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DAGORDNING 
 

1. Årsmötets öppnande 
2. Justering av röstlängden. 
3. Val av ordförande för årsmötet. 
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer 

enligt § 7 mom. 4. 
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
8. Fastställande av dagordningen. 
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och 

resultaträkning samt redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt 
revisorernas berättelse 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
13. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
14. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
15. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 
16. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 
17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar. 
18. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar. 
19. Beslut om omedelbar justering av punkterna 16 – 18. 
20. Val av ledamöter och suppleanter till kennelfullmäktige eller årsmötets uppdrag 

åt styrelsen att utse dessa. 
21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 2018-

01-13 anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende skall vara skriftligt. Till 
ärendet skall styrelsen för behandling vid årsmötet avge utlåtande och lämna 
förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns 
medtaget under punkt 21 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till 
behandling men inte till beslut. 

22. Årsmötets avslutande 
 

 

 
Anm: punkt 20, val till kennelfullmäktige sker vartannat år, nästa KF är 2019 
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Inledning    
 
Bästa medlem! 
 
Cavaliersällskapets 45:e verksamhetsår är nu avslutat och vi summerar det genom 
denna verksamhetsberättelse. 
 
Under 2017 har vi anordnat många nyttiga aktiviteter för våra medlemmar i samtliga 
lokalområden. Exempel är promenader/träffar, temadagar, kurser, föredrag, officiella och 
inofficiella utställningar, tävlingar i några av de populära hundsporterna. Våra lokal- och 
kontaktombud i hela landet, övriga föreningsfunktionärer samt många engagerade 
medlemmar har även detta år gjort betydande ideella insatser för klubbens utveckling. 
STORT TACK till alla som hjälper till med ett aktivt Cavaliersällskap. 
 
Det här året har vi prioriterat träffar i våra lokalområden med etablerade uppfödare, 
uppfödare som står i ”startgroparna” samt ägare av avelshanar. Det huvudsakliga syftet 
med dessa träffar har varit att skapa insikt och engagemang för att gemensamt arbeta för 
att nå målen i vår reviderade RAS (rasspecifika avelsstrategier). Dessa uppfödarträffar 
återkommer i verksamhetsplanerna för 2018 och 2019. 
 
Tyvärr fortsätter nedgången av medlemsantalet. Vid årsskiftet har vi 1805 medlemmar i 
klubben, en minskning med 9 % jämfört med 2016. En av anledningarna till 
tillbakagången är mindre antal valpregistreringar, jämfört med 2016 är det 331 färre 
2017. Medlemsminskning är tyvärr en trend bland många special- och rasklubbar i 
Svenska Kennelklubben (SKK). Vi måste därför intensifiera arbetet med att behålla nya 
medlemmar, följa upp medlemmar som lämnar klubben samt utveckla samarbetet med 
våra uppfödare i medlemsrekryteringen. Våra uppfödare har en nyckelroll i 
sammanhanget eftersom de har den första kontakten med såväl nya som återkommande 
valpköpare.  
 
Även nedgången av antalet anmälningar till våra officiella utställningar fortsätter. 
Anmälningarna har minskat med ca 25 % sedan 2013, vilket naturligtvis är påfrestande 
på klubbens ekonomi eftersom de fasta kostnaderna för utställningar ökar medan 
intäkterna minskar. Åtgärder är planerade för de kommande åren för att vända den 
negativa trenden. 
 
Ett glädjeämne är att vi under året har påbörjat arrangemang i de starkt växande 
tävlingssporterna i SKK, bl.a. lydnad och rallylydnad. Vi ökar våra ambitioner de 
kommande åren inom tävlingssporterna eftersom de erbjuder många möjligheter till 
aktivering av våra cavalierer. 
   
Vi vill vara en attraktiv förening för alla medlemskategorier och måste därför vara lyhörda 
för våra befintliga och kommande medlemmars önskemål om tillgänglighet och innehåll i 
olika mediekanaler (tidning, webplats, facebook, youtube m.fl) är. Genom en enkät under 
året har vi identifierat hur vi med medlemmarnas hjälp ska vidareutveckla 
information/kommunikation i klubben och utöka möjligheterna att dela med oss av det 
som är aktuellt inom cavaliervärlden. Nyheter/förändringar i medlemskommunikationen 
återkommer i verksamhetsplanerna för 2018 och 2019. 
  

Styrelsen tackar för alla förträffliga ideella insatser i klubben under året och 
överlämnar härmed verksamhetsberättelsen till årsmötet.  
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017            

Årsmötet avhölls på Scandic Hotell Upplands Väsby den 11 februari 2017. 

Nedan följer en sammanfattning av det gångna året. Den fullständiga 

dokumentationen av 2017 års verksamhet i form av justerade protokoll och ekonomisk 

redovisning finns i föreningens arkiv. 

 
 

KOMMITTÉN AVEL & HÄLSA 

 

 
 
 
Valphänvisning och Omplacering 2017 
 
Valphänvisning och omplacering sker kontinuerligt, dels via telefonkontakt och dels via 
mail. 
Hänvisning sker enbart av kullar där föräldradjuren har intyg på hjärta, ögon och 
knäleder. 
De ska också ha deltagit på officiell utställning utan krav på kvalitetsbevis. Det kravet 
tas bort 2018. 
(Siffror inom parentes är från 2016) 
 
Mail  231 st (147)      
Samtal  76 st (26) 
Hänvisningar 137 st (163) 
Väntade kullar 10 kullar (34) 
Födda kullar 43 kullar (101) 
Varav Hanar 84 st (175) 
Varav Tikar  49 st (152) 
 
Omplaceringar 10 st (20) 
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Inavelsgraden  0,0 – 4,0 % (0,0-4,7 %) 
 
En intressant iakttagelse är att det under 2017 har varit betydligt flera helfärgade valpar 
i de födda kullarna mot tidigare år som lagts ut på valphänvisningen. 
2016 var det 45 % helfärgade valpar och 2017 var det 65 % helfärgade valpar. 
 
Valphänvisningen har skötts av Britt Hjertstrand och Marianne Jansson. 
  
 

 

Registrering och rapportering 
 
Antalet registrerade cavalierer har minskat sedan 2016. Under året registrerades 156 
kullar eller 589 valpar jämfört med 236 kullar -  2016. 
 

 Antal reg/år    2016    2017  

Tikar (varav importer)      498    ( 13)     313    ( 4)  

Hanar (varav importer)      496    ( 11)     338    ( 10)  

Totalt      994    ( 24)     651    ( 14)  

 
 
Totalt användes 89 olika hanar i avel 2017 som kan jämföras med 109 hanar 2016. 
 
 
 
Hanhundsanvändning 2017. Avser de 10 mest använda hanhundarna 
 

Hundens andel av rasen   

   2017 2017 2017 2017 2017 Totalt Totalt 

Regnr Namn OBS!  

% 
Antal 
kullar 

% 
Antal 
valpar 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar  

Kull-
snitt 

Antal 
kullar Antal valpar  

SE24437/2010 
Supertramp's 
Godfather 

 

5,1 4,4 8 26 3,3 20 73 

EST-01400/11 
Bruno Boy's Special 
Friend 

 

4,5 3,6 7 21 3,0 10 31 

S14085/2009 Joellys Jeff De Bruges 
 

3,8 5,3 6 31 5,2 21 99 

SE17014/2010 Dipop Red Krabat 
 

3,8 4,4 6 26 4,3 15 56 

S25103/2008 Clopsville Baileys 
 

3,8 2,7 6 16 2,7 28 102 

SE11213/2012 
Magic Charm's 
Petacchi 

 

2,6 3,2 4 19 4,8 15 59 

SE28217/2013 Vouges High Five 
 

1,9 2,7 3 16 5,3 4 20 

SE18560/2010 Trixiez's Ivanhoe 
 

1,9 2,4 3 14 4,7 6 24 

S48192/2007 Cia-Balders Amadeus 
 

1,9 2,2 3 13 4,3 7 27 

EST-01575/10 
Bruno Boy's Real 
Black King 

 

1,9 2,2 3 13 4,3 13 57 

 
 
 
 
Hjärtintyg på äldre hundar 
 
Det är viktigt att veta hur länge våra cavalierer är hjärtfriska. I början av 2014 infördes 
därför en subvention till medlemmar när de tar intyg på cavalierer över 7 år. Under 2017 

javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$regnr')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hnamn')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$observandum')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_year_kullar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_year_kullar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_year_valpar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_year_valpar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_totalt_kullar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_totalt_kullar')
javascript:__doPostBack('ctl00$bodyContent$TabContainerFlik$R905$ctl01$gvHund','Sort$hund_totalt_valpar')
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subventionerade vi 15 intyg. Vi har på hemsidan haft en lista på cavalierer från 7 år med 
giltigt hjärtintyg UA. De hundar som sen fick blåsljud har också fått ligga kvar på listan. 
 
 
 
Täckhundslistor 
 
För att uppmärksamma våra hanhundar över 7 år har vi haft två täckhundslistor. En för 
hanar under 7 år och en för hanar över 7 år. Glädjande har vi 3 hundar över 13 år 
som är hjärtfriska. Den äldsta är Mimmidalens Sweet Ooby Dooby 15 år samt 
Longways Happiness 14 år. Stort grattis till uppfödarna till en framgångsrik avel. 
 
 
Patella och ögon 
 
Patella: Under året har det registrerats 205 intyg och av dem är 189 utan anmärkning 
vilket är likvärdigt med tidigare år. 
Ögon: Under året har det registrerats 173 intyg och av dem är 157 utan anmärkning 
vilket är en stor förbättring jämfört med 2016 då 242 intyg togs och 197 var utan 
anmärkning. Det ska noteras att flera hundar med anmärkning har undersökts flera 
gånger och vissa har flera diagnoser och försämrar därmed statistiken. 
 
  
Inavel 

 
2009 2010   2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
  

Inavelsgrad 1 % 1,3%  1,1%    0,9 % 0,9 % 0,8 % 1,1 % 0,7 % 0,7 %  

 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.  
 
 
 
Fördelningen i parningstyper efter släktskap 

 Kullar födda 

Fördelning parningar i %      2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017  

 Upp t.o.m. 6,25%    289     251     275     250     240     226     221     236     153  

 6,26% - 12,49%    7     12     9     5     2     2     6    0     3  

 12,5% - 24,99%   0    0     1     1    0    0     1    0    0  

 25% -   0    0     1    0    0    0    0    0    0  
 

 

 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad är fortsatt låg och vi uppmanar uppfödarna att 
fortsätta sträva efter så låg inavelsgrad som möjligt för att inte utarma populationen på 
genetisk variation och arbeta för att nå våra uppsatta mål i RAS. 
 
 
Uppfödarträffar 
 
Under hösten genomfördes fyra uppfödarträff/medlemsträffar runt om i landet. Ca 80 
uppfödare deltog. Diskussionerna var många runt ämnen som: våra 
avelsrekommendationer, hälsoprogrammets mål och delmål, etik och moral, enkäter, 
foldrar mm. 
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Uppfödarutbildning 
 
Svenska Kennelklubben har arbetat med att kvalitetssäkra den nya 
uppfödarutbildningen i studiecirkelform utifrån boken Hunduppfödning i teori och 
praktik. I samband med detta beslöt SKK att centralt utbilda och certifiera handledare 
som kommer att hålla dessa utbildningar. SCKCS utbildade två stycken certifierade 
handledare under 2016. Under 2017 har det inte varit tillräckligt många anmälda för att 
anordna någon utbildning. 
 
Uppfödarutskick 
 
För att ge så mycket information som möjligt har det under året gått ut sex riktade 
informationsutskick till uppfödarna. 
 
Hjärtintyg 
 
Vi fortsatte vår strävan att få fler intyg och även 2017 inbjöds de ”vanliga hundägarna” 
att kolla hundens hjärta till ett mycket reducerat pris. Dessa träffar har anordnats i 
samtliga lokalområden och varit mycket uppskattade av både medlemmar samt 
veterinärer. 
 
RAS (Rasspecifika avelsstrategier) 
 
Avelskommittén arbetat fram ett nytt RAS vilket lämnades in till SKK i december 2016 
och godkändes i februari 2017. RAS skall uppdateras varje år. 
  
Rasspecifika domaranvisningar (SRD)  
 
Följande punkter gäller Cavalier King Charles Spaniel: 
Andningsproblem med ”snorkningar”.  
Ett avvikande rörelsemönster med frenetiskt kliande när hunden går i koppel och/eller 
tecken på omotiverad smärta kan varsla om allvarlig neurologisk störning. 
Alltför kort nosparti kan ge ymnigt tårflöde från ögonen. Hudveck med tecken till 
irritation. Otillräckligt strama ögonkanter. 
Utstående/Prominenta ögon med grunda ögonhålor, som kan leda till ögonskador.   
 
Domarnas utlåtanden vid utställningar är inte entydiga men en majoritet noterar att de 
inte ser några hälsoproblem. 
  
Avelsutbildning 
 
Under 2017 har det inte hållits någon avelskonferens.  
 
Hälsoregister 
 
Under året har vi gjort en systematisk insamling och sammanställning till ett 
hälsoregister och dödsfallsregister. Dessa register kommer att ligga på vår webbsida 
under sidan ”avel och hälsa”. Meningen var att detta skulle ha skett redan under 2017 
men detta har inte gjort eftersom det är oerhört få som skickar in intygen/resultaten.  
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Domarkonferens 2017  
 
Den 21-22 oktober anordnades en domarkonferens tillsammans med tre andra 
rasklubbar. Intresset var över förväntan och 76 domare anmälde sig. Sara Nordin höll 
en mycket uppskattad presentation av vad man bör tänka på när man dömer 
cavalierer. 
 
 

MEDLEM 
 
Medlemsantalet: 

 20161231 20171231 

TOTALT 1933 1805 

Fullbet. medl. 1643 1589 

Familjemedl. 62 59 

Valpköpare  194 128 

Utländska medl. 32 27 

Hedersmedl. 1 1 

Ständiga medl. 1 1 

 

Medlemsantalet har minskat under året, främst beroende på minskat antal 

introducerade nya valpköparmedlemmar av uppfödare i klubben. Under 2017 

introducerades 161 stycken valpköpare. (231 stycken 2016)  

 

Valpintroduktion: 

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 uppfödaren en lott, för 6-10 introducerade valpar 

får uppfödaren två lotter o.s.v. 

Under 2017 introducerade 34 uppfödare 161 valpköpare. Vid utlottningen på årsmötet 

finns 48 stycken lotter med på dragningen. (68 stycken årsmötet 2017) 

Profilprodukter: 
En ny kollektion som även är anpassad för tävling kommer att komma för medlemmar 
att köpa. 
 
Registrerade Uppfödare: 
Antalet registrerade uppfödare på vår hemsida är 20171231 172 stycken. (20161231 
hade vi 178 registrerade uppfödare på vår hemsida 
 
 
Medlemsutvecklingen medlemsantal under året går att följa på SCKCS:s hemsida. 
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Lokalområden: 
Våra rasmontrar på My Dog i januari samt Stockholms Hundmässa i december var som 
vanligt välbesökta och mycket uppskattade. 
 

LOKALOMRÅDENAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2017 
 
ÖVRE NORRA 
Lokalombud 2017: Ewa-Marie Öderyd 
Kontaktombud 2017: Lotta Boström, Eva Grahn, Mari Lundborg Sjöstedt  
2017 har varit ett ganska lugnt år här uppe i Övre Norra. 
Årets special utställning i Piteå var mitt i sommaren denna gång, 15 Juli. Vi använde 
en ny plats, Kyrkplan i Sjulnäs som vi var väldigt nöjda med. 50 Cavalierer dömdes 
denna dag av Mr. Gordon Inglis från England.  
17 september hade vi tillsammans med Avel & Hälsa en mycket uppskattad 
uppfödarträff i Skellefteå. Kari och Hans höll i dagen och styrde upp nyttiga 
diskussioner om hur vi vill och ska se på framtiden. 18 uppfödare från Gällivare i norr 
till Kramfors i söder deltog. Väldigt roligt och uppskattat att vi träffas ibland trots de 
stora avstånden. 
I Umeå har vi haft en fin vårpromenad i april. 
Skellefteå området har både promenerat och utställnings tränat under vår och 
sommar. Sedan har det ätits Surströmming i Munkviken i September enligt tradition. 
Vi hoppas att 2018 blir ett lite mera aktivt år! 
Ewa-Marie Öderyd 
 
NEDRE NORRA 
Lokalombud 2017: Eva Zachrisson 
Kontaktombud 2017: Berta Åström, Ann-Britt Österberg, Erika Olsson, Karin Sahlén 
Under gångna året har Åtegruppen (Ö-vik) haft ett stort antal träffar med bl a 
distriktsveterinärerna, djurkommunikatör Carolin Elfving, djurhomeopat Eva 
Zachrisson, polisen Dick Danielsson, vet Örjan Lundell som undersökte hundar och 
svarade på frågor, agility, kontaktlydnad, rallylydnad och utställningsträning sist men 
inte minsta Julgröten i dec där 25 pers deltog. 
Officiell utställning i Sundsvall 8 okt med 60 anmälda hundar för domare Bertrand 
Dumont, Frankrike, genomfördes och var uppskattad av både domare och utställare. 
Eva Zachrisson 
 
 
ÖREBRO-GÄVLE-DALA 
Lokalombud 2017: Maria Fredzell 
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Kontaktombud 2017: Vakant 
Under året som gott har vi haft två special utställningar i området. 
Leksand 10 juni där domare Carol Jenkins kennel Hollambrie hade 25 cavalierer varav 
2 valpar. 
Askersund 12 augusti domare Ted Rogerson kennel Rabymar där dömdes 51 vuxna 
och 10 valpar. 
Många träffar med promenader och lite olika aktiviteter har ordnats under året av olika 
cavalier ägare i området. Vi står fortfarande utan kontaktombud i området men detta 
koncept verkar ändå fungera hos oss då många turas om med träffarna och det brukar 
bjudas på allt från grillad korv till tårta. 
23 september hade vi en mycket uppskattad uppfödarträff på Gävle centralstation 
konferens där 15st uppfödare och medlemmar kom för att lyssna på och diskutera 
med Eva Holmberg, Kari Sundkvist och Jonathan Maclennan från Avel&Hälsa och 
styrelsen. 
Maria Fredzell 
 
ÖSTRA 
Lokalombud: Helena Karlsson 
Kontaktombud: Malin Flood, Mikael Pettersson och Rebecca Wilson 
Under år 2017 har vi haft följande utställningar i Östra. Februari hade vi 
Cavalierspecialen i Täby, maj hade vi huvudutställningen i Eskilstuna 2 dagar samt 
Rallylydnad/Lydnad. Augusti i Nyköping färgsindelade inoff. Passade på att även 
anordna Hälsodag samt prova på Rallylydnad och Noswork. Under våren hade 
Rebecca en prova på dag i Agility för 8 personer som blev mycket lyckad. Våra 
promenader har vi haft runt om i Östra. Stockholm, Sörmland samt Östergötland. En 
Uppfödarträff i november plats Nyköping. Några kurser har annonserats ut på Webb 
och FB 
Som vanligt avsluta vi året 2017 med våran fina Rasmonter på Stora Stockholm Älvsjö 
utställning, med många trevliga besökare. 
Helena Karlsson 
  
VÄSTRA 
Lokalombud: 2017 Ewa Palmé Mohlin  
Kontaktombud: 2017 Cecilia Ekdahl, Maria Warg, Lotta Roos 
Utställningsansvarig: Christine Edvinsson  
Utbudet av aktiviteter för våra medlemmar har varit stort och varierande även detta år. 
Rasmontern på My Dog fungerade suveränt och vi hade många besökare som ville 
veta mer om vår ras. I januari hade vi en hjärtkollsdag på Evidensia i Karlstad. Det 
kom 16 Cavalierer och fick sina hjärtan kontrollerade. I början av februari hade vi vår 
uppföljningsträff av My Dog dit vi under mässdagarna bjuder in även dem som inte har 
någon Cavalier ännu. Under våren hade vi två inomhusträffar som vi kallar Buskul, 
träffar för lek och bus. Vi träffades för en introduktion i Viltspår i Mastdunga en söndag 
i april. Vi avslutade påsken med vår årliga påskträff. Under sommaren bjöd vi på 
rallylydnadsträning, promenader vid havet och i skogen. Valpträffar och/eller 
promenad. Sommarträff med Dogparktour. I juli ordnades det som vanligt 
Cavalierspecial i Borås. Hösten fortsatte i högt tempo med prova på nosework i 
Falkenberg, höstträff i hundrastgård, Noseworkkurs för Cavalierer, en välbesökt 
föreläsning på Blå Stjärnan i Borås om Hundens fysiska hälsa. Vi avslutade året med 
ännu en Buskulsträff den 30 december.  
Ewa Palmé Mohlin  
 
SÖDRA 
Lokalombud 2017: Kina Widebrant 
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Kontaktombud 2017: Maria Emmes, Karolina Österdahl (Karoline har numera avgått) 
Under 2017 har vi haft två Cavalierspecialer. En i Eslöv i september månad och en i 
Växjö i början av november. Dessa avlöpte lika bra som våra utställningar brukar göra. 
Vi har haft en några promenader under året. Alla har varit i Skåne, dels på Järavallen 
och dels i Åhus. Tack till Marie Hallquist och Anneli Nilsson som trots att de inte är 
kontaktombud arrangerat promenader under året! 
I februari hade vi en Hjärtkollsträff i Lyckeby utanför Karlskrona där veterinär Zinaida 
Turkic kollade hjärtan åt oss. 
I april var det Playdate hos Pia Rundquist i Osbyholm. Även här hade vi hjärtkoll med 
många som passade på att kolla sina hundar. 
Kina Widebrant 
 
 

KOMMITTÉN TÄVLING  
 
Kommittén utställning och tävling var en och samma kommitté tills 2017-06-01 och är 
nu två separata kommittéer. Därav ligger kostnader för tävlingsverksamheten under 
Eskilstuna helgen under utställningen "Eskilstuna". Tävlingen i Karlstad ligger under 
posten tävling.  
Klubben anordnade två officiella rallylydnadstävlingar vara av en var ett samarbete 
med Svensk Hundungdom där ARC kval arrangerades, en officiell lydnadstävling och 
ett inofficiellt rasmästerskap i rallylydnad.  
 
Officiella tävlingar  

Tävlingsplats 
 

Antal anmälda hundar 2017 

Rallylydnad Eskilstuna (enkel start) 50 

Lydnad Eskilstuna 13 

Rallylydnad Karlstad (dubbel start)  242 

 
Utfall tävlingar från och med 2017-06-01 

Tävlingsplats 
 

Utfall per tävling inklusive rosetter 

Rallylydnad Karlstad (dubbel start)  + 9 728 kr  

  
 
 

KOMMITTÉN UTSTÄLLNINGAR  
 
Efter årsmötet 2017 inledde vi en rejäl genomgång av verksamheten för att försöka 
förstärka ekonomin och automatisera arbetet med att anordna utställningar. Detta 
arbete ledde till en rad förbättringar och besparingar. Vi har lyckats kapa 
rosettkostnader med ungefär 10.000:- per år. Vi lägger upp alla beställningar för 
sponsormat, Agriapriser och rosetter i början av året och dessa går till den 
lokalansvarig för varje utställning.  
 
I samband med vår utredning av verksamheten kom vi fram till att åtgärd för antal 
specialutställningar var viktig. I och med detta och efter noggrann kontroll med SKK 
och andra rasklubbar kom vi fram till att minska antalet specialer 2019. Följande 
utställningar tas bort; Täby och Leksand. 
Vi hade också stora planer på att förbättra produkten ”utställning” till er medlemmar. 
Målet var att göra utställningarna till något speciellt igen men tyvärr med den 
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ekonomiska situationen och de fallande anmälningssiffrorna blev vi tvungna att 
anpassa även utställningsverksamheten.  
 
Vi införde även en ny metod med en domaransvarig, en person som inte ställer ut som 
kan ha all dialog med domaren innan, under och efter utställningen. Detta tycker vi 
fungerade bra. 
 
Klubben anordnade nio officiella utställningar runt om i landet och en inofficiell 
utställning i LO Östra. Klubbens huvudutställning tog plats på Vilsta sporthotell i 
Eskilstuna med en två dagars utställning.  
2016 års vinnare hedrades med en prisutdelning i samband med middagen efter 
årsmötet i februari 2017. 
  
Det är en minskning med totalt 84 stycken anmälda hundar för 2017 mot 2016 på de 
officiella utställningarna. Detta resulterar också i ett negativt utfall för de officiella 
utställningarna för 2017. 
Även den inofficiella utställningen hade en minskning med 24 stycken anmälningar. 
 
 
Officiella utställningar 

Utställningsplats Antal 
anmälda 

hundar 2015 

Antal 
anmälda 

hundar 2016 

Antal 
anmälda 

hundar 2017 

Sollentuna 132 97 80 

Eskilstuna 138 131 96 

Eskilstuna - 115 73 

Piteå 55 61 49 

Avesta/Leksand 86 - 25 

Borås 70 73 66 

Askersund 66 66 61 

Bro Park - 50 - 

Eslöv 70 55 66 

Sundsvall 93 66 60 

Växjö 85 - 55 

TOTALT 795 714 631 

    

 
 
Inofficiella utställningar 

Utställningsplats Antal anmälda hundar 
2016 

Antal anmälda hundar 
2017 

Damgruvan  24 

TOTALT 469 24 
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Utfall officiella utställningar 2017 
 

Utställningsplats Utfall per utställning 
2016 inkluderar 
rosetter & BUS 

admin 

Utfall per utställning 
2017 inkluderar 
rosetter & BUS 

admin 

Sollentuna -15 822 kr -2 406 kr 

Piteå -7 816 kr -6 067 kr 

Eskilstuna (2 utställningar) -23 189 kr. -25 846 kr 

Askersund -8 224 kr. -4 658 kr 

Borås -4 813 kr +3 566 kr 

Leksand - -6 226 kr 

Bro Park -8 253 kr - 

Eslöv -7 360 kr +2 346 kr 

Sundsvall -15 294 kr -184 kr 

Växjö - -25 556 kr 

Total -82 518 kr -65 031 kr 

 
Årets resultat för verksamheten är såklart oacceptabelt men vi har försökt spara på 
varenda krona i verksamheten och kapat alla kostnader som vi har kunnat. Resultatet 
från Eskilstuna kan verka hög. Men resultaten har en del kostnader för tävlingen 
samma helg samt en rejäl förminskning i antal anmälda. Även Växjö var ett orostecken 
med hög hallhyra, städning samt ökade funktionärkostnader. 
 
Resultatet speglar det arbete vi har gjort för att minska kostnader från föregående år 
och detta har vi gjort med 84 st färre hundar på våra utställningar. Nästa steg är att 
minska antalet utställningar och ta bort några under 2018 med målet att nå ett break 
even för 2018 års verksamhet. 
 

 
HEMSIDA, TIDNING, PR & SAMARBETEN 
 
Samtliga medlemmar har erhållit Cavalierbladet med fyra nummer under året.  
Vi har utarbetat en kommunikationsplan för klubben med visionen ”Vi ska vara där 
våra existerande och potentiella medlemmar är och där de söker efter 
information”. 
Samarbete med Agria avseende försäkringsprodukter, reklam- och 
marknadsföringsaktiviteter, sponsring och stipendiesamarbete. Ett nytt samarbetsavtal 
2018-2020 har tecknats med Agria under året. 
Samarbete med Royal Canin avseende sponsring och reklamaktiviteter, ett nytt 
samarbetsavtal 2017-2018 har tecknats under året. 
 
Mycket uppskattade rasmontrar vid MyDog i Göteborg och Stockholm Hundmässa. 
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KLUBBENS UTMÄRKELSER 2017 

FÖRTJÄNSTTECKEN 
 
Cavaliersällskapets förtjänsttecken har tilldelats Britt Hjertstrand och Hans Holmberg. 
 
Med engagemang och stor lojalitet har Britt under många år bidragit i klubbens 
verksamhet och utveckling i valp-, avels- och hälsofrågor. 
 

Hans Holmberg har i många år och i olika perioder varit Cavaliersällskapets 
ordförande. Han har med stort engagemang och lojalitet medverkat i klubbens 
verksamhet och utveckling.  
 
Britt och Hans har på ett berömvärt sätt alltid verkat för klubben och dess medlemmar. 
 
 
ALLROUND CAVALIER 
Charmdroppens First Love 
Ägare: Natalie Hultberg 
 
 
BRAGD CAVALIER  
Zolohouse For Myself  
Ägare: Maria Ahrén  
 
 
UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE CAVALlER 

 
Kabonovas Jive Party 
Ägare: Karin Andreasson 
 
 

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE HANHUND 
 
Kabonovas Jive Party 
Ägare: Karin Andreasson 
 
 

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE TIK 
 
Gentleline's Sanctuary 
Ägare: Madelene & Jonathan Maclennan 

 
 
UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE BLENHEIM 
 
Kabonovas Jive Party 
Ägare: Karin Andreasson 
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UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE TRICOLOUR 
 
Milbu Hillevi 
Ägare: Eva Holmberg  
 
 

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE BLACK & TAN 

 
TrollsångensKRCitron-Lakrits 
Ägare: Mia Björklind 
 
UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE RUBY 
 
Emperix Expression of Wales 
Ägare: Annika & Peter Mattson 
 
 
UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE VETERAN 
 
Petit Maxim Eclipse 
Ägare: Rose-Marie Andersson 
 
 
UTSTÄLLNING - ÅRETS AVELSHUND 
 
Leogem Starlight Express 
Ägare: Birgitta Persson 
 

 

UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE UPPFÖDARE 
 
Kennel Gentleline's 
Jonathan och Madelene Maclennan 
 
 
 
LYDNADSVINNARE - KLASS 1 

 
Charmdroppens First Love 
Förare/Ägare: Natalie Hultberg 
 
 
LYDNADSVINNARE - ELIT 
 
Wides Queen 
Förare/Ägare: Sandra Hansson 
 
 
AGILITYVINNARE - KLASS 1 
 

Petit Maxim Elektra 

Förare/Ägare: Emilie Lilja 
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AGILITYVINNARE - KLASS 2 
 
Uptown Girls Miss Asterixa 
Förare/Ägare: Caroline Bergfeldt 
 
 
AGILITYVINNARE - KLASS 3 
 
Joellys Double Puff 
Förare/Ägare: Marie Pålsson 
 
 
RALLYLYDNADSVINNARE - NYBÖRJARE 
 

Tjustpärlans Beauty in Skylight 
Förare/Ägare: Jessica Holmström 
 
 
RALLYLYDNADSVINNARE - FORTSÄTTNING 
 
Queenoustie's Zirkon 
Förare/Ägare: Maria Larsson  
 
 
RALLYLYDNADSVINNARE - AVANCERAD 
 
Minimax's Papageno 
Förare/Ägare: Agneta Liljegren  
 
RALLYLYDNADSVINNARE - MÄSTARE 
 
Storken's Just A Rose 
Förare/Ägare: Rebecca Wilson 
 
FREESTYLEVINNARE - KLASS 1 
 
Miljas Konstantin  
Förare/Ägare: Rebecca Wilson 
 
FREESTYLEVINNARE - KLASS 2 
 
Seasons Royal Palermo  
Förare/Ägare: Ulrika Slätt 
 
FREESTYLEVINNARE - KLASS 3 
 
Storken's Just A Rose   
Förare/Ägare: Rebecca Wilson  
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NOSEWORKVINNARE  
 
Candygolds Zamira's Secret Dream  
Förare/Ägare: Jeanette Arnesson  
 
 
VILTSPÅRSVINNARE 
 
Cia-Balders Hedda   
Förare/Ägare: Madelene & Tommi Högbring  
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018 

 

 
 

AVEL & HÄLSA  
 
Följa upp hälsoprogrammet genom regelbunden statistik och publicera denna på 
webbsidan. På grund av ekonomin kommer Avel & Hälsokommittén under 2018 inte 
att åka runt i varje lokalområde utan information/utbildning i form uppfödarträffar 
förläggs till de lokalområden som är lättillgängliga för alla att resa till. RAS kommer 
att revideras årligen. 
 
Försöka starta upp SKK:s nya uppfödarutbildning i form av helgkurser. Uppföljning av 
och eventuell justering ”uppfödarservice” som vi introducerade 2017. Fortsätta med 
uppfödarutskick om aktuella avels- och hälsofrågor. Anordna hjärtkoller för den 
”vanliga” hundägaren i samtliga lokalområden. Genomföra en webbaserad hälsoenkät. 
Uppdatera täckhundslistor och göra ett hälsotest register (SM; CC/D samt EF) som 
kommer att finnas tillgänglig endast för uppfödare på webbsidan, 
Dödsfallsregistret kommer att redovisas i form av en sammanfattning. Anordna 
veteranparad i samband med huvudutställningen i Eskilstuna 

SCKCS ÅRSPLAN 2018

JANUARI FEBRUARI MARS

4, 5, 6, 7 Rasmonter My Dog 10 Årsmöteshandlingar Styrelsemöte

20 Möte Nordiska Avelsråden 10 Rasspecial Täby

21 Styrelsemöte 3, 4 Rallylydnadstävling Karlstad

17 Årsmöte

SCKCS/Agria  Handlingsplan 2018

16 Manusstopp Cavalierbladet Uppdatering av RAS

31 Plan för Hjärtkoll och BPH i samtliga LO Ansökning utställningar 2020 Hälsoenkät

APRIL MAJ JUNI

Styrelsemöte Styrelsemöte Styrelsemöte

4, 5, 6 Cavalierfestival Eskilstuna

(Rasspecial, Agility & Rallylydnad)

18 Manusstopp Cavalierbladet

30 Rasspecial Borås

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

Styrelsemöte Styrelsemöte

11 Rasspecial Askersund

23 Rasspecial Eslöv

17 Manusstopp Cavalierbladet

Uppfödarträff (LO Övre Norra, Nedre Norra, 

Gävle-Dala, Östra)

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Styrelsemöte Styrelsemöte

7 Rasspecial Sundsvall 2 Manusstopp Cavalierbladet (inkl kallelse 8, 9 Rasmonter Stockholm Hundmässa

årsmöte 2019)

Uppfödarträff (LO Södra, Västra)

13, 14 Rallylydnadstävling Karlstad

31 Nominering SCKCS Uppfödarplakett

31 Nominering SCKCS Förtjänsttecken 30 Avtal Royal Canin 31 Nominering Årets Bragd Cavalier

31 Förslag till nominering SKK Hamiltonplakett 31 Anmälan resultat Årets Allround Cavalier
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LOKALOMRÅDEN & MEDLEMMAR 

Profilprodukter: Erbjuda medlemmarna några fler profilprodukter lämpliga för 

klubben.  

Medlemsservice: Etablera former för att följa upp varför medlemmar lämnar klubben 

varje år samt föreslå åtgärder för återrekrytering. Kontakta nya ägare som inte är 

medlem i Cavaliersällskapet och erbjuda medlemskap. Sammanställa var 

informationsmaterial, trycksaker och avtal inom Cavaliersällskapet finns och vem som 

ansvarar för de original vi använder. 

Registrerade Uppfödare: Fortsätta med kvalitetssäkring av uppfödarnas uppgifter på 

SCKCS hemsida så att de stämmer med medlemsregistret. Sammanställa och 

förankra de förslag till regelverk för uppfödarsidorna som framkommit på 2017: års 

uppfödarträffat.  Sporra våra uppfödare att introducera sina valpköpare i klubben. 

Medlemsadministration och medlemskontakt: Genomföra 

medlemsadministrationen i samarbete med SKK, inklusive introducerade valpköpare 

samt fortsätta utveckla uppföljningen av medlemmar och presentationen av 

medlemsstatistik.  

Lokalområden: Genomföra etablerade samt introducera nya aktiviteter. Medverka vid 

planering och genomförande av uppfödarträffar, seminarier och utställningar.  

 

UTSTÄLLNINGAR 

Planering, genomförande och uppföljning av utställningar 2018, sju stycken officiella 
och en inofficiell utställning. Kontraktering av domare till utställningarna 2018 är klart. 
Ansökning av utställningar 2020 samt planering av utställningar 2020. Planering av 
domare till utställningarna 2019 pågår. 
 
 
TÄVLINGAR 

Resultatuppföljning av officiella tävlingar i lydnad, agility, rallylydnad, viltspår, nose 
work och freestyle 2018.  
  
Officiella tävlingar i rallylydnad kommer att anordnas i mars (Karlstad), oktober 
(Karlstad) samt maj i samband med huvudutställningen i Eskilstuna där det även 
anordnas inofficiell agilitytävling. Inofficiell nose work tävling kommer att arrangeras i 
samband med den färgindelade utställningen i Nyköping.  
 
 
HEMSIDA, TIDNING, PR & SAMARBETEN 
 
Enligt den kommunikationsplan vi fastställde 2017 planerar vi att införa några 
förändringar i kommunikationen (tidning, webplats, facebook, youtube m.fl.) som vi 
hoppas möter en del av förväntningarna från medlemmarna. 
Ge ut Cavalierbladet med fyra nummer. 
Rasmontrar vid MyDog i Göteborg och Stockholm Hundmässa. 
Fortsatt samarbete med Agria avseende försäkringsprodukter, reklam- och 

marknadsföringsaktiviteter, sponsring och stipendiesamarbete. Fortsatt samarbete 

med Royal Canin avseende sponsring och reklamaktiviteter. 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 

 

 

 
 

 

Detaljering av verksamhetsplanen genomförs i slutet av verksamhetsåret 2018. 

 
 
 
  

SCKCS ÅRSPLAN 2019

JANUARI FEBRUARI MARS

Rasmonter My Dog Årsmöteshandlingar klara

Styrelsemöte SKK Specialklubbskonferens

Årsmöte

SCKCS/Agria  Handlingsplan 2019 20 Manusstopp Cavalierbladet

28 Ansökning utställningar 2021

APRIL MAJ JUNI

Styrelsemöte 4 Rasspecial & Rallylydnad Eskilstuna Styrelsemöte

5 Rasspecial Eskilstuna

20 Manusstopp Cavalierbladet 29 Rasspecial Borås

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

Styrelsemöte

22 Rasspecial Eslöv

13 Rasspecial Piteå

20 Manusstopp Cavalierbladet

SKK Kennelfullmäktige

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Styrelsemöte

13 Rasspecial Sundsvall Rasmonter Stockholm Hundmässa

1 Manusstopp Cavalierbladet (inkl kallelse

årsmöte 2020)

3 Rasspecial Växjö

31 Nominering SCKCS Uppfödarplakett

31 Nominering SCKCS Förtjänsttecken 31 Nominering Årets Bragd Cavalier

31 Förslag till nominering SKK Hamiltonplakett 30 Avtal BUS 31 Anmälan resultat Årets Allround Cavalier
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RESULTATRAPPORT, BALANSRAPPORT, BUDGET 
 
Se bilagor 1-3. 
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SCKCS Inventarieförteckning 2017-12-31 

    

Styrelsen Antal   Plats 

Dator och programvara. webb 1  Pia 

Dator och programvara, kassör 1  Jeanette 

Dator och programvara, sekreterare 1  Kari 

Dator och programvara, tidningsredaktör 1  Mervi 

Dator och programvara, valphänvisare 1  Marianne 

Skrivare 1  Marianne 

Brother skrivare 1  Jeanette 

HP skrivare 1  Mervi 

Epson skrivare 1  Natalie 

Trådlöst internet  1  Natalie 

Apporter 9  Natalie 

Kon 40 cm 1  Natalie 

Poängblock lydnad 1  Natalie 

Championbok (1961-1993) 30  Förråd 

Enköping 

Trimbord 3  Förråd 

Enköping 

Placeringshundar 3  Förråd 

Enköping 

Utställningstält 1  Förråd 

Enköping 

Dekorationsmaterial monter Sthlm HUNDmässa  

(staket, väggdekorationer, mattor mm) 

1 set  Förråd 

Enköping 

     

LO Övre Norra    

 Antal  Plats 

Trimbord 1   

Klubbduk  2   

Ringsekr låda/väska 1   

Utställnings/Partytält 2   
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Rosetter Se Anm 

1 

  

Placeringshundar 1   

Ringband inkl bandnålar 1   

Lokalombudslåda med diverse avskrivna 

present-artiklar 

1   

    

LO Nedre Norra Antal   Plats 

    

Trimbord 1   

Klubbdukar 2   

Ringsekr låda 1   

Utställningstält 1+1   

Rosetter Se Anm 

1 

  

Placeringshundar 1 set   

Ringband inkl bandnålar 1 set   

Innemattor för utställning 4   

Lokalombudslåda med diverse avskrivna 

present-artiklar 

1   

    

LO Östra    

 Antal   Plats 

Trimbord    

Klubbdukar 4   

Ringsekr låda (grå) 2   

Ringsekr låda (vit) 5   

Rosetter Se Anm 

1 

  

Utställningstält 1+1   

Placeringshundar 2 set   

Ringband inkl bandnålar 1 set   

Monter Västar  2   
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LO Gävle - Dala - Örebro     

 Antal  Plats 

Trimbord 1   

Klubbdukar 2   

Ringsekr låda 1   

Rosetter Se Anm 

1 

  

Utställningstält 1+1   

Placeringshundar 1 set   

Ringband inkl bandnålar 1 set   

Lokalombudslåda med diverse avskrivna 

present-artiklar 

1   

    

LO Västra    

 Antal   Plats 

Trimbord 1   

Klubbdukar 2   

Ringsekr låda 1   

Rosetter  Se Anm 

1 

  

Utställningstält 1+2   

Placeringshundar 1 set   

Ringband inkl bandnålar 1 set   

Lokalombudslåda med diverse avskrivna 

present-artiklar 

1   

Dekorationsspis monter My Dog Göteborg 

 

1   

Monter Västar 2   

     

LO Södra    

 Antal  Plats 

Trimbord 1   
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Klubbdukar 2   

Ringsekr låda 2   

Rosetter Se Anm 

1 

  

Utställningstält 2   

Placeringshundar 1 set   

Ringband inkl bandnålar 1 set   

Lokalombudslåda med diverse avskrivna 

present-artiklar 

1   

Monter Västar 2   

    

Anm 1: Rosetter beställs årsvis av SCKCS 

utställningsansvarige 

   

 

 


