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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!

VILL DU...
... INTRODUCERA NYA 
VALPKÖPARE?

... BLI MEDLEM? ... BIDRA TILL 
HÄLSOFONDEN?
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Ordförande har ordet, info 4
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Agilityresultat 10
Agility diverse 11
Nosework artikel            12
Rallylydnad resultat           13
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Lite av varje                                 16
Lokalområden                18
Lokalspalter 28
Utställningar 2017           30

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 !

Utställnings- och tävlingshelgen i 
Eskilstuna blev ett lyckat evenemang. Genom den tra-
ditionella huvudutställningen samt officiella tävlingar 
i lydnad och rallylydnad visade vi upp mångsidighe-
ten av vår underbara ras. Under helgen anordnade 
vi också hjärtkontroll samt en veteranparad, som ju 
båda är viktiga delar och symboler i arbetet med våra 
Cavalierers hälsa. En stor eloge till utställnings- och 
tävlingskommittén, och alla andra som hjälpt till, för 
denna lyckade helg! 

Trots att vi hade konkurrens från SKK utställningar i 
Hässleholm och Piteå så var antalet anmälda i Eskil-
stuna 170 och sammantaget med antalet anmälda i 
Hässleholm och Piteå så var det totalt 261 Cavalierer 
anmälda till utställning 20–21 maj i landet, vilket 
jag tycker är imponerande! Vi och andra special/ras-
klubbar samt SKK Länsklubbar kämpar dock med 
sjunkande deltagarantal vid våra utställningar. Vår 
utställnings- och tävlingskommitté jobbar för fullt med 
förslag på att vända den negativa trenden på deltagar-
antalet vid våra egna utställningar.

Under hösten anordnar vi information/utbildning 
om vår reviderade RAS (rasspecifika avelsstrategier) 
och andra aktuella ämnen på fyra platser i landet. 
Dessa möten är synnerligen betydelsefulla i stödet till 
etablerade uppfödare, uppfödare som står i ”startgro-
parna” samt ägare av avelshannar för att möta kraven 
och målen i RAS. Naturligtvis är alla intresserade 
medlemmar välkomna att anmäla sig till dessa möten. 
Vi fortsätter med subventionerade hjärtkontroller 
för våra medlemmar i samtliga Lokalområden, vilket 
också är en angelägen del i handlingsplanen för att 
långsiktigt nå målen i RAS. En stor eloge till avel- och 
hälsokommittén, och alla andra som hjälper till, i ar-
betet med våra Cavalierers hälsa. 

Mot bakgrund av den ”explosion” de senaste åren inom 
kommunikationsområdet: web-tidningar, facebook, 
instagram, filmkanaler mm så har styrelsen nyligen 
fastställt en kommunikationsplan. Syftet är att genom 
god planering få överblick och samordna samtliga 
kommunikativa insatser för bästa möjliga nytta för 
medlemmarna i Cavaliersällskapet. Vår vision är 
att ”Vi ska vara där våra existerande och potentiella 
medlemmar är och där de söker efter information”. Vi 
kommer inledningsvis att göra en behovsanalys för att 
förstå vad vi ska fokusera på. Med hjälp av en enkät 
ska vi ta reda på hur våra medlemmar i dag får infor-
mation samt var och hur de vill ha information från 
Cavaliersällskapet. Enkäten publiceras på webben och 
nås via webbplatsen, Facebook och Cavalierbladet. Vi 
ska också undersöka om några av våra medlemmar 
vill bli våra ”testpiloter” för rörligt media. Tanken är 
att lägga upp små filmer på Youtube, vilket redan är 
på gång genom ett reportage från utställnings- och 
tävlingshelgen i  Eskilstuna. Länk finns på vår webb-
plats cavaliersallskapet.net, under Om oss och Cava-
lierbladet.

Vad gäller organisationsförändringen inom SKK så 
visar den enkät som gjorts under våren bland special/
ras- och länsklubbar att frågan om regionalisering, dvs 
6/7 regioner i stället för nuvarande 25 länsklubbar, 
inte kommer med som förslag till Kennelfullmäktige 
(KF) i höst. Därmed faller en del följdförslag till detta 
förändringsförslag. Vi avvaktar vad som beslutas vid 
KF i höst och återkommer med information om vad 
som kommer att påverka oss.

Jag önskar alla medlemmar en skön avkoppling under 
sommarmånaderna och fina upplevelser tillsammans 
med familj, vänner och inte minst era Cavalierer!

Hälsningar
Hans

Jag har nu som redaktör varit 
med och publicerat tre nummer 
av vår underbara tidning. Det är 
ett roligt jobb, som jag har lärt 
mig mycket av hittills. Det är 
också ett jobb jag gärna fortsät-
ter att göra, men...
Något som jag reagerat (och fak-
tiskt ganska starkt) på, är hur 
lite man rent generellt respekte-
rar tiderna för manusstopp.
Manusstopp borde ses som vil-
ken deadline som helst och man 
är som redaktör helt beroende 
av att dessa tider hålls, för att 
tryckeriet i sin tur ska få under-
lag i tid.
Jag har normalt endast 3-4 veck-
or att få klart tidningen, mellan 
manusstopp och när det ska 
vara tryckeriet tillhanda. Jag 

har (precis som många andra 
så klart) ett heltidsjobb och fyra 
egna hundar, som ska tränas och 
tävlas. Dessutom håller jag näs-
tan varje termin ideella kurser 
på min lokala hundklubb. 
Att sätta ihop underlaget för 
tidningen tar gott och väl 40-60 
timmar per nummer - d v s mer 
eller mindre en hel arbetsvecka. 
Att göra det jobbet hinner jag 
oftast bara med under helger 
och även då är det tajt och noga 
inplanerat.
När underlag kommer in för 
sent, skapar det problem i min 
planering, där tiden är knapp 
och väldigt hårt styrd ändå. 
Ponera att detta vore ett "riktigt" 
jobb. Inte skulle man väl då inte 
respektera en deadline? 

Manusstopp existerar av en 
anledning! Manusstopp är för de 
fyra numren:
Nr 1 20 februari
Nr 2 20 maj 
Nr 3 20 augusti
Nr 4 1 november
Jag skulle vara ytterst tacksam 
om vi alla försöker att hålla 
dessa tider så gott det går. Jag 
förstår att saker kan hända 
ibland, som gör att något blir 
försenat men det bör vara mer 
undantag än regel.
Gör som jag - notera tiderna 
i kalendern, om du vet att du 
behöver bidra med material till 
tidningen!
TACK PÅ FÖRHAND!
Hälsningar
Redaktör-Mervi

En vädjan om att rEspEktEra tidEr för manusstopp!
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En mycket uppskattad och omtyckt före detta 
ledamot i SCKCS styrelse, Kristina Hellsén, har 
avlidit efter en tids sjukdom. Hon blev engage-
rad i klubbens arbete efter att under ett årsmöte 
ha ifrågasatt beräkningsgrunderna för ”mest 
vinstrika cavalier”. 

Engagerade medlemmar som är villiga att delta 
i klubbarnas arbete med att få verksamheterna 
att fungera är av yttersta vikt. Kristinas första 
arbetsuppgift blev att ta hand om valphänvis-
ningen.

Valphänvisningen kunde trots namnet i det 
närmaste liknas vid ett forum där det mesta 
togs upp till diskussion av de som ringde in och 
dessa ärenden var inte helt sällan av delikat 
karaktär och då gällde det som valphänvisare 
att visa stor finkänslighet. Kristina skötte detta 
arbete med bravur.

Nästa arbetsuppgift blev att vara klubbens kas-
sör vilket hon skötte i många år. Att vara kassör 
passade henne utmärkt, då hon skötte det egna 
företagets ekonomi.

Samtidigt ökade också Kristinas intresse för 
cavalierernas hälsostatus, vilket innebar att hon 
deltog i olika aktiviteter för att klarlägga olika 
spörsmål gällande hälsan. När Kristina till slut 
beslöt sig för att avsluta sina åtaganden inom 
styrelsen, hade hon börjat en framgångsrik upp-
födning av islandshästar. 

Kristina efterlämnar make och dotter med fa-
milj samt en 15-årig cavaliertik, Campanards 
Saga, som delar sin milslånga promenad med 
Rhodesian ridgebacken Inez. 

Birgitta Kleveby

minnEsord

Valpintroduktioner 
27/2 2017 till 24/5 2017
Busy Lizzy´s Kennel Kristina Hasslefalk
Cavanzas Kennel Andreas o Joel Lantz

Elvendream Kennel Eva Zachrisson
Emperix Kennel Ralph Lindberg o Fredrik Forsberg

Glittertinds Kennel Kari o Dan Sundqvist
Knattings Kennel Eva Holmberg
Longways Kennel Liv Tikkanen

Massgaisten Kennel Ulrika Nettermark
MiniMax's Kennel Bibbi Franzén

Mounsieur's Kennel Anniette Melén
Solero´s Kennel Mia Björklind

Tindra Magic´s Kennel Monica Åberg
Toftas Kennel Birgitta Persson
Tulizane Kennel Denice Norlén

Videdalens Kennel Pia Rundquist
   Foto: Carina Anklev
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HjärtkolladE cavaliErEr
Gå gärna in via vår hemsida och kika på våra båda listor över 

hjärtkollade cavalierer.

Där finns en lista på tikar och hanar som vid hjärtkontroll har u.a. 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 u.a. 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 hun-
den ska kunna få ligga kvar på listan.

Ni hittar listorna på:
www.cavaliersallskapet.net/Avel &Hälsa/

Hjärtkollade cavalierer
Undrar ni något ta gärna kontakt med mig som sköter listan:

Britt Hjertstrand
britt.hjertstrand@cavaliersallskapet.net

070-377 68 60

Förslitningsskador på hjärtklaffar……
Hjärtsvikt är den tredje vanligaste dödsorsaken bland hundar. Bara cancer-
sjukdomar och olyckor är vanligare.
Förslitningsskador på hjärtklaffarna är en av de vanligaste orsakerna till att 
hundar utvecklart hjärtsvikt.
Klaffskador är vanligast bland små och medelstora hundraser. En särskilt 
drabbad hundras är cavalier king charles spaniel.

Varm bil 
en dödsfälla för

 hunden
Det är viktigt att ha kännedom 
om att hundar inte kan reglera 
värme och vätskebalans på 
samma sätt som vi människor. 
Hundar svettas inte som vi 
människor. När värmen stiger 
ökar också hundens flåsande 
och syret i bilen minskar. 
Hundar instängda i varma 
bilar blir stressade och kan 
slutligen avlida av värmechock.
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Tusen tack…….
…..till alla underbara engagerade medlemmar, Ni som har anordnat träffar 
och ni som har hjärtundersökt era cavalierer. Det har varit en helt fantas-
tisk uppslutning. Dessa träffar kommer ju som ni vet att anordnas årligen i 
alla lokalområden och till alla er som inte har möjlighet att åka på en sådan 
träff så skulle vi vara så glada och tacksamma om ni hos en behörig vete-
rinär (specialist hundens och kattens sjukdomar) kunde ta ett hjärtintyg, 
gärna från det att hunden fyllt 5 år och äldre.
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
Kari, Madelene och Eva

Svenska Kennelklubben har tagit 
fram en ny fysisk uppfödarutbild-
ning i studiecirkelform utifrån 
boken Hunduppfödning i teori och 
praktik av Åsa Lindholm, Catharina 
Linde Forsberg och IngaLill Blixt.
SKKs nya uppfödarutbildning är en 
sammanhängande utbildning som 
består av fyra (4) övergripande de-
lar. De fyra övergripande delarna 
har nedanstående teman:

1. Hunduppfödning
2. Inför valpkullen
3. Valpkullen är här
4. Valparna flyttar

Dessa fyra delar är i sin tur inde-
lade i flera avsnitt. Totalt omfattar 
hela utbildningen 15 träffar. 
Cavaliersällskapet kommer att till-
sammans med deltagarna välja 

kursupplägg (t.ex. 1 gång/vecka, ett 
par helger, en gång i månaden osv.). 
Som deltagare anmäler man sig till 
hela utbildningen, det går inte att 
anmäla sig till de olika övergripan-
de delarna separat.
Vi, Kari Sundqvist och Mari 
Lundborg Sjöstedt är av SKK 
certifierade handledare och kommer 
att hålla i dessa utbildningar. Vi vill 
gärna ha in intresseanmälningar 
så vi kan få en överblick över hur vi 
skall lägga upp utbildningen så att 
det blir så bra som möjligt för alla. 
Om det är möjligt så kommer vi att 
försöka köra utbildningen som skall 
innehålla 15 tillfällen över 4 vecko-
slut. 

Anmäl intresse senast den: 
1 september till 
sckcs@cavaliersallskapet.net

intrEssEanmälan till skks nya 
uppfödarutbildning

Tillämpning av 
geneTiska TesTer i 
avelsarbeTeT
§ 80 DNA-tester inom hundavel
Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet 
för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa 
tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett 
klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant 
utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett ge-
netiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt 
eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra 

viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymun-
dan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten 
av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt fö-
rekommande och hur stort kliniskt problem en sjuk-
dom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns 
tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt 
problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds 
för denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bätt-
re att avstå från att testa sin hund. Risken är annars 
att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, efter-
som du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till 
testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i 
åtanke att hundavel handlar om mycket mer än en-
staka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de 
idag är många, inte ger hela bilden.
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Varning för 
smuggelhundar

Har du planer på att köpa hund?  

När man väl har bestämt sig vill man ofta inte vänta 
länge på sin nya familjemedlem.  Kanske verkar en 
enkel och snabb lösning vara att leta efter sin nya 
fyrbenta vän på en annonssajt på nätet.  Men var 
vaksam och noga med vem du köper av.  Hunden du 
funderar på att köpa kan vara insmugglad till 
Sverige under vidriga förhållanden och bära på livs-
farliga sjukdomar.  

Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter 
miljoner inom EU varje år. Sverige är en lukrativ 
marknad för den som vill göra snabba pengar. För-
tjänsten är hög och straffet är inte i närheten av vad 
som utdöms för till exempel narkotika- eller vapen-
smuggling.

Antalet smugglingsärenden ökade med närmare 50 
procent 2016 jämfört med föregående år, enligt sta-
tistik från Jordbruksverket. Sammanlagt rapporte-
rar Jordbruksverket 439 smugglingsärenden omfat-
tande 525 hundar för 2016. I statistiken ryms såväl 
enstaka hundar som kommit in i landet tillsammans 
med sin ägare utan rätt dokumentation, som större 
grupper av hundar som smugglats in för försäljning. 
Ärenden med många hundar har ökat och antalet 
ärenden där Jordbruksverket klassat de insmuggla-
de hundarna som handelsdjur nästan fördubblades 
under samma tidsperiod. Samtidigt är mörkertalet 
uppskattningsvis högt och många av de insmugglade 
hundarna upptäcks aldrig av Tullen eller Jordbruks-
verket.  

Tidigare var det framför allt valpar av rasen 
chihuahua som smugglades. I dag har de fått säll-
skap av småhundar av mops- eller fransk bulldoggs-
typ och dvärghundar av pomeranian-, yorkshireter-
rier- eller maltesertyp.  Valparna kommer ofta från 
storskaliga uppfödare i ursprungslandet eller har in-
handlats för en billig penning på marknader. Många 
gånger är valparna i dåligt skick när de säljs efter en 
uppväxt i misär och hemska transportförhållanden. 
De saknar ofta grundläggande vaccinationsskydd 
och kan bära på dolda sjukdomar.

Kampen mot smugglingen handlar inte bara om 
att stoppa förtjänsten på illegal verksamhet och en 
grym hantering av valpar. I ett större perspektiv är 
det viktigaste att se till att inte rabies sprids till Sve-
rige. Det är en obotlig och dödlig sjukdom, som varje 
år skördar 30 000– 70 000 människors liv, främst 
i fattiga länder. Sverige har varit rabiesfritt sedan 
lång tid tillbaka men smittan finns i Östeuropa där 
många av smuggelhundarna föds upp. Utöver rabies 
finns det risk för andra infektionssjukdomar och pa-
rasiter som vi helst inte vill ha in i landet. 

De insmugglade valparna säljs företrädesvis via in-
ternet. Annonssajter och Facebook är populära han-
delsplatser. Den som säljer en illegalt intagen valp 
erbjuder sig ofta att leverera den till köparen. 

Transaktionen sker gärna på en parkeringsplats el-
ler annat anonymt ställe, ibland i en lägenhet där 
uppenbart ingen bor.  Den enda kontaktuppgift kö-
paren får är ett förnamn på säljaren och ett mobilte-
lefonnummer.

Handeln med smuggelhundar upphör inte förrän 
hundköpare lär sig att förstå hur ett riktigt valpköp 
ska gå till. Så länge det finns köpare kommer det 
alltid att finnas hänsynslösa människor som utnytt-
jar människors godtrogenhet. Gör som 50 000 andra 
svenska valpköpare och köp din valp av en uppfödare 
som tar ansvar och som alltid levererar den nya fa-
miljemedlemmen äldre än 8 veckor, med godkända 
papper och naturligtvis med ett aktuellt friskintyg 
utfärdat av veterinär. Den tryggheten är för din och 
valpens bästa.

Hur du undviker att köpa en illegalt införd 
hundvalp:

• Planera hundköpet lång tid i förväg – undvik im-
pulsköp. En fyrbent familjemedlem ska du ha i 
många år så låt förberedelserna ta tid och vara 
omsorgsfulla. 

• Om du får en känsla av att något är skumt – då 
är det säkert det! Ett förnamn och kontantkorts-
nummer räcker inte som kontaktuppgift. 

• Kräv dokument: registreringsbevis, köpeavtal 
och veterinärbesiktningsintyg ska vara med. Ac-
ceptera inte att uppfödaren lovar att skicka dem 
senare.

• Du ska kunna träffa uppfödaren i hemmet och 
det ska vara tydligt att hon/han bor där med sina 
hundar.

• Fall inte för en gullig valp trots att allt känns fel 
och köp inte en medfaren eller sjuk valp för att 
rädda den. Varje sådan affär öppnar vägen för 
ytterligare en smuggelhund. 

• Fler tips hittar du på www.jordbruksverket.se

Just nu driver Samverkansgruppen för hundvälfärd 
en kampanj för att få blivande hundägare att inte 
köpa smuggelhundar och i förlängningen få stopp på 
den organiserade hundsmugglingen. I gruppen in-
går representanter från Jordbruksverket, Svenska 
Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Na-
tionellt centrum för djurvälfärd, Länsstyrelsen, Sve-
riges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedi-
cinska Sällskap.

Läs mer:

Kampanjfilm - Länk finns på cavaliersallskapet.net, 
under Om oss och Cavalierbladet.
Kampanjfilm från Jordbruksverket - Länk finns på 
cavaliersallskapet.net, se ovan.
Jordbruksverkets statistik (Excel-filer)
SVA om sjukdomsrisker - Länk finns på cavaliersall-
skapet.net, se ovan.
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avel och hälsa

jägErsro
Sydskånska Kennelklubben har inbjudit Cavaliersällskapet och andra rasklubbar att delta och visa upp 

cavalieren på Jägersro Trav och Galopps Familjedag, som kallas DJURENS DAG -
Lördagen den 26 aug kl. 10.00 - 16.00. 

Det kommer att finnas många olika djur som hundar, hästar, katter, kaniner, reptiler, gnagare fåglar, kame-
ler under hela dagen. Sydskånska Kennelklubben kommer att ha olika uppvisningar med bl a: 

• Draghundar 
• Nose Work 

• Assistanshundar 
• Räddningshundar 

• Apportering 
• Kapplöpningshundar 

• Agility 
• BPH 

• Rallylydnad 
• Pedagogisk tjänstehund 

• Även ”Prova på” 
• RASPARAD i slutet av dagen! 

NI ÄR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL DENNA HÄRLIGA OCH ROLIGA DAG MED MASSOR 
AV OLIKA DJUR, HUNDRASER OCH UPPVISNINGAR! TA CHANSEN OCH VISA UPP VÅR RAS! 

Vi ses lördagen den 26/8!
VARMT VÄLKOMNA!

INBJUDAN TILL UPPFÖDARTRÄFF
FÖR UPPFÖDARE, UPPFÖDARE SOM STÅR I 
STARTGROPARNA OCH ÄGARE AV AVELSHANAR

Årets uppfödarträffar blir 4 till antalet och kommer att avhållas under hösten:

• 17 september  Övre Norra. Studiefrämjandets lokaler i Skellefteå.                   
• 23 september Gävle /Dala. Konferenscentrum centralstationen i Gävle.
• 29 oktober Södra/Västra. Konferenscenter i Alvesta.
• 11 november Östra. Blomenhof hotell i Nyköping.

Preliminärt program - kl 10.00- Ca 16.00  (vi reserverar oss för ev ändringar):

• Kaffe/Te smörgås
• Revidering av RAS 2018
• Hälsoprogram, mål och delmål
• Lunch
• Hälsoenkät- vad ska den innehålla?
• Etik och moral
• Uppfödarlistan
• Tävling med Svensk/Utlandsregistrerade hundar
• Kaffe/kaka
• Hjärtundersökning (valpköpare)
• Folder 
• Sammanfattning

Anmälan görs till sckcs@cavaliersallskapet.net senast 1 månad före respektive 
träff. Uppge namn och vilken träff du vill gå på. 
Kostnad 300 kr /person sätts in på PG 798919-7. Obs! anmälan är bindande!

Väl mött!                                                                                                                  
Avel & Hälsokommittèn
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Aktivering

agility resultat
AGD II Chadyline Birthday Rose – Hilda
Förare: Mervi Junttila
20170429, Tranås BK, Agility 3S, placering 18/56
20170429, Tranås BK, Agility 3S, placering 
34/52
20170430, Tranås BK, Hopp 2S, placering 4/17
20170430, Tranås BK, Hopp 2S, placering 4/19
20170521, Fagersta KK, Hopp 2S, placering 8/25
20170526, Varberg BK, Hopp 2S, placering 3/15

Charmdroppens Heartbreaker – Texas
Förare: Maria Warg
20170501, Nora BK, Agility 1S, placering 2/23, 
pinne
20170507, Sunne BK, Agility 1S, placering 3/18, 
pinne
 
Charmdroppens Indigo Bear – Alvin
Förare: Felicia Warg
20170501, Nora BK, Hopp 1B M, placering 3/30, 
pinne 

Gillespie Glanzer – Glanzer
Förare: Camilla Sjöberg
20170423, Falkenbergs BK, Hopp 2S, placering 
7/30
20170423, Falkenbergs BK, Hopp 2S, placering 
10/26

RLD N, F, A, M LP1 AGHD II AGD II Joellys 
Double Puff – Alice
Förare: Marie Sundling
20170414, Oxie BK, Hopp 3S, placering 11/66
20170325, Nutrolin Arena, Agility 3S, placering 
3/36, SM-pinne
20170325, Nutrolin Arena, Hopp 3S, placering 
9/39
20170325, Nutrolin Arena, Hopp 3S, placering 
6/35, SM-pinne
20170508, Nutrolin Arena, Hopp 3S, placering 
2/10, SM-pinne
20170528, Forsakars BK, Agility 3S, placering 
9/51

Petit Maxim Elektra – Bianca
Förare: Emilie Lilja
20170114, Kungälv, Hopp 1S, placering 4/36, pinne 
20170114, Kungälv, Hopp 1S, placering 3/38, pinne 
20170311, Nutrolin Arena, Agility 1S, placering 
2/28, pinne
20170429, Lomma, Agility 1S, placering 1/25, 
pinne
20170513, Hässleholm BK, Hopp 1S, placering 
8/50, pinne
20170513, Hässleholm BK, Hopp 1S, placering 
7/43, pinne
20170513, Hässleholm BK, Agility 1S, placering 
2/50, pinne
20170513, Hässleholm BK, Agility 1S, placering 
1/43, pinne

Uptown Girls Miss Asterixa – Ixa
Förare: Caroline Bergfeldt
20170219 , Fagersta KK, Hopp 2S, placering 4/21
20170219 , Fagersta KK, Hopp 2S, placering 6/21
20170408 , Gagnef-Floda BK, Agility 2S, place-
ring 4/18
20170408 , Gagnef-Floda BK, Hopp 2S, placering 
4/17
20170422 , Fagersta KK, Agility 2S, placering 
1/15, pinne
20170422 , Fagersta KK, Agility 2S, placering 
2/15, pinne
20170423 , Fagersta KK, Hopp 2S, placering 4/21
20170506, Torsby BK, Hopp 2S, placering 8/16

Bianca    Photo: Olivia JönssonBianca      Photo: Olivia Jönsson
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Aktivering

månadens agilitycavalier

Hela fyra stycken cavalierer tävlade i samma hoppklass 2 i Frövi den 10 juni!
Fr v: Jenny Hägerstrand och Fiona, Susanne Hägerstrand och Fanta, Caroline Bergfeldt 
och Ixa samt Mervi Junttila och Hilda.
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aktivering

Nose Work är sporten som inte 
kräver någon dyr eller avancerad 
utrustning. Den lockar till sig och 
passar alla typer av hundar och 
människor, unga som gamla.

Men vad är Nose Work? För mig 
kommer Nose Work aldrig bli en 
lydnadssport med krav och inlärda 
moment. För mig är Nose Work en 
trevlig aktivering där hunden får 
ett naturligt utlopp för sitt behov 
att använda sitt fantastiska lukt-
sinne. Detta genom att söka efter 
specifika utvalda måldofter. På 
detta sättet får hunden ur sig en 
massa energi. 

Genom träningen och utvecklingen 
av hundens sökarbete får jag bli en 
del i hundens värld. Jag får närma 
mig denna doftvärld som för mig 
själv inte skulle kunna vara möj-
lig. Jag lär mig läsa och lita på min 
hund. Genom Nose Work stärker 
jag vår relation och skapar bättre 
självförtroende hos min hund. Jag 
skapar även en lugn och balanse-
rad hund att leva med i vardagen. 
Men framför allt har jag roligt 
med min hund. Enligt mig är Nose 
Work det bästa du kan göra med 
din hund. Det finns bara bra saker 
att vinna, på att börja träna.

Även om Nose Work är en bra och 
nyttig aktivitet både för hunden 
och ägaren finns det nu även möj-
lighet att tävla officiellt i sporten 
i flera länder. Jag tillhör dem som 
gärna startar på flertal tävlingar. 
Syftet är att få ett kvitto på vart 
vår träning har tagit oss och vad vi 
behöver träna mera på. Jag kom-
mer nu att gå in på hur Nose Work 
är uppbyggd som tävlingsgren.

I sporten Nose Work finns fyra mo-
ment: behållarsök, inomhussök, 
utomhussök samt fordonssök. Alla 
dessa moment ingår i både klass 1, 
2 och 3. Alla moment har sin spe-
ciella utmaning och svårighetsgra-
den ökar ju högre upp i klasserna 
man tävlar.

MÅLDOFTER

Måldofterna i de olika klasserna är 
enligt följande:

Klass 1: eukalyptushydrolat. 
Antal gömmor per moment är all-
tid en i den här klassen och göm-
man är placerad på en maxhöjd av 
1.20 meter.

Klass 2: eukalyptushydrolat och 
lagerbladshydrolat. 
Dessa kan förekomma enskilt el-
ler i kombinationsgömmor. Antal 
gömmor per moment är 1-2 i den 
här klassen. Domaren meddelar 
de tävlande på banvandringen an-

tal gömmor per område och max-
höjden för gömman är höjd 1.80 
meter.

Klass 3: eukalyptushydrolat, la-
gerbladshydrolat och lavendelhy-
drolat. Dessa kan förekomma en-
skilt eller i kombinationsgömmor. 
Antal gömmor per moment är 0-3 
i den här klassen. Det kan alltså 
förekomma tomsök och som förare 
vet du nu inte antal utplacerade 
gömmor i sökområdet.

SÖKMOMENT

Behållarsök handlar om att hun-
den ska söka efter hydrolat i olika 
typer av behållare. I klass 1 före-
kommer det bara kartonger men 
i övriga klasser kan vilka andra 
typer av behållare som helst ingå, 
t.ex. resväskor, gosedjur mm.

Utomhussök handlar om att söka 
efter hydrolat i alla typer av ut-
omhusområden. Gemensamt för 
utomhussöken är att yttre väder-
förhållanden som vind, regn, vär-
me och kyla kommer att påverka 
sökförhållandena och hela tiden 
skapa nya utmaningar. 
 
Inomhussök handlar om att söka 
efter hydrolat i alla typer av in-

omhusmiljöer som arrangören kan 
erbjuda. Här förekommer allt från 
kontor, industrilokaler, garage 
osv. Det är bara fantasin som sät-
ter gränserna.

Fordonssöket handlar om att söka 
efter hydrolat på olika typer av for-
don och vagnar som kan bära gods. 
Man söker endast av fordonen ut-
anpå. Beroende på klass ingår allt 
från 1-5 fordon som kan placeras i 
olika formationer.

DOFTPROV

För att få starta din hund på täv-
ling både inofficiell och officiell 
krävs att ni gjort ett godkänt doft-
prov på aktuell hydrolat som ingår 
i den klass ni tänker starta i. Detta 
är för att säkerhetsställa att hun-
den vet vilken måldoft den skall 
leta efter och att se att föraren kan 
läsa sin hund genom att föraren 
klarar av att meddela när hunden 
hittat måldoften. Sporten värnar 
om både hundens och förarens sä-
kerhet och psykiska välmående. 

Vi har runt om i landet många 
duktiga utbildade Nose Work in-
struktörer. Att gå en kurs är nå-
got jag rekommenderar. Detta för 
att få rätt grunder från början. 
På Svenska Nose Work Klubbens 
webbplats finns en instruktörskar-
ta där du kan hitta din närmsta 
instruktör. 

Webbplatsen innehåller även all 
information du kan behöva om 
sporten. Vill du låta din hund 
få använda sitt främsta sinne, 
luktsinnet och göra det roligaste 
en hund kan tänka sig att göra. 
Anmäl dig och din cavalier till en 
Nose Work kurs idag. Det kommer 
vara det bästa du gjort.

Vid pennan Jeanette Arnesson - Nose Work 
nörd i det bästa sällskapet av inte mindre 
än 7 fantastiska Nose Workande Cavalierer 
vid namnen Nelly, Drömma, Saga, Winna, 
Ängla, Mio och nya lilla stjärnan Samba.

Nose Work - Hundsporten som tar hela Sverige med storm

Behållarsök - Cavanzas Life Is A Dance 
- Samba

Fordonsök - Candygolds Zamira's 
Secret Dream - Drömma

Utomhussök - Chadyline Upsy Daisy - 
Saga
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Registrerade cavalierers kvalificerande re-
sultat i officiella rallylydnadstävlingar i Sve-
rige. Redovisningen gäller tidigare ej redovi-
sade resultat fram till 2017-05-29.
Grattis till alla fina prestationer!

Amanda – RLD N, F All Included Fidelis 
Blessed Amanda
Förare: Lotta Roos
170529 – SBK Göteborgsavd, F, 90 p
170529 – SBK Göteborgsavd, F, 80 p

Elis – Paradisbäckens Ängsull
Förare: Sanna Karlsson
170514 – Växjö BK, N, 92 p

Ester – RLD N Sagina’s Dream Come True
Förare: Linnea Borgenvall
170514 – Motala BHK, F, 96 p
170422 – Jönköpings BHK, F, 87 p

Fridolf – RLD N, F, A, M All Included Frosties 
Fridolf
Förare: Lotta Roos
170422 – Färgelanda BHK, M, 93 p – CERT

Frostie – RLD N, F, A, M Frostflingans Frostie 
Junior
Förare: Lotta Roos
170506 – Varbergs BK, M, 92 p – CERT

Keyla – RLD N Hvidagården’s Nilla
Förare: Ann Larsson
170312 – Kungsörs BHK, N, 85 p – RLD N

Leiya – RLD N, F, A AGHD I AGD I 
Tjustpärlans Night Surprice
Förare: Jessica Holmström
170507 – Forserums BK, A, 84 p
170507 – Forserums BK, A, 94 p
170429 – Vadstena BK, A, 91 p
170422 – Gamleby BK, A, 90 p 
170422 – Gamleby BK, A, 99 p
170408 – Motala BHK, A, 94 p
170408 – Motala BHK, A, 87 p

Lexi – SE RallyCH RLD N, F, A, M FS I, II 
LP 1 Storken’s Just A Rose
Förare: Rebecca Wilson
170409 – Bro-Håbo BK, M, 90 p
170409 – Bro-Håbo BK, M, 93 p – CERT och cham-
pionat!
170312 – SV. Rottweilerkl, M, 97 p - CERT

Lillemor – Bergskiftets Gracious Lillemor 
Förare: Ann-Kristin Holmlund
170513 – Matfors BHK, N, 84 p

Pilen – RLD N In High Spirits Black Arrow
Förare: Maria Larsson
170506 – Njurunda BHK, F, 81 p

Rut – RLD N, F, A LP 1 SE VCH 
Charmdroppens First Love
Förare: Natalie Hultberg
170514 – Melleruds BK, A, 80 p och RLD A
170225 – Ulricehamn BK, A, 83 p

Sheila – RLD N In High Spirits She’s Got The 
Look
Förare: Annika Granberg
170408 – Umeå BHK, N, 79 p och RLD N

Skylie – RLD N Tjustpärlans Beauty in 
Skylight
Förare: Jessica Holmström
170521 – Norrköpings BHK, N, 99 p
170429 – Vadstena BK, N, 100 p
170429 – Vadstena BK, N, 92 p

Svante – RLD N, F, A Minimax´s Papageno
Förare: Agneta Liljegren
170422 – Gamleby BK, A, 85 p och RLD A
170408 – Motala BHK, A, 88 p

Wilja – RLD N Björkebäcks Majan
Förare: Jeanette Helgeroth
170514 – Motala BHK, N, 92 p
170514 – Motala BHK, N, 96 p och RLD N
170417 – Ulricehamns BK, N, 72 p

Wilma – Famous Top Energy
Förare: Ann Larsson
170520 – SCKCSK, N, 82 p

Rallylydnad resultat
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utställning

Årets huvudutställning gick 
av stapeln under årets än så 
länge varmaste helg 20-21 
maj. Vädret var på topp och 
resultatet av helgen lika så. 

Det var inte endast utställ-
ning som var på agendan 
den här helgen utan även 
officiell lydnadstävling, ral-
lylydnadstävling, rasmäster-
skap i rallylydnad, hjärtkoll 
samt veteranparad som 
alltid är ett mycket uppskat-
tat inslag. 

Helgen startade med en 
officiell lydnadstävling på 
fredagskvällen. Nio ekipage 
kom till start. Tyvärr ingen 
cavalier.
 
Utställningen dömdes av de 
erfarna makarna Eddie och 
Hazel Edwards från kennel 
Delhaze i England. De fick 
en fantastisk helg i Sverige 
tillsammans med cavalier-
sällskapet. De dömde hårt 
till vissas glädje och andras 
besvikelse. 

En del engelska rasdomare 
har lättare att förstå FCI's 
sätt att bedöma hundar 
medans andra inte förstår 
fullt ut. Vi gissar att detta 
spelade in lite den här gång-
en, för det var fina kritiker 
som delades ut. Domarparet 
Eddie och Hazel var nöjda 
med kvalitén i sin helhet. 

Det är svårt för domare som 
kommer från utlandet som 
inte dömer varje helg enligt 
FCI’s bedömningssätt. För 
dem betyder ”very good” 
mycket bra och så skall det 
vara även enligt FCI´s sätt 
att se på det. Men för oss 
svenskar förknippas "very 
good" med det före detta 
blå bandet för kvalité 2 som 
man inte ville ha.

På lördagen var det Hazel 
Edwards som dömde valpar 
och hanar. Då var det hanen 
Charmdroppens My Jay Jr 
som drog det längsta strået 
och blev BIR Valp och BIM 
blev tiken Cavadior's Bed Of 
Roses.

Bland de vuxna 
var det många fina 
hundar men bästa 
hane blev junioren 
Gentleline’s Watch 
N’Learn som även 
tog certet, andra 
bästa hane med 
reserv-cert gick 
till Magic Charm's 
Busy Being Fabu-
lous, tredje bästa 
hane blev Mixang-
els Niel och fjärde 
bästa hane blev 
Trollsångens KR 
Citron Lakrits.

På tiksidan var det 
Eddie Edwards som 
dömde på lördagen 

och det var sparsamt med 
CK som delades ut. Vilket i 
sin tur ledde till att i konkur-
rensen var det endast två 
tikar. Bästa tik blev unghun-
den Gentleline’s Sanctuary 
som även fick certet, andra 
bästa tik med reserv-cert blev 
Candygolds Zamira’s Secret 
Dream. 

BIR CHARMDROPPENS MY JAY JR Ägare: 
Kristina Lundgren 
BIM CAVADIORS BED OF ROSES Ägare:  
Kenneth & Tina Bergqvist
Foto: Carina Anklev

BIR GENTLELINE'S WATCH N'LEARN         Foto: Carina Anklev
Ägare: Jonathan & Madelene Maclennan  
BIM GENTLELINE'S SANCTUARY 
Ägare: Jonathan & Madelene Maclennan 

Eskilstuna
Årets Cavalierfest
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utställning

Bästa veteran för dagen blev 
Gentleline’s Dazzling Dior 
och bästa uppfödare blev 
kennel Gentleline’s.

Medan utställningen rullade 
på inomhus var det full akti-
vitet utomhus. Cavaliersäll-
skapet anordnade sin första 
rallylydnadstävling.  

Dagens bästa cavalier i den 
officella rallylydnadstävling-
en var Famous Top Energy. 

När den officiella rallylyd-
nadstävlingen var slut var 
det dags för rasmästerskap 
i rallylydnad. Sex ekipage 
kom till start och bäst för 
dagen var Rebecca Wilson 
och Lexi. De kan nu tillägga 
Rasmästare i Rallylydnad 
2017 till sina handlingar.

På lördagskvällen var det 
gemensam middag och auk-
tion i restaurangen. Det var 
många som fick njuta av den 
amerikanska buffén. Sedan 
var det dags för en livlig 
budgivning på olika cava-
lierartiklar, ett uppskattat 
inslag. Pengarna som kom 
in på auktionen går till 
klubben. Tack till alla er 
som var med och deltog. 

Söndagen var det domar-
skifte och Hazel dömde 
tikarna och Eddie valpar och 
hanar. BIR valp blev tiken 
Cavadior's Bed Of Roses 
som blev BIM under 

lördagens utställning.

Bästa hane blev en repris 
av lördagen. Gentleline’s 
Watch N’Learn tog certet, 
andra bästa hane blev Magic 
Charm's Busy Being Fabu-
lous med reserv-cert, tredje 
bästa hane blev Trollsång-
ens KR Citron-Lakrits. 

På tiksidan blev det 
Gentleline’s Sanctuary som 
tog certet, andra bästa tik 
blev Hazelcoats Flora med 
reserv-cert, tredje bästa tik 

blev Oaktons 
Belleza och 
fjärde bästa tik 
blev Knattings 
Cherokee Love 
Divine. 

BIR och BIM 
blev en repris 
av lördagen 
och BIR blev 
Gentleline’s 
Watch N’Learn 
Ägare: Jonat-
han & Madele-
ne Maclennan 
BIM blev 
Gentleline’s 
Sanctuary 
Ägare: Jonat-
han & Madele-
ne Maclennan. 
Dagens bästa 
veteran blev 
tiken Cederliz 
Sara Sidle och 
dagens bästa 
uppfödare blev 
återigen 
kennel 
Gentleline’s. 

Vi vill tacka 
alla som deltog i utställning 
och tävlingarna. Tillsam-
mans gjorde vi helgen till en 
cavalierfest. 

Nu satsar vi på de övriga ut-
ställningarna 2017 och även 
förbättring på alla områden 
innan 2018 års utställningar 
drar igång. 

Vårt mål är trevliga, välbe-
sökta utställningar som alla 
känner sig nöjda med. Men 
vi når inte dit utan dig. Så 

ta chansen och kom 
och ställ ut din 
hund men viktigast 
är att umgås med 
alla glada männis-
kor som delar ditt 
intresse. 

Trevlig sommar 
och lycka till i ring-
arna!  

Natalie & 
Jonathan 

FAMOUS TOP ENERGY
Ägare: Ann Larsson

RASMÄSTARE RALLYLYDNAD 2017 
STORKEN'S JUST A ROSE 
Ägare: Rebecca Wilson

RESERV- CERT HAZELCOAT'S FLORA 
Ägare: Lena Svalling
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Vår underbara ras

SE VCh Cia-Balders Julia
Svensk Viltspårchampion: 

161211 Anlagsklass godkänt,  viltspårdomare Tomas Lind, 
Åkervik.

170327 Öppenklass 1:a pris, viltspårdomare Jurgen Schmalfeld, 
Vänersborg.

170402 Öppenklass 1:a pris, viltspårdomare Tomas Lind, 
Åkervik.

170422 Öppenklass 1:a pris, viltspårdomare Helena Lyckoskog, 
Vänersborg

Ägare; Tommi & Madelene Högbring

Ny Champion!

Knep och knåp - lite frågesport
1) En person

5 poäng:
Inledde sin karriär som officer 
och krigskorrespondent.

4 poäng:
Ska ha sagt alkohol har trots 
många försök aldrig botat någon 
förkylning,men det har aldrig 
någon läkare heller. 

3 poäng:
Ättling till hertigen av Marlbou-
rough.

2 poäng:
Född på Bleinheim palace. 

1 poäng:
Premiärminister i Storbritan-
nien 1940 till 1945.

2) En hundras

5 poäng:
Uppstod på 1800talet när man 
krossade inte Pekings och Ja-
panske China i ursprungsland. 

4 poäng:
Kommer ursprungligen från 
England.
 
3 poäng:
Ronald Reagan har varit ägare 
av denna ras.

2 poäng:
Mycket populär hos a delstater 
under 1600 och 1700 talet

1 poäng:
Tack bort Cavalier i namnet på 
en annan populär ras.

3) Ett land

5 poäng:
Är en republik i norra Europa. 

4 poäng:
Statsvapnet ett gult lejon på en 
på röd botten med vita prickar. 

3 poäng:
National dagen 6 december. 

2 poäng:
Haft inbördeskrig mellan "röda" 
och "vita".

1 poäng:
Kallas för de 1000 sjöarnas land.

4) En stad

5 poäng:
Det borde över 60000 människor 
i denna stad.

4 poäng:
Grundades som stad 1659.

3 poäng:
Det var metallindustri som gav 
staden dess rikedom.  Idag finns 
ett museum över denna epok.

2 poäng: 
Varje år går cavalier specialen i 
denna stad.

1 poäng: 
Fått sitt namn från Biskop Eskil 
av Tuna.

5) En religion/rörelse
 
5 poäng:
Religiös,social/politisk rörelse 
skapad runt 1930 -1950 
talet.

4 poäng:
Tror på Jah. 

3 poäng:
Speglar sin kultur genom musik. 

2 poäng:
Kännetecknas av färgerna röd,gul 
och grön.

1 poäng:
Ett välkänt kännetecken är deras 
dreadlocks.

Svar: 1) Winston Churchill; 2) King Charles Spaniel; 3) Finland; 4) Eskilstuna; 5) Rastafari

Foto: Carina Anklev

Foto: Annika Berg-Friis
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Lite av varje

Hjälp oss bli bättrE på att kommunicEra
Vad är dina tankar om hur vi kommunicerar och hur vill du att vi 

kommunicerar med dig? 
Nu vill vi veta vad just du tycker. Fyll i vår enkät. Du hittar den på:

www.cavaliersallskapet.net
Den tar några minuter att besvara. Har du inte tid just nu, kan du 

återkomma. Enkäten ligger ute hela juli.

Foto: Sanne Sörensen
Foto: Lotta Nyberg

Dammgruvan Nyköping 5 Augusti 2017 
 

Inofficiell Färgindelad Utställning, Hälsodag  samt 
Prova-på Rallylydnad

Hej alla! 

Glöm inte att anmäla er till våran inofficiella färgindelade utställning för hundar från 
4 månader-. Anmälan görs via skk.se, mer information finns på 

www.cavaliersallskapet.net - inoffiell utställning Dammgruvan/Nyköping - 
sista anmälan 17 juli.

Vi kommer även att ha en hälsodag med hjärtkoll för alla cavalierer, även för er som inte 
ställer ut och har en cavalier som har fyllt 3 år. Det finns också chans att kontrollera patella 

för hundar från 1 år. Veterinär Camilla Almqvist kommer att vara på plats runt 11.00. 
 

Hjärtintyg  3år-7år 250:-/intyg 
Från 7år och uppåt 100:-/intyg 

Patella 250:-/intyg

Passa även på att prova på Rallylydnad med Rebecca Wilson, som kommer att hjälpa er på 
plats.

Lättare förtäring finns att köpa. Vi kommer att ha lottförsäljning mm. 
Det går att betala med swish och kontanter.

Medtag stamtavla och vaccinationsintyg som är obligatoriskt eftersom det är en utställnings-
plats. Valpar under 4 månader får inte vistas på 

utställningsområdet. Arrangeras enligt SKK:s utställningsregler.

Varm Välkomna!
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LO Nedre norra

Diverse bilDer från 
åTegruppens Träffar

Vid en av höstträffarna fick vi många frågor besvarade av Sarah från Distrikts-veterinärerna. 
Polisens information var mycket intressant och givande.

Full koll med träning på boll.

Skönt att få röra på sig, tycker 

hundarna!
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lo nedre norra

Trängsel i hallen inför Julfesten!

Avslappningsövning!

Cavalier i skogen.

Var är muffinsen?Nyss badat i h
avet.
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lo Gävle/Dala

CavalierpromenaD i garphyTTans 
naTionalpark

Det var en lyckad Cavalierträff. Vi var en skara på 8 Cavalierer som promenerade i 
både skog och ängsmark i strålande sol. Efter promenaden i den vackra naturen 

smakade det bra med något att dricka både för hundarna och oss.

Ett stort tack till alla som deltog. 
   

Hälsningar 
Lina och Madeleine Lerjestam



        
21

Lo gävle/Dala
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LO Östra

Rekordmånga på 
promenad i 
Hagaparken
26 mars hade lokalområde Östra cavalier-
promenad i Hagaparken. Och vilket upp-
slutning det blev. Närmare 30 cavalierer 
med hussar och mattar samlades klockan 
11 vid mässingsgrindarna. Det är rekord 
sedan vi började med regelbundna prome-
nader.

Inledningsvis blev det som ett mingelparty 
för hundarna när de gick runt och hälsade 
på varandra. Efter en hel del nosande och 
pussande bland hundarna följde vi prome-

nadstråket längs med vattnet. Det var flera 
av hundarna som besviket fortsatte gå när 
de insåg att de inte fick bada denna gång. 
(Det var lite för kallt!)

Väderprognosen hade lovat sol, vilket ef-
ter en lång vinter nog lockade ut många 
promenadsugna, men den skygga vårsolen 
kom inte fram på allvar förrän vi prome-
nerat klart. Men fika i solen är inte dumt 
det heller. För när vi väl var tillbaka vid 
Koppartälten fikade vi tillsammans. Sally 
fyllde 2 år så hennes matte Annelie hade 
bakat bullar till oss cavaliervänner och 
ordnat med godispåsar till alla hundarna! 
Mycket uppskattat av så väl två- som fyr-
benta. 

Text: Malin Flood, kontaktombud Östra
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LO östra
Prova på dag med 
rallylydnad och 
agility
Söndagen den 23 april an-
ordnade Cavaliersällskapet 
Östra en prova på dag med 
både rallylydnad och agili-
ty. Vi hade endast plats för 
8 deltagare vid detta första 
tillfälle och efterfrågan var 
så stor att platserna tog 
slut endast tre timmar efter 
inbjudan lades ut! 
Det var åtta spända del-
tagare med åtta glada 
cavalierer som möttes upp 
tillsammans med anordnare 
Rebecca Wilson utanför 
Stockholms Hundsportcen-
trum på förmiddagen.
Deltagarna var på nybörjar-
nivå, de flesta helt nya, men 
vissa hade provat på någon 
av sporterna lite innan.
Dagen började med en 
snabb genomgång av hur 
de båda sporterna fungerar 
och de moment som var 
uppställda i hallen för att 
tränas på. Gruppen delades 
sedan i två delar varav ena 
halvan började med agility 
och andra med rallylydnad 
medan Rebecca gick runt
och hjälpte till och visade 
mer allt eftersom individer-
na behövde tips. Det pro-
vades moment ur rallylyd-
nadens nybörjarklass, både 
enstaka skyltar, men även 
en lite längre kombination 
av skyltar om man ville. 
I agilityn fick man prova 
både tunnel, hopphinder,
däck och slalom. Några pro-
vade även på vippbrädan 
lite försiktigt med modiga 
hundar!
Det var åtta väldigt duktiga 
ekipage och både husse/
matte och cavalier hade 
riktigt roligt och många fick 
mersmak och blev sugna på 
att gå en kurs och komma 
igång mer efter detta till-
fälle. 
En riktigt lyckad förmiddag 
som vi hoppas kan göra om 
igen inom snar
framtid!
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lo västra

Det blev en heldag i det friska vädret. 
Ömsom sol, ömsom snö…kläder på, kläder 
av…
Vi fick lära oss om spår, spårläggning och 
att läsa sin hund i 
spårarbetet. Hundarna fick gå två spår var, 
i olika terräng och som legat olika länge 
Det var en ny erfarenhet för de flesta av 
hundarna men de löste det så fint.  Jag tror 
att alla 
hundar sov gott den kvällen!  Tack Helena 
Lyckoskog för en superdag! 
Tack Madelene Högbring för 
arrangemang, service vid 
grillningen och hjälp vid spårläggningen.

Text: Ewa Palmé Mohlin 
Foto: Helena Lyckoskog

Viltspårdag hos Mastdunga Hund & Fritid, 
Helena Lyckoskog

Påskträff i Borås
På annandagen träffades ett 
härligt gäng på påskfest, i 
agilityhallen på Hundspektra. 
Många fina och kreativt utkläd-
da påskhundar deltog. 
Aktiviteterna avlöste varandra, 
vi gissade vem som hoppade 
högst, sprang snabbast, kom 
först på inkallning, ligga kvar 
mm. Sedan genomfördes detta 
och både två och fyrbenta fick 
vara aktiva. Byte av påskpresent 
blev det också, paketen låg på 
golvet och hundarna fick välja. 
Avslutade med att träna agility! 
Trötta och nöjda var vi alla efter 
en trevlig avslutning på påskhel-
gen.
Foto och text: Cecilia Ekdahl.
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LO västra

Den 29 april promenerade vi tillsammans på Tjolöholms Slott 
bland alla vitsippor. Det var fantastiskt väder och stämningen var 

hjärtlig! Cavalieren bland vitsipporna heter Bobby, 
ägare Ing-Britt Karlsson i Kinna.

Text: Lotta Roos
Foto: John Andersson

BUSKUL 11 och 18 mars
Två lördagar i mars träffades vi i 
Västra inomhus i en stor hundtränings-
hall i två timmar. Vi lät våra cavalierer 
leka, busa och springa runt tillsammans. 
Det var full rulle. Vi fikade och pratade 
hund. En del av tiden tränade vi lite 
lydnad i form av fotgående, inkallning, 
budföring och freestyle samt agility. 
Stämningen var positiv, varm och lätt-
sam!
Text: Lotta Roos
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lo södra
Playdate i Osbyholm 2017

Den 22/4 var det dags för årets Playdate. 
I år hade vi även bjudit in Veterinär Lena Danielsson från Gylle smådjursklinik som tog 

hjärtintyg på de som ville.
Vi hade tur med vädret inget regn o lite sol. Som vanligt var stämningen på topp bland 80ta-

let cavalierer som rusa runt o lekte i rasthagen och på deras hussar o mattar som hängde 
med. Grillad korv o fika serverades för en billig peng så energin hölls på topp.

Vi tackar Svedala chark o grill som sponsrade oss med korv o tillbehör.
Tack till alla som kom och gjorde dagen till en härlig träff!

Pia, Elisabet o Josse
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lo södra + lo västra
Valpträff och promenad för de vuxna hundarna i Mariebergsskogen i 
Karlstad
Söndagen den 14/5 hade vi cavalierträff i Mariebergsskogen. Valparna busade i en hage medan de vuxna gick 
en promenad. Efteråt samlades vi och fikade ihop.
Jätte trevligt att så många kunde komma.
Text: Maria Varg

forts...
Playdate i Osbyholm 2017
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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 
dröjer våren och sommaren. Men vi 
har fortfarande gott hopp om att det 
blir varmare.
Planerna inför sommarens Cavalier-
special i Piteå lördagen den 15 juli är 
i full gång och vi tar tacksamt emot 
hjälp med stort som smått. 
Vi hoppas på att så många av er som 
möjligt stannar kvar efter utställ-
ningen på lördagen och äter en 
gemensam middag. Tid plats och 
övrigt arrangemang meddelas senare. 
Kontakta Ewa-Marie om du vill hjälpa 
till på utställningen. ewa-marie@
cavaliersallskapet.net 
Nyheter kommer upp på hemsidan 
Lokalområde Övre Norra, eller på 
facebooksidorna: Cavaliersällskapet 
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.
 
Med hopp om sol och 
värmehälsningar  
Mari, Ewa-Marie, Eva & Lotta

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Hej!

Under våren har några träffar med 
promenader och fika anordnats av 
cavalier ägare i området, vilket är 
mycket uppskattat. 

I sommar kommer två special ut-
ställningar hållas. Leksand planeras 
för full och Askersund i augusti dit vi 
hoppas många cavalier ägare gör ett 
besök om inte som utställare så är det 
jättekul att bara gå runt bland alla fina 
hundar eller att inhandla något i alla 
försäljnings montrar som finns.

Önskar alla en underbar sommar!
Maria Fredzell lokalombud Gävle-Dala

NEDRE NORRA
LOKALOMBUD
Vakant

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

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

Hejsan!

Uppslutningen vid hösten och vårens 
tolv träffar med Nedre Norra, Åte-
gruppen, har varit fantastiskt bra med 
mellan 15 och 25 deltagare vid varje 
tillfälle. 
Hösten mjukstartade med surström-
ming och planering för höstens kom-
mande träffar.
Veterinär Örjan Lundell kom till oss 
och kollade hjärtstatus på våra Cava-
lierer. 
Sarah från Distriktsveterinärerna 
lärde oss mycket om vardaglig skötsel 
av hunden bl a att hålla koll på päls 
och klo-kvalitet, tassar, öron och hud. 
Många frågor kom under kvällen som 
Sarah gav utförliga svar på.
Julavslutning den 7 december med 
julgröt och skinka.
Den mest populära inslaget under 
våren stod nog Ö-vikspolisens Dick 
Danielsson för. 
Han berättade om många intressanta 
saker att tänka på när det gäller han-
tering av våra hundar i olika miljöer. 
Carolina Elfving berättade om djur-
kommunikation mellan ex hund och 
människa.  
Till vårens sista inomhusträff i  Åte 
kom Eva Zachrisson som är nytt 
kontaktombud för Nedre Norra och 
hälsade på oss och berättade om 
nutrition och homeopati som hon 
jobbar med. 
Några träffar har vi haft egen trä-
ning där man tränar det man vill bl 
a agility, lydnad, rallylydnad samt 
nosework.
Hundpromenader med fika och grill-
ning kommer att göras under som-
maren. Tid och plats meddelas via vår 
Facebooksida.

Vi önskar alla Cavaliervänner en 
riktigt skön sommar!           
Berta och Inger

Lokalspalten

Foto: Åza Keijser
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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!

I skrivande stund väntar vi fortfarande 
på vårvärmen här i västra. Men vi har, 
trots det svala vädret, träffats vår po-
pulära på påskträff i Borås,  prome-
nad på  vackra Tjolöholm, valplek och 
promenad i Karlstad och viltspårsdag i 
Mastdunga.  
Till sommaren, den 1 juli, har vi vår 
officiella uställning på Ryda Sportfält 
i Borås. Anmälan går ut 5 juni kl 12. 
Vi har också vår årliga sommarträff i 
Slottskogen, den 17 juni,  denna gång 
med parkour  för de som vill. Varmt 
välkomna! 
Uppfödarträff i Alvesta den 29 okto-
ber, se sep inbjudan från Avel o Hälsa. 
Promenader 15 och 29 juli  kl 11 på 
Tippen i Fiskebäck, Västra Göteborg.
Promenad på Tjolöholm, Fjärås den 19 
aug kl 11. Ta med fika. Info: Lotta Roos.
Till hösten kommer vi att ha ett nytt 
tillfälle för hjärtkoll och vi planerar 
också fler tillfällen för Buskul.
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

lokalspalten

Foto: Carina Anklev



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!

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


