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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 Christine 
Edvinsson per brev eller via mejl.

Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås
Tel: 0325-744 30 070-2574431
christine@cavaliersallskapet.net

Cavaliersällskapet har idag drygt 1 800 
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?

Information från SCKCS mm 2 
Ordförande har ordet, info   4
Diverse information               5
Avel och hälsa                6
Eslöv Utställning                              8 
Sundsvall Utställning              10
Askersund Utställning                   11                        
Cavalierer på Hugget                      12
Hildas Agilityskola                          14      
Trick skolan               15
Sambas Nose Work Skola             16
Julkort 2018                                     18
Grytgölsnosen                                  28
Noswork KM                                     29
Uppfödarträffen Sundsvall           31
Aktiviteter lokalområden              31
Lokalspalten               36
Utställningar 2019-.2020              38

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

VALPINTRODUKTIONER 

1/9 till 2/11
Jämtkullens kennel, Eva-Marie Öderyd

Kennel Glittertind, Kari Sundqvist
Kennel Knattings, Eva Holmberg

Kennel Cavanettans, Anette Lindfors
Kennel Elvendreams, Eva Zachrisson

Kennel Bernerhagens, Ann-Christin & Stefan 
Silensjö

Kennel Paratimes, Mari Lundborg Sjöstedt
Kennel Soleros, Mia Björklind

Kennel Vinbergets, Monica Johannesson

Hej alla Cavaliervänner !

Årsslutet närmar sig och det är dags för 2018 års ”bokslut” 
samt reflektioner inför ett nytt och spännande år i Cavalier-
sällskapet. Jag väljer att uppmärksamma medlemsutveck-
lingen och antalet valpregistreringar.

Medlemsantalet fortsätter att minska även om det har 
dämpats hittills under 2018. Minskningen 2017–2018 är 
sannolikt en följd av det hälsoprogram som tillämpas fr o m 
2017. Vad hälsoprogrammet långsiktigt får för effekter på 
medlemsutvecklingen är i nuläget svårbedömda.

Valpregistreringar 2010–2018 

Den kraftiga minskningen i antalet valpregistreringar under 
2017–2018 är uppenbart en konsekvens av det hälsopro-
gram för cavalierer som tillämpas fr o m 2017. Avelsma-
terialet har blivit starkt begränsat jämfört med tiden före 
2017 och det är i nuläget svårt att sia om en framtida 
realistisk nivå på antalet årliga valpregistreringar. Genom 
att säkerställa kontinuitet i den dialog och de träffar med 
klubbens uppfödare som vi introducerade vid den senaste 
revideringen av hälsoprogrammet så är utsikterna goda för 
att vända den negativa trenden för valpregistreringarna. 
Att fortsätta med hjärtkontroller som anordnas i våra lo-
kalområden är likaså betydelsefulla bidrag i arbetet för 
att förbättra hälsostatus för vår ras. Värt att nämna är att 
Svenska Kennelklubbens centrala avels- och hälsoorganisa-
tion berömmer vårt arbete med hälsan för cavalierer och 
de framställer oss som förebild för andra rasklubbar. 

Beträffande medlemsutvecklingen är utmaningen att 
bli betydligt bättre på att behålla nya medlemmar, följa 
upp medlemmar som lämnar klubben och eftersträva att 
”återrekrytera” dem samt att utveckla samarbetet med 

våra uppfödare i medlemsvården. Våra uppfödare har en 
nyckelroll i sammanhanget eftersom de har den första 
kontakten med såväl nya som återkommande valpköpare. 
Åtgärder i närtid är att skapa incitament för våra uppfödare 
och lokal/kontakt-ombud att gemensamt uppmärksamma 
de nya medlemmarna samt sporra dessa till ett bestående 
medlemskap i klubben. Därutöver måste vi vara mera ak-
tiva med medlemsvärvning i samband med lokalområde-
saktiviteter.

Vilka blir årets Bragd Cavalier och årets Allround Cavalier? 
Sista datum för nominering är 31 december. Vi belönar 
dessa utmärkelser med diplom samt ett stipendium vid det 
kommande årsmötet. Övriga utställnings- och tävlingsut-
märkelser 2018 utdelas i samband med utställningen i Es-

kilstuna 5–6 maj 2019.

Årsmötesdagen 2019 är ”kryddad” med gästföre-
läsare, professor Jens Häggström presenterar det 
senaste inom forskningen kring hjärta/blåsljud. 

Kallelse till årsmötet finns på annan plats i det här 
numret av Cavalierbladet.

Jag önskar samtliga medlemmar en God Jul och ett 
Gott Nytt År!

 
Hälsningar 
Hans
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Marianne Jansson, en trotjänare i Cavaliersällskapet!
Marianne Jansson har nyligen lämnat uppdraget att an-
svara för klubbens valphänvisning, vilket hon har gjort 
sedan klubben började med den servicen för medlem-
marna.

Marianne är en av de eldsjälar som jobbat för klubben i 
många år och en av dem som var med i starten av klub-
ben 1972. 

Hon har också bland annat varit med och jobbat med 
Cavalierbladet i flera år. Under många år har Marianne 
fotograferat för klubbens räkning på många utställningar 
och sammankomster och bidragit med fantastiska bilder 
till Cavalierbladet och hemsidan.

Den första Championboken (1961 - 1993) som klubben 
gav ut gjorde Marianne tillsammans med Annica Selg.

Marianne var också med och startade den första färgin-
delade utställningen i Upplands Väsby 1998. 

Tack Marianne för allt jobb du utfört för klubben 
under de här åren och hoppas vi ses på någon 
utställning framöver!
Styrelsen för Cavaliersällskapet

Foto: Carina Anklev

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 2019

                                 Lördagen den 9 februari 
                                Scandic hotell Upplands Väsby  

                                         12.00 Kaffe och smörgås
                                        12.30 Professor Jens Häggström
                                                    presenterar det senaste inom
                                                    forskningen kring hjärta/blåsljud 
                                        14.30 Kaffe 
                                       15.00 Årsmöte

Anmäl deltagande senast 5 februari till asa.keijser@cavaliersallskapet.net, 
så att vi kan beställa tillräckligt antal kaffe och smörgås.

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 5 januari 2019.

Valberedningen förbereder valen som ska ske vid årsmötet och de tar tacksamt emot förslag till dessa. 
Anna-Karin Nilsson, sammankallande: 070-389 66 19

Kenneth Bergqvist: 073-500 92 34
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Avel och Hälsa

1. Är din hund hane eller tik?    
 
Svar: 39,2 % hane   60,8% tik. 

2. Hur gammal är din hund?  
   
Svar: 1-2 år 23,3%,   3-4 år 23,1%,   5-6 år 
17,3%, 7-8 år 14%, 9-10 år 11,4%, 11-12 år 
7,4%, 13-14 år 2,6%, 15+ år 0,9% 

3. Om din hund är avliden, vid vilken ål-
der dog den och varför?   
 
118 svar  
Njursvikt 4 st, Pyometra 2 st, Episodic Falling 
2 st, Blåsljud (under 9 år, 2st) (9-13,5 år, 14st) 
Cancer 11 st, SM 7 st, Hjärnblödning 3 st, 
Skrumplever 5 st, Ålderdom/okänd orsak 26 st, 
Övrigt 42 st.  

4. Upplever du din hund som frisk?   
 
Svar Ja 86,1%  Svar Nej 13,9% 

5. Hur är din hunds mentalitet?   
 
Svar: Glad/positiv 93,8%, Rädd/reserverad 
3,7%, Stressad 2,5%, Aggressiv 0% 

6. 6a. Har din hund problem med öronen?  
 
Svar: Nej 85,7%  Ja 14,3% 
 
 
6b. Svar Ja 179 st  
 
Dövhet 21 st, Nedsatt hörsel 18 st, Svamp 35 st, 
klåda 5 st,     öroninflammation 19 st, Glue ear 
6st, vax 14 st, trånga hörselgångar 5 st, övrigt 
56 st      
                                                                                                                         

7. 7a. Hur är din hunds tandhälsa?  
 
Svar: Bra 72,1%, Dålig 27,9%   
 
Tandsten 162 st, Tandlossning 31 st, utdragna 
tänder 10 st, har ej angett orsak 143 st.    
            
 
 

8. 8a. Tar du regelbundet hjärtintyg på din 
hund?  
 
Svar: Ja 63,1% Nej 36,9% 
 
8b. Orsaker till varför man ej tar intyg 
 
Hunden är för ung 57 st, hunden ska ej gå i 
avel 9 st, min hund har redan blåsljud 11 st, 
visste inte att man skulle göra det 12 st, ser 
inget behov av att göra det 20 st, har ej angett 
orsak 296 st 
 
   

9. 9a. Är din hund kastrerad? 
 
Svar Nej:  Hane 29,4%, Tik 48.,7%  = 978 st 
 
9b. Svar Ja: Hane 9,8%, Tik 12,1% = 271 st. 
 
Livmoderinflammation 61 st, Ska ej gå i avel 
11 st, Revirkissade inne, Stressad av löptikar 
14 st, kryptorchid 10 st, Har ej angett orsak 
175 st 

10.  10a. Har din hund visat neurologiska 
symptom, såsom vinglighet, odefinierad 
klåda eller odefinierad smärta?  
 
Svar: Nej 87,9%,  ja 12,1% 
 
 
10b. Svar 150 st. 
 
Klåda vid upphetsning och när den bär hals-
band, luftkliar etc. 38 st Vinglighet, balanspro-
blem, kramper 20 st, skriker till oprovocerat, 
Känslig vid lyft och beröring 21 st, övrigt 71 st 

11. Är din hund MRI-scannad för syringo-
myeli?  
 
Svar: nej 94,6% ja 5,4% 
Svar: SM i olika grader 36 st, vattenskalle 2 st, 
övriga har inte skrivit                                    nå-
gon diagnos 
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12.  12a. Har din hund blåsljud på hjärtat?  
 
Svar: Nej 79,7%  Ja 20,3% 
 
 
12b. 0-4 år 44 st, 5-7 år 116 st, 8-10 år 71 st, 
11år- 16 st

13.  Har din hund diagnostiserats för några 
andra sjukdomar? 
 
Svar Ja, Mag-tarmbesvär 16 st, analsäcksi 
flammation 13 st, Ryggbesvär 23 st,Ögon 20 st, 
Leder 13 st, Patellaluxation 15 st, Allergi 14 st, 
Episodic Falling 2 st, Curly coat 2 st. Epilepsi 
3 st, Vattenskalle 2 st, Övrigt 98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 14a. Har din hund bra aptit? 
 
Svar Ja 88,2%, Nej 11,8% 
 
14b. Vilken mat ger du din hund? 
 
Svar: Torrfoder 68,9% Färskfoder 
6,0%Blandat färsk-och torrfoder 25,1%
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Eslöv Utställning

Söndagen den 23 september var det dags för årets sannolikt blåsigaste 
cavalierspecial ute på den skånska slätten utanför Eslöv!
Dagen till ära var det dock uppehåll, med undantag för ett par stänk och solen lyste även över oss 
trots de stundtals mycket friska vindarna. Vår fantastiskt trevliga domare Tanya Ireland, skipade 
intresserat rättvisa och höll alla vid gott humör. Mats Andersson hade åter arrangerat det populära 
minglet efter utställningen, där alla utom de mest långväga gästerna stannade för att umgås och äta 
och dricka gott. Pia och Elisabeth hade ordnat ett tjusigt lotteriprisbord och alla hjälptes åt att hålla 
tält, prylar och hundar på marken så att inte vinden skulle få med sig något !
Tack alla skåningar och andra glada för en mycket trevlig dag med fin anda!

Barn med hund vanns av Frida Rosenqvist 12 år med ” Bobby”

Bästa Valp : Pick-Me-Up Joseph Bonaparte, äg. Marie Nilsson, Tvååker

Bästa  Avelsgrupp Valp: SE UCH Trixiez Kayleigh, äg. Lena Blomqvist, Spånga

Bästa Uppfödargrupp Valp; Kennel Trixiez , Lena Bomqvist, Spånga

Bästa Veteran: C.I:B DK UCH FI UCH FI V-12 KBVH V-09, NO UCH NORD UCH NORD V-10 SE UCH SE V-09 
Campanards Dream Rose, äg Annika Renberg, Kristiansstad

Bästa Hane 
C.I.B  DK UCH SE UCH SE V-16 Toftas Tom Tom, äg. Birgitta Persson, Fleninge

Winnroc Zimon , äg. MargaretHultman, Hägersten CERT

C.I.B  NORD UCH  SE V-17 Kabonovas Jive Party, äg Karin Andreasson, Enköping

Videdalens Rosebuddy, äg. Pia Rundqvist Hörby Res. Cert 

Bästa Tik
Magic Charm´s  Coffee Cake, äg Kristin Boklund Catalbas, Ronneby CERT

SE UCH Petit Maxim Gemini, äg. Rose-Marie Andersson, Staffanstorp

Videdalens Jadis The Icequeen, äg. Pia Rundqvist ,Hörby Res Cert

SE UCH Trixiez´s Kayleigh, äg. Lena Blomqvist, Spånga

BIR gick denna dag till Magic Charms Coffee Cake och BIM till Toftas TomTom !!!

Bästa uppfödargrupp med HP: Kennel Toftas Birgitta Persson, Fleninge
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Bästa uppfödargrupp Eslöv.
Kennel Toftas. 

Bästa avelsklass valpar
SE UCH Trixie's Kayleigh, Lena 

Blomqvist

Cert hane
"Winnroc Zimon" äg Margaretha 

Hultman

Res cert hanar
"Videdalens Rosebuddy" äg Pia 

Rundqvist 

Bästa veteran
Multi Ch Campanards Dream 

Rose, äg Annika Renberg 

Cert tik
Magic Charm's Coffee Vake, äg 

Kristin Boklund Catalbas

Res cert tik
" Videdalens Jadis The Icequeen" , 

äg Pia Rundqvist

Bästa valp

Mingel Bilder

Eslöv Utställning
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BIR och BIM

Barn med hund

Certvinnare hane BIR och BIM Valp

Cavaliersällskapets utställning I Sundsvall gick av stapeln söndag den 7 oktober,

Dagen efter Västernorrlands Kennelklubbs internationella utställning i Nordichallen, Sundsvall
Senaste åren har utställningen arrangerats i Vivansborgs Folkets hus, vilket vi upplevt som lite för trångt för den här typen av till-
ställning. I år var vi tillbaka i Bergeforsparken där vi arrangerat utställningen tidigare. Det upplevs som mycket positivt med mer 
utrymme både för utställningsring och åskådare.

Domare för dagen var Roger Madec, kennel Elevage de la Géode från Frankrike. Domaren var mycket nöjd med dagens lineup 
och tackade för inbjudan till vår utställning. Vi började dagen i vanlig ordning med valparna där BIR-valp blev Knattings Meghan 
ägare Eva Holmberg, Enköping och BIM-valp Chadyline Dark Daffodil, ägare Maria Larsson, Själevad

Därefter var det hanhundarnas tur där bästa hane blev Se Uch Emperix Merrick, uppfödare och ägare Ralph Lindberg och 
Fredrik Forsberg Sundsvall och hanhunds-CERT:et tilldelades Emperix Snowfall, uppfödare och ägare Ralph Lindberg och Fredrik 
Forsberg.

På tiksidan blev unghundstiken Cavazinas Biwa Pearl bästa tik och vann även dagens tik-CERT.

När det blev dags för våra gamlingar var det Se Uch, No Uch, Nord VV-15, Se VV-16, No VV-17  Emperix Expression of Wales som 
drog längsta strået och blev BIR-veteran.

Dagens bästa Cavalier blev till slut unghundstiken Cavazinas Biwa Pearl som blev BIR och dagens bästa hanhund, Se Uch Em-
perix Merrick blev BIM.

Dagens bästa uppfödargrupp blev kennel Emperix med fyra olika kombinationer.

Vi hade ett lotteri med många och fina priser och vi tackar alla deltagare och arrangörer för en trevlig och mycket väl arrang-
erad utställning.

Välkommen tillbaka nästa år!

Resultatet från Sundsvall:

BIR Valp Knattings Meghan, ägare Eva Holmberg, Enköping
BIM valp Chadyline Dark Daffodil, ägare Maria Larsson, Själevad

BIR Cavazinas Biwa Pearl, ägare Gun-Britt Kvart Jansson, Norrtälje
BIM SE UCH Emperix Merrick, ägare Ralph Lindberg, Sundsvall

Bästa veteran SE Uch, No Uch, Nord VV-15, Se VV-16, No VV-17  Emperix Expression of Wales, ägare Peter Mattson, Sundsvall.

CERT hanhund, juniorhanen Emperix Snowfall, ägare Ralph Lindberg

CERT tikar, Cavazinas Biwa Pearl, ägare GunBritt Kvart Jansson, Norrtälje

Sundsvall Utställning
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Lördagen 11 augusti var det dags för Gävle-Dala att ha Cavalierspecial i vårat 
område. Som vanligt i Askersund där Örebroläns kennelklubb även har sin 
utställning. 
Efter att ha blåst kraftig dagen innan och alla tälten tjudrats fast så gott det 
gick så stod dom faktiskt kvar på utställningens morgon då även solen tittade 
fram.

48 fina cavalierer var anmälda och dömdes av Philip Carthy Kennel Ardgrove.

Askersund utställning

BIR veteran Gloryenz Love’hope

BIM Cert Champion SE JV-17 Pascavale Winnroc Blanche
BIR Cert Magic Charm’s Fourcade

Bästa uppfödarklass kennel Chadyline

Vinnare barn med hund

BIM valp Chadyline Dark Rose
BIR valp Gostuen’s Wind Maker
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Cavalierer På hugget

Cavalierer på hugget
Dreamcatcher’s PS
Second Innovation
Den 2018-05-19 
tog Dreamcreater’s Ps 
Second Innovation titeln 
RLD N i Gävle.
2018-06-16
Var det i Ludvika Dalarna 
Distriktsmästerskap i 
Rallylydnad där 
Dreamcreater’s Ps Second 
Innovation vann sin klass 
och blev Distriktsmästare 
Nybörjarklass 2018.
Ägare och uppfödare: 
Susanne Jakobsson, 
Sågmyra

Chadyline Autumn Sun
Har under året tävlat nosework med bästa resultat 75 poäng, 
hittade tre av fyra gömmor. Har gjort doftprov på lagerblad. 
Rallylydnad gav titel RLD N 74, 90, 89 poäng. BPH med skott är 
gjort och några utställningar har det blivit med fina kritiker.
Ägare: Raija Hietaniemi

RLDN RLDF RLDA Netas’ 
Cavalierstuga Red Rose
Nellie (4 1/2 år) har den 23 
september 2018 tagit sitt första 
godkända resultat i rallylydnad 
mästarklass på Karlstad BK.
Ägare: Marianne Tegnelund

Evamirs Fame Fire
Blev klubbmästare 2018 i Agility small under 
klubbmästerskap i Skellefteå i början av okto-
ber. Sigge tävlar i hopp- och agilityklass 2.
Ägare: Kamilla Lundqvist

Havsjöns Inka
Lyra tog certifikat i Agility hoppklass 3 
den 16 juni i Strömsund.
Ägare: Malin Jonsson
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cavalierer på hugget

Cavalierer på hugget

SE UCH FI UCH Chayline Darlin’ Companion
Uppfödare Nina Lindström / Ägare: Ann-Katrin Åslund
CERT: 2016-08-27 Bro Park, Anita Godwin, England,
2016-09-24 Åland, Mikael Nilsson, Sverige,
2018-08-19 Norrköping, Sara Nordin, Sverige, 
2018-10-09 Sundsvall, Orn Hinriksson, Island 

SE UCH Vogues Piccolo
Uppfödare: Peter Gustafsson/Per Wallentin / 
Ägare: Anna Smedman
CERT: 2017-08-13 Askersund, Joakim Ohlsson,
2018-05-13 Lidköping, Joel Lantz, 
2018-06-30 Borås, Morgan Granander

Se Uch Emperix Valentine Pearl
Ägare och uppfödare: Ralph Lindberg/Fredrik Forsberg
CERT: 2017-07-08 SKK nat Alfta, Jeanelle W. Robbins
2017-08-27 SKK nat Märsta, Vesa Lehtonen
2018-05-26 SKK nord Gimo, Anne Buvik

Se Uch Emperix Lannister
Ägare: Erika Olsson
Uppfödare: Ralph Lindberg/Fredrik Forsberg
CERT: 2017-07-16 SKK int Piteå, Rafael Malo Alcrudo
2017-08-27 SKK nat Märsta, Vesa Lehtonen
2017-09-03 SKK int Sandviken, Carsten Birk
2017-10-08 SCKCS Sundsvall, Bertrand Dumont
2018-04-07 SKK nat Sundsvall, Svante Frisk
2018-05-26 SKK nord Gimo, Anne Buvik
2018-09-08 SKK nat Gimo, Ann-Christin Sultan

Se Uch No JV-17 Emperix Lorenah
Ägare och uppfödare: Ralph Lindberg/Fredrik 
Forsberg
CERT: 2018-06-16 SKK nat Vännäs, Nils Mollin
2018-06-30 SKK nat Alfta, Eva Borg Liljekvist
2018-09-01 SKK nord Sandviken, Åke Cronander

Se Uch, No Uch, Nord VV-15, 
Se VV-16, No VV-17  
Emperix Expression of Wales
Ägare: Annika Mattsson
Uppfödare: Ralph Lindberg/Fredrik 
Forsberg
NORSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION: 
2017-11-18 NKK Lilleström, 
Rodi Hübenthal
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hildas Agilityskola

Hildas agilityskola
Det finns många olika sätt att lära 
in de flesta hinder och inom agilityn 
sker förändring och nytänk väldigt 
ofta. Det är en sport som håller sig 
modern, så att säga. 

Det är värt att lägga tid på grundträningen 
av hinder. Att hunden är säker på utföran-
det av varje hinder har man igen när man 
väl börjar få riktigt god fart och börjar 
tävla. Hinder på tävling ska ofta tas från 
många olika vinklar och då är det verkligen 
en fördel med en hund som vet vad som 
gäller.

I agility finns två olika klasser man tävlar 
i - hoppklass och agilityklass. Hoppklass 
innehåller hopphinder, långhopp, mur, 
tunnlar i olika längd från 3-6 meter, platt 
tunnel, däck och slalom. Agilityklass 
innehåller samma hinder samt balans-
bom, A-hinder, gunga och bordet, som inte 
används i Sverige men fortfarande kan 
förekomma internationellt.

Hopphinder

Börja med att lära hunden att springa 
mellan hinderstöden, med bommen på 
marken. När hunden är runt 1 år och har 
vuxit färdigt, kan man börja lägga på höjd 
på bommen. Börja runt 15 cm och höj suc-
cessivt. De flesta cavalierer tävlar i small 
(är max 35 cm i mankhöjd) och hoppar då 
max 30 cm högt.

Börja med ett hinder och lär hunden att ta 
det så självständigt som möjligt. Placera dig 
själv på olika ställen och olika sidor och lär 
hunden kommandot för hindret, lämpligt-
vis ”hopp”. Öva både med att ibland skicka 
hunden över hindret och framåt självstän-
digt och ibland med dig springandes med 
på sidan. Använd gärna en utlagd leksak 
för hunden att springa mot. Tränar du med 
en kompis, kan denna hålla leksaken och 
locka hunden. Eller använd godisbelöning. 
Det går bra att använda en sluten påse/skål 
men en  Treat and Train maskin är en bra 
investering för godisbelöningar.

Lägg därefter successivt på fler hopphinder 
och börja alltid med att bakåtkedja övning-
en, d v s börja med det sista hindret hun-
den ska ta och flytta sedan bakåt till nästa 
hinder och så nästa osv. Öva först med bara 
raksträckor och vinkla sedan hindren så att 

ni även övar svängar.

Hopphinder kan även förekomma i en kom-
bination som kallas oxer, två hopphinder 
nära varandra där bommen ligger i olika 
höjd, med den främre bommen lägre än 
den bakre.

Oxer och Mur/Viadukt är varianter av 
hopphinder och lärs in på samma sätt.

Långhopp är också en variant av hopp-
hinder men här ska hunden hoppa långt 
snarare än på höjden, så det krävs en lite 
annan teknik. Hunden ska hoppa mellan 
infångarna, de fyra pinnarna i hörnen, i rätt 
riktning. Även om hundens hoppteknik är 
en annan än på hopphinder, så lär du in 
hindret på samma sätt.

Däcket är också ett hinder som ska hoppas 
och här är det viktigt vid inlärningen att 
hunden förstår att den ska genom cirkeln, 
d v s själva däcket. Många hundar hoppar 
gärna genom ramen, så det är viktigt att 
lägga tid på att få hunden att förstå själva 
däckdelen. Inlärningen börjar du med att 
locka hunden genom cirkeln och därefter 
lägger du på samma inlärning som med 
hopphinder - från olika avstånd och vinklar 
och med dig placerad på olika ställen.

Tunnel

Tunnlar finns i nästan alla regnbågens 
färger och i längderna 3m, 4m, 5m och 6m. 
Vid inlärning, börjar man med den kortaste 
tunneln och helt rak. De flesta hundar 
tvekar att gå igenom men när de väl har 
gjort det ett par gånger, så brukar det vara 

enkelt att fortsätta inlärningen. 

Börja med att sätta hunden och be den 
stanna kvar (om du kan), i ena änden av 
tunneln och gå själv till andra sidan och 
locka igenom hunden med antingen en 
leksak eller godis. Det är också bra att ha 
en träningskompis vid inlärning av tunnel, 
så kan denne hjälpa till att locka hunden i 
ena änden av tunneln.

När hunden känns säker och spontan 
med den korta (3m) tunneln, så kan man 
börja med att dels böja den lite åt gången 
och dels att träna på de längre tunnlarna. 
Först rakt och sedan gradvis mer och mer 
böjda, tills de är som mest böjda i en ma-
karonform. Ibland kan långa tunnlar även 
förekomma i en s-form på tävling men det 
händer ganska sällan. Det kan dock vara 
värt att träna det nån gång då och då, så att 
hunden är van vid det.

När hunden utan tvekan kan ta både raka 
och böjda tunnlar, så lägger du på samma 
svårigheter med att lära in självständighet 
som med hopphindren. Ibland skickar du 
hunden självständigt mot tunneln från alla 
olika vinklar och ibland spinger du med. 
Tänk på att träna från båda sidorna!

Platt tunnel

Den platta tunneln förekommer sällan på 
tävling numera, men existerar fortfarande 
och bör läras in. Den lärs in ungefär som 
med vanlig tunnel men här ser inte hunden 
att det faktiskt finns en öppning i andra 
ändan. Det enklaste sättet är att börja 
inlärningen med att hålla upp släpet så att 
det blir en tydlig öppning och när hunden 
väl har förstått att det är som en tunnel, 
låter men släpet ligga kvar på marken. 

Slalom och balanshindren (balansbom, 
A-hinder och gunga)
Det finns många olika sätt att träna in 
både slalom och balanshindren. För att gå 
igenom de olika metorna, krävs ett helt 
eget kapitel. Detta kommer därför i nästa 
nummer av tidningen. Om du ändå vill 
tjuvkika lite på de olika teorier som finns, 
kan du för slalom googla på ”2x2 metoden”, 
”slalom med bågar” och ”slalom alleme-
toden” för att nämna de populäraste. För 
balanshinder finns framför allt ”kontaktfält 
två av två på” och ”running contacts”.

Lycka till med träningen!
                                                       Text: Mervi Junttila

Mur/ViaduktOxer

Långhopp Däck
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Trickskolan

I samband med varje tidning kommer även en film att publiceras på 
Cavaliersällskapets YouTube kanel, med hur man lär in tricket. Du hittar den 

genom att söka på Cavaliersällskapet SCKCS på www.youtube.com.

trickskola
med lexi och allan

”GulliGa kramar”

Lär din cavalier att ge dig en kram, ett 
gulligt partytrick eller varför inte en 
pose på en bild? Det enda som behövs 
är gott godis i små bitar och att föredra 
är att ha på sig en tröja utan urring-
ning. Det är 5 korta steg, där man kan 
se steg 3 och 4 som frivilliga och nöja 
sig med steg 2 om man vill, för att 
sedan hoppa till steg 5.

Steg 1: Locka in bakom ryggen
Börja sittandes på golvet med gott godis i handen. 
Locka in hunden bakom ryggen på dig och belöna 
när hunden står precis bakom dig, med nosen in 
mot din rygg.

Steg 2: Locka upp och belöna på ena axeln
När hunden lätt kommer in i position bakom din 
rygg kan du börja använda godishanden för att 
locka hunden att sätta upp tassarna på dina axlar. 
Du belönar då så att hundens huvud hamnar på 
din ena axel. För att underlätta och visa tydligare 
för hunden kan du även vrida huvudet så att du 
tittar på den axeln. Ge ett par godisar uppe på 
axeln innan du kastar iväg en godis (gärna bakåt 
så blir det lättare att komma tillbaka rätt) för att 
sedan upprepa steg 2 tills hunden börjar förstå.

(Steg 3: Andra axeln)
För att göra ett roligare slutresultat där båda 
axlarna används kan man, om man vill, göra 
precis samma sak som steg 2 fast med andra 
axeln.
(Steg 4: Locka emellan axlarna)
Fortsättning från steg 3 blir sedan att från ena 
axeln direkt locka över hunden till andra axeln. 
Det gör du genom att locka med godishanden 
och att hjälpa till genom att vrida på huvudet åt 
respektive håll.

Steg 5: Lägg på kommando och självständighet
När hunden lätt kommer in i position på ena eller 
båda axlarna är det dags att börja lägga på ett
kommando för varje axel. Det kan vara vilka ord 
som helst, men vi har ”kram” för ena och ”hug” för 
andra. Efter många repetitioner kan man börja 
banta bort handhjälperna och med hjälp av orden 
och huvudvridningen kan hunden själv ge dig 
kramar!

Lycka till!
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Den här artikelserien kommer 
handla om Nose Work från grunden 
där ni kommer få följa ”Samba” 
Cavanzas Life Is A Dance och hennes 
träning under kommande år och vår 
väg till vårt stora del mål att starta 
på officiell Nose Work tävling. Tanken 
är att jag kommer skriva och berätta 
om vår träning beskriva några av 
de övningar vi jobbar med under 
året. Jag kommer också skriva om 
de problem vi kommer stöta på i vår 
träning tankar och lösningar på dem 
och hur vi lyckas ta oss till de delmål 
jag har satt upp för oss. Men fram-
förallt är tanken att denna serie ska 
inspirera till att fler Cavalier ekipage 
börjar träna Nose Work och för er 
som redan tränar kan jag kanske ge 
några av 
min trä-
ningstan-
kar lite ur 
en annan 
synvinkel 
än ni hört 
förut.

Om jag en-
dast skulle 
få välja en 
endaste 
övning att 
göra med 
mina hun-
dar skulle 
jag välja alla varianter på att låta 
dem söka efter mat. Jag tycker dessa 
övningar är helt fantastiska och lite 
underskattade ibland när det gäller 
nosarbete. Att strategiskt lägga upp 
övningar att söka efter riktigt gott 
godis kommer att bli ett stort inslag 
i vår vardag och för Samba kommer 
det bli grunden till att bli en duktig 
Nose Work hund. Jag kommer även 
som mitt planerade första hands val 
av inlärningsmetod välja ”paring” till 
Samba och med det menar jag para 
ihop doft och matbelöning så små-
ningom i vår träning.
Men först innan Samba ska söka mål-
dofterna överhuvudtaget kommer 
jag jobba med att introducera söka 
godis i så många olika miljöer jag 
kan hitta på både inomhus och utom-
hus. Jag 
kommer 
variera 
höjderna 
på göm-
morna 
testa hen-

nes mentala inställning till att jobba 
sig upp på föremål och hitta godis 
samt variera antal godisgömmor för 
att träna sökuthållighet. Jag kommer 
leta efter så många olika underlag 
som möjligt och utnyttja att söka i så 
många olika väderleksförhållanden 
som möjlighet.   

Det Nose 
Work mo-
ment Samba 
kommer 
börja träna är behållarsök. Jag kom-
mer börja med vanliga kartonger 
men ganska snabbt kommer jag 
plock in flera lämpliga behållare att 
söka på så hon får en bred erfaren-
het av behållare inför framtidens 
klass 2 och 3 sökområden. Även här 
tar jag hjälp av godis jag placerar 
ut flera små godisbitar i så många 
höjdplaceringar som möjligt på och 
i kartonger. Detta för att skapa ett 
självständigt sökarbete och en nog-
grann inspektion av alla behållare 
i sökområdet innan någon måldoft 
placeras ut. Detta kommer uppre-
pas på så många olika platser som 
möjligt både inomhus och utomhus 
jag kommer ha behållare packade 
i bilen för att lätt kunna stanna på 
en intressant plats och sätta upp ett 
behållarsök till henne jag vill att hon 
ska bli trygg i sin uppgift vart den än 
erbjuds.  

 

För er som 
tänker haka 
på Samba 
och börja 
grundträna 
har jag lite 
tips att titta och tänka på när ni låter 
er hund söka. Jag tittar direkt på hur 
stor vilja min hund har att söka hur 
stort värde har godisen jag gömt det 
är viktigt med bra belönings kvalite 
snåla inte! Jag tittar på uthållighet 
hur länge hänger Samba i hur mycket 
kämpar hon för att nå lite knepigare 

gömmor. Är hon påverkad av någon 
miljö vi stöter på kanske tycker hon 
nått är obekvämt eller tappar hon fo-
kus eller fastnar hon på andra dofter 
i området och hur ser hon i sådana 
fall ut då? Sådant lägger jag på min-
net och anpassar därefter övningar 
i hennes träning baserat på vad jag 
sett. Jag tittar också mycket på hur 
självständig Samba är hur bra hon 
är på att lösa problem utan att be 
om hjälp men framförallt tittar jag 
på hur Samba ser ut när hon hamnar 
i doftmolnet hur förändras hennes 
kroppsspråk och intensitet på vilket 
sätt följer hon upp vittring och hur 
tar hon sig hela vägen in till källan. 
Jag tittar på hur Samba ser ut när 
hon hittat gömmans placering, detta 
är mycket värdefull information! 
Många gånger är det enklare att 
studera dessa beteenden om hunden 
söker lös och om man får lite avstånd 
till hunden men detta måste jag även 
kunna läsa med koppel på så jag 
varierar lösa och kopplade sök. Om 
ni har någon som kan filma era sök 
gör det! Det är ett fantastiskt verktyg 
för oss hundtränar nördar att just 
kunna titta på film och analysera vår 
träning även i efterhand.

 

Till nästa nummer må bäst och lycka 
till i er träning!

Handen på pennan är matte Jeanette

Sambas Nose work skola

Sambas Nose Work skola

Några rader från Redaktionen...
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Tips

Vintern kan vara tuff för ömtåliga tassar. Hård skare på snön, is och fruset underlag kan slita på de annars 
mjuka trampdynorna. Bor du i en stad där det saltas mot halka på vintern kan saltet, om du har otur, skapa 
sprickor i tassarna som irriterar och besvärar. Som tur är kan du ganska enkelt förebygga och komma till 
rätta med problemen om du upptäcker dem i tid. 

En daglig koll av tassar och trampdynor är att rekommendera.
Välskötta tassar har bättre förutsättningar att stå emot väder och vind. Har din hund mycket päls mellan 
trampdynorna bör du ansa regelbundet. På så vis torkar tassarna snabbare när hunden kommer in och hun-
den slipper isklumpar mellan trampdynorna. Se också till att hålla klorna i bra skick genom att klippa klorna 
regelbundet. För långa klor kan fastna och få hunden att belasta tassarna fel.

Gör egen tassalva
Du kan också göra din egen tassalva:

Smält 45 gram bivax (finns i hälsokostaffären eller hos biodlare) i vattenbad.
Blanda ner 2 dl kallpressad jungfruolja eller rapsolja och häll upp i en glasburk.

Smörj in trampdynorna och linda gärna en mjuk socka runt tassen som du fäster med textiltejp.

Köldkramp
Vid stark kyla hämmas blodcirkulationen och hunden kan få så kallad köldkramp. Då får hunden svårt att stödja på be-
nen och hoppar ofta fram på tre ben.
Med lite massage kan du få i gång blodförsörjningen till tassarna.  Använd endast försiktig massage i form av mjuka rö-
relser eller ge bara av din egen kroppsvärme då hård beröring kan göra ont. Bäst är att rasta hunden korta stunder om 
det är riktigt kallt och genast gå in i värmen om den visar tecken på köldkramp.

Hund i bil i minusgrader
Jordbruksverkets regler säger att det är förbjudet att lämna hunden i bilen om temperaturen ute är lägre än fem mi-
nusgrader. Om du av någon anledning måste lämna din hund i bilen en stund på vintern, se till att bilen är ordentligt 
varm när du lämnar den. Ha gärna en fårskinnsfäll och filtar som hunden kan krypa in i. Och lämna aldrig hunden en 
lång stund i bilen!

Tips inför vintern

Några rader från Redaktionen...
Nu har vi i nya redaktionen gjort vårt andra nummer och vi tycker det är så roligt med 
alla bilder allt annat som ni skickar in till oss. Tack snälla ni!
Ni som skickar in omslagsbilder från och med nummer 1 - 2019 tänk på att det är 
viktigt att stamtavlenamnet, tilltalsnamnet och registeringsnumret på hunden är bi-
fogat.

Vi vill ha mer, Tips, Råd, Bilder, Artiklar, Kåserier mm.
Behöver ni hjälp så är det bara att säga till!

Nu hoppas vi i redaktionen att ni alla får en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
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Önskar allaen God Jul från
Kennel Hejastugans 

JulKort 2018
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God Jul och Gott Nytt År
önskar Toftas Kennel

www.toftas.se
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Angeleyes Red Riding Hood-2016 
e. Supertramps Godfather 
u. Angeleyes Twilight Prinzess 

Utställd med 3 ck R-Cert 
BIR junior SKK Böda 2017 

Angeleyes Touch of Taste - 2015 
e. Magic Charms Cover me 
u. Angeleyes Twilight Prinzess 
Hjärta – UA  Ögon - UA 
Patella – UA 
3 ck, R-Cert Cert BIM 

Angeleyes Touch of Love -2015 
e. Magic Charms Cover me 
u. Angeleyes Twilight Prinzess 
Hjärta – UA  Ögon- UA 
Patella – UA 
3 ck R-Cert Cert Cacib BIR 

     

Till Avel: 

Chadyline Andy McCoy  
Angeleyes Touch of Love 

Valpar planeras under 2019. 
 

 

Chadyline Andy McCoy – 2012 
CK på utst. MH 1:a på skotten 
Patella – ua Ögon – ua Hjärta – ua (6 år) 
Fri från episodic falling, dry eye och curly coat 
syndrome 

 

Christina Johansson – 076 808 61 61 
www.kennelangeleyes.se 
stina.olandsrf@gmail.com 
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          Önskar våra valpköpare och vänner en riktigt 

    God Jul och Ett Gott Nytt År 2019!

 
C.I.B DK UCH FI UCH FI V-12 KBH V-09 N UCH NORD UCH NORD V-10 SE UCH SE V-09 

Campanards Dream Rose 2007-05-22 

”Skrållan” är en riktig dröm cavalier på alla sätt och vis, och vi är så glada att hon fortfarande är 
hjärtfrisk efter 11 år. Hon bor hos oss med sin dotter, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

Amberton’s Flora Rose 2015-07-30 

” Flora” är ett av ”Skrållans” barnbarn som vi hoppas ska föra roslinjen vidare… 
                                                      Annika & Peter Renberg 
                                                          www.ambertons.se 
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Grytgölsnosen

GRYTGÖLSNOSEN 
Officiell NW1 TSM den 30/9-2018

På vackra Björkliden och dess idrottspark i Grytgöl genomförde klubben sin allra första officiella Nose Work 
tävling i samtliga moment klass 1   

Vi hade under dagen 35 startande och totalt genomfördes det 140 sök. I startfältet fanns det både ekipage som 
gjorde sin allra första officiella tävlingsstart och ekipage som tävlade för att ta sitt allra sista uppflyttningsdiplom. 
Dagen bjöd på många fina samspelta prestationer och lyckade sökuppdrag där hundarna visade upp stor 
sökglädje och var väl förberedda och fokuserade på sin uppgift. Fordon och utomhus söket bedömdes av 
Jeanette Arnesson och behållare och inomhus söket bedömdes av Pirkko Andersson. På plats hade vi ett gäng 
rutinerade funktionärer som gjorde att tävlingen blev väl genomförd och hade ett bra flyt vilket uppskattades av 
de tävlande. Vi hade också med oss en blivande tävlingsledare som gjorde sitt praktiska prov hos oss och som 

efter dagen gick hem med ett godkänt resultat och nu kommer bli ett bra tillskott inom Nose Work sporten. 

Vid prisutdelningen fick vi dela ut hela 10 stycken uppflyttningsdiplom vilket innebär att dessa ekipage hittat 
samtliga gömmor i alla sökområden och inte fått mer än 3 fel totalt i alla moment. Vi delade ut rosetter och 
priser till placering 1 till 3 i alla enskilda moment och till 1:an, 2:an och 3:an i den totala sammanställningen. 
Vi vill tacka Agria för de sponsrade priser vi fått och tack för hjälpen till er som handlat in övriga priser till 

tävlingen. 

Under 2019 planerar vi officiella tävlingar i enskilda moment klass 1. Det finns i dagsläget ett stort behov av 
just den tävlingsformen inom Nose Work i stora delar av vårt land. Så det känns både spännande och roligt att 
klubben kan vara med och bidra till att erbjuda sportens tävlande fler möjligheter att starta i denna tävlingsform 

framöver. 

Vid pennan Jeanette Arnesson

Inför prisutdelningBehållarsöket

Fordonssöket Utomhussöket Totala Prispallen

Inomhussöket

Pris
utdelning

           Behållarsöket                                       Fordonssöket                                        Inomhussöket                                      Utomhussöket 
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Nose Work KM 2018
Den 9 september genomfördes vårt allra första klubbmästerskap i Nose Work på Dammgruvan i Nyköping. Årets område bjöd 
på perfekta förhållanden och det fanns så många möjligheter för att anordna bra och utmanande sökområden till de tävlande. 
Klubbmästerskapet avgjordes i samtliga moment med klass 1 gömmor där måldoften var eukalyptus. 

Tävlingens första moment var ett utomhussök där gömman var en relativt låg placerad gömma utmed en av långsidorna med flera 
olika objekt att söka av. Vinden i området gjorde att måldoftens spridning drog uppåt och för att hundarna skulle hitta gömmans 
källa krävdes det att hundarna hade erfarenhet och motivation till att reda ut doftmolnet uppifrån och ner på objektet. 

Tävlingens andra moment var ett fordonssök som bestod av en släpvagn och en större träkärra. Måldoften var placerad i ett av 
hjulen på släpvagnen doftmolnet fångade de flesta hundarna upp från dragkroken i fronten och därifrån fick hundarna reda upp 
doftens spridning tillbaka till hjulet. De ekipage som hittade gömman fick en liten utmaning att jobba med i detta moment och 
för att lyckas krävdes att förare tolkade hundens sökbeteende rätt och att de lät sina hundar få arbetsro att reda ut sökuppgiften. 

Nose Work Grundkurs
Nose Work passar verkligen alla sorters hundar dom älskar att få jobba med nosen och genom nosarbete så får hunden en 

väldigt bra mental stimulans. Nose Work är både roligt och lätt att träna själv hemma och i din närmiljö.

15h lektionsledd kurs av certifierad SNWK instruktör och domare Jeanette Arnesson

Kursens innehåll: Inlärning av måldoft och ett självstädigt sökmönster i momenten behållare, inomhussök och utomhussök samt praktisk 
träning inför doftprov. En teoretisk del ingår om sportens värdegrund, dofthantering, material och doftprov. 

Start 16/3 kl 10.00-16.00

        30/3 kl 10.00-16.00

        13/4 kl 10.00-16.00

Plats Björkliden Grytgöls Idrottspark och Borggårds Idrottsplats

Avgift 1000kr inklusive doftprov eukalyptus (datum ej fastställt i dagsläget) Ett doftkit ingår i kursen.

Max antal ekipage 6st

Krav för att delta: Inga förkunskaper krävs för att delta men hunden ska ha uppnått en ålder av 4 månader vid kursstarten 

Anmälan till jeanette.arn@hotmail.com

Varmt Välkomna !!

 

Tävlingens tredje moment var ett behållaresök som 
genomfördes inomhus med 15 stycken behållare i form av 
kartonger. Behållarna stod i en formation av raka rader 
längs med väggar och i mitten av området. Behållaren med 
måldoft var placerad längst in i området och blev lätt att 
lokalisera för hundarna och samtliga hundar visade upp 
tydliga och fina markeringar.

Tävlingens fjärde och sista moment var ett inomhussök 
som bestod av ett större förråd med objekt att söka av hela 
vägen runt. Måldoften var placerad i ett handtag på en 
byrå svårigheten med gömman blev att bredvid byrån stod 
ett större objekt som blev som en barriär till gömman från 
ett håll. Här var hundarna tvungna att söka noggrant och 
ha nosen på hela vägen för att lokalisera gömman vilket 

Resultatet av årets KM

1. Ethel Samulsson och Emma 100 poäng 0 
fel tid 3,20.47 minuter

2. Anneli Nilsson och Socki 50 poäng 0 fel 
tid 5,10.50 minuter 

3. Marie Nilsson och Ella 50 poäng 0 fel tid 
6,08.43 minuter

4. Christine Edvinsson och Cingo 50 poäng 
0 fel tid 7,06.64 minuter

Vinnaren Ethel Samuelsson med Emma och sökområdena.

Nose Work KM
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Farliga saker för hundarna under jul firandet:

• Mörk choklad – Choklad innehåller teobromin, ett ämne som är väldigt 
giftigt för hunden. Mörk choklad har hög halt av teobromin och redan små 
mängder kan vara livshotande. 
 

• Julskinka – Hunden mår inte bra av fet och salt mat. Den kan i värsta fall bli 
saltförgiftad eller få inflammation i bukspottskörteln. 
 

• Jäsande degar – Saffransdegar som slukas hela kan orsaka alkoholförgiftning 
 

• Russin & Nötter – kan vara giftigt för vissa hundar och stora nötter med skal 
kan fastna i tarmen och orsaka stopp 
 

• Levande ljus- en viftande svans och ett omkullvält ljus kan sluta i katastrof 
 

• Kylarglykol – är sött och hunden slickar gärna i sig vätskan. Redan små 
mängder är livsfarliga och misstänker du att hunden fått is ig glykol ska du 
genast ta hunden till veterinär. 
 

• Paketsnören – om hunden tuggar i sig snören, vilket är lätt hänt för en lekfull 
hund,  kan det orsaka allvarliga och till och med livshotande skador i tarm-
kanalen. 
 

• Julgranspynt – Välj djurvälnigt pynt, krossade glaskulor kan ge elaka skärsår i 
trampdynorna.

Jul tips för dig
                       och din hund

Så här skyddar du din hund:

• Låt inte julmat stå framme obevakad – se upp för choklad, jästa degar och salt 
julskinka 

• Undvik ätbara paket som chokladaskar under granen 

• Var extra uppmärksam vid besök hos släkt och vänner som inte är hundvana 

• Håll ett öga på generösa barn som bjuder på godsaker
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Höstträff på Hönö!

En underbar höstdag i oktober träffades ett gäng 
cavalierer och deras familjer på Hönö. Vi gick en 
skön promenad på 2,5 km, längs med havet och 
vår väg kantades av klippor, grönska och vackra 
vyer. Det var 12 härliga hundar som badade, no-
sade, lekte och hade en rolig stund tillsammans. 

Vi stannade för fika paus på en mycket vacker 
plats. Tack Lena Berglund med Rufus som visade 

oss runt och var en perfekt guide.

Foto: Monuka Lang

Text: Cecilia Ekdahl

LO Västra

Den ägde rum den 29:e september.
Vi fyllde bilen och var 4st uppfödare som samåkte upp till Sunds-
vall redan på fredagskvällen.
När vi väl kom dit, så checkade vi in på hotellet och där träffade vi 
på andra uppfödarkollegor.
Vi såg fram emot ett spännande föredrag nästa dag.
Föreläsaren Patrik Ragnarsson höll i föreläsningen som handlade 
om Valpning/Parning.

Det var totalt 18st uppfödare som kommit till Sundsvall för detta 
event, som  vårt Avel och Hälso råd  hade ordnat mycket bra.
Synd att inte uppsluttningen var bättre.
Det var väldigt blandat med gamla erfarna uppfödare å helt nya. 
Något som kan tas i beaktning inför kommande event, och den 
geografiska spridningen av deltagare.
De deltagande kom ifrån:
2st Enköping, Rosersberg (Stockholm), Värmdö (Stockholm), 
Graninge (Stockholm), Edsvalla (Värmland), Bollstabruk, Bjärt-
sås (Västernorrland, Sollefteå, Enhörna, 2st Norrtälje,Järlåsa, 
Bromsten (Stockholm) och 4st Sundsvall.

Föreläsningen som var öppen så vi fick när som komma in med 
frågor och på så sätt skapa en dialog.
Var väldigt intressant och även de mest erfarna fick väldigt 
mycket med sig hem.

Vi började med Fertilitet och fortplantning.
Viktigt med återhämtning för livmodern i mellan dräktigheterna, 
även om det inte resulterat i några valpar.
Något som kan påverka att fler har gått tomma i år är den vär-
men som vi haft denna sommar då fruktsamheten brukar vara 
sämre under högsommaren i genomsnitt för alla raser.
Något att tänka på är om hanen haft en infektion av något slag
då bör man vänta 2,5 månad efter infektionens slut, då har alla 
spermier hunnit producerats efter infektionen.

Något som den reproduktionskunniga gjorde helt klart var att 
någon hägning behövs ej för att tiken ska bli dräktig.
Vi fick veta vad det oftast berodde på att tikarna gick tomma.
Dag 15 och uppåt, oftast är vi för tidiga.
Fertilitetsperioden är längre än vi tror.
Vi fick lära oss skillnad på vaginalt striktur och vaginalt septum.
Naturlig parning är absolut bäst!
85-90% blir dräktiga efter normala parningar.
10-30% valpdödlighetanses normalt.
(Vanligare hos förstagångstikar)
Valparna överlever oftast om de föds inom intervallet 53-71 da-
gar.

Reservation för felskrivningar.
Tack igen för ett mycket bra ordnat föredrag och sammankomst.
Ni som inte var med, missade verkligen något.

 Antecknat av Marina Nordholm, King Luddes

Uppfödarträffen Sundsvall
Sammanfattning från Uppfödarträffen i Sundsvall.
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Lo övre norra

Under hösten har vi Cavalierägare tillsammans med våra hundar träffats på RackArenan i Yttervik.
Här är alla hundar lösa i en stor inhägnad. I Arenan finns lydnadshinder, agilityhinder, balansbom, hopphinder, slalom 
m.m.

Vi har fått prova på lite Agility. Många av oss är nybörjare i denna roliga sport som våra hundar verkar uppskatta. Jätte-
kul att se de som kommit så långt med denna sport att de tävlar, vilket lagarbete. 

Att springa fritt har uppskattats av våra cavalierer, massor med bus och lek tillsammans med kompisar det är ett riktigt 
hundliv. 

Intill RackArenan finns en Ram-
bobana där hundarna tillsam-
mans med sina ägare provat på 
lite utmaningar.  Gå på instabilt 
underlag, gå på plåt, klättra, ba-
lansera, gå i en tunnel, många 
roligheter.

 Fikapauser med lite hundsnack 
har vi också hunnit med.

 Trevligt med dessa träffar där vi 
får umgås tillsammans med våra 
fyrbenta.

Till våren/sommaren 2019 så 
fortsätter vi med dessa träffar.

                                              Vi ses!

Grillkväll med cavaliervänner!
I oktober hade vi i Umeå en riktigt härlig cavalierträff i Västansjö hos Carina och Stefan. Vi gick en promenad och 
vilka fina höstfärger naturen bjöd på.

Hundarna njöt och sprang omkring hade det kul tillsammans på promenaden.  När vi kom tillbaka till gården så 
kändes det bra att sätta sig vid den värmande elden. Vi grillade korv och umgicks. Hundarna var intresserade av 
korven som grillades och de fick smaka.

Tänk så gott det är att sitta ute och äta grillkorv med bröd med tillbehör, vi njöt. Vi bjöds på efterrätt kaffe och 
god lingonkaka. Vi uppskattar  verkligen dessa träffar i den vackra naturen i Västansjö.  Bor du i Umeå eller runt 
om, är du så välkommen på våra träffar. Det  är bara att komma,  hoppas vi synes. Kika gärna in på Cavvis-gänget i 
Umeå (facebook) om du vill ha mer information eller hör av dig till mig.  /   Carina Karlsson
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lo Övre Norra
Mysigt, gott och trevligt!
En cavalierträff i norrland måste någon gång innehålla lite surströmmingsätande. Så den 16 septem-
ber var det dags med årets höstträff i vackra Munkviken. Ett stort gäng av cavalierer och deras mat-
tar och hussar träffades i Munkviken.
Först avnjöts lunch som bestod av surströmming med tillbehör och för den som ville tacos.  Efter 
lunchen blev det en kul tipspromenad med många kluriga frågor och våra fyrbenta uppskattade att 
få träffa alla nya cavalierkompisar och lukta på allt nytt i skogen och efter vägen.
Agility visades upp och alla som ville fick prova på, många av våra cavalierer tycker det är kul att 
hoppa och springa.  Så klart var det spännande att se om man lyckats få några rätt på frågorna men 
först kaffe och kaka som smakade gott efter promenaden.  
Många fina priser utdelades och de rätta svaren var ju själv-
klara när man hörde dessa men ack så svåra innan. 
Tack alla som kom och gjorde träffen så trevlig och tack Eva 
och Mari som höll i trådarna för denna träff. Vi längtar redan 
till Munkviken och en ny cavalierträff i framtiden.

Lo Gävle-Dala

Svinnersta 17 juni, några tappra trotsade regnet.

Wadköping 29 maj (internationella cavalierdagen) 
kvällspromenad i 30 graders värme.
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LO Nedre Norra

Solen skiner utanför fönstret i skrivande stund, underbart höstväder fast vi kommit in i no-
vember bara att tacka och ta emot för oss som är ute mycket.
Vi har haft en lyckad utställning i Sundsvall den 7 okt med 48 deltagande hundar. Utställningen gick av stapeln i bergs-
forsparkens lokaler. Gott om rum det kunde ha varit fler hundar som gästat oss, det hade varit trevligt.
Under lunch uppehållet gick barn med hund som Gun-Britt Kvart dömde.

Vill på detta sätt tacka alla som lagt ner själ och hjärta för att hjälpa oss göra utställningen möjlig särskilt denna gång eftersom jag 
själv skadat mig strax innan utställningen. Vi tackar vår franska domare M. Roger Madec Kennel Les Cavalier De La Geode för väl 
utfört arbete.

För resultat och bilder se utställningssidorna!

Cvaliergruppen i Ö-vik meddelar att vet Örjan Lundel kommer på besök och tar hjärtintyg, patellaintyg och Vaccinationer den 4 
December då Julbröd serveras, Lokalen i åte, tid meddelas senare på FB-sidan.

Eva Zachrisson
Lokalombud 0702668261

Vill också välkommna vårt nya kontaktombud
Madelene Strömqvist i Långsele tel 070-2536333

Kontaktombud sedan tidigare:
Ann Britt Österberg i Örnsköldsvik 0702343498
Karin Sahlén i Bollstabruk 070-6799392
Berta Åström i Själevad 070-215 02 42

Hundpromenad i Hellas
Sista söndagen i september samlades vi igen för cavalierpromenad i Stockholm. Denna gång höll vi till söder om staden. 
Efter sedvanligt cavaliermingel – när hundarna fick hälsa ordentligt på varandra – gick promenaden från Hellasgården 
in i Nackareservatet. Det var lite mulet till en början, men det klarnade upp lagom till fikapausen som vi tog vid Björkha-
gens golfklubb. 

Om undertecknad räknade rätt var det 23 cavalierer plus tvåbenta som kom! Det är så kul att vi har sådan fantastisk 
uppslutning till våra promenader. Alla dessa fina hundar med glada svansar får väldigt positiv uppmärksamhet av (i 
princip) alla vi möter. 

När dessa rader 
skrivs planerar vi 
in årets sista Stock-
holmspromenad 
sista söndagen i no-
vember. Den gången 
ses vi på norra sidan. 
Hoppas på lika stor 
uppslutning då! 

Text och bild: Malin 
Flood

Lo Östra
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LO södraBPH i Södra
Söndagen den 21 oktober hade södra en BPH dag i Örkelljunga 

5 Cavalierer kom och genomförde sin BPH, alla med skott.
Från Skäckagårdens kennel kom Udda.

Från Bibetis kom Ludde.

Från Videdalens kom Jadis Malte o Bojjan.

Officiell rallylydnadstävling Karlstad oktober 2018
Då var det dags igen för cavaliersällskapets femte officiella tävling i rallyldnad. Det är 
tredje gången vi är i just Karlstad och i Dogorama hundsporthall. 

Som tidigare tävlingar var det många anmälda men just den här tävlingen kunde vi notera 
minst en cavalier i varje klass och alla fyra färgerna var representerade. 

Det var många fina rundor vi fick ta del av. Samarbetet och glädjen lyste igenom oavsett 
resultat. 

Bland våra cavalier var det Gucci, Ralph Lauren, Texas och Elvis som lyckades prestera på 
topp och de kvalificerade resultaten var ett faktum. 

Tack till våra sponsorer och alla som hjälpt till under helgen. 

Vi ses igen i januari och hoppas då på många cavalierer i startlistorna. 
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Övre norra
LOKALOMBUD
Eva Grahn Lövånger. 
 Tel 072/5717474
eva.grahn@hotmail.com

KONTAKTOMBUD
Mari Lundborg-Sjöstedt
Lövånger
Tel 070/2820993
mari@cavaliersallskapet.net

Carina Karlsson
Umeå
Tel 070/6875859
carikar1960@gmail.com

Ewa-Marie Öderyd
Gällivare
Tel 070/2708084
ewa-marie@cavaliersallskapet.net

Marianne Hansson
Norrfjärden
Tel 070/3476549
mariannehansson@live.se

Vi vill hälsa Marianne Hansson väl-
kommen som kontaktombud här på 
övre norra avd.
Det blir bra med 2 kontaktpersoner i 
Norrbotten. Vi har ett stort område 
som vi representerar här uppe i norr.
Om intresse finns kommer vi att ha 
en Cavalier Julträff söndag den 16/12 
kl.11-14 i Skellefteå området. 
Det planeras också för en Julträff i 
Umeå.

Mer info kommer på Cavaliersällska-
pets hemsida, övre norras lokalom-
råde. Så håll koll!

Snart stundar ett nytt år där vi ser 
framemot nya trevliga aktiviteter.
Vi vill gärna att ni Cavalier-ägare hör 
av er till oss och kommer med förslag 
på de aktiviteter ni vill ha

Vi önskar alla en God och Fröjdefull 
Jul och ett Gott Nytt Cavalierår!
Eva, Carina, Mari, Ewa-Marie och 
Marianne.

Gävle – Dala
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
maria@cavaliersallskapet.net

Tänk så fort ett år går! Nu är det snart 
jul igen, tycker inte det var länge sen 
vi gick och klagade över värmen i 
somras. 
Hoppas ni har hunnit med lite olika 
och roliga aktiviteter med er hundar i 
höst eller kanske bara njutit av härliga 
långa promenader. 

Vi har som vanligt haft träffar här i 
Gävle-Dala under hösten, och fler 
planeras. Det skulle vara roligt även 
på fler håll än runt Örebro. Så ni som 
bor på annan ort i området som ju är 
ganska stort hör gärna av er om öns-
kemål på träffar eller aktiviteter.

På hemsidan hittar ni oss under lokal-
områden Gävle-Dala, vi finns även på 
Facebook med samma namn.

Jag önskar er alla en riktigt God-Jul 
och Gott Nytt År! Vi hoppas på många 
trevliga träffar under 2019!

Hälsningar Maria

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

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

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

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

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

Lokalspalten

Övre norra Önskar en God Jul!

God Jul önskar Gävle-Dala!
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västra
LOKALOMBUD
Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
cecilia@cavaliersallskapet.net

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

Ulrika Tholson
Gärdebovägen 22
511 71 Fritsla
Tel: 070-378 08 13

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

Hej alla Cavalier-vänner!

Hoppas ni har haft en underbar höst 
med härliga promenader och mys in-
omhus. Glöm inte att ta på er reflexer 
när ni går ut i mörkret, både på din 
hund och på dig själv! En varm väst 
på hunden när det är kallt och ruggigt 
ute är också skönt.
Om vi blickar tillbaka på vad vi i Cava-
liersällskapet har gjort under hösten, 
är det en hel del, tex tävling i rallylyd-
nad, föreläsning om hundens hälsa, 
promenader.
 
Har ni förslag på aktiviteter eller nya 
platser för våra träffar är ni välkomna 
att höra av er. Under 2018 har vi 
varit på olika ställen, tex Ulricehamn, 
Varberg, Göteborg, Hönö, Karlstad 
och Borås. Under 2019 är målet att 
besöka flera nya ställen, så kom med 
förslag! I Västra finns säkert massor av 
fina platser att promenera på.
Om vi blickar framåt har vi My dog 
i Göteborg 3-6 januari att se fram 
emot. En härlig mässa för hundäls-
kare att mötas! Besök gärna Cavalier-
sällskapets monter på rastorget.
Vi önskar er alla en god jul och ett 
gott nytt år!

Hälsningar från Cecilia, Maria, Ulrika 
och Christine.

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

Tina Österberg
Holgersväg 18
265 72 Kvidinge
Mobil: 070-715 85 32

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

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

lokalspalten

Läsarbild

Harry i oktober 2017
Gissa vem som bestämmer...

övriga i familjen
har inte en chans

Susanna Linder

Läsarbild

Ruby och Leo mår gott i solen på 
Segerstad.

Lars Johansson



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 anmälningsavgift:
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!

5 maj 2019  
Eskilstuna

4 maj 2019  
Eskilstuna

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.

29 juni 2019  
Borås

13 okt 2019  
Sundsvall

3 nov 2019  
Växjö

13 juli 2019  
Lövånger

21 sept 2019  
Eslöv



Det här är inte
bara en hund.

Det här är en
cavalier king 
charles spaniel 
som heter Siri.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller 
gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

r Siri.r Siri.r Siri.r Siri.

Det finns minst 423 olika hundraser,
därför är det logiskt med 423 unika försäkringar.

Alla vet att hundar ser ganska olika ut på utsidan, 
men vi vet att det även gäller för insidan. Därför är 
det logiskt att varje hundras får en egen, unik för-
säkring och tack vare vår mångåriga skadestatistik 
kan vi erbjuda det.
 Vi vet helt enkelt vilka behov och besvär som 
karaktäriserar varje hundras och har byggt upp 423 
unika försäkringar utifrån det. Och för att kunna 
erbjuda en heltäckande unikhet, så har vi även tagit 
fram ett antal blandrashundförsäkringar. 
 Välkommen!

Rasanpassad
försäkring för
just din hund



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 Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås

Posttidning B




