
lybanorna.

Maria Warg 
och Charm-
droppens 
Heartbrea-
ker tävlade 
för att ta sitt 
sista kva-
lificerade 
resultat i ny-
börjarklass 
och klarade 
det och de 

kan vi nu 
se tävla i 
fortsätt-
nings-
klass.

På lördags 
eftermid-
dagen var 
det dags 
för fort-
sättnings-
klass där Marianne Tegnelund startade med 
Neta's Cavalierstuga Red Rose och de tog ännu 
ett kvalificerat resultat och är redo för avance-
radklass.

På söndagen var det dags för avancerad och 
mästarklass. En cavalier kom till start i mästar-
klass och tog ett cert och även en plats i ARC 
finalen. Detta var Charmdroppens First Love 
ägd av Natalie Hultberg.

En fantastisk helg med 
en toppenstämning 
runt banan, skratt och 
gemenskap men framfö-
rallt många fina ral-
lyrundor.  
 
// Natalie  
Tävlingsansvarig

TACK TILL VÅRA SPONSORER:

VILKEN RALLY HELG!
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vägen till viltspårschampionat - 
en cavalierägare berättar

Den här underbara, högt älskade lilla killen ” Apricot Sinclair” 
(uppfödare Anja Szyszkiewicz) tog på ett par veckor (7/10, 
20/10 och 27/10) och tre raka starter, likaledes tre raka ettor 
i öppenklass viltspår, varav den sista starten kröntes med ett 
HP. 
Ingen av de dömande domarna hade tidigare dömt cavalier, 
men var mycket imponerade av deras näsor och arbetssätt och 
så hade de läst på om rasen, vilket var jätteroligt! Dreverdo-
mare, tillika drever och stövaruppfödare Bengt Eriksson av-
slutade med att säga ”när jag inte skall ha garanterat drivande 
hund mer eller tröttnar på det, då skall jag ha en sån här till 
eftersökshund och som sällskap i soffan”.  
Nästa år fortsätter vi och kanhända blir det eftersöksutbild-
ning. I vilket fall sannolikt eftersök vid behov då vi ju hållt på 
med det tidigare med husets labradorer. 
Nu fortsätter vi träna näsan och det blir NoseWork i vinter och 
sedan ses vi säkert på både lydnads- och rallylydnadsbanan 
till våren. 
Ha det så kul därute alla cavaliervänner och kom ihåg att de 
kan och de vill (inte alltid kanske hälsar lillasyster här...), dessa 
små underbara varelser. Så sätt igång och aktivera er! Jag lovar 
att ni inte kommer att ångra er! Sen måste man också ha lite 
soffhäng, något de också gillar.
Text och foto: Christine Edvinsson Apricot Sinclair och Aprico Timiann

lite av varje

Knep och Knåp
1. VAR ÄR VI?
Grundades 1621 på en obebyggd betes-
vall. Ingick i en våg av 6 norrländska kust-
städer som grundades 1620-1622 som en 
konsekvens av en resa genomfördav riks-
rådet Johan Skytte 1619.
Brändes ner av ryssarna under rysshärj-
ningarna 1721. Brann ner igen av en stads 
brand 1803. Var i slutet på 1800talet en av 
landets rikaste städer. Ligger i landskapet 
Medelpad i Västernorrlands län. Här går 
en cavalierspecial. 

2. ETT ÅRTAL
En viktig händelse i vårt lands historia. 
Man kan säga att vårt land blev vad det 
är idag,detta år. Dettabår kröntes Gus-
tav Vasa till Kung den 12 januari.

4. HUNDRAS FRÅN ENGLAND 
En stötande fågelhund.  Hanhundarna 
väger mellan 29.5 -34 kg och tikarna 25 
-29.5 kg.
Rasen kommer ifrån Nottinghamshire 
och godsen där. Har främst använts av 
brittiska aristokratin. 
Rasen visades redan på hundutställning 
1859 och rastypen är nästan samma 
förutom att den idag är dubbelt så stor 
och tung. 
Rasen är numerärt liten och räknas av 
brittiska Kennelklubben som sårbar.

3. VARDAGSHJÄLTAR
Har en cavalier kennel och har haft 
cavalier sedan 1994. Bor i Uppland.  Har 
startat en ideell organisation som hjälper 
hemlösa hundar och katter som bor på 
katthem och hundstall . Deras motto är att 
ingen kan göra allt men alla kan göra lite.

SVAR:      1) Sundsvall      2) 1528       3) Andreas och Joel Lantz        4) Clumber Spaniel
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vår underbara ras
Skolhund, 
vad är det?
Hunden i samhället
Att våra fyrbenta vänner har tagit allt 
mer plats i samhället, börjar märkas 
allt mer. Hunden som hjälpmedel och 
verktyg hittar vi numera på allt fler 
ställen, likaså hund i skolan. I Borås 
arbetar cavaliererna Milla och Mållgan 
tillsammans med deras ägare Cecilia 
Ekdahl. Nu ska ni få följa med till deras 
arbetsplats och få en inblick i deras ar-
bete som skolhundsteam.

Milla och Mållgan - med 
passion för motivation

På Kristinebergskolan i Borås går ca 
400 elever, från förskoleklass till åk 6. 
Skolan är unik i sitt slag eftersom det 
är den första skola i Borås där det finns 
ett hundteam bland personalen. Tea-
met består av  hundarna Milla 6 år och 
Mållgan 7 år samt deras ägare, förskol-
läraren Cecilia Ekdahl. 
Att arbeta med hund i skolan, hundas-
sisterad pedagogik, är ett verktyg för 
att öka elevernas motivation i skolar-
betet och öka måluppfyllelsen, berät-
tar Cecilia. Vidare berättar Cecilia att 
detta är ett pedagogiskt verktyg som 
hon använder i sin befintliga yrkesroll 
som förskollärare. Att med hundarnas 
hjälp stötta eleverna i deras skolarbete, 
stärka elevernas självförtroende och 
självkänsla samt att ge lugn och ro.
 
Bakgrund
För att kunna arbeta med hund i sko-
lan, hundassisterad pedagogik, krävs 
att hunden är lämpad för sitt uppdrag. 
Eftersom cavalierer är både vänlig, so-
cial och tillåtande är detta en ras som 
passar sig mycket bra för att arbeta i 
skolan bland barn och elever. Därför 

berättar Cecilia, att innan själva ut-
bildningen börjar, görs alltid ett lämp-
lighetstest på varje hund, för att se om 
just den är lämpad för sitt kommande 
arbete i skolan. Hon poängterar att det 
är viktigt att hunden trivs och mår bra 
i sin roll som pedagoghund. Sin utbild-
ning har Cecilia och hundarna gjort på 
Hundens hus i Göteborg, men motsva-
rande utbildning finns även på andra 
platser i Sverige. 
Att arbeta med två hundar ser Cecilia 
bara som en stor fördel. Dels menar 
hon att hundarnas olikheter komplette-
rar varandra. Det i sig är en stor fördel 
eftersom eleverna också är olika och 
därmed har lättare att känna igen sig 
i Milla och Mållgans egenskaper. På så 
vis, berättar Cecilia, så väljer hon i sitt 
arbete med hundarna att förstärka de-
ras enskilda egenskaper och olikheter. 
Dels kan även hundarna turas om att 
arbeta, för att orka och må bra. Därför 
är det även viktigt att kunna läsa av sin 
hund, att se hundens signaler, poängte-
rar Cecilia. En annan viktig faktor är att 
hundarna kan varva mellan passivitet 
och aktivitet. Att kunna koppla av mel-
lan passen. 
En dag i veckan har Cecilia planering 
och då är hundarna lediga, berättar 
hon. A och O med hundassisterad pe-
dagogik, framhåller Cecilia, är att ha en 
dialog och informera alla berörda t ex 
föräldrar, kollegor m fl och att ligga ste-
get före och ha ett aktivt säkerhetstänk. 
Att exempelvis på promenader alltid ha 
dubbelkoppel. I detta arbete finns det 
även en del allergi och hygienföreskrif-
ter att ta hänsyn till. Elevernas föräld-
rar får skriva under ett intyg och ge sitt 
medgivande om att just deras barn får 
träffa skolhundarna.  Socialstyrelsen 
har en  skrift som heter ”Hundar i vård 
och omsorg”. Det är vägledning som 
beskriver de regelverk som gäller när 
hundar används inom vård- och om-
sorgsverksamheter.

Cavalieren i skolan
Hundteamet har ett eget rum dit elev-
erna kommer. Innan mötet med hun-
darna följer noggranna hygienrutiner 
bestående av handtvätt. Därefter bör-
jar lektionen. I rummet finns även en 
svart pärm där Cecilia presenterar sig 
själv och hundarna. Milla och Mållgan 

är ivriga att sätta igång. 
På sig har de varsin svart scarf med de-
ras namn, för att de ska veta att de är i 
tjänst och att det är arbete som gäller. 
Efter varje pass, berättar Cecilia, utvär-
derar eleverna lektionen. Med hjälp av 
emojis får eleven visa hur de känner sig 
efter att de träffat skolhundarna. Det 
är mycket viktigt att utvärdera, enligt 
Cecilia! När eleverna har utvärderat får 
de även stämpla med hundmotiv på ett 
närvaropapper och skriva dagens da-
tum. Det visar att de har varit där idag 

och samtidigt får de möjlighet att prata 
om dagens datum och veckodag. 
Jag vill väva in pedagogiken i alla akti-
viteter. När vi t ex rollar kläderna för 
att ta bort hundhår, benämner eleverna 
kroppsdelarna och klädesplaggen, vän-
ster och höger osv, säger Cecilia. Att 
”hundifiera” de olika skolämnena är 
min uppgift. Vidare berättar hon att det 
är elevens behov som styr antalet till-
fällen som de får komma till hundrum-
met och träffa skolhunden. I dagsläget 
är det totalt nio elever från åk 1-6 som 
regelbundet kommer till hundrummet. 
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Hundarna och eleverna
Just den här dagen får vi träffa fyra 
elever som har kommit till hundrum-
met, två flickor och två pojkar. Milla och 
Mållgan viftar på sina svansar och vill 
börja jobba. En stor glädje sprids i hela 
rummet. Alla elever blir glada och får 
ett enormt välkomnande av hundarna. 
På frågan vad det roligaste är med att 
träffa Milla o Mållgan, svarar eleverna: 
”Spela spel, leka, mysa, läsa och man 
blir alltid så glad av att träffa dom. Man 
kopplar alltid av här inne” säger en 
flicka - det är aldrig någon stress. En av 
pojkarna berättar att han brukar skriva 
brev till hundarna varje söndag, men 
att han egentligen tycker det är jobbigt 
att skriva så det är mycket lättare att 
skriva till en hund. För en hund dömer 
inte och berättar inte en hemlis vidare, 
fortsätter ett annat barn - ”Ja, man kan 
berätta hur man mår och sånt”. 

Hundarna kan 
trösta genom 
att lyssna. Ett 
av barnen be-
rättar också att 
det är roligare 
att gå till sko-
lan nu när man 
får träffa hun-
darna. 
Men vad gör ni 
när ni träffar 
Milla o Måll-
gan? ”Vi räknar 
matte genom 
att mäta hun-
dens kroppsde-
lar, skriver upp 
och räknar ut 
skillnaden. Vi 

spelar spel och övar på att skriva ord, 
eller övar på klockan”. Att hålla i hun-
darna, berättar en av eleverna, gör att 
man blir lugn och man blir inspirerad. 
Det känns så bra att man känner igen 
sig i hundarna. ”Mållgan är ju lite mer 
busig” säger en pojke och ”Milla är ju 
lite lugnare” fortsätter ett annat barn. 
Sedan frågar Cecilia eleverna om varför 
de tror att skolhundarna är här. Då sva-
rar eleverna för att vi ska öva på att läsa 
och att vi ska lära oss saker.

Vill ni veta mera om skolhundarnas ar-
bete? Följa hundarna i deras fortsatta 
arbete på Instagram: #millaochmallgan

Text: Lisa Fredén
Foto: Monika Lang

En fin gammal herre
Älvljungarnas Christoffer Robin - Linus

Linus som han kallas fyllde 14 år den 16 Juni 2017. Han var 
hjärtfrisk tills han var 11 år och 2 mån, då han fick ett litet 
blåsljud.
Hans matte heter Maria Söderberg. De köpte honom som 
familjehund, men en dag frågade jag om vi fick låna honom 
till avel och sagt och gjort - 37 valpar har han efter sig nu.
Han är pigg o kry, en otroligt snäll liten kille. Man blir glad 
bara av att se honom.
Vid pennan Anki på Bernerhagen’s kennelLinus som valp

Linus på sin 14-års dag 
sommaren 2017.

Linus med sin Dotter Bernerhagen’s Gersimi snart 
8 år och ua på hjärtat och hennes dotter Rå 3 ½ år. 
Rå’s pappa är Cavaliertorpet’s Liam ”Arne” och han 
har fyllt 9 år och är ua på hjärtat.
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SAGAN OM CARRO – DEN MATGLADA LILLA HUNDEN

Kapitel 7
CARRO FÅR BREV FRÅN KUNGEN

Efter några dagar gav Miranda mig ett 
brev, som hon hämtat ifrån brevlådan. 
Det hade just kommit med posten. På 
kuvertet fanns en bild av en kunglig 
guldkrona och under bilden stod det:
TILL CARRO FRÅN KUNGEN
Jag sprättade upp kuvertet, öppnade 
brevet och läste:

Hej Carro
Tack för ditt brev. Nu är det så att jag 
inte bestämmer om allting i Sveriges 
land. Även om jag tycker litet synd om 
dig så är det inte så mycket annat jag 
kan göra än att skicka ditt brev till djur-
skyddsinspektören. Hon kommer då att 
ringa till din matte Miranda.
Sedan kommer hon och hälsar på dig 
för att höra hur du har det.
Vänliga hälsningar från Kungen i Sveri-
ges land.

När jag läst brevet tio gånger sa jag till 
Miranda: Kungen verkar så snäll men 
det är konstigt att han inte själv kan be-
stämma om allting i Sveriges land. 
Då skulle han få så mycket att göra att 
han inte skulle få någonting gjort, sva-
rade Miranda:

Det är därför som det finns regering och 
riksdag och poliser och djurskyddsin-
spektörer som vet precis vad som ska 
göras när någonting behöver göras.
Då förstår jag, sade jag . Kungen har ett 
fint arbete men inte så mycket att be-
stämma om. En djurskyddsinspektör 
bestämmer mera om hundar i Sverige 
än vad kungen gör.

Kapitel 8
CARRO TRÄFFAR DJURSKYDDSIN-
SPEKTÖREN

En stund senare ringde telefonen och 
Miranda kom till mig och sa: Det är tele-
fon till dig från en djurskyddsinspektör. 
Hon heter Annika och är väldigt snäll 
och rar. Hon pratar så trevligt så jag 
tror hon kommer från Skåne.

Jag vill gärna prata med henne, svarade 
jag och så gav Miranda telefonluren till 
mig.

Hej Carro sa en väldigt trevlig skånsk 
röst. Jag är djurskyddsinspektören An-
nika och vill gärna prata med dig.
Så bra svarade jag. Jag har ju skrivit 
brev till kungen och han har lovat att du 
kommer och hälsar på mig. Min matte 
Miranda vill också gärna träffa dig. Hon 
tyckte att du lät så snäll och rar.
Då kommer jag bums, sa Annika.

Hon kom samma dag och blev mycket 
glad när hon träffade mig och de andra 
hundarna . Vi viftade välkomnande på 
svansarna åt henne.
Miranda hade dukat fram te med hem-
bakade bullar och vi hundar fick också 
smaka. Ingen bakar så goda bullar som 
Miranda.
Sedan frågade Annika om jag fick till-
räckligt mycket mat varje dag och jag 
kom just då ihåg en händelse som hade 
utspelat sig tidigare:

När jag fyllde år och hade födelsedags-
kalas för de andra hundarna fick vi så 
mycket mat att vi somnade och fick ont 
i magen allihopa efteråt. Det vill jag ald-
rig göra om.
Sedan berättade jag för djurskydds-
inspektören att den senaste tiden har 
jag tyckt att Miranda och farbror Kurre 
inte har givit mig tillräckligt med mat, 
det var därför som jag skrev ett brev till 
kungen. Miranda förklarade både för 
mig och djurskyddsinspektören att hon 
tyckte att jag inte orkade gå så långa 
promenader nuförtiden med henne. 
Hon ville att jag skulle röra på mig mera 
så att jag inte skulle bli sjuk. Jag kan ju 
förstå vad hon menar, sade jag, men det 
är inte alltid så lätt för mig. Jag är ju så 
ofta hungrig.

Det är bra sa Annika. Då har du verkli-
gen förstått att det inte är hälsosamt att 
äta för mycket. Om du är hungrig kan 
du ju äta på en morot eller en kålbit el-
ler kanske sallad, sade Annika. Det är 
lite mera förståndigt, sade hon. Det gör 
att man inte går upp för mycket i vikt.
Jag kommer alltid att äta förståndigt i 
framtiden, sade jag.

Miranda och Annika satt sedan och pra-
tade om allt möjligt trevligt, medan vi 
hundar gick ut för att leka. Se, det var 
ett riktigt trevligt besök!

Kapitel 9
CARRO BÖRJAR ETT NYTT LIV OCH 
BLIR KÄR

Nästa dag bestämde jag att jag skulle 
börja leva ett mycket hälsosammare liv 
och jag visste hur jag skulle göra det. 
Jag skulle gå långa promenader och så 
skulle jag bara äta på bestämda tider. 
Det skulle bli slut på att äta för ofta. Jag 
förstod att det inte var bra att äta, bara 
för att det smakade gott.

Jag sa till Miranda och alla hundarna 
att nu skulle jag gå ut på en riktig lång-
promenad i flera timmar. Miranda och 
de andra hundarna kunde äta sin lunch 
utan att vänta på mig.
Om du blir riktigt hungrig när du pro-
menerar så kom hem och ät lunch, sade 
Miranda.
Ja gärna svarade jag, men jag tror nog 
att jag först vill promenera väldigt 
länge.
Det är bra, sade Miranda, Jag hoppas att 
du träffar många trevliga hundar.

Jag gick jag ut på min promenad. Jag 
hälsade på flera snälla hundar och även 
på några katter som jag stötte på. Jag 
träffade en hund som heter Love och 
han ville att vi skulle leka men jag sade 
snällt och vänligt att jag ville gå en rik-
tig långpromenad och inte hade tid att 
leka. Fast jag tyckte att han var väldigt 
trevlig…

När jag gått en liten stund och nosat på 
jättespännande dofter, ångrade jag mig 
och ville gå tillbaka och leka med Love. 
Jag såg på håll att han sprang omkring 
och lekte alldeles själv och luktade på 
allting på marken. Han hade alldeles 
kolsvart päls med små bruna fläckar 
här och där och han hade bruna ögon-
bryn. Jag tyckte att han var den stiligas-
te hund som jag någonsin sett och jag 
kände att jag ville nosa på honom.

Hej, jag heter Carro, sade jag.
Jag heter Love, svarade den jättestilige 
hundpojken. Love betyder Kärlek på 
engelska, sade han.
Det namnet passar dig verkligen, sade 
jag.
Love tyckte att mitt namn var fint. Jag 
härstammar ju från en engelsk kung 
som hette Charles. Därför kallas vår ras 
Cavalier King Charles Spaniel, svarade 
jag.
Det visste jag inte. Vad du kan och vet 
mycket!, sade Love och tittade på mig 
med sina stora vackra ögon.
Ska vi gå och äta en matbit någonstans 
frågade Love. Jag känner till en jättefin 
italiensk restaurang.
Jättegärna, svarade jag. Varken Mi-
randa eller Kurre har tagit med mig ut 
på någon restaurang för att äta någon 
gång. Jag och de andra hundarna i min 
familj måste alltid äta middag hemma. 
Miranda och Kurre tycker nog att det 
blir för dyrt att gå på restaurang med 
oss allihopa.

Jag vill gärna gå med dig på restaurang 
sade Love glatt Och jag tänkte bjuda 
dig. Vad vill du helst ha till middag?
Åh, vad du är snäll, sade jag. Tror du att 
det finns spaghetti och köttbullar nå-
gonstans, undrade jag ?
Vi gick till RISTORANTE ALFREDO. Där 
spelade en man fiol och en annan man 
sjöng romantiska italienska sånger Alf-
redo kom fram med matsedeln och frå-
gade artigt:
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Vad önskar ni äta små hundar ?
Spaghetti och köttbullar sade Love och 
jag på samma gång.

Strax kom Alfredo med vår mat, som 
var rykande varm.
Sedan kom den italienske sångaren Ri-
cardo fram till oss och sjöng jättevack-
ert, medan vi njöt av vår första middag 
tillsammans.

När vi ätit följde Love med mig hem till 
Mirandas hus. 
Love ville träffa mig igen och det ville 
jag också. Sedan på kvällen tänkte jag 
bara på Love och började förstå att jag 
nog blivit kär i honom.

Jag vaknade nästa morgon och var inte 
alls så hungrig. Jag frågade Miranda om 
jag fick gå över till Love för att leka med 
honom. Jag glömde bort att äta frukost, 
för jag hade så bråttom till Love. Vi 
träffades varje dag under flera veckor 
och en dag sade Miranda: Men Carro 
nu måste du börja äta din frukost om 
du skall orka vara ute och leka med 
Love. Du har gått ner i vikt alldeles för 
mycket. Jag börjar nästan tro att det är 
något fel på dig. Nej då svarade jag, det 
är ingen fara med mig. Jag har viktigare 
saker för mig.

Kapitel 10
CARRO SOM PSYKOLOG

Miranda har sagt många gånger att jag 
är en vis och klok hund. Det visste jag 
ju redan, men det är alltid roligt att hon 
också har förstått det.
Jag har ett bra självförtroende, det 
vet jag, men jag tror inte att det är så 
många som har det, varken mattar, hus-
sar eller andra hundar. Det är väldigt 
konstigt tycker jag.
När man är så vis, klok och förståndig 
som jag är, då borde man ju göra någon-
ting med det hela. Att hjälpa andra att 
bli likadana, vore ju lämpligt.
Jag bestämde en dag för att jag skulle 
bli psykolog. Det passar säkert mig, 
tänkte jag.

Nästa gång när jag skulle gå ut och gå så 
skulle jag berätta för de andra hundar-
na att jag hade startat eget och tänkte 
arbeta som psykolog och hjälpa de som 
hade det svårt, tänkte jag. Jag ville att 
mina patienter skulle komma hem till 
mig och så skulle jag reda ut deras pro-
blem. Jättekul och jätteenkelt!!
Jag berättade för Miranda och Kurre att 
jag hade startat egen firma och skulle 
börja jobba nästa dag och att jag tänkte 
ta betalt för mina tjänster.
De tyckte det lät spännande och var 
väldigt positiva till mitt beslut. Det var 
tur att de var positivt inställda till min 
verksamhet tänkte jag, annars hade jag 
fått ordna en annan lokal att hålla till i. 

Jag funderade länge på hur min betal-
ning skulle se ut, vad den skulle bestå 
av. Eftersom jag numera också har en 
släng av hälsorådgivning i mitt sinne, 
jag har ju lärt mig att äta förståndigt, 

så sade jag till mina blivande patienter 
att de kunde kanske ta med sig någon 
nyttig mat till mig i utbyte – mot mina 
tjänster.

Jag gick på en lång promenad och be-
rättade för alla jag såg, den glada nyhe-
ten om min hjälpverksamhet. Jag hade 
döpt min firma till:

CARROS HJÄLPVERKSAMHET!!

Nästa morgon när jag vaknat och Mi-
randa öppnade dörren för att jag skulle 
kunna gå ut och promenera och träffa 
Love, döm om min förvåning : Där stod 
det 7 hundar!!!! i en lång rad.
De sade att de ville träffa mig för att de 
hade problem – ALLIHOPA!!!
Jag blev nästan förskräckt för jag trodde 
inte att alla mina vänner hade problem.
Jag beslöt att stanna hemma och ta itu 
med min uppgift.

Kapitel 11
CARRO HJÄLPER SINA VÄNNER

Sigge var först i kön. Han berättade i 
förtroende att han var ganska ledsen. 
Varför då, frågade jag. Jo för att jag kän-
ner mig så ensam, svarade han. Men du 
har ju mig, sade jag. Ja men jag vill ha 
en kompis att bo med. Min matte och 
husse jobbar hela dagarna och jag är 
ensam hemma under den tiden, sade 
Sigge. Oj, vad jag tyckte synd om Sigge. 
Jag har ju det jättebra tänte jag, massa 
med kompisar och en matte och husse 
som är hemma nästan hela dagarna.
Men eftersom jag är så vis, klok och 
påhittig, så kom jag genast på en ut-
märkt idé. Jag ropade på Miranda och 
sa: Snälla matte, kan inte du ringa till 
Sigges matte och husse och berätta hur 
Sigge känner sig. De lyssnar nog bättre 
på dig. Miranda lovade att göra det. 
Det är tur att Miranda lyssnar på mig, 
tänkte jag.

Nästa patient var Pluttan. Hon berät-
tade för mig att hon var jättetrött på 
den mat som hon fick. Hon fick bara li-
tet hårda "pluttar" i en skå,l två gånger 
om dagen. Samma mat vareviga dag! 
Hon undrade om hon hade blivit döpt 
efter maten, eftersom hon tyckte att 
det som hon så motvilligt åt, såg ut som 
har-pluttar.
Pluttan sa att hennes matte och husse 
lagade så god mat varje dag. Det luk-
tade så gott, men hon fick aldrig smaka. 
Jag blev jätteledsen och sade till Plut-
tan att hon kunde ju alltid skriva till 
Kungen eller djurskyddsinspektören, 
för det hade ju jag gjort. Men jag börja-
de med att engagera Miranda igen och 
bad henne ringa till Pluttans matte och 
husse. Pluttan tyckte att hennes matte 
och husse skulle äta samma sorts mat 
varje dag resten av livet. Jag förstod att 
Pluttan hade det jättejobbigt.
Stackars henne!

Så gick hela eftermiddagen: Kajsa, Blix-
ten, Ludde, Mysan och Robin- alla lät-
tade sina hjärtan och berättade för mig 

om sina djupaste innersta problem. Det 
var jobbigt att höra tyckte jag och på 
kvällen var jag helt slut. Jag hade inte 
varit ute på hela dagen och jag hade 
inte heller träffat Love. Jag somnade ti-
digt på grund av utmattning.

Kapitel 12
BELÖNINGEN

Nästa morgon bestämde jag att jag 
skulle ta en ledig dag ifrån mitt nya ar-
bete.
Jag tänkte gå ut och promenera i det 
vackra soliga vädret och träffa Love.
När Miranda öppnade dörren fanns det 
inga patienter. MEN däremot låg det 
mängder av: morötter, vitkål, sallad och 
äpplen på farstubron!!!

Jag frågade Miranda om hon och Kurre 
tänkte starta en kaninuppfödning??? 
Nej, svarade de. Då kom jag på i samma 
stund att det kunde ju faktiskt vara min 
betalning, för att jag hade hjälpt mina 
vänner. Eftersom jag numera var en 
hälsosam hund, då kanske de trodde att 
jag blivit vegetarian dessutom.

Miranda tog hand om alla grönsakerna 
och vi åt vegetariskt i en hel vecka.
Jag måste komma ihåg att be om en an-
nan typ av lön, nästa gång jag är i tjänst.
Jag bestämde mig som sagt för att ta 
ledigt denna dag och gå ut och prome-
nera. Under dagen stötte jag på mina 
patienter. Det visade sig att Sigge redan 
fått en kompis, en katt som fick flytta 
hem till honom. Sigge och katten blev 
de bästa vännerna genast. Sigge var jät-
teglad för det. Han hade också fått börja 
på ett dagis och träffade andra hundar 
några timmar varje dag. Sigge mådde 
mycket bättre nu. Jag blev jättelycklig 
för hans skull.

Pluttan hade fått annan mat, hon fick 
köttfärs och grönsaker och hon tyckte 
att det smakade helt underbart.
De andra hundarna hade också blivit 
hjälpta, tyckte de. Jag blev jätteglad 
för allas skull. Jag frågade Miranda om 
jag fick anställa henne i mitt företag, 
om hon kunde tänka sig att vara min 
hjälpreda. Det kunde hon, sade hon. 
Jag tycker om min matte, för hon är så 
hjälpsam.
Det var ett riktigt roligt jobb, tycke jag.

Jag funderar på om jag skall starta en 
frågespalt också, så småningom. Miran-
da har lovat att hjälpa mig isåfall, säger 
hon.

Nu skall jag träffa Love så nu har jag 
inte tid att skriva mera.
Hej då Ifrån

Carro.

"Sagan om Carro - den 
matglada lilla hunden" 
är skriven av:
Birgitta Nygren
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We are the champions...
SE VCH Apricot Sinclair

2017-10-07: Beagleklubben, 
domare Bengt Eriksson. 1:a
2017-10-20: Terrierklubben, 
domare Marie Jacobsson. 1:a
2017-10-27: Beagleklubben, 
Domare Bengt Eriksson, 1:a HP

Trippeldiplom
All Included Frosties Fridolf
2014-11-30: Mästarklass 
Rallylydnad
2016-04-30: MH
2016-04-02: Lydnadsklass 1, 
1:a pris
2017-02-05: Freestylediplom, 
klass 1

SE UCH Cavadior's Center Of 
The Universe
Uppfödare och ägare: Kenneth & Tina 
Bergqvist
2017-07-29: Ransäter SKK Int, Hans 
Almgren
2017-02-11: Täby SCKCS Nat, DIiane 
Whitfield
2016-12-04: Stockholm Int, Hannele 
Jokisilta

SEUCH DKUCH NOUCH 
Cavanzas Malaysia
Uppf och ägare: Andreas och Joel Lantz
Svenska cert:
2016-05-29: SCKCS Piteå - Dennis Homes
2016-06-19: SKK Leksand - Elisabeth Spillman
2016-07-24: SKK Köping - Anna Uthorn
2016-08-06: SKK Svenstavik - Tarja Löfman
2016-08-21: SKK Norrköping - Åke Cronander
2016-08-27: SKK Backamo - Nina Karlsdotter
2016-09-04: SKK Öland - Benny Blidh Von 
Schedwin
2017-03-11: SKK Strängnäs - Anita Withmarsh
2017-04-22: SVENSK CHAMPIONAT -
 SKK Västerås  Elisabeth Spillman
Danska cert:
2016-08-13: DKK Bornholm - Gitte Finnich 
Pedersen, Danmark.
2016-08-14: DKK Bornholm - Pieter Burema, 
Holland
Norsk cert:
2017-02-18: NKK BÖ - Vesa Lehtonen, Finland

SEUCH Cavanzas Smashing 
Pumpkin
Uppf och ägare: Andreas och Joel 
Lantz
2017-05-07: Lidköping, domare Kitty 
Sjong
2017-08-27: Ljungskile, domare 
Anna Uthorn
2017-09-02: Löttorp, domare 
Elisabeth Spillman

SEUCH Milbu Hillevi
uppf. Mida Busa Lettland
ägare: Eva Holmberg Enköping
2016-02-13 Sollentuna, domare  
Kirstie Mcmurray
2017-08-12 Askersund, domare 
Edward Rogersson
2017-08-13 Askersund, domare 
Joakim Ohlsson

SE UCH Toftas Unique 
Blanche
 
Uppf/agare: Birgitta Persson
2017-01-05: Göteborg, domare 
Stanley Shen
2017-07-02: Borås, domare Orn 
Hinriksson D
2017-08-12: Ronneby, domare Beggs 
Noel

SE VCh Tjärngårdens 
Superstar
Ägare: Inger Jacobsson
Uppf Majbritt och Ragnar Lagerstedt
017-09-30: Ökl 1a. domare Krister 
Åberg
2017-10-07: Ökl 1a, domare Krister 
Åberg
2017-11-01: Ökl 1a, domare Arne 
Söderberg

SE UCH DK UCH Toftas Tom 
Tom
Uppf/ägare: Birgitta Persson
2016-03-19: Malmö, domare Lotta Bergström
2016-06-05: Norrköping, domare      Morgon 
Granander
2016-06-11: Vänersborg, domare Liz-Beth 
Liljekvist 
2016-12-04: Stockholm, domare Hannele 
Jokisilta
2017-01-05: Göteborg, domare Shen Stanley
2017-01-06: Göteborg, domare Birgitta 
Svarstad
2017-06-05: Norrköping. domare Åke Cro-
nander 
2017-04-29: DK-Roskilde, domare Jeanette 
Balkan
2017-04-30: DK-Roskilde, Rui Olivera
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Lite av varje

Läsarbilder - ett vinterkollage

Foto: Sanne Sörensen

Foto: Nina Lindström

Foto: Carina Karlsson

Foto: Lena Ragnestam

Foto: Marielle Johansson

Foto: Natalie Hultberg

Foto: Stina Palmer

Foto: Sanne Sörensen

Foto: Nina Lindström

Foto: Kicki Palfjord

Foto: Marielle Johansson

Foto: Sanne Sörensen
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Uppfödarporträtt
Cavadior´s Kennel
Historik 
När startade Du din uppfödning/Hur 
länge har du hållit på med uppfödning?
Vår första cavalier köpte vi 2007-05-27 
men det var inte förrän vi köpt vår andra 
cavalier som tanken på uppfödning började 
gro.  Kennelnamnet fick vi registrerat 
2012-03-02 och vår första kull kom 2014-
09-16
 

Varför valde Du Cavalierer? Vilken var 
den första Cavalier du köpte och från 
vilken uppfödare?
Jag (Tina) och Kenneth är uppvuxna med 
hundar och ville att vår dotter som då var 
knappa ½ året också skulle få den yn-
nesten att växa upp med hund. Varför inte 
passa på då man är mammaledig  Vi disku-
terade fram och tillbaka för och nackdelar 
med raser vi var vana med och Kenneth 
presenterade cavalieren för mig som han 
växt upp med, han berättade vilken fantas-
tisk familjehund den är och lyckas övertala 
mig och jag måste ju erkänna att han hade 
rätt i detta. Sagt och gjort så började vi leta 
uppfödare för att köpa en cavalier.
Vår första cavalier hittade vi i grannbyn 
hos Gentleline´s Kennel, det blev en Blen-
heimtik som hette ”Sunny” Gentleline´s 
Afternoon Sunshine och var en fantastisk 
fin familjehund. Även om hon endast var 

en familjehund så fick hon gå i utställnings-
ringen och introducera oss i detta.
 
Vilka hundar har betytt mest för din 
avel och varför?
Denna fråga är lite svår att svara på då vi 
inte har kunnat utvärdera våra kullar fullt 
ut ännu. Men våra stammödrar är från 
Knattings Kennel. Nord jv-11, SEUCH Knat-
tings Against All Winds ”Nova” och SE UCH 
Knattings Cherokee Morning Song ”Alice”
Vår första kull föddes utav Nova, hon fick 
6 st fina valpar men pga komplikationer 
fick vi bara 
2 tikvalpar 
kvar och Nova 
fick sådana 
förlossnings-
skador att 
hon inte kan 
få mera kul-
lar. Men från 
hennes kull 
har vi precis 
fått en SE UCH 
Cavadiors 
Center Of The 

Universe 
”Nellie” 
och hon är 
ett fram-
tida hopp 
för vår 
kennel.
I Alice 
första kull 
fick vi 3 
st fina 
tikar, vi 
behöll en 
tricolortik 
som har 
gått bra i valpklass, henne ser vi också fram 
emot att få kullar ifrån, då hon är en liten 
feminin tik.
I andra kullen för Alice fick vi en tik, hon 
var så fin redan från dag ett att vi omöjligt 
kunde sälja henne vidare. Hon har också 
gjort bra ifrån sig i valpklass, vill sig allt väl 
har vi ytterligare en tik att se fram emot i 
kenneln. 
 
Avel och Valpar 
Hur tänker Du när Du skall para och 
välja avelsdjur?
Först och främst skall avelsdjuren vara 
friska, sen är målet att ha inavelsgraden så 
låg som möjligt. Vi tar reda på så mycket 
som möjligt om hanen tiken ska paras med. 
Sedan tittar vi på tiken vi har hemma, hur 
ser hon ut och försöker hitta en hane som 
är så lik som möjligt exteriört men som kan 
komplettera bristerna hos tiken.
 
Vilka egenskaper tycker du är mest 
viktiga på en Cavalier?
Det är viktigt att hunden är glad, tillgi-
ven och trygg, att den alltid vill vara med 
oavsett om man är ute och far, soffmys eller 
långa pro-
menader.
 
Vad tittar 
Du efter 
när Du 
väljer ut en 
valp?
Vi tycker 
det är svårt 
att se det 
färdiga 
resultatet 
på en valp. 
Men vi tittar på huvud, hals, vinklar och 
rörelser. Där kan man få ett hum om hur 
den kommer se ut som vuxen. Valpen skall 
vara på och framåt.
 
Vilken ålder tycker du är den bästa att 
välja ut valp?
För oss som nya uppfödare och med tre 
kullar bakom oss hittills, så har vi inte den 
erfarenheten ännu att kunna se på en valp 
i tidigt stadie om den blir bra eller ej. Att 
kunna över huvud taget välja vill vi gärna 
se dem uppe på benen när dem rör sig, 
någonstans mellan 6-8 v. 
  
Hälsa 
Hur tänker Du när det gäller Cavalie-
rens hälsa?
Hälsofrågan är otroligt viktig och vi måste 
fortsätta att arbeta med hjärtproblemet 
hos cavalieren. Vi hoppas och tror på det 
nya hälsoprogrammet.
 
Hur ser du på Cavalierens framtid?
Vi tror på cavalierens framtid. Det som är 
bra är att man har infört uppfödartäffar, 
där man kan träffas och diskutera olika 
problemställningar, med detta blir det 
mer öppenhet mellan uppfödarna och det 
gemensamma målet för en friskare ras blir 
tydligare.

 
Tycker du det är 
viktigt att fortsät-
ta kolla hälsosta-
tus på dina äldre 
hundar?
Det är jätteviktigt 
att följa hälsosta-
tusen hos våra 
hundar, vi trycker 
på hos valpkö-
parna att kontrol-
lera patella & ögon 
samt kontinuerligt 
hjärtkontrollera 
sina hundar, det är 
viktigt att fortsätta 
upp i hög ålder 
så vi kan se att vi 
arbetar rätt i vårt 
avelsarbete. Vi vill hålla nära kontakt med 
våra valpköpare och vi vill att de informe-
rar oss om något händer så att vi kan följa 
upp vår uppfödning.
 
Vad gör du för att förebygga potentiella 
sjukdomar i din avel?
Vi följer självklart SKK’s hälsoprogram 
samt Cavaliersällskapets regler och rekom-
mendationer, vi kontrollerera alltid hanar-
nas hälsostatus som vi är intresserade av 
och försöker hålla låg inavelsgrad. Att noga 
följa upp våra kullar och deras hälsostatus. 
 
Mål, Tävling och Utseende 
Utställning/Agility/viltspår/rallylydnad 
vad är den merit som du är mest stolt 
över i din uppfödning?
Det vi än så länge är mest stolt över är vår 
första SE UCH som är från vår första kull. 
Vi hoppas att få mer hundar att vara stolta 
över i olika grenar.
 
Vad har du för framtida mål med din 
uppfödning?
Vi vill fortsätta med avel i liten skala, med 
friska och rastypiska cavalierer. Vi vill 
utveckla våra relationer som vi har med 
andra uppfödare och lära oss mer gällande 
avelsarbetet.
 
Vem anser du är/har varit den bästa 
Cavalieren i varje färg i ditt land?
Vårt fokus har legat i våra egna färger 
Blenheim och 
Tricolorer, så 
gällande Black 
and Tan och 
Ruby kan vi inte 
svara på det just 
nu. En Blenheim 
som vi har fast-
nat för är Aranel 
Sirius, han är en 
otroligt välba-
lanserad och 
stabil hane med 
ett jättefint uttryck. Det finns två tricolorer 
som fångat vårt intresse och den första är 
My Exotic World Rhapsody In Black, en 
liten jättesöt feminin tik med en mycket 
bra konstruktion. Den andra är Best Mate’s 
Love Machine, han har ett otroligt vackert 
huvud och uttryck, bra storlek, en otrolig 
päls och symboliserar verkligen en glad 
cavalier.
 
Vem anser Du vara den bästa hund som 
Du fött upp och varför?
Just nu är vi väldigt stolta över SE UCH 
Cavadiors Center Of The Universe, hon har 
stora runda mörka ögon, bra konstruktion, 
storlek och ett fint uttryck.
Tina och Kenneth Bergqvist

Alice med sin första kull

Kenneth med alla hundarna

Linnea och Sunny

Linnéa och Tindra 
BIR veteran

Mimmi Cavadiors Bed 
Of Roses - vårt senaste 

hopp

Nellie  - SE UCH Cavadior´s 
Center Of The Universe

Nova & Alice - 
Stammödrarna
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utställning

Vi fick ett brev från 
Bertrand Dumont 
Det var mycket trevligt och en ära att få be-
döma Cavaliererna i Sundsvall och jag skul-
le vilja tacka SCKCS för förtroendet. Överlag 
fanns god kvalitet hos hundarna med vissa 
variationer i storlek både på tikar och ha-
nar. Jag gav Ck till några hundar som var väl-
digt välbyggda men tyvärr för stora för min 
smak. Jag är säker på att deras uppfödare 
kommer att använda dem med noggrant 
övervägande i aveln, försök komma ihåg att 
Cavalierer är en dvärgspaniel med moderat 
grovlek av benstommen. Totalt sett var det 
några eleganta och välbalanserade hanar 
och tikar i alla klasser, väldig få lågställda 
hundar (ett problem som blir allt vanligare 
i Frankrike och andra länder) även få lång-
linjerade hundar. Jag blev positivt impone-
rad över huvudproportioner med endast ett 
fåtal korta nosar och vanligtvis stora mörka 
ögon och väldigt bra öronplacering, vilket vi 
för närvarande håller på att förlora i Frank-
rike. Toplines var normalt bra med vissa 
undantag för sluttande kors vilket förstör 
hundens rörelse. Bakben  med lagom musk-
ler, men med bra driv fram och bak gör hun-
dens rörelser sunda och eleganta. Jag tyckte 
verkligen mycket om den blenheimtik jag 
placerade som blev bästa valp och rubyha-
nen som blev bästa veteran helt otrolig för 
sin ålder detta var anledningen att han blev 
placerad 4 bästa hane. Eftersom jag verk-
ligen tyckte mycket om alla mina klassvin-
nare blev beslutet svårt i bästa hane. Utan 
vetskap därom valde jag fader och son till 
1:a och 2:a i BH,  trean var en mycket väl-
byggd b/t med underbart huvud, utmärkt 
öronplacering och ljuvligt uttryck. Bästa tik 
som tillika blev BIR, knep mitt hjärta med 

sitt underbara uttryck, utmärkta helhets-
balans och  perfekta storlek. 2:a bästa tik 
var också en väldigt vacker Blenheim från 
Öppenklassen, emedan trean och fyran var 
väldigt välkonstruerade och värdiga cham-
pions. Vinnarna i junior och unghundsklas-
serna var väldigt bra men lite omogna, eme-
dan veterantiken hade ett underbart huvud 
med sött uttryck. Sist men inte minst, vin-
nande uppfödargrupp var mycket homo-
gen i storlek och typ med underbara mörka 
ögon och bra kors. 
Slutligen vill jag gratulera och tacka alla ut-
ställare för god stämning vid ringen. Mina 
kritiker var alltid konstruktiva och jag hop-
pas de kan hjälpa er i ert fortsatta urval i 
aveln. Denna dag i Sundsvall är förevigt et-
sad i mitt hjärta eftersom det var mitt första 
uppdrag utomlands, vänligheten från mina 
ringsekreterare och alla utställare gjorde 
verkligen detta till en minnesvärd dag, 
Tack för ordet och fortsätt ert utmärkta 
jobb.
Bertrand Dumont
Översättning Eva Zachrisson

Undertecknad hade den stora äran 
att hålla i trådarna runt Eslöv ut-
ställningen och hade även äran att få 
ta hand om vår gemytliga domare ; 
det verkliga arbetet på plats och det 
mesta av det praktiska innan sköt-
tes däremot eminent av de gemytliga 
skåningarna- ingen nämnd och ingen 
glömd!
Ordspråket ”After rain comes sunshi-
ne” var ledordet denna dag, det bjöds 
såväl uppehåll som strålande sol, jäm-
fört med dagen innan då hela utställ-
ningsplatsen i princip regnat bort. Vår 
engelska domare, Alexandra Bubb, 

som dömde i Sverige för första gången 
bidrog även hon med värme och engage-
mang och många glada skratt. Våra proff-
siga ringsekreterare Björn och Eva höjde 

också stämningen och behöll lugnet när 
det visade sig att en hel del nummerlappar 
ej stämde med katalogen, en uppgift de 
skötte med bravur. 
Det ordnades ett stort härligt lotteri med 
många riktigt fina priser och lotterna tog 
slut innan bedömningen ens hann börja. 
När så väl dagen var till ända var det dags 
för mingel med danska smörrebröds-
snittar , god kaka och dryck- något som 
klubben bjöd alla utställare på och som 
uppskattades stort av alla ! Tack för det 
initiativet!
Barn med hund dömdes mycket trevligt av 
Olivia Andersson, som hade ca 10 ekipage 
att skipa rättvisa mellan.

Text: Christine Edvinsson

Resultat från utställningen:

BIR:  Winnroc Alice Amos,  cert
BIM: Se uch Emperix Merrick
Bästa veteran: Nord vv-15 
Se uch VV-16 Emperix 
Expression of Wales
Bästa valp: Cavazinas Biwa Pearl
Certvinnande hane: Emperix Lannister
Reservcert tik_ Vallarens 
Flower Fae, 4 BH
Reservcert hane: Keijans 
Eternal Flame, 3 BH

Sundsvall 2017-10-08

CavazinasBiwaPearl - 
BIR Valp

BIR och BIM

Veteranklass

Eslöv 2017-09-10

Resultat från utställningen:

BIR valp: Vouges Vanilla Ice, äg.Bitte 
Sjöqvist
BIM-valp: Zolohouse Naala, äg. Anette 
Lindfors
BIR: DK CH SE UCH SE V-16 Toftas Tom 
Tom, äg. Birgitta Persson
Hanar cert: Gentleline`s Watch N`Learn 
äg. Jonathan Maclennan
BIM och tikcert: Kvadriga`s Bit More Luck, 
äg. Ewa Palmé Mohlin 
BIR Veteran: SE UCH Petit Maxim Eclipse, 
äg. Ros-Marie Andersson
BIM Veteran: LPI LPII LPIII RLD N&F&A&M 
SEVCH Glittergårdens Mr Moneymaker,
 äg. Maria LevinBIR och BIM

BIR och BIM - Veteran

BästaValp
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utställning

Växjö 2017-11-04
Resultat från årets sista officiella 
Cavalierspecial:

Bästa valp: Duvhults thank you for our dream
Bir och champion: Oakton’s El Belleza
Bim: Gentleline’s Wake me up
Bästa veteran: Petit-Maxim Eclipse
Bästa uppfödargrupp: Kennel Toftas
Bästa avelsklass: Leogem starlight express

Text: Micke Svensson
BIR och BIM

Bästa valp

Bästa veteran

Barn med hund

Bästa uppfödargrupp
Bästa avelsklass

Redaktionen 
önskar en 

God Jul & 
Gott Nytt År!
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LO övre norra

Det glimmar i guld och klaraste rött, det prasslar så 
sakta i skogen för hösten är här. Björkar och lönn 
de fäller nu bladen till marken……   Ja hösten är en 
fin årstid och en cavalierträff i vackert, lite kyligt 
höstväder är så värmande. En träff där vi började 
äta en gemensam lunch med surströmming (tacos 
för de som ville). 
Efter ett antal tunnbrödsklämmor med mandelpo-
tatis, gräddfil, dill och surisar var magen nöjd och 
man var varm efter trevliga samtal med fina cava-
liermänniskor. Nu var det lämpligt och dags för en 
skön promenad med våra cavalierer i skogen och 
nära havet. Tipsfrågor var uppsatta efter prome-
nadvägen. Hundarna fick träffa många nya cava-

lierkompisar och alla färger var representerade 
och svansarna viftade hela tiden. 
Kaffe och kaka serverades inomhus och vinnare i 
tipspromenaden fick välja sitt pris först och övriga 
priser delades ut till duktiga deltagare.  Sedan var 
det dag för gruppfoto och att få ihop en bild där 
nästan alla 32 hussar och mattar och deras cava-
lierer är med är inte det lättaste, men det går. För 
att hålla värmen satte vi upp en agilitybana och 
de som ville kunde prova med sin hund. När alla 
kände sig nöjda avslutades dagen och alla, både vi 
och våra cavalierer var nog nöjda med träffen som 
Eva Grahn anordnat.
Text och foto: Carina Karlsson

Höstens mysigaste cavalierträff hölls där 
vägen slutar och stranden möter havet  -  

Munkviken

Svansviftande cavalierer

Havet lockar

Finaste mattarna
Nya bekantskaper, nya lukter

Nya kompisar
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lo gävle-dala

Cavalierpromenad i 
Ånnaboda

Söndagen 17 september var det cavalierträff i Ånnaboda utanför Örebro. 
Vi promenerade runt den vackra sjön och efteråt blev det fika ur medtagen matsäck. 
Några av hundarna passade även på att ta sig en simtur.

Text: Maria Fredzell
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LO östra

Solig söndagspromenad i 
Stockholm

Sista söndagen i september sken solen och det kändes 
mer som en sommardag än höst. En perfekt dag för en 
cavalierpromenad. 

Vid Markuskyrkan i Björkhagen söder om Stockholm, 
just i utkanten av Nackareservatet, samlades entusias-
tiska hundägare och 15 exalterade hundar. Som tradi-
tionen bjuder ägnades den första kvarten åt cavalier-
mingel. Nosandes med viftande svansar hälsade alla 
glatt – på gamla som nya bekantskaper. För en cavalier 
är det inte så noga!

Eftersom solen sken var det ganska många som var 
ute och promenerade i reservatet, men trots det fick vi 
egentid i den stora rastgården, så när som på en snäll, 
stor hund som mest höll sig på sin kant. Vissa cavalierer 
gladdes åt friheten och jagade runt i rastgården medan 
andra nöjde sig med att strosa runt, nosa lite här och 
där och hälsa på sina kompisar. 

Vi promenerade sedan vidare i den vackra naturen ge-
nom skogen. Hussar och mattar uppskattade att kunna 
prata cavaliersnack med varandra och hundarna upp-
skattade att få vara i skogen med sina människor och 
kompisar.    

Vårt mål var golfklubben där vi hittade en perfekt plats 
i skuggan att fika på. Caféet var öppet så några handla-
de fika därifrån. Vi andra höll tillgodo med det vi packat 
med oss. Hur som helst hade vi en trevlig fikastund, där 
vi bland annat gick laget runt och presenterade våra 
fyrfotade vänner. Efter en stunds samkväm vände vi 
tillbaka och gick tillsammans mot Björkhagen. Det var 
en riktigt härlig promenad i solens sken! 
I skrivande stund ser vi fram emot novemberpromena-
den som blir i Ängsjö, på norra sidan av Stockholm. Vi 
hoppas på bra uppslutning, fint väder och trevligt säll-
skap även denna gång!
Text: Malin Flood
Foto: Annelie Johansson, Anneli Karlsson, Malin Flood
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Lo västra

Höstträff i Göteborg
Lördag den 7:e oktober träffades ett gäng härliga cavalierer och de-
ras mattar och hussar i Hinsholmens hundrastgård. Rastgården lig-
ger vackert med utsikt över havsviken och småbåtshamnen. I hund-
rastgården finns en agilitybana med stora och små hinder. Trots 
regnet deltog 17 hundar och deras ägare! Några avslutade med en 
promenad vid bryggan.
Text: Cecilia Ekdahl
Foto: Monika Lang

Vi har promenerat på Tjolöholm flera gånger under hösten. Som mest var vi 21 
cavalierer. Nu ser vi fram emot inomhus aktiviteten BUSKUL! 
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ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD
Ewa-Marie Öderyd
Tallbacken 7
982 99 Gällivare
Tel: 070-270 80 84
ewa-marie@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Lotta Boström
Backenvägen 77
903 60 Umeå
Tel: 090-14 89 33, 070-306 15 17
liselotte.bostrom@gmail.com

Eva Grahn
Gärde 54
93010 Lövånger
Tel: 0913-21113, 072-571 74 74
eva.grahn@hotmail.com

Mari Lundborg-Sjöstedt
Bodan 71
930 10 Lövånger
Tel: 070-282 09 93
mari@cavaliersallskapet.net

God Jul på er alla Cavalierägare 
här uppe i Norr!
Först av allt vill jag tacka alla 
inblandade för vår Uppfödarträff 
i Skellefteå. Suveränt upplägg 
och så roligt att så  många kunde 
komma. 

Fredag 19 januari kommer vi att 
ha en Hjärt-dag hos Djurkliniken 
i Luleå. Passa på att ta Hjärtintyg 
på din lilla vän till förmånligt pris 
och till förmån för rasen. Mer 
info kommer på Hemsidan och på 
Facebook.

Från och med årsmötet i februari 
kommer jag att avgå som Loka-
lombud för Övre Norra. Det har 
varit många roliga år som gett mig 
många fina vänner och erfaren-
heter. Men nu känner jag att det 
är dags för nya friska fläktar att ta 
över. Är du eller någon du kän-
ner intresserad av att bli vårat 
nya Lokalombud så tveka inte att 
kontakta mig eller någon av mina 
Kontaktombud!

Med det önskar vi er alla ett gott 
slut på detta år och ett riktigt gott 
nytt 2018!
Ewa-Marie
Marie, Eva & Lotta

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Under hösten har flera träffar med 
promenader anordnats i området 
av härliga cavalierägare, främst i 
och omkring Örebro. Men kontak-
ta mig gärna om ni i övriga delar 
är intresserade av lite promenader 
och träffar, det vore roligt.

I september hade vi en uppskattad 
och lärorik uppfödarträff i Gävle, 
tack till alla inblandade.

Önskar alla God-Jul och ett Gott 
Nytt År!

Maria

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD
Eva Zachrisson
Geresta 122
87296 Bjärtrå
0702668261 (sms om inget svar)
eva@elvendream.se

KONTAKTOMBUD
Berta Åström, Själevad
Tel: 070-215 02 42
berta.astrom@hotmail.com

Ann-Britt Österberg, Själevad
Tel: 0660-37 66 96
annbritt.sterberg@telia.com

Erika Olsson, Sundsvall
Tel: 073-514 14 65
erika.olsson@archstreet.se

Karin Sahlén
Stensätter 215
87391 Bollstabruk
Tel: 070-6797392
karin.sahlen@telia.com

Vill bara tacka alla som hjälpte till 
att få Sundsvallsspecialen att fung-
era så bra ni var otroliga utan er 
hade det inte gått. Utställningen 
som var det första arrangemang 
sen jag åtagit mig uppgiften som 
lokalombud flöt på bra och de 
flesta verkade nöjda och belåtna. 
Roligt att se så mycket fina valpar 
och hundar och domaren Bertrand 
Dumont var mycket nöjd med de 
hundar han sett och hade önskat 
att han kunde tala med fler än oss 
närmast sörjande efter utställ-
ningen. 
Ni kan redan nu boka in er för 
nästa år för vi har ny lokal bokad, 
återkommer om det senare. 
Åtegruppen låter meddela att alla 
datum med träffar publiceras se-
nare eftersom dagarna ännu inte 
är helt klara. Kolla FB sida nedre 
Norrland SCKCS där kommer alla 
evenemang att annonseras.
ALLA ÖNSKAS GOD JUL OCH GOTT 
NYTT ÅR!
Väl mött önskar 
Eva Zachrisson

Lokalspalten

Hjärtdag i Luleå den 
19 januari.

Undersök din cavaliers 
hjärta till förmånligt pris 

denna fredag i Luleå.
Mer info kommer på 

Facebook & hemsidan 
under Övre Norra.

               Foto: Maria Fredzell   
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VÄSTRA
LOKALOMBUD
Ewa Palmé Mohlin
Libergsvägen 15
434 95. Kungsbacka
070-604 05 79 
ewa.mohlin@telia.com

KONTAKTOMBUD
Lotta Roos
Frölunda
Tel: 070-328 56 02
lottaroos@live.se

Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
mollganmilla@gmail.com

Maria Warg
Gustaf Lovéns gata 18
652 26 Karlstad
Tel: 070-582 65 77
maria.warg@bahnhof.se

Utställningsansvarig:
Christine Edvinsson 
Fåglabo Stenkullen 
514 95 Grimsås
 070 -2574431, 0325 -74430
rescuefoppa@gmail.com

Hej på er alla!
Under hösten har det varit full 
fart i Västra med promenader, 
buskul, nosework runt om i vårt 
stora område och en föreläsning 
om hundens hälsa i Borås. Till alla 
våra träffar kom härliga cavalierer 
och trevliga tvåbeningar. Avel och 
hälsa har haft en mycket givande 
träff för uppfödare i södra och väs-
tra. Det var bra diskussioner och 
tankar kring cavalierens hälsa och 
det fortsatta avelsarbetet. 
Aktuellt nu är Buskul i Göteborg 
den 30 dec  kl 13, mer info får du 
av Lotta. Den 4-7 januari är det 
åter dags för My Dog, Göteborg 
och vi har en rasmonter på mäss-
san som vanligt, välkomna att 
hälsa på oss där!  Den 28 januari 
är det dags för uppföljningsträf-
fen, After My Dog i Slottskogen, 
Göteborg, dit vi också har bjudit in 
besökare som är intresserade av 
vår härliga ras. Alla är välkomna, 
ju fler desto bättre! Info Cecilia 
Ekdahl.
Du kan hitta och läsa om alla 
våra aktiviteter på hemsidan 
under Lokalområde Västra och på 
Facebooksidan Cavaliersällskapet 
Västra.

Må så gott i Jul allihop!
Önskar 
Ewa, Cecilia, Lotta och Christine

SÖDRA
LOKALOMBUD
Katarina Widebrant
Gagnekulla 118
370 30  Rödeby
0455-36 11 66, 070-526 11 66
katarina.widebrant@gmail.com

KONTAKTOMBUD
Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
maria.emmes@gmail.com

Pia Rundquist
Osby3518
24293 Hörby
Mobil: 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

Hej på er alla Cavaliervänner
Hoppas att allt är bra med er. När 
ni läser detta så är det snart jul 
och förhoppningsvis härligt vinter-
väder.

Jag vill att ni redan nu reserverar 
21 april i era almanackor. Då är 
det Playdate med hjärtkoll hos Pia 
Rundquist i Osbyholm. Det kom-
mer även att bli en Playdate med 
hjärtkoll hos Pia till hösten 2018, 
datum är inte bestämt ännu.
Vi planerar även att ha vår vanliga 
”Nättrabyträff” någon gång under 
försommaren, vi återkommer med 
datum. Även i Nättraby blir det 
hjärtkoll.

Cavaliersällskapet kommer att 
subventionera en del av intygspri-
set på träffarna. Vi återkommer 
med mer information.
Drömscenariot är att ALLA cavalie-
rer hjärtkollas (med intyg) när de 
fyllt 3, 5 & 8 år. 
Håll utkik på hemsidan och i face-
bookgruppen ”Cavalierer i Södra” 
efter mer information om ovan 
nämnda träffar men också för att 
inte missa promenader m.m.

Ha nu en riktigt skön jul och nyår 
tillsammans med era fyrbenta!!
Kram Kina
Lokalombud Södra

lokalspalten



utställning

Medlemskap i SCKCS är obligatoriskt.
Årsavgift:    290:-. 
Familjemedlem:         70:-. 
OBS! Den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem. 
Angående medlemsskap kontakta SKK på
medlem@skk.se eller via telefon: 08-795 30 50

Ordinarie anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-18 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Öppen klass 15 månader >  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass (över 8 år)  100:-

Förhöjd anälmnigsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 240:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 350:-
Öppen klass 15 månader >  350:-
Championklass    350:-
Veteranklass (över 8 år)  160:-

Anmäl:
Länk finns under varje utställning på Cavaliersällskapets hemsida 
till SKK:s internetanmälan. Annars gå direkt via SKK:s hemsida.

Du kan även anmäla dig genom att använda SKK:s tresidiga 
blankett (en för varje hund, första sidan räcker). Betala samtidigt 
in anmälningsavgiften till Bankgiro 580-7888. För betalningar 
från utlandet gäller IBAN SE0780000815059131483514 och 
BIC SWEDSESS. Hela blankettsetet skickas till:
Berith Uhlén-Svensson
Staborg
Annabovägen 6
439 72 Fjärås
Tel: 0300-545 146 (vardagar kl 13-18)

OBS! För sent inkomna anmälningar och betalningar returneras! 
Din hund är anmäld först sedan både anmälan och anmälnings-
avgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till 
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL UTSTÄLLNING!

Borås
30 juni 2018

Eslöv
23 september 2018

Sundsvall 
7 oktober 2018

Askersund
11 augusti 2018

Eskilstuna
6 maj 2018

Eskilstuna
5 maj 2018

Täby
10 februari 2018

Din ägare sätter samma  
värde på dig hela livet.  
Vi med.

Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Agria Veterinärvård ger din hund trygghet livet ut:  
ersättningsbeloppen minskar inte när hunden blir äldre. 
Försäkrar du din valp innan den blir fyra månader får du  
det mest omfattande skyddet till 30 % rabatt första året.

På grund av sjunkande anmälnngssiffror samt ökade kostnader, har styrelsen varit tvungen 
att vidta vissa åtgärder med vår utställningskalender för 2018. 
Vi har efter godkännnande från kennelklubben bestämt att ta bort tre utställningar, 
Leksand, Piteå och Växjö, eftersom dessa har orsakat stora förluster för verksamheten under 
2017. Vi försöker nu reda ut detta under 2018 för att Piteå och Växjö ska återinföras 2019. 
Detta var inget lätt beslut och vi är verkligen ledsna för att behöva vidta sådana drastiska 
åtgärder.

Antalet anmälningar går ner på alla raser både på rasspecialerna och SKKs utställ-
ningar. Men tänk på att för varje anmäld hund till SCKCS specialer så går 10 kr till 
hjärtfonden, vilket är välbehövliga pengar nu när vi satsar extra mycket på att få så 
många cavalierer som möjligt hjärtundersökta.
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S k r ä d d a r s y d d a  f o d e r  f ö r  r a s h u n d a r

B R E E D  H E A L T H  N U T R I T I O N

Så mycket mer 
  än bara en hund

Så mycket mer än
         bara en foderbit

Skräddarsydd för cavalier

Din cavalier är unik, vi på Royal Canin har tänkt på det – den förtjänar en 
skräddarsydd kost anpassad efter rasens specifi ka egenskaper. 

Så mycket mer än bara en foderbit. Form, textur och storlek i en unik 
kombination gör foderbiten specifi kt anpassad för cavalier.

Om tidningen är obeställbar vill vi ha tillbaka 
den med uppgifter om den nya adressen till:
Cavalierbladet
c/o Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand
660 52 Edsvalla

POSTTIDNING B


