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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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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 !
Tack för fortsatt förtroende att leda 
Cavaliersällskapet och en stor eloge 
till våra lokal- och kontaktombud i 
hela landet, övriga föreningsfunk-
tionärer samt de många engage-
rade medlemmar som årligen gör 
betydelsefulla ideella 
insatser i klubben!

Förra året slutfördes det gemen-
samma projektet med SKK avseen-
de ett förändrat hälsoprogram för 
vår ras. I år kommer vi att fokusera 
på information/utbildning genom 
uppfödarträffar i samtliga Lokalom-
råden samt följa upp projektet 
genom regelbunden statistik och 
publicera denna på hemsidan. Vi 
kommer att starta upp SKK:s nya 
uppfödarutbildning i form av helg-
kurser. Vi fortsätter med uppfö-
darutskick om aktuella avels- och 
hälsofrågor samt kommer att an-
ordna hjärtkontroller för den ”van-
liga” hundägaren i samtliga Lokal-
områden.

När det gäller utställningar och täv-
lingar tar vi i år ytterligare steg i att 
uppmärksamma mångsidigheten av 

vår ras genom att anordna officiella 
tävlingar i lydnad och rallylydnad i 
samband med klubbens huvudut-
ställning i Eskilstuna.

Dessvärre har antalet medlemmar 
minskat med knappt 2% under 2016 
och vi är för närvarande 1933 med-
lemmar i klubben. Vi kommer att 
intensifiera arbetet med att behålla 
nya medlemmar, följa upp medlem-
mar som lämnar klubben samt ut-
veckla samarbetet med våra uppfö-
dare i medlemsrekryteringen.

Kennelfullmäktige (KF) 2015 gav 
Svenska Kennelklubbens central-
styrelse (CS) i uppdrag att göra en 
översyn av SKK:s organisation och 
som följd av det påbörjades en orga-
nisationsutredning i slutet av 2015. 
Målsättningen är att en ny organisa-
tion ska starta 2021.
Till KF 2017 i höst ska CS presentera 
översynen och föreslå eventuella 
förändringar av SKK:s organisation, 
regelverk och praxis samt en kon-
kret tidplan för när arbetet med en 
omorganisation kan påbörjas. 

Organisationsförändringen kommer 
att påverka vår klubb liksom övriga 

50 specialklubbar i SKK. Vi måste 
därför aktivt följa utredningen och 
påverka den så att den tillvaratar 
våra medlemmars intressen i störs-
ta möjliga utsträckning. Vi kommer 
fortlöpande att informera om ut-
vecklingen i utredningen. Huvudför-
slaget är för närvarande:
• Alla ska känna sig välkomna 
• Ett grundmedlemskap införs i 

SKK 
• Sex eller sju regionala klubbar 

ersätter länsklubbsorganisatio-
nen

• Förändrad valprocedur till KF 
och CS 

• Ökad möjlighet till delaktighet 
och påverkan 

• Företag kan anslutas till SKK 
• ”Hundcollege” etableras.

Efter en ”trist” vinter i flera delar 
av landet har vi nu förhoppningsvis 
en fin vår framför oss med många 
minnesvärda upplevelser med våra 
cavalierer!

Hälsningar

Hans

Valpintroduktioner
2/11 2016 till 26/2 2017

Amber Ace kennel - Mervi Junttila
Angeleyes Kennel - Stina Johansson
Anni`s Pearls Kennel - Annika Bucht

Cavillas Kennel - Charlotta Hjärpe
Charmdroppens Kennel - Kristina Lundgren 

och Eva Overland
Happiness Kennel - Ulla Haglind
Lecary´s Kennel - Lena Carlsson
Milltrac Kennel - Karin Millestu

Nocturne - Pia Klöverbäck
Oakton’s Kennel - Anna Kilgren Ackenäs
Seasons Cavalierer Kennel - Madelén och 

Marie Ljungquist
Solero´s Kennel - Mia Björklind

Tindra Magic´s Kennel - Monica Åberg
Toftas Kennel - Birgitta Persson

Uardas Kennel - Ann-Marie Åkesson
Videdalens Kennel - Pia Rundquist
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Jag heter Jonathan Maclennan 
och återkommer till styrelsen 
efter ungefär 5års frånvaro. Jag 
har även jobbat som tävlings-
sekreterare under 4 av dessa 
år. Jag är kennelpojke hos 
Gentleline’s Kennel och 
tillsammans med min fru Ma-
delene har vi ägt cavalier i 12år 
och fött upp rasen nu i 10år. 

De som känner mig vet att jag 
brinner för utställningar och 
den verksamheten och det är 
därför jag är tillbaka i styrelsen. 
Jag tycker det är roligt att ses 
på utställningar och att de ska 
vara så roligt som möjligt för 
alla inblandade, det är 
egentligen en social träff för 
både hunden och ägarna. Jag 
jobbar som IT projektledare för 
en konsultbolag i Stockholm 
och är även väldigt sportintres-
serad. 

Jag är sjukt taggad för alla 
utmaningar som väntar inom 
utställningsområdet och 
hoppas vi kan förbättra pro-
dukten Utställning enormt så 
vi kan få upp anmälningssiffror 
igen och förhoppningsvis locka 
den yngre generationen in i 
utställningsvärlden.

Jonathan MaclennanNatalie Hultberg

Nya styrelsemedlemmar
Charlotta Hjärpe

Mitt namn är Charlotta ” Lotta” 
Hjärpe och jag är 46 år gammal.  
Jag bor på landet tillsammans 
med min man och två barn i en 
liten by som heter Mjöhult strax 
utanför Helsingborg. 

Just nu finns det 6 st cavalierer 
hemma hos oss, fem tikar och en 
hane. Jag driver en liten kennel  
som heter Cavillas. Under 2015 
och 2016 blev Totte (Zplashy du 
chateau Noblesse) årets vinst-
rikaste Black & Tan. Han blev 
även Svensk utställningscham-
pion 2016. 

Vi älskar att hitta på olika 
saker ihop med våra hundar 
alltifrån  lydnad, sök, spår, 
agility och utställning. Jag har 
ett stort intresse för allt som 
har med hundar att göra och 
brinner för cavalieren och dess 
hälsa. 

När jag inte sysslar med 
hundarna så jobbar jag som 
grundskollärare i de yngre 
åldrarna.

Jag ser framemot min 
medverkan i 
Cavaliersällskapets styrelse.

Jag heter Natalie och bor i 
Arvika, Värmlands län. 
Jag är invald i styrelsen som 
suppleant på två år. Jag har tre 
cavalierer - Rut 2,5 år, Harriet 1 
år och Greta 4 månader. 

Vi håller på med lydnad, rally-
lydnad och viltspår. Lydnad är 
det som ligger mig närmst om 
hjärtat. Inget kan slå den 
känslan man får tillsammans 
med sin hund när man går in på 
planen i sin tävlingsbubbla och 
genomför en tävling och allt 
bara klickar. Det är en 
fantastisk känsla. 

Den känslan vill jag att fler 
cavalierägare skall få uppleva 
och det vill jag arbeta för i mina 
uppdrag i styrelsen. Det första 
som står på tur är att arrangera 
officiell lydnad och rallylydnads-
tävling i Eskilstuna 19-21 maj. 

Jag älskar cavalierens orädda 
och lekfulla sätt. De hänger 
med på alla upptåg lika nyfikna 
på vad än det kan vara. Lika 
mycket som de gillar att vara 
aktiva så kan de ligga i soffan 
en dag.

När jag inte håller på med något 
hundrelaterat studerar jag på 
universitet och är färdig beteen-
devetare juni 2017.
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Avel och Hälsa

Reg.nr.  Namn    T/H Färg Född  Hjärtkoll UA År UA Konstaterat  
             blåsljud

S20775/2004 Apricot Glen-Miller  H Trf 2004-02-06 2013-04-19 9 2014-01-16
S14278/2005 Aramis Magic Magpie  H Bl 2004-05-07 2012-08-23 8 2014-02-25
S18993/2004 Beliboon's Qunelle  T Trf 2004-01-23 2012-03-09 8 2012-09-15
S61770/2004 Beliboon's Ronya Rebell  T Trf 2004-09-11 2016-12-06 12 
S10412/2006 Beliboon's Soffi   T Trf 2005-11-17 2016-11-23 11 
S46640/2008 Bemac's Contessa  T Bl 2008-06-11 2016-10-20 8 
S69046/2007 Berghults Exacaliur  H Bl 2007-11-01 2017-01-19 9 
S69759/2007 Bergskiftets Ante  H Trf 2007-11-15 2016-03-17 8 
S50196/2004 Bio-Bios Arn De Gothia  H Bl 2004-06-21 2013-05-15 8 2014-11-10
S12833/2008 Björkebäcks Jocke  H B/T 2007-12-11 2017-01-11 9 
S61569/2002 Bredagårds Ambition  H B/T 2002-11-04 2016-12-13 14 
S19709/2006 Call-Me-Madame Little Dorrit T Bl 2006-01-25 2016-02-08 10 
S34482/2006 Campanards Amanda  T R 2006-04-11 2016-05-12 10 
S42629/2007 Campanards Dream Rose T R 2007-05-22 2016-11-11 9 
S55514/2005 Campanards Zweet Elvis H B/T 2005-08-13 2016-05-15 10 
S58736/2005 Cavaliertorpets Baby Doll T Trf 2005-08-25 2016-09-21 11 
S51627/2007 Cavaliertorpets Hank  H Trf 2007-07-05 2016-10-19 9 
S67138/2007 Cavaliertorpets Isadora  T Trf 2007-10-20 2016-11-09 9 
S59101/2008 Cavaliertorpets Liam  H Bl 2008-08-31 2016-09-01 8 
S30332/2004 Cavaliertorpets Sandie  T Trf 2004-03-27 2016-04-22 12 
S21040/2004 Cavamirs Eriador  T Bl 2004-02-19 2016-09-16 11 
S34921/2002 Cavanelles Caught By Surprise T Bl 2001-05-20 2009-08-29 8 2010-09-18
S20770/2004 Cavanelles Honetta  T Bl 2004-02-21 2012-09-15 8 2013-09-21
S68535/2007 Cavanzas Comtesse  T Trf 2007-11-19 2016-06-03 8 
S16298/2005 Chadyline Along Came Polly T Bl 2005-01-21 2016-03-01 11 
S69763/2007 Chadyline Amber Rose  T R 2007-11-09 2016-10-26 8 
S69761/2007 Chadyline Divine Bliss  T B/T 2007-11-30 2016-07-07 8 
S50099/2002 Chadyline She's All That  T Bl 2002-07-31 2011-12-01 9 2012-05-12
S23539/2006 Charmörs Royal Tara  T Trf 2006-02-17 2016-04-19 10 
S49239/2007 Charmörs Velvet Vimsi  T Trf 2007-06-10 2016-04-19 8 
S48192/2007 Cia-Balders Amadeus  H Bl 2007-06-12 2016-06-20 9 
S25103/2008 Clopsville Baileys  H Bl 2007-10-19 2016-10-31 9 
S13034/2007 Corbona's First Love  T Bl 2006-12-26 2016-11-02 9 
S21455/2008 Corbona's Juliette  T Bl 2008-02-01 2016-11-18 8 
S53202/2005 Corbona's Unbelivable  H B/T 2005-07-10 2016-08-03 11 
S37412/2006 Damehill's Zeke Von Aston H R 2006-05-03 2014-05-15 8 2015-06-04
S24835/2008 Dipop Red Fantazia  T B/T 2008-03-05 2017-02-09 8 
S30429/2006 Ditte's Joy Bell   T Bl 2006-03-26 2016-02-04 9 
S69535/2006 Evylins Tarzan   H Trf 2006-10-27 2015-04-27 8 2016-04-19
S50961/2006 Festivitas Everglade  H Bl 2006-07-10 2016-07-21 10 
S40841/2008 Flutterby Nemi   T Trf 2008-05-11 2016-06-01 8 
S31537/2004 Frostflingans Flisa  T Trf 2004-04-09 2016-04-07 11 
S61366/2008 Furebos Amira   T B/T 2008-09-13 2016-10-16 8 
S57113/2005 Furulyckan's D Cinderella T R 2005-07-11 2016-04-19 10 
S40518/2007 Gentleline's Afternoon Supreme T Bl 2007-05-27 2016-12-06 9 
S55130/2008 Gersimi's Caruso  H Trf 2008-07-31 2016-08-02 8 
S55127/2008 Gersimi's Cherry Cobbler T Trf 2008-07-31 2016-08-02 8 
S58274/2006 Glittergårdens MR Moneymaker H Trf 2006-09-14 2015-10-08 9 2016-11-03
S26811/2008 Gnistans Fandago-Colgada H Bl 2008-03-19 2016-05-31 8 
S26813/2008 Gnistans Frida-Colgada  T Bl 2008-03-19 2016-04-19 8 
S34227/2004 Gnistans Habigail-Light  T Bl 2004-04-19 2016-04-19 12 
S14867/2005 Greting's Evangilina  T Trf 2005-01-07 2016-02-24 11 
S64864/2007 Greting's Sarah Berhhardt T B/T 2007-09-20 2016-10-12 9 
S46276/2004 Greting's Summer Cheyenne T Trf 2004-05-27 2016-06-16 12 
S10029/2007 Greting's Sweet Romantica T Trf 2006-11-11 2016-10-12 9 

Hjärtkollade cavalierer !
Fr.o.m. i år med anledning av de nya avelsreglerna har vi två nya listor på hemsidan under 
Avel & Hälsa
5-årslistan
En lista på hanar från 5 år som har ett giltigt hjärtintyg ua.
8-årslistan
En lista på både tikar och hanar som efter 8 år har ett giltigt hjärtintyg ua.
Uppgifterna hämtas från SKKs Avelsdata.
Båda listorna uppdateras regelbundet. Ett hjärtintyg är giltigt 12 månader och behöver 
därefter förnyas för att hunden ska få ligga kvar på listan.
Hund som efter 8 år konstaterats ha ett blåsljud ligger dock kvar på listan.
8-årslistan nedan:
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Reg.nr.  Namn    T/H Färg Född  Hjärtkoll UA År UA Konstaterat  
             blåsljud

S56442/2008 Greting's Zoccer Wadd  T Bl 2008-08-04 2016-08-18 8 
S14699/2005 Gråsidingens Miraculixa T Bl 2004-12-29 2014-08-27 9 2015-09-02
S69371/2005 Gråsidingens Modesty Blaise T Bl 2005-11-08 2016-03-03 10 
S42231/2006 Guldlockarna's Tinkerbell T Bl 2006-05-30 2016-05-30 10 
S62572/2006 Hackensack Dance Maniac H R 2006-09-13 2016-05-15 9 
S67064/2006 Hackensack Ginger Passion T Bl 2006-10-20 2017-01-17 10 
S38126/2008 Honiaras Kilimanjaro  H Trf 2008-05-02 2016-05-15 8 
S38127/2008 Honiaras Killroy  H Trf 2008-05-03 2016-06-09 8 
S65316/2007 Hvidagården's Miltonia Honolulu - T B/T 2007-10-05 2016-05-18 8 
S51276/2002 Immenhof 's American Beauty T B/T 2001-02-18 2009-08-29 8 2013-09-21
S69124/2008 Joy Of Heart's Tristan   H R 2008-12-08 2016-12-15 8 
S14085/2009 Joellys Jeff De Bruges  H Bl 2009-01-15 2017-01-17 8 
S28093/2006 Kigi's Braveheart  H R 2006-01-26 2016-05-07 10 
S18957/2008 Knattings Mayflower  T Bl 2008-01-21 2017-02-07 9 
S25698/2007 Kristallrosen A-Live-Forever T Trf 2007-02-27 2016-11-02 9 
SE44178/2012 Longbody's Ruby Rooster H R 2005-06-09 2016-06-09 11 
S61549/2003 Longways Happines  T B/T 2003-10-06 2016-10-27 13 
S57411/2006 Mamonia Jacques Cartier H R 2006-07-31 2016-08-25 10 
S22731/2008 Mamonia Lilli Marleen  T B/T 2008-02-08 2016-04-25 8 
S23370/2008 Mcandrews Knock On Wood T Trf 2008-02-28 2016-05-15 8 
S14974/2007 Milljas Argos-Panoptes  H Trf 2007-01-01 2017-02-09 10 
S48807/2008 Milljas Celeste Van Gogh T Bl 2008-06-24 2016-12-15 8 
S56996/2007 Milltrac Beauty Charm  T Bl 2007-08-22 2016-09-27 9 
S40604/2006 Mimmidalens Sweet Love Choice - T B/T 2006-05-06   2016-05-12 10 
S42967/2002 Mimmidalens Sweet Ooby Dooby - T B/T 2002-06-07 2016-05-12 13 
S32998/2008 Mimmidalens Sweet Rising Star T B/T 2008-03-28 2016-04-26 8 
S20772/2004 Mimmidalens Sweet Xelent Black Fame
        T B/T 2004-02-02 2015-04-16 11 2016-05-15
S58638/2008 Minimax's Proud Mary  T Trf 2008-08-20 2016-09-25 8 
S30479/2003 Miraway's Carsondale  H Bl 2003-04-15 2013-03-15 9 
S47941/2008 Mixangel's Aedan  H Trf 2008-06-22 2016-09-29 8 
S47939/2008 Mixangel's Ayshling  T Trf 2008-06-22 2016-09-29 8 
S55139/2008 Mixangel's Blinne  T R 2008-07-24 2016-08-17 8 
S39375/2006 Mjovix Beaulieu Blackberrey T Trf 2006-05-25 2016-09-15 10 
S30679/2005 Mystic Dawn Bumble Bee T Bl 2005-03-20 2016-05-20 11 
S63954/2006 Naitonos Ama Amarelli T R 2006-09-29 2016-11-09 10 
S63952/2006 Naitonos Andrea Stainer T Trf 2006-09-29 2016-08-08 9 
S51688/2006 Nellie    T R 2006-07-23 2016-05-12 9 
S15472/2008 Niccelia Charles Bronson H Trf 2008-01-30 2016-06-10 8 
S15473/2008 Niccelia's Christopher Lambert H Trf 2008-01-30 2016-02-05 8 
S57143/2007 Nocturnes Donna Summer T Bl 2007-08-11 2016-12-12 9 
S11849/2005 Nocturnes Ricky Martin H Bl 2004-11-28 2015-09-05 10 2016-05-15
S12722/2007 Paratime's Always On My Mind H Trf 2006-12-05 2015-05-11 8 2016-06-10
S65497/2008 Paratime's Little Son Of Eve H Bl 2008-10-29 2016-11-07 8 
S65494/2008 Paratime's Little Sweetheart T Bl 2008-10-29 2016-11-07 8 
S42632/2007 Peach Passion's Island Girl T Bl 2007-05-17 2015-05-31 8 2016-05-29
S70069/2008 Pringel's Top Secret  H Bl 2008-11-20 2016-12-01 8 
S32340/2008 Queenoustie's U Lucky Thing T Bl 2008-04-08 2016-10-12 8 
S21482/2007 Rosscrea Free Loader  H Bl 2006-01-15 2015-10-05 9 2016-10-31
S23821/2006 Sandarnegården Amacing Grace T B/T 2006-03-04 2015-03-04 8 2016-03-17
S19084/2006 Sanduddens Patricia  T Bl 2006-02-16 2016-02-24 10 
S10015/2008 Sanduddens Samuel  H Bl 2007-12-05 2016-02-24 8 
S24595/2002 Sannsiss Francisco  H Bl 2002-04-05 2013-04-02 11 2014-05-24
S42249/2004 Sperringgårdens Chara The Cake - T Bl 2004-05-30 2012-10-10 8 2013-10-17
S15224/2005 Sperringgårdens Christoper Da Vinchi 
      H Bl 2004-12-21 2015-09-30 9 2016-10-11
S29317/2006 Sperringgårdens Cochi  T Bl 2006-03-25 2015-06-11 9 2016-07-06
S11334/2008 Stubbhagens Fabulous Lady T Bl 2007-11-29 2016-03-30 8 
s55524/2008 Sweetpapp's Bchior Boy  H R 2008-07-24 2016-10-16 8 
S55523/2008 Sweetpapp's Bubblegum  T R 2008-07-24 2016-08-31 8 
SE18335/2012 Tibama's Gold Apple  T R 2008-04-30 2016-10-26 8 
S16395/2007 Tibama's Golden Gina  T B/T 2006-02-11 2016-06-16 10 
S62429/2006 Uardas Hasta Manana  T B/T 2006-09-29 2016-09-06 9 
S32198/2003 Vallarens Anis Pimpinella T Bl 2003-03-27 2015-05-22 12 2016-05-10
S11910/2009 Vidinett's Beyonce  T Bl 2008-12-22 2017-01-10 8 
S59720/2008 Vivistugans Märta My  T Trf 2008-08-26 2017-02-02 8 
S11827/2007 Vouges Charlatan  H Bl 2006-11-11 2015-10-05 8 2016-10-31
S21487/2007 Vouges Estrella    T R 2007-03-08 2016-04-26 9 
S15984/2004 Vouges Marion   T Bl 2004-01-03 2012-01-13 8 2013-11-08
S66061/2008 Vouges Octavia   T Bl 2008-11-04 2016-11-07 8 
S59325/2005 Vouges Terrence  H Trf 2005-09-05 2015-06-01 9 2016-06-03
S36014/2004 Wides Felizia   T Bl 2004-04-13 2016-12-13 12 
S28630/2007 Williwaw Tingeling  T B/T 2007-03-17 2016-06-02 9 
S11348/2008 Zeraphina's Nippertippa  T R 2007-11-22 2016-11-18 8 
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Avel och Hälsa

NYTT om Täckhundlistan !
Det finns nu en lista på hanar 6-8 år och en från 

8 år och äldre.
Du kan som hanhundsägare skicka in uppgifter och bild på din 
hanhund som du vill ska vara med i listan. Det är viktigt att 

hundarna har sina hjärtintyg UA efter fyllda 
6, 7 och 8 år. Intygen ska förnyas varje år. 

Du som ägare måste själv meddela då din hund har nytt intyg. 
Om intygen är för gamla plockas hunden bort från listan.

TIDERNA FÖRÄNDRAS
Dan Eriksson 
allround domare

Att tiderna förändras över tid är naturligtvis 
oundvikligt och för det mesta enbart positivt 
och det gäller givetvis också hundsporten. 
Större öppenhet, bättre veterinär diagnostik 
och i många raser sundare individer har 
kommit att bli en följd av öppna gränser och 
utökat samarbete mellan hunduppfödare in-
ternationellt. Allt detta är naturligtvis positivt, 
men det finns också negativa aspekter som 
tål att granskas: 

a. Hundar lånas ut hit och dit mellan 
uppfödare och utställare och ibland kan man 
fundera på om dessa hundar inte har något 
eget hem alls! Djur skall naturligtvis ha egna 
hem, inte vara bytesvaror runtom i i värden, 
ej heller skyfflas runt som möbler utan hem-
vist. Vuxna hundars säljs ibland, lånas ut 
ibland till betrodda personer och det fungerar 
säkert, likaså när vuxna hundar placeras om 
i bra hem av olika anledningar eller säljs till 
permanenta hem hos andra uppfödare - det 
har alltid förekommit och fortsätter att göra 
det, men; tre-fyra-fem hem för stackars 
hundar som aldrig får tillfälle att slå sig till ro 
och som tycks vara på ständig resa som 
avelsdjur för att ibland placeras om i säll-
skapshem när deras avels- och 
utställningskarriär är över! Jag mår riktigt illa 
av att se denna sorgliga hantering av hundar 
som ej tillåts ha egna permanenta hem. 

b. Oftast tar det mycket lång tid för uppfödre 
att lära känna en stam och en viss blodlinje, 
ibland flera rentav, men i takt med egen 
erfarenhet lär sig många var olika fallgropar 
och styrkor finns i avelsmaterialet. Nuförtiden 
tycks detta inte alls vara idealet: nya hundar, 

nya blodslinjer som man vet mycket lite om 
annat än via kännedom om enskilda mätbara 
provresultat som tycks vara tidens melodi. 
Syskon, övriga släktingar - ja, dem vet man 
nästintill inget om förutom - i enstaka fall -
genom bilder här på facebook! 

Det är naturligtvis inte rimligt att vi skall 
straffa de egna, ofta nogsamt kontrollerade 
hundarna och sedan döma dem strängt och 
avla vidare med oprövat material istället. 
Resultatet av sådan avel blir ofta kullar av 
mycket ojämn kvalitet där selektionen 
ställer höga krav på kunskap och erfarenhet 
hos uppfödare, som många gånger saknar 
den. Som domare märker jag numera mycket 
tydligt att kvaliteten på många raser är just 
så ojämn som man kan befara med den här 
typen av hundavel. I en del fall, inte minst på 
flera terrierraser, har många 
generationers kvalitetsfull jämn nivå nästan 
gått om intet därigenom - knappast 
befrämjande för hundrasernas sk utveckling, 
av en domarkollega omdöpt till "avveckling" 
- en direkt och sorglig följd av avel där mät-
bara kriterier på ett papper (inavelsgraden!!) 
blir viktigare än personlig erfarenhet och 
kunskap om individuella hundar och raser.

Verkligt framgångsrika och tongivande 
uppfödare brukar sällan avla som skissats 
ovan, men blir numera ofta hårt kritiserade 
av dem som anammat den så vanliga nya 
synen på avel - trist och respektlöst kan man 
onekligen säga. Heder åt dem som funderar 
och reflekterar och drar nytta av erfarenhet 
och dokumenterad kunskap om hundar och 
avel och inte enbart tycks förlita sig på 
mätbara kriterier och må "skeppandet" av 
hundar fram och tillbaka mellan länder och 
olika hem få ett slut å det snaraste!
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Annons

Se Vilsta Camping och Sporthotell 
www.vilstasporthotell.se för vägbeskrivning och 
bokning av boende.

Utställning för Cavalier king charles 
spaniel. Sista anmälningsdatum för 
utställning till lägre kostnad 24/4 och till 
den högre 2/5. 

Lördag 20 maj
Domare: 
Hazel Edwards (Delahaze) – hanar  
Eddie Edwards (Delahaze) – tikar

Söndag 21 maj
Domare:
Eddie Edwards (Delahaze) – hanar 
Hazel Edwards (Delahaze) – tikar

Rallylydnad och Lydnadstävling alla 
raser
Nytt för i år är att det kommer att anordnas of-
ficiell lydnadstävling och rallylydnadstävling för 
alla raser. Det kommer även att vara rasmäster-
skap för cavalierer i både lydnad och rallylydnad.

Fredag 19 maj
Lydnadstävling

Lördag 20 maj
Rallylydnad

Frågor angående detta kontakta 
Natalie 070-6023105

Gemensam middag
Traditionsenligt kommer det att anordnas gemen-
sam middag på lördagskvällen. Anmäl senast 28/4 
till Kenneth Bergqvist 
kenneth@cavaliersallskapet.net. Mer information 
ang middagen kommer senare på hemsidan. 

Veteranparad för cavalierer över 8 år
Veteranparad kommer att hållas på lördagen 
och för att delta anmäler du din cavalier till Britt 
Hjertstrand(se ovan annons för kontakt) senast 
2/5. Ange namn och reg.nr samt uppfödare till din 
hund, och namn och mailadress eller telefonnum-
mer till dig som ägare. 
Detta är kostnadsfritt och alla veteraner är 
hjärtligt välkomna oavsett om den skulle vara 
nedklippt, lite lockig eller kastrerad. 

Passa på att hjärtkolla din cavalier
Veterinär från Evidensia Eskilstuna kommer 
finnas på plats under lördagen mellan 10-15 för 
utfärdande av hjärtintyg och patellaintyg till en 
kostnad av 200:-/intyg. För Cavalierer över 7 år 
kostar ett hjärtintyg endast 50:- med hjälp av 
klubbens subventionering. 

Försäljning
På plats finns även Outdoor och Eskilstuna 
Hundcenter med försäljning av olika produkter. 

Ev ändringar i programmet publiceras på 
hemsidan och på Cavaliersällskapets 
Facebookgrupp. 
Varmt Välkomna!!

Eskilstuna 19-21 maj 2017
Missa inte årets Cavalierfest!!!

VETERANPARAD!!!
Glöm inte att anmäla era veteraner till VETERANPARADEN 
den 20 maj i Eskilstuna! Alla hundar från 8 år och uppåt är 
välkomna att delta i paraden som inte är en tävling utan en 
uppvisning av våra gamla fina cavalierer! Å så är det Gratis! 
Samma dag kommer en veterinär finnas på plats och tack vare 
klubbens subventioner kommer ett nytt intyg bara kosta 50 kr 
för våra gamlingar!
Skicka regnummer, tilltalsnamn på hunden, namn på ägare 
och uppfödarens namn samt mailadress och telefonnummer 
till ägare. Skicka det till mej på:

britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net eller 
Britt Hjertstrand
Gammelbodavägen 7
139 71 Stavsnäs
eller ring 08-571 570 29

Senast 2 maj vill jag ha din anmälan !
Vi hoppas på en låååång Parad!!
VÄLKOMNA!! Britten
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Aktivering

Agilityresultat
RLD N, F, A, M LP1 AgD II AgHD II Joellys Double Puff - Alice
Förare: Marie Pålsson
20170128 Nutrolin Arena, Ag3S, 0 fel, placering 3/32, SM-pinne
20170128 Nutrolin Arena, Ag3S, 0 fel, placering 1/31, SM-pinne och Cert
20170128 Nutrolin Arena, Ho3S, 0 fel, placering 14/34

RLD N, F AgD I AgHD I, II Kitune's Zingo - Wilma
Förare: Marie Pålsson
20161105 Ulricehamns BK, Ag2S, 0 fel, placering 3/34, pinne
20161112 Smålandsstenars BK, Ho3S, 0 fel, placering 9/34
20161120 Kungälv BK, Ag2S, 0 fel, placering 3/32, pinne och uppflytt
20170128 Nutrolin Arena, Ho3S, 0 fel, placering 10/34

Milljas Konstantin - Allan
Förare: Rebecca Wilson
20161120 Väsby BK, Ag3M, 0 fel, placering 6/29

Uptown Girls Miss Asterixa - Ixa
Förare: Caroline Bergfeldt
20161112 Mora BK, Ag2S, 0 fel, placering 3/10

Rallylydnadsresultat
Registrerade cavalierers kvalificeran-
de resultat i officiella rallylydnadstäv-
lingar. Redovisningen gäller tidigare 
ej redovisade resultat fram till och 
med 2017-02-12.
Grattis till alla fina resultat!

Happy – Helec’s Pippi Långstrump
Förare: Susanne Larsson
20161226 – Ulricehmns BK, nybörjare, 
75 p

Keyla – Hvidagården’s Nilla
Förare: Ann Larsson
20170212 – Söderköpings BK, 
nybörjare, 75 p
20170212 – Söderköpings BK, 
nybörjare, 89 p

Lexi – RLD N, F, A, M FS I, II LP 1 
Storken’s Just A Rose
Förare: Rebecca Wilson
20161203 – Sveriges HU, mästare, 96 p
20161204 – Sveriges HU, mästare, 83 p
20170121 – Motala BK, mästare, 90 p

Rut – RLD N, F LP 1 SE VCH 
Charmdroppens First Love
Förare: Natalie Hultberg
20170107 – Melleruds BK, avancerad, 
90 p

Ville – RLD N, F, A, M Sanduddens 
Samuel
Förare: Raija Hietaniemi
20161022 – Matfors BHK, mästare, 85 p

lydnadsresultat
Registrerade cavalierers resultat i officiella lydnadstävlingar. 
Resultaten som redovisas är förstapris i klass 1-3 samt cert och andrapris i 
elit. Redovisningen gäller nya resultat fram till och med 2016-12-31

Alice – RLD N, F, A, M LP 1 AgD II AgHD II Joellys Double Puff
Förare: Marie Pålsson
20161126 – Veberöd BHK, klass 1, 165 p och LP 1
Grattis till fint resultat och titel!

I förra numret blev det fel, Dixie och Sandra Hansson fick ett 1a pris i Hörby 
och inte 2a pris som det stod. Vi ber om ursäkt och gratulerar till det fina 
resultatet!!

Med sikte
 mot
10:an
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Aktivering

MÅNADENS AGILITYCAVALIER

Alice fantastiska start på agilityåret 2017
Alice har tävlat i klass 3 i lite mer än ett år och är väldigt ofta säker 
på banorna. Oftast blir det rätt, men i den svåra konkurensen i klass 3 
räcker inte alltid tiden. Vårt mål är istället att springa allt vad vi kan 
och ha kul! Ibland räcker det och ibland inte. 
Så, på årets första tävling i Nutrolin Arena i Skåne så gjorde vi som vi 
brukar - vi sprang på, Alice var på G och vi gick över mållinjen i första 
agilityklassen med noll fel! Detta räckte till vår första pallplats i klass 
3, vi kom på tredjeplats med SM-pinne. Härligt! 
Jag hade varit lite osäker på att anmäla till alla loppen eftersom det 
blir så långa dagar, men hade till slut ändå valt att göra det, det finns 
ju inte så många tävlingar på vintern. 
Så, i andra agilityloppet sprang vi också in med noll fel. Tyvärr verkade 
det ha bliv något lurt när vi och de runt om oss sprang, för vi fanns inte 
med i live-listan. Eftersom det var få nollor började det bli 
spännande att se vilken plats vi kommit på när sista ekipaget hade 
kommit in i mål. Funktionärerna började gå igenom resultaten och 
fixade till listan. Med hjärtat i halsgropen uppdaterade jag sidan och 
där stod det, svart på vitt. Vi vann. VI VANN! Som första svenska 
cavalieren sen 2012 hade Alice, min Alice, tagit cert i agility! Något 
jag knappt vågat drömma om i mina vildaste fantasier, som jag tänkt 
kanske kanske kunde vara vårt mål med agilitykarriären. 
Ett par glädjetårar senare, två nollade hopplopp för Alice och Wilma 
med 10 resp 14 plats så åkte vi hem. 
I en vecka låg Alice på andraplats på årets agilityhund i small. Hon och 
fyra racer-shelties låg i topp 5. 
Nu har det gått ett tag, Vi har halkat ner en bit på listan och 
grattiskommentarerna på Facebook har slutat plinga i mobilen. Men 
känslan finns kvar. Den där tryckande stoltheten och glädjetårarna, 
när jag skriver eller berättar om det. Och rosetten. Den ska få finaste 
platsen på väggen här hemma så att jag kan bli extra peppad varje 
gång jag går förbi den. För cavalierer kan! Det är inte alltid de får visa 
det, men ibland så får de glänsa. Och då skiner de som de största och 
vackraste stjärnorna på himlen!Alice - Joellys Double Puff

Agility Cert 2017-01-28



12

Årets hundar

KLASS 1
Uptown Girls Miss Asterixa
Regnr: SE 32791/2014
Förare/Ägare: Caroline Bergfeldt
Uppfödare: Marie Hamrin

KLASS 2
Kitune's Zingo
Regnr: SE 53658/2013
Förare/Ägare: Marie Pålsson
Uppfödare: Susanne Lindahl Hjerpe

KLASS 3
Joellys Double Puff
Regnr: SE 37097/2012
Förare/Ägare: Marie Pålsson
Uppfödare: Jeanette Ahlberg

LYDNADSKLASS 1
Storken's Just A Rose
Regnr: SE 50058/2010
Förare/Ägare: Rebecca Wilson
Uppfödare: Jaana Svensson

LYDNADSKLASS 2
Charmdroppens First Love
Regnr: SE 53484/2014
Förare/Ägare: Natalie Hultberg
Uppfödare: Kristina & Rolf Lundgren

LYDNADSKLASS ELIT
Wides Queen
Regnr: SE 49150/2009
Förare/Ägare: Sandra Hansson
Uppfödare: Gun-Britt Widell

NYBÖRJARE
Kabonovas Pearls For Girls
Regnr: SE 56427/2012
Förare/Ägare: Josefin Karlsson
Uppfödare: Liselotte Boström

FORTSÄTTNING
Minimax's Papageno
Regnr: SE 58636/2008
Förare/Ägare: Agneta Liljegren
Uppfödare: Bibbi Franzen

AVANCERAD
Joellys Euphoria
Regnr: SE 41602/2012
Förare/Ägare: Jessica Holmström
Uppfödare: Jeanette Ahlberg

MÄSTARE
Storken's Just A Rose
Regnr: SE 50058/2010
Förare/Ägare: Rebecca Wilson
Uppfödare: Jaana Svensson

Lydnadsvinnare 2016

agiLityvinnare 2016

raLLyvinnare 2016

KLASS 1
Storken's Just A Rose
Regnr: SE 50058/2010
Förare/Ägare: Rebecca Wilson
Uppfödare: Jaana Svensson

KLASS 2
Storken's Just A Rose
Regnr: SE 50058/2010
Förare/Ägare: Rebecca Wilson
Uppfödare: Jaana Svensson

FreestyLevinnare 2016

Joellys Double Puff

Uptown Girls Miss 
Asterixa

Kitune's Zingo

Storken's Just A Rose
Foto: Emma Hammar

Kabonovas Pearls 
For Girls Minimax's PapagenoJoellys Euphoria

Wides Queen

Storken's Just A Rose
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VINSTRIKASTE CAVALlER
Aranel Sirius
Regnr: SE 48329/2012
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan
Uppfödare: Mark Smith & Rick Aldous, England

VINSTRIKASTE HANHUND
Aranel Sirius
Regnr: SE 48329/2012
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan
Uppfödare: Mark Smith & Rick Aldous, England

VINSTRIKASTE TIK
Gentleline's Look At Me
Regnr: SE 44955/2013
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan
Uppfödare: Madelene & Jonathan Maclennan

VINSTRIKASTE BLENHEIM
Aranel Sirius
Regnr: SE 48329/2012
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan
Uppfödare: Mark Smith & Rick Aldous, England

VINSTRIKASTE TRICOLOUR
Clopsville Mojito
Regnr: SE 56640/2014
Ägare: Peter Gustafsson & Per Wallentin
Uppfödare: Mrs Jean Salisbury, England

VINSTRIKASTE BLACK & TAN
Zplashy Chateau Du Noblesse
Regnr: SE 39295/2014
Ägare: Charlotta Hjärpe
Uppfödare: Tanja Schuman, Tyskland

VINSTRIKASTE RUBY
Campanards Dream Rose
Regnr: SE 42629/2007
Ägare: Annika Renberg
Uppfödare: Britt-Louise Candika

VINSTRIKASTE VETERAN
Campanards Dream Rose
Regnr: SE 42629/2007
Ägare: Annika Renberg
Uppfödare: Britt-Louise Candika

ÅRETS AVELSHUND
Clopsville Baileys
Regnr: SE 25103/2008
Ägare: Peter Gustafsson & Per Wallentin
Uppfödare: Mrs Jean Salisbury, England

ÅRETS AVELSTIK
Gentleline's Idolize
Regnr: SE 23011/2011
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan
Uppfödare: Madelene & Jonathan Maclennan

VINSTRIKASTE UPPFÖDARE
Kennel Gentleline's
Jonathan och Madelene Maclennan

Årets 
UtstäLLningshUndar 2016

aLLrOUnd CavaLier 2016
Charmdroppens First Love
Regnr: SE 53484/2014
Ägare: Natalie Hultberg
Uppfödare: Kristina & Rolf Lundgren

Bragd CavaLier 2016
Lazycroft's Capucine
Regnr: SE 45959/2007
Ägare: Hanna Lysell
Uppfödare: Eva Forsberg

FÖrtJänstteCKen 2016
Kjell Hallgren
Med engagemang och stor lojalitet har Kjell Hallgren 
under många år i olika roller inom Cavaliersällskapet  
bidragit i klubbens verksamhet och utveckling. 
Kjell Hallgren har på ett berömvärt sätt alltid verkat 
för klubben och dess medlemmar.

Kari Sundqvist
Med engagemang och stor lojalitet har Kari Sundqvist 
under många år i olika roller inom Cavaliersällskapet 
bidragit i klubbens verksamhet och utveckling. 
Kari Sundqvist har på ett berömvärt sätt alltid verkat 
för klubben och dess medlemmar.

Åsa Keijser
Med engagemang och stor lojalitet har Åsa Keijser 
under många år i olika roller inom Cavaliersällskapet 
bidragit i klubbens verksamhet och utveckling. 
Åsa Keijser har på ett berömvärt sätt alltid verkat för 
klubben och dess medlemmar.

Charmdroppens First Love

Årets hundar

Kompletta listor med samtliga 
tävlande hundar finns på 

www.cavaliersallskapet.net
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utställning

Täby - officiell utställning
2017-02-11

Bästa Tik:
1. Gentlelines Look at Me - BIM
2. Cavadior's Center of the Universe      
- Cert
3. Charmdroppens Harmony - R-Cert
4. Oaktons El Balleza

BästaHane:
1. Pascavale Blaze - BIR
2. Glittertind Julian - Cert & 
Champion
3. Hvidagårdens Porthos - R-cert
4. Gentleline's Pandemonium

Bir Valp: 
Gentleline's Watch N Learn
Bim Valp: 
Pascavale Winnroc Blanche

Barn med hund vinnare:
Linnéa Bergqvist

BIR SE JV-16 Winnroc A Classic Bellini, ägare Eva Hellman Zetterdahl
BIM JWW-14 SE JV-14 SE UCH SE V-16 Gentleline's Look At Me, ägare Jonathan o Madelene Maclennan

BIR valp Gentleline's Watch N'Learn, ägare 
Jonathan o  Madelene Maclennan
BIM valp Pascavale Winnroc Blanche, ägare 
Christian Björlund
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årsmöte

Liten rapport från vårt 
årsmöte 11 februari 2017. 
På försök, för att se om det skulle locka 
fler medlemmar, så hade man anordnat 
utställning i Täby och därefter årsmöte 
och middag på Scandic i Upplands-Väsby 
samma dag/kväll. I samband med 
middagen delades 2016 års utmärkelser 
ut till alla vinnare. 

Om detta försök slog väl ut får styrelsen 
ta ställning till. Annars får man testa 
något nytt nästa år.

Utställningen arrangerades på ny plats 
i år. Ni kan läsa mer om utställningen i 
eget reportage. 

På årsmötet var det 31 medlemmar som 
deltog. Man gick igenom dagordningen 
och årsutfall på sedvanligt sätt. Mötet 
avslutades med en kort inblick i den 
omorganisation inom SKK som är under 
utredning. 

Under den mycket välsaltade middagen 
delades alla 2016 års utmärkelser ut.
 
Vill önska alla ett Stort Grattis igen!

Text och bilder: Marina Nordholm

Rebecca Wilson - storslam med flera Årets-utmärkelser

Jonathan Maclennan - flera
Årets-utmärkelser

Natalie Hultberg - Årets Allroundcavalier

Detta fina 
diplom fick alla 
Årets-hundar!
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Vår underbara ras

Kärlek är...
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Lite av varje

A home without a
Cavalier...

is just a house!
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Vår underbara ras

We are the champions...

SE UCH Zplashy Du Chateau Noblesse
E. Hocus Pocus of Woodville

U. Oriental Rose Du Chateau Noblesse
Cert 20150517 Hässleholm, domare Annuka 

Paloheimo
Cert 20150913 Eslöv, domare Joakim Ohlsson

Cert 20160708 Tvååker, domare Will Schrander
Ägare: Lotta Hjärpe

SE UCH LOVEPEARLS FOR EVER IN 
LOVE

E. NORD V-11 NORD UCH DK UCH ARANEL A. CLASSIC
U. PETIT MAXIM BEYONCE HEAT

Cert 20160813 Ronneby, domare Hans Almgren
Cert 20161106 Växjö, domare Joyce Manton Grawford

Cert 20170106 Göteborg, domare Birgitta Svarstad
Ägare Rose-Marie Fors

SV VCH NO VCH Cia-Balders Hedda
1:a pris Åkervik 20151009, viltspårdomare Tomas Lind

1:a pris Vänersborg 20160424, viltspårdomare Helena Lyckoskog
1:a pris Åkervik 20160501, viltspårdomare Tomas Lind

1:a pris Oslo 20160522, viltspårdomare Inger Marie Höjdahl
Ägare; Tommi & Madelene Högbring
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Lite av varje

TÄVLING
 
Vi i styrelsen har fått många önskemål om att förnya klubbens logotyp. 
Därför utlyser vi en tävling bland er medlemmar. Kom med förslag på 
en ny logotyp till klubben. Vi belönar den vinnande loggan med ett pris.
Mer information finns på: 
Cavaliersällskapet webbplats - www.cavaliersallskapet.net och 
Facebooksida. - https://www.facebook.com/cavaliersallskapet

Antalet anmälningar går ner på alla raser både på 
rasspecialerna och SKKs utställningar. 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.

Tidningen 
efterlyser!

Kan du skapa korsord? 
Vill du hjälpa oss att skapa 
korsord till tidningen?
Vi tänker att vi skulle kunna 
ha en halvsida med korsord 
vår, sommar och höst och en 
helsida för vinternumret - 
gärna hund- och/eller 
cavalierrelaterat.
Om det låter som något för 
dig, hör av dig till:
tidningen@cavaliersallskapet.net

Tidningen 
efterlyser!

Är du duktig på knep och 
knåp, frågor och svar eller 
annat som kan bidra till en 
spännande tidning?
Alla bidrag är 
välkomna!
hör av dig till:
tidningen@cavaliersallskapet.net
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uppfödare

Kennel Emperix
HISTORIK
När startade ni er uppfödning/Hur länge har 
ni hållit på med uppfödning?
Jag (Ralph) köpte min första Cavalier år 
2000 och vårt kennelnamn Emperix blev re-
gistrerat 2002 och vår första valpkull kom 
2003. Sedan var det mycket annat som hände 
i livet så det blev sparsamt med valpar under 
några år. Fredrik har varit djupt involverad 
i sina föräldrars uppfödning av Irländsk Röd 
Setter sedan början av 1990-talet.

Varför valde ni Cavalierer?
Rasen i sig är ju oemotståndlig så när tanken 
på hund kom upp blev valet ganska lätt. Jag 
läste på om rasen och besökte några utställ-
ningar. Den första var på en otillgänglig plats 
ute i skogen utanför Stockholm. För att hitta 
dit ringde jag kontaktpersonen som var 
Maggan Hultman som gav mig en vägbe-
skrivning. På den tiden bodde jag på 
Kungsholmen i centrala Stockholm och hade 
ingen bil så det blev till att åka buss och gå 
en bra bit, men vad gjorde det... Väl på plats 
fångade Maggan upp mig och presenterade 
sig själv och några vänner. Omtänksamt!  
Fredrik fick Cavalierer på köpet när vi träf-
fades sommaren 2002. Vi har också haft Dal-
matiner och Whippet i familjen.

Vilken var den första Cavalier ni köpte och 
från vilken uppfödare?
Det var Jan Törnblom, kennel Hackensack, 
som hjälpte mig att få köpa en liten tjej som 
hette Clara. Efter noga övervägande sålde 
Peter Gustafsson och Per Wallentin den lo-
vande valpen Vouges Baccara till mig. Hon 
blev senare både Norsk och Svensk utställ-
ningschampion. Clara ligger bakom flera 
av de hundar vi har idag. Det var tack vare 
henne som jag blev helt biten av rasen och jag 
kommer fortfarande ihåg att jag ivrigt följde 
resultatlistorna och blev överlycklig när hon 
blev 5:a årets bästa-tik och drog upp Vouges 
kennel på topp-10 listan för uppfödare det 
året.

Vilka hundar har betytt mest för er avel och 
varför?
Från Ch. Vouges Baccara har vi skapat två 
skilda tiklinjer då hon parades med Telvaras 
Butler at Nocturne och Ch. Homerbrent Pen-
nyroyal.
Det är intressant att se, fastän vi använde 
samma tik, blev resultaten i flera led så oli-
ka. Ur den första Emperix-kullen har vi fort-
farande kvar vår kära Mathilda, nu 13,5 år 
gammal. Hon fick 3 valpar som i sig själva
inte blev några utställningsstjärnor, men det

vi ser nu några år senare är att de "linjerna" 
lämnar jämna kullar med fina valpar. 
Emperix Gabriola som går tillbaka till 
Mathilda är en tik som de senaste åren gett 
oss två valpkullar som har mycket av de kva-
litéer vi vill försöka uppnå. Den andra kul-
len som Clara fick gav oss två certvinnare, 
Emperix Longoria och Emperix Loyalist som 
även blivit BIR och Grupp-2:a. Den linjen har 
varit lite svårare att planera aveln för. Trots 
att vi tycker att vi väljer rätt hane till tikarna 
i den linjen har det inte alltid blivit som vi 
önskat. Vi ser att det finns flera starka 
"egenskaper" i dessa linjer som slår igenom 
väldigt olika och valparna i kullarna blir lite 
ojämnare. Trots det hittar vi oftast i dessa 
kullar individer där vi ser att vår första tik 
Clara fortfarande präglar vår uppfödning.
2004 hade vi nöjet att följa med Mark 
Sedgwick och Michael Levy till "clubshowen" 
i Malvern och fick fira när deras hane 
Pascavale Enchanted blev champion. Han 
hade sådana kvalitéer att vi började fundera 
på att använda honom. Vi hade just då inte 
möjlighet att åka över till Storbritannien, 
men hans kullbror Pascavale Northern Brit 
fanns i Finland så honom använde vi. 
Senare fick vi möjlighet att köpa in en tik 
från första kullen i Sverige efter Ch. Pasca-
vale Enchanted. Vouges Delightful som hon 
heter har blivit en värdefull avelstik och har 
nu gett oss två färska champions i Ch. 
Emperix Melonia och Ch. Emperix Merrick.
Våra avelstikar är alltid viktiga. De flesta 
har vi bara tagit någon enstaka kull på så 
det är svårt att bedöma deras verkliga avels-
värde. När det kommer till hanar faller valet 
lätt på två outstanding hanar som båda dess-
utom har hjärtintyg utan anmärkning efter 
8 år och det är Ch. Clopsville Baileys och Ch. 
Sanickro Knight of Honour. Våra tiklinjer 
har med båda dessa hanar gett oss mycket av 
den typ och konstruktion vi eftersträvar och 
som vi nu bygger vidare på.

AVEL OCH VALPAR
Hur tänker ni när ni skall para och välja 
avelsdjur?
Genom åren har vi kontinuerligt besökt ra-
sens hemland och träffat många erfarna upp-
födare som frikostigt delat med sig av både 
framgång och motgång i avelsarbetet. Vi har 
så klart också många duktiga uppfödarkolle-
gor i Sverige som vi har mycket att lära oss 
av. Vi ser själva att det är en styrka att vi 
är två hundintresserade i familjen. Att vi har 
lite olika perspektiv hjälper oss att vara mer 
objektiva i urvalet av avelshundar.

Vi har alltid tiken och hennes bakgrund som 
utgångspunkt när vi planerar aveln och vi 
har ett ideal som vi eftersträvar. Har vi väl 
konstaterat att tiken är tillräckligt bra för 
att tillföra något i vårt avelsarbete blir fokus 
på att hitta en hanhund som kompletterar 
tiken, som är speciellt stark där tiken kan-
ske inte är "perfekt". När vi parade Vouges 
Delightful med Ch. Clopsville Baileys hade vi 
en tik med utsökta rörelser, fint kors men ett 
något enkelt huvud. Ch. Clopsville Baileys 
har också fina rörelser, men det som fångar 
vår uppmärksamhet är hans fantastiska hu-
vud och uttrycksfulla ögon. Det blev en per-
fekt match och resulterade i vår Bosse, Ch. 
Emperix Merrick. Han har fått det bästa av 
både mor och far. 
Vi har genom åren besökt många framgångs-
rika kennlar i Storbritannien. En av dem var 
Nicky Tomlinson med kennel Sanickro som 
välkomnade oss med öppna armar. Vid första 
besöket där fick vi bl.a. se en son och dotter 
till Ch. Alberto of Kindrum och även några 
barnbarn. Det var kärlek vid första ögonkas-
tet och så småningom fick vi möjligheten att 
ta hem två tricolorer, Ch. Sanickro Knight of 
Honour och Ch. Sanickro Genie Magic som 
även blev årets tricolor i Sverige 2010 och 
2011. Att besöka andra kennlar ger oss möj-
lighet att se och klämma på de hundar vi vill 
ha eller använda i avel och det tycker vi är 
viktigt.

Vilka egenskaper tycker ni är mest viktiga på 
en Cavalier?
Ett rastypiskt godmodigt temperament är ju 
givet - alltid glad, tillgiven och sällskaplig, 
redo att följa husse eller matte på nya upp-
tåg. 

Vad tittar ni efter när ni väljer ut en valp?
Ett rastypiskt huvud vill vi alltid ha men vi 
prioriterar alltid en valp som rör sig lätt och 
naturligt, oavsett hur fantastiskt huvud den 
än har. Fina ryggar, nackar, vinklar och har-
moniska proportioner är viktigt. Alla delar 
ska liksom sitta ihop på rätt sätt med detal-
jerna på rätt ställe. Valpar som visar tecken 
på att gärna trava, istället för att alltid falla 
ut i galopp är tilltalande då de oftast har 
goda vinklar och ett naturligt steg. Valpar är 
ju valpar så de skuttar ju gärna, men ibland 
skiljer en "travare" ut sig i kullen då den fly-
ter runt i trav på gräsmattan. Vi är också

SE UCH Emperix Merrick

Emperix Valentine kull SE JV-12 Emperix Bridesmaid
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uppfödare

noga med korset då det påverkar ex. svans-
föring och möjlig steglängd. Som regel har 
våra valpar ett fint temperament så det bru-
kar inte vara en avgörande faktor vid val av 
valp.

Vid vilken ålder tycker ni det är bäst att 
välja ut en valp?
Vissa uppfödare känner redan under för-
lossningen att det här är valpen som blir 
"kullens vinnare". Det brukar vi inte vara 
med om. Många förlossningar flyter ju 
på bra, men det är inte bara en gång som 
känslorna slitits mellan hopp och förtvivlan 
under själva förlossningen, så nej att välja 
valp så tidigt fungerar inte för oss. Som tur 
är som uppfödare så kan man vänta in i det 
sista med att välja valp och följa utveckling-
en över tid. Måste vi välja en mer exakt tid-
punkt kan utseendet vid 6- och 12-veckors 
ålder vara vägledande men det skiljer sig åt 
mellan olika linjer. Om det är något hos en 
valp som fångar vårt öga kommer det med 
största sannolikhet vara det vi ser även när 
den är äldre.

HÄLSA
Hur tänker ni när det gäller Cavalierens 
hälsa?
Oj det ämnet kan man behöva en hel tidning 
för att besvara, men vi får fatta oss kort. Det 
finns hälsoproblem även inom vår ras, där 
den klart allvarligaste hälsofrågan är hjärt-
problemet. Att som BBC gjorde för några år 
sedan, där man gjorde en dokumentär bl a 
med en mycket sjuk Cavalier, ger däremot 
ingen rättvisande bild av Cavalierpopulatio-
nen. Det TV-programmet bland mycket an-
nat har lett till att den offentliga debatten 
runt Cavalierens hälsa tyvärr har blivit helt 
onyanserad. 
Många uppfödare är kunniga och pålästa, 
men tyvärr är det relativt lätt att starta 
med hunduppfödning utan kunskaper. Det 
är mycket bra att Cavaliersällskapet pre-
senterar ett nytt RAS som stöd för uppfö-
darna där det blir tydligt vad man behöver 
fokusera på när det gäller hälsan.

Hur ser ni på Cavalierens framtid?
Positivt! Vi har mer information om 
Cavalierens hälsostatus nu än någonsin ti-
digare. Om vi hanterar den informationen 
på ett smart sätt så kommer rasen ha en bra

framtid. Vår inställning är att man som seri-
ös uppfödare behöver ha långsiktiga mål och 
att de kortsiktiga vinstmålen inte har inom 
hunduppfödning att göra.

Tycker ni det är viktigt att fortsätta kolla 
hälsostatus på era äldre hundar?
Vi lever med våra hundar och har alltid koll 
på deras hälsa så svaret är ett klart ja oav-
sett om hunden är ung eller gammal. Ur av-
elssynpunkt är det ju alltid intressant med 
hundar som är dokumenterat friska högt upp 
i åldern och som lever länge. Vi ser det som 
viktigt att hålla god kontakt med våra valp-
köpare och vill att de rapporterar om något 
händer, speciellt om det kan vara ärftliga 
faktorer involverade så att vi kan följa upp 
vår uppfödning här och nu.
För att rasklubben och SKK ska kunna göra 
bra uppföljning av hälsoprogrammet skulle 
det vara bra om alla som har Cavalierer någ-
ra gånger under hundens liv tar ett hjärtin-
tyg hos godkänd veterinär. Vi rekommende-
rar våra valpköpare att hjärtundersöka sina 
hundar när de är runt 5 år och uppåt så att 
de för sin egen del vet hur det är med hjärt-
statusen på hunden. Det ger också oss möjlig-
het att följa upp vårt avelsarbete.

Vad gör ni för att förebygga potentiella 
sjukdomar i er avel?
Vi lägger ner mycket tid på att efterforska 
hälsostatus på de linjer vi är intresserade av 
att använda. Det är olika lätt beroende på i 
vilka länder vi behöver söka information. Vi 
har några viktiga punkter vi alltid gör det vi 
kan för att stämma av. För det första försöker 
vi alltid att använda linjer med långlivade 
dokumenterat hjärtfriska hundar.
Det innebär inte alltid att hunden själv är 
gammal, men att i alla fall far/morföräldrar 
deras syskon osv är äldre och hjärtfriska. 
Sedan gör vi det vi kan för att undvika att an-
vända hundar där vi känner till att de själva 
lämnat avkommor med SM-symtom eller där 
SM-symtom finns hos närbesläktade indivi-
der. Det finns en del underbart vackra 

hundar som vi under åren undvikit att 
använda av den anledningen.
När det gäller den frågan (och även andra 
hälsofrågor så klart) är research och dialog 
med andra uppfödare mycket viktigt för att 
på det sättet samla på oss information..

MÅL, TÄVLING OCH UTSEENDE
Utställning/Agility/Viltspår/Rallylydnad - 
Vad är den merit som ni är mest stolt över 
i er uppfödning?
Vi kan inte hålla oss från att välja två saker. 
Dels vår "lilla röda" veteran NORD VV-15 
SE VV-16 SE UCH Emperix Expression of 
Wales som från veteranklass vann två cert 
och blev champion på gamla dar och dess-
utom som 9-åring bli 6:a årets bästa hane 
2016. Sedan har vi så klart SE UCH 
Emperix Merrick som blev bästa svenskföd-
da Cavalierhane 2016 och dessa två var de 
som samlade mest poäng för oss och ledde 
till att vi 2016 blev 2:a årets uppfödare.

Vad har ni för framtida mål med er 
uppfödning?
Vi vill föda upp trevliga, vackra, friska och 
långlivade Cavalierer. Det låter kanske som 
självklart och enkelt, men vi känner att vi 
fortfarande har mycket kvar att lära. Ett 
sidomål som för oss också är viktigt är att 
bibehålla och utveckla de relationer vi har 
med andra uppfödare i Sverige och utom-
lands. Det finns så mycket roligt och spän-
nande vi kan göra tillsammans.

Vem anser ni är/har varit den bästa 
Cavalieren i varje färg i ert land?
Även om vi begränsar oss till de bästa i me-
ningen de vackraste finns det väldigt många. 
Om vi börjar med blenheim så väljer vi att 
gå utanför landet och tycker att Ch. Alberto 
of Kindrum var fantastisk. Vissa menar att 
han känns omodern, men för oss är han ett 
mycket hållbart ideal. Att få fram vackra tri-
colorer är nog det svåraste och där har vi två 
i topp Ch. Loranka´s Sherry Baby och Ch. 
Sanickro Intuition som dessutom bevisat sig 
som en utmärkt avelshund. Bästa rubytik 
Ch. Campanards Triple Rose och Sanickro 
Des Res bästa rubyhane som förutom ett 
vackert huvud har ett helt underbart, 
flytande steg. Den bästa Black and Tan som 
vi själva sett är Ch. Vouges Invincible.

Vem anser ni vara den bästa hund som ni 
fött upp och varför?
Vi är väldigt stolta och glada över Ch. 
Emperix Merrick. I honom ser vi att vi upp-
nått många av de kvalitéer vi eftersträvar 
hos en Cavalier. Han har underbart mörka, 
stora, runda ögon och han är en verklig 
showman med en ringnärvaro utöver det 
vanliga. Han flyter på runt ringen och vi 
måste erkänna att det känns fantastiskt att 
ha fött upp en hund som rör sig så bra och 
med en perfekt svansföring.

RALPH LINDBERG
FREDRIK FORSBERG

NORD VV-15 SE VV-16 SE UCH 
Emperix Expression Of Wales

SE UCH Emperix Melonia
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lo övre norra

Lördagen den 10 december anordnades en cavalierträff i Åbyn Byske hundklubbs lokal.  En massa  
goa cavalierer kom och ett 30-tal hussar och mattar, så roligt. 
Vi startade upp med en uppfriskande skogspromenad i kyligt vinterväder och när man sedan fick 
komma in i en varm lokal, var det så skönt. Alla fick bekanta sig med varandra och de som ville 
gjorde sina fina cavalierer lite extra julfina med en fin rosett eller tomtedräkt. 
Sedan var det dags att röra på sig  så det byggdes en agilitybana och Josefin och Pim visade innan 
de som ville provade själv. Det hoppades över hinder och sprangs genom slalomportar. Hundarna 
var så duktiga och fick belöningsgodis och vi människor fick belöning i form av mycket gott fika. 
Vi bjöds på hembakat olika sorters kakor, godis och smörgåsar och det smakade verkligen gott. 
Det var mycket trevligt som skulle hinnas med - en klurig tipspromenad med fina priser var nästa 
uppskattade inslag. Susanne berättade lite om hur man kan använda klicker och visade även detta 
med sin fina vorsteh. Hon berättade även om nosework och där fick söta duktiga cavalieren Gizmo 
visa framtassarna. Tror det var många som tyckte att det såg intressant ut med nosework. 
Träffen avslutades med en genomgång av Eva om pälsvård av våra cavalierer mm. För att visa hade 
hon cavalieren Zack till sin hjälp, han stod snällt på bordet och lät sig behandlas och såg ut att 
njuta. Ja vi hann med mycket men till slut måste man bege sig hemåt.
Tack Eva Grahn för att du anordnade träffen, ni som bakade och fixade med annat och ni som 
visade vad man kan göra med sin fina vän stort tack till er alla och till oss alla som kom tack -  för 
utan oss blir det ju inga träffar.    
Text: Carina Karlsson

Adventsträff i Drängsmark
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Julträff i Umeå
Måndagen den 5 december så var 
det dags för vår traditionsenliga 
julträff.  Först hade vi lite uppvärm-
ning med lite kontaktövningar. 
Sedan byggdes en rallylydnadsbana. 
Alla tränade intensivt och alla var 
så duktiga. En liten tipsrunda fanns 
som alla deltog i och priser lottades 
ut. 
Självklart blev det fika och på 
bordet fanns glögg, kaffe, saft och 
god hembakad saffranskaka, 
pepparkakor och så klart 
skumtomtar. Trevligt att slå sig ner 
och fika tillsammans och tid för 
småprat och mycket hundprat så 
klart. 
Det som alla småcavalierer väntade 
på kom till slut, tomten delade ut 
paket till alla och hoppas att benet 
smakade bra. 
Alltid osäkert hur många man blir 
på en träff men uppslutningen var 
bra alla åldrar, nya deltagare och vi 
som hängt med ett bra tag. Vi ses 
till våren. Ta hand om er och era 
små. 
Text: Carina Karlsson
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lo västra

inBJUdan tiLL viLtspÅrsdag
Alla hundar kan lära sig spåra oavsett storlek och ras. Denna dag får ni en 
introduktion i hur viltspår går till, vad man bör tänka på när man lägger spår 
och hur man läser hundens spårarbete. Vi kommer att varva teori och praktik, 
både i spårläggning och i spårarbetet. Passa bra även om man är på anlagsnivå.
Helena Lyckoskog, som håller i kursen, har över 20 års erfarenhet av 
hundträning och är specialiserad bland annat på spår. Hon är viltspårsdomare, 
eftersöksjägare och utbildar hundar inom spår och eftersök.
Det är den 23 april på Mastdunga Hund & Fritid i 
Hökerum, vi börjar kl 10 och vi håller på tills vi blir nöjda.
Medlemspris 300 kr!!!
För mer info ring Ewa 0706-040579

Julträff i Borås!
Mitt i julförberedelserna behövde både två och 
fyrbenta en paus! 
Vi började träffen med  träning i agilityhallen hos 
Hundspektra. Det var både nybörjare och de med 
mera erfarenhet som deltog! 
Sedan en kort promenad mot centrum till det 
hundvänliga caféet Espresso house. Vi hade en 
mysig och god fikastund och alla hundarna skötte 
sig exemplariskt och de fick julklappar!
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LO västra

Vår 
rasmonter 
på My Dog

En månad efter My dog 
hade vi återträff i 
Slottskogen i Göteborg. 
Sammanlagt ca 20 
cavalierer och ännu flera 
tvåbenta kom på 
promenaden!  

Det var människor som 
besökt Cavaliersällskapets 
monter och även nya och 
gamla medlemmar i 
klubben. 

Alla hundarna var 
fantastiskt fina och de 
visade verkligen vilken 
social och aktiv hundras vi 
har! Det var inte lätt att få 
med alla 20 hundarna på 
ett foto, men vi gjorde ett 
försök i hundrastgården. 

Mycket trevligt hade vi!

Text och foto: Cecilia Ekdahl.
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LO Östra

Östra hade söndagen 19/2 promenad vid Löfstad Slott utanför 
Norrköping. Elva tappra själar och sju hundar hade kommit och 

gick en promenad i snålblåsten. 

Text: Mikael Pettersson kontaktombud Östra

Ett glatt gäng som samlades vid 
Nackaresevatet 29 januari och promenerade 
till golfklubben och tillbaka, 
Nästa promenad som är planerad är sista 
söndagen i mars. Mer info på webb och FB
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LO östra

Lördagen den 3 december var det dags igen för Älvsjömässan att slå 
upp portarna och som vanligt hade Cavaliersällskapet en monter, som 
blev välbesökt av många intresserade hundälskande människor. 
Tyvärr fick jag inte så många kort på det, men här har vi några som 
befann sig i montern under lördagen och söndagen.
Text: Helena Karlsson
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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

Hej alla Cavalierägare i norr!
Här uppe i övre norras lokalområde 
visar vintern sitt allra vackraste ansik-
te. Soliga dagar med perfekt tempera-
tur och gnistrande snö i mängder. Det 
är bara att njuta!
Lördag den 10 december gick den 
traditionella Adventsträffen i Dräng-
smark av stapeln. Läs om den på 
annan plats i tidningen.
Den 18 november anordnades en 
hjärtdag på Djurkliniken i Luleå. 
Tyvärr så rådde riktigt dåligt väglag 
den dagen så ett antal Cavalierägare 
tvingades stanna hemma. De som 
kom bjöds på gofika och fick en fin 
dekal dagen till ära. Det var uppskat-
tat och trevligt. Veterinär Elisabeth 
W Hansson fick lyssna på 13 Cavalier-
hjärtan, hundarna var mellan 3 och 
sju år gamla. Glädjande nog kunde 
endast ett blåsljud konstateras. Tusen 
Tack till Djurkliniken i Luleå för fint 
samarbete. Och till Ulla-Britta Ideryd 
som tagit fram och sponsrat till de 
fina dekalerna som alla Hjärtkollade 
vovvar fick med sig hem.
Planerna inför sommarens Cavalier-
special i Piteå lördagen den 15 juli är 
nu i full gång och vi tar tacksamt emot 
hjälp med stort som smått. Kontakta 
Ewa-Marie om du vill hjälpa till på ut-
ställningen. ewa-marie@cavaliersall-
skapet.net. Nyheter kommer upp på 
hemsidan Lokalområde Övre Norra, 
eller på facebooksidorna: Cavalier-
sällskapet Övre Norra, Cavvis gänget i 
Skellefteå, Cavvis-gänget i Umeå eller 
Cavalier gruppen i norr. 
Tveka inte att höra av er till oss om ni 
undrar över något, eller om ni själva 
vill ordna någon aktivitet, kanske en 
promenad eller liknande. Eller du 
kanske har förslag eller önskemål på 
aktivitet som du vill att vi ordnar.
Vintriga hälsningar 
Mari Ewa-Marie Eva & Lotta

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Under vintern har vi haft några 
trevliga cavalier promenader med lite 
uppehåll för jul och nyår. De är alltid 
uppskattade och vi försöker hitta 
nya trevliga områden för dessa som 
planeras fortsätta under våren. 
Jag har fått in lite önskemål om akti-
viteter bl.a. Massage med stretching 
och utställnings träning med pälsvård. 
Hoppas kunna göra några träffar kring 
detta framöver. 
En stor cavalier träff med flera olika 
prova på aktiviteter planeras också 
in under våren. Se vår Facebook sida 
cavaliersällskapet Gävle-Dala eller på 
cavaliersällskapets hemsida under 
lokal områden för datum och mer 
information längre fram.
Två special utställningar ligger i 
området under sommaren, Leksand 
och Askersund. Vi hoppas på många 
besökare och anmälningar.

Önskar alla cavalier ägare en skön vår!
Maria Fredzell Lokalombud Gävle-
Dala

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD
Ulricha Gatugård, Sundsvall
Tel: 070-372 47 48
ulricha@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Berta Åström, Själevad
Tel: 0660-37 67 15
bertaastrom@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

Eva Zachrisson, Bjärtrå
Tel: 070-566 35 57
eva@elvendream.se

Hejsan!
Jag heter Ulricha Gatugård och är se-
dan några år tillbaka medlem i SCKCS. 
Jag har varit hundägare i snart 12 år. 
Jag har Brasse som är en äldre herre, 
Soft Coated Wheaten Terrier och 
Bosse snart 4 år som är en mycket 
trevlig cavalier förstås! I skrivande 
stund har det även flyttat hem en 
liten cavaliertik till oss,  Elsa 13 veckor 
gammal. Så man kan väl säga att jag 
har blivit “cavalierbiten”.
Som nytt lokalombud i Nedre Norra 
vill jag tacka för ett fint mottagande! 
Det är så himla bra att ni som är mer 
rutinerade i SCKCS vägleder oss nya. 
Samtidigt som jag blev lokalombud så 
fick vi två nya kontaktombud i 
området, Erika Olsson i Sundsvall och 
Eva Zachrisson i Bjärtrå. Erika och jag 
har precis spikat några aktiviteter i 
Sundsvall. Det kommer att bli 
information om positiv hundträning 
samt ett par trevliga cavalierpromena-
der. Det här ska naturligtvis uppdate-
ras på hemsidan och på Nedre Norras 
facebooksida. 
På facebook hittar ni oss på Cavalier-
sällskapet Nedre Norra. Gå gärna med 
i den gruppen! 
Det uppskattas stort om ni kommer 
med ideer om vad vi kan hitta på i 
våra lokalområden.
Jag vill också passa på att informera 
om Berta Åströms cavalierträffar i 
Åte lokalen, Örnsköldsvik. Det finns 
datum för det upplagda på 
hemsidan. Kontakta Berta om ni vill 
ha mer information!
Nu ser vi fram emot en lång fin vår, 
vilket tyvärr känns  långt bort nu i 
denna snöstorm! 
Tveka inte att höra av er till mig eller 
till kontaktombuden om ni har frågor 
eller ideer!

Ha det gott!
/Ulricha

Lokalspalten

De fina dekalerna i Luleå!
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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

Hej Cavaliervänner i Västra!
Vi i Västra rivstartade året med vår 
rasmonter på My Dog i Göteborg. Tack 
alla som ställde upp! På vår årliga upp-
följningsträff After My Dog i i Slottsko-
gen den 4 februari kom det tjugo goa´ 
Cavalierer med hussar och mattar på 
promenad, lek och bus.
På vår hjärtkollsdag i Karlstad kom det 
16 hundar för att få sitt hjärta kontrol-
lerat.
Vi har också haft agility i Borås och 
Buskul i Göteborg.
Om vi ser framåt så blir det promenad 
i Fjärås den 29 april och Rallylydnad i 
Västra Frölunda i Juni. Kontakta Lotta 
för mer info.
Vår årliga påskträff i Borås blir på 
annandag påsk i år. Kontakta Cecilia 
för mer info.
Den 23 april erbjuder vi viltspårsdag 
för bara Cavalierer till ett fantastiskt 
pris, se mer separat inbjudan. Kontak-
ta Ewa för mer info.
Vi har ett nytt kontaktombud som 
varit aktiv i klubben tidigare och som 
många redan känner, det är Lotta Roos 
som också är rallylydnadsinstruktör. 
Välkommen Lotta!
Alla aktiviteter finns på hemsidan och 
på Facebook, Cavaliersällskapet Väs-
tra.
Må så gott och hoppas att vi ses!

Ewa, Maria, Cecilia och Lotta

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, Malmö
Tel: 040-49 20 15, 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

Kina Widebrant, Rödeby
Mobil: 070-526 11 66
katarina.widebrant@gmail.com

Karolina Österdahl
Fiolvägen 11
352 45 Växjö
Tel: 0470-75 37 33, 070-313 24 25
karolina.osterdahl@lnu.se

Hej på er!
När ni läser detta hoppas jag att det 
är vår i luften istället för grått 
februarislask!
Missa inte den årliga Playdaten hos 
Pia Rundquist i Osbyholm den 22 
April. Där finns också möjlighet att ta 
hjärtintyg till rabatterat pris (gäller 
Cavalierer äldre än 3 år). För mer info 
se hemsidan eller facebookgruppen 
"Cavaliersällskapet Södra".
Boka också in sommarträffen i 
Nättraby. I år går den av stapeln den 
23 Juli.  Även här kommer mer 
detaljerad information på hemsidan 
och på Facebook.
Som vanligt är jag på jakt efter fler 
kontaktombud som vill hitta på lite 
roliga aktiviteter! 

Ha en härlig vår tillsammans med era 
Cavalierer!
Kram Kina

lokalspalten

Hjärtkoll hos Djurkliniken i Luleå



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.

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!

Eskilstuna 
20 maj 2017

Domare
Hazel Edwards (Delhaze)
Eddie Edwards (Delhaze)

Eskilstuna 
21 maj 2017

Domare
Hazel Edwards (Delhaze)
Eddie Edwards (Delhaze)

Leksand
10 juni 2017

Domare
Carol Jenkins (Hollambrie)

Borås 
1 juli 2017

Domare
Karin Linde-Klerholm

Piteå 
15 juli 2017

Domare
Gordon Inglis (Craigowl)

Askersund 
12 augusti 2017

Domare
Ted Rogerson (Rabymar)

Eslöv 
10 september 2017

Domare
Alexandra Bubb (Wandris)

Sundsvall 
8 oktober 2017

Domare
Bertrand Dumont 
(De Kandahar)

Växjö 
4 november 2017

Domare
Joel Lanz (Cavanzas)

Antalet anmälningar går ner på alla raser både på 
rasspecialerna och SKKs utställningar. 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.



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.



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


