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Vill du...
... bli medlem?
Cavaliersällskapet har idag knappt 1 700
medlemmar. Medlemsskapet berättigar
bl a till att ställa ut på Cavaliersällskapets
specialutställningar, tävlingar som t.ex.
rallylydnad och nosework 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 08795 30 50 (mån-fre klockan 10-12, 13-15)
eller via mejl medlem@skk.se. Du betalar
när du fått inbetalningskortet från SKK.
Medlemsförmån AGRIA
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet får
15 % rabatt på sin hundförsäkring.

HUVUDSPONSOR

... bidra till
hälsofonden?
När du anmäler dig till någon av SCKCS
officiella utställningar går 10 kronor till
fonden.
Vi är mycket tacksamma om uppfödare
och hanhundsägare skänker 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 klubbens årliga
verksamhetsberättelse.
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!

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.

SAMARBETSPARTNER
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Julkort
Sundsvall Utställning
Lokalspalten
Utställningar 2020-2021

Något vi i redaktionen tycker saknas i tidningen är olika
artiklar, bilder och diverse saker från er, våra läsare!
Har ni varit på en tävling, utställning, kanske på en
semester eller bara vill berätta något om er och eran
Cavaliers vardags liv, Skicka in!
Kanske du har en rolig, intressant och lärorik berättelse
för andra att dela med dig av. Kanske du har en hund som
är med dig på jobbet eller att din hund och du alltid gör
något speciellt tillsamans. Allt är välkommet att skicka in!
Behöver ni hjälp med att få ihop några rader eller en
hel artikel så är det bara att kontakta mig på mail:
tidningen@cavaliersällskapet.se, så hjälps vi åt att sätta
ihop något.
Önskar er alla en riktigt God Jul!

VÄLKOMMEN TILL
ÅRSMÖTE 2020
Söndagen den 16 februari 2020 kl 13.00
Scandic hotell Upplands Väsby
Kaffe och smörgås serveras från klockan 12.00
Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 12 januari 2020.
Valberedningen förbereder valen som ska ske vid årsmötet och
de tar tacksamt emot förslag till dessa val, kontakta:
Anna Kihlgren Ackenäs (tf sammankallande)
anna.kihlgren@live.se
072-531 0191
Mats Andersson
mats_andersson@telia.com
070-653 96 10
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Ordföranderader...
Hej alla Cavaliervänner !
Årsslutet närmar sig och tillfälle för reflektioner kring årets verksamhet inför ett nytt utmanade år i
Cavaliersällskapet.
Antal medlemmar i klubben fortsätter att minska, i början av verksamhetsåret var antalet 1723 och i
månadsskiftet oktober/november noterades antalet 1674. Minskningen kan i huvudsak hänföras till det
reviderade hälsoprogrammet för rasen som tillämpas fr o m 2017. Antalet valpregistreringar fortsätter
att minska genom att avelsmaterialet blivit starkt begränsat jämfört med tiden före 2017, främst genom
att hanhundar t o m 6 års ålder får ha högst 5 st kullar. Därmed föds väsentligt färre valpar och som följd
därav rekryteras färre nya medlemmar genom den medlemsintroduktion klubben erbjuder valpköpare
med stöd av uppfödarna. I slutet av det här året introducerar vi ett medlemsvärvningsinitiativ i vilket
klubben erbjuder nya cavalierägare, som inte introducerats av uppfödare, att prova medlemskap under
1 år till en medlemsavgift som är rabatterad med 100 kr.
Ytterligare reflektioner beträffande årets verksamhet är att intresset för tävlingssporter bland våra
medlemmar är fortsatt växande, att våra officiella arrangemang av tävlingssporter ökar, att utbudet av
aktiviteter i våra lokalområden är växande, att nedgången i deltagarantalet vid våra officiella utställningar fortsätter. Angående utställningarna var deltagarantalet 2016 och 2019, 714 respektive 428, och
orsak till situationen liknar den som redovisats ovan angående medlemsminskningen. Under 2020 bör
initiativ tas för att vända den negativa trenden inom utställningsområdet.
Slutligen, vilka blir årets Bragd Cavalier och årets Allround Cavalier? Sista datum för nominering är 31
december. Statuter för dessa utmärkelser hittar ni på klubbens Webb, http://www.cavaliersallskapet.
net/wp-content/uploads/2013/10/Arbetsordning-Statuter-och-regler-för-SCKCS-utmärkelser1.pdf
Vi uppmärksammar årets Bragd Cavalier och Allround Cavalier med diplom samt stipendium vid årsmötet den 16 februari 2020. Övriga utmärkelser för utställningar, tävlingsprestationer samt årets öppfödare hälsa 2019 utdelas i samband med utställningen i Eskilstuna den 16 maj 2020.
Jag önskar samtliga medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!
Hälsningar
Hans

God jul
&
Gott nytt år
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Uppfödarsida...
Som uppfödare kan du ge bort ett medlemskap i Cavaliersällskapet till en ny valpköpare till ett introduktionspris 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 uppfödaren en lott, för 6-10 introducerade valpar får uppfödaren två lotter och så vidare
Betalningen sker till vårt plusgirokonto: 79 89 19 -7
Swish; 123 597 85 56
Då SKK ej kan handha detta ska uppfödaren och de introducerade valpköparnas 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. 070-257 44 31
christine@cavaliersallskapet.net

UPPFÖDARE SOM BJUDER SINA
VALPKÖPARE PÅ MEDLEMSSKAP
Valpintro September – November 2019

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar
alla uppfödare

Kennel Mixangels, Helena Karlsson
Kennel Petit Maxim, Ros-Marie Andersson
Kennel Uardas, Ann-Marie Åkesson
Kennel Toftas, Birgitta Persson
Kennel Hazelcoat´s, Lena Svalling Ekdahl
Kennel Cavadior´s, Tina & Kenneth Bergqvist
Kennel Knattings, Eva Holmberg
Kennel Elvendream, Eva Zachrisson
Kennel Soleros, Mia Björklind
Kennel Cavanzas , Joel & Andreas Lantz
Kennel Glittertind, Kari Sundqvist
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StäRKANDE tRäNiNG AV
BUKMUSKULAtUR EftER KEJSARSNitt

I

mitten av september blev jag kontaktad av Ruts matte som då
dels ville få en genomgång av Ruts kropp men också få lite tips
om hur hon på bästa sätt skulle hjälpa Rut efter att hon genomgått
ett kejsarsnitt. Rut är en aktiv tjej som bland annat tränar och tävlar
agility. Hennes matte ville vara på den säkra sidan att allt stod rätt
till inför att så småningom börja träna igen. Vi diskuterade vid
genomgången av Ruts muskler och leder vad man kan göra för att
hjälpa till att stärka hennes kropp efter perioden med valpar och
efter kejsarsnittet.
Vid ett kejsarsnitt på hund lägger man i de flesta fall ett snitt från
naveln och bakåt, olika stort beroende på valparnas storlek. Man
lägger då ett snitt igenom tikens bukmuskulatur för att komma
åt livmodern och valparna. Efteråt sys tiken ihop och får ganska
snabbt återvända till valparna. Om kejsarsnittet gått bra och både
valparna och tiken är stabila efter operationen får de oftast åka
hem ganska snabbt för att valparna och tiken skall få återhämta
sig i en lugnare miljö. Vanligtvis får man hemgångsråd med sig
hem där det står hur man ska sköta om såret, att tiken ska ta det
lugnt och man ska hålla sig till kortare koppelpromenader.
Men bukmuskulaturen då? Ja, självklart läker den om inga
komplikationer uppstår. Men som certifierad hundfysioterapeut
vill jag se hundar med starka kroppar, där muskler och leder har
bästa möjliga förutsättningar. Om man tittar på humansidan och
kejsarsnitt får kvinnan råd och tips på olika övningar för att bland
annat stärka sin bukmuskulatur igen. Så i mina ögon tycker jag
att det kan vara bra att även stärka tikens bukmuskulatur igen
efter ett kejsarsnitt för att hon ska få bästa möjliga förutsättningar
för en stark kropp. Har man dessutom en stark bukmuskulatur
minskar faktiskt risken för problem med ryggmuskulaturen. Detta
gäller alla hundar även de som inte har genomgått kejsarsnitt.
Hur gör man då för att träna och stärka hundens bukmuskulatur?
Kan hundar göra situps?
Ja, det är just det de kan! Genom att lära sin hund att ”sitta
fint” eller ”sitta kanin” d.v.s. att hunden sitter ner och lyfter
båda framtassarna från golvet samtidigt. Man kan göra det från
liggande eller sittande position. Vad som är viktigt att tänka på
när man gör denna övning är att hunden ska sitta på en halkfri yta
så att inte bakbenen glider isär och att hunden har ryggen i en rak
linje genom hela övningen. Detta är en enkel övning som man kan
försvåra genom att hunden sitter längre och längre tid i den här
positionen. Kvalité på varje situp är viktigare än längden på tid
som hunden klarar övningen. Låt hellre hunden gå ner och vila än
att låta den sitta snett med ryggen eller vingligt.
Detta är hundarnas variant av situps!

En annan övning som också stärker hundars bukmuskulatur är
diagonala tasslyft. Här är det också viktigt att hunden står på en
halkfri yta så att inte tassarna glider. Hunden skall stå med alla
fyra tassarna i golvet, sedan lyfter man på hundens ena framtass
och ena baktass samtidigt, tex lyfter du höger framtass så ska
vänster baktass lyftas. Låt sedan hunden balansera så länge den
orkar utan att den lägger vikt på tassarna som du har i din hand.
Börjar hunden lägga vikt på tassarna som du har lyft eller har
svårt att hålla balansen, så släpper du ner tassarna och låter
hunden vila. Byt sedan tassar till vänster framtass och höger
baktass. Upprepa övningen några gånger men kom ihåg att träna
lika många tasslyft på varje sida. Här är också kvaliteten viktigare
än att man ska pressa sin hund till att stå långa tider. Har hunden
svårt att balansera med två tassar i luften samtidigt, så börjar man
med att lyfta en tass i taget. Kom ihåg att alla fyra tassar ska
tränas. Med tiden hunden blir starkare i de enskilda tasslyften så
kan man senare gå över till de diagonala tasslyften.

Viktigt att komma ihåg är att man aldrig ska börja träna utan ett
OK från sin veterinär att tiken är tillräckligt läkt för att börja
belasta sin kropp igen. Jag tycker också att det kan vara en bra
idé att gå till en hundfysioterapeut för att få hjälp med att komma
igång med träningen och eventuellt upptäcka avvikelser i tikens
kropp innan man börjar.
Lycka till!
Jennie Nilsson
Cert. Hundfysioterapeut
Cert. Balansbollsinstruktör
Rehabtassen, Arvika

Avel och Hälsa
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CAVAlierTräff i
NäTTrAby
Lördagen 12 oktober träffades Cavaliersällskapet Södra i Nättraby. Vi fick möjligheten att vara hos Anki och Göran, Grace
Kelly's kennel som har stor inhägnad och möjlighet till att testa olika aktiviteter tillsammans med sin hund. Dagen till ära
erbjöds möjlighet att testa rallylydnad, agility och nosework. Efter en vecka med mycket regn så sken solen dagen till ära.
En härlig samvaro tillsammans och tipsrunda med kluriga frågor och lottförsäljning gav utdelning till fina priser. Veterinär
fanns på plats med förmånligt pris för hjärtkontroll och vaccination.

DU GLÖMER
VÄL INTE ATT FÖRNYA
DITT MEDLEMSKAP I
CAVALIERSÄLLSKAPET
VARJE ÅR?
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fÖr MiG är DeT reN lyCKA

V

et ni, att ibland är det svårt att sätta fingret på saker. När man hör samma sak flera gånger kan
uttrycket tillslut tappa sin betydelse. Därför skulle vi vilja rikta ett speciellt stort tack. Ett tack
till Mia Björklind som bedriver Solerós Kennel. Vi är så otroligt tacksamma för din passion för rasens
hälsa. för ditt engagemang, att du har en seriös uppfödning och driver sund och frisk avel. för att du
hälsomeriterar dina hundar med intyg och alltid ser till rasens bästa.
Det är läskigt hur mycket oseriös uppfödning samt oregistrerade hundar det finns bland våra cavalierer.
Det bidrar ju tyvärr endast till sjuka hundar. Vi tycker därför att det är extra viktigt att få lyfta dig och
det jobb du gör. Jag har fått det finaste man någonsin kunnat önska sig. Jag hade förberett och längtat
ganska så länge efter en alldeles egen cavalier. Jag satt i soffan en eftermiddag i Augusti, när det
plingade till i telefonen. Jag blev erbjuden den black and tan tik som jag visat mitt intresse för. Hon
som är precis vad hon heter - Lycka
Med tårar i ögonen och ett leende på läpparna så blev det en dag som jag värdesätter högt. Lycka har
bott hos oss i 1 år nu och hon har världens finaste personligheter. Vi hänger tillsammans varje dag och
tränar en del freestyle. full fart framåt, med viftande svans såklart, måste vara ett av Lyckas motton. :)
Jag är trygg med att ha köpt en frisk hund som också har friska led långt bak med friska föräldrar.
för att inte tala om Lyckas farfar som fyllt 14år och fortfarande är hjärtfrisk. tACK Mia, det du gör betyder mer än vad du
kan ana. Ditt jobb resulterar i friska hundar och det är vi så himla tacksamma för. Jag har det bästa
förutsättningarna för att undvika hälsofel på min hund och det är jag stolt över. i det långa loppet vet
jag att det finns många seriösa uppfödare som alla vill rasens bästa, ni alla ska ha en stor eloge för det!
Vi måste hjälpas åt att sprida kunskap kring att oseriös avel förstör och förminskar jobbet som våra
seriösa uppfödare lägger ner hela sin själ i.
Det gäller såklart att besitta enorma kunskaper. Vi måste få bort den oseriösa aveln. Extra stort tack till
alla som tar sitt ansvar och sköter sin avel enligt våra avelsregler. Visst förtjänar väl världens finaste ras
ett bra rykte? Starka och friska linjer är grunden för friska välmående valpar, det för mig är ren Lycka.
God jul och Gott Nytt år / Julia & Solerós Nice&Easy Lycka

Ååååå vi har ett resultat från Lövångerutställningen
2019-07-13
(kom inte med i förra numret)

VALPAR
BiR valp Jämtkullens My Giggling Pearl
BiM valp Jämtkullens My Shining Pearl
BäStA HANAR
1 Giggling Star Catcher Cert BiR
2 Giggling Pearl Seeker
3 Giggling Drums Of Autumn
4 Jämtkullens Lord Mihail
BäStA tiKAR
1 Giggling You Make Me Smile Cert BiM
2 Emperix Lorenah
3 Giggling Arendelle
4 Quickmatch Golden touch
VEtERANER
BiR-veteran Evamirs Dance Of fire
BiM-veteran Aimbel’s Gittan
UPPfÖDARKLASS
1 Kennel Giggling HP
2. Kennel Jämtkullens HP
BARN MED HUND
1 Evelina & Rio
2 Marina & Sheila och tove & Popsie
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CAVALiERtRäff MED SURStRÖMMiNG
Söndagen den 29/9 träffades vi Cavalierfolk med våra hundar i vackra Munkviken som ligger vid havet utanför Lövånger. Den här
gången hade vi med hundägare från Boden i norr till Umeå i söder. Jättekul!! Vi började dagen med att äta surströmming. Det smakade
så bra det var vi alla överens om. Efter maten gick vi en tipsrunda med hundarna i den fina miljön. Vi hade enormt tur med vädret.
Regnet hängde i luften. Efter kaffe och kaka fick alla veta svaren på tipsrundan. Så blev det lite prisutdelning. Vi hann också med den
årliga fotograferingen. Precis när vi var klar med allt och vi satt i bilen då kom regnet.
tack alla som kom och var med. Så trevligt att träffas och hundarna tycker nog likadant.
Ha en fin vinter!
Vi ses på kommande aktiviteter.

Kumla Sjöpark
En blåsig dag i september träffades vi vid Kumla
Sjöpark och promenerade i det vackra området. Så
rolig att många kom trots att det blåste gäss på den
lilla sjön och att vi fick hålla i kaffekoppen.
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CM/SM fÖreläSNiNG
D

etta kommer bli bland det svåraste jag hittills, har givit
mig på.
Att försöka ge mig på att göra en kort sammanfattning ifrån
seminarie-dagen den 20:e oktober som hölls i Upplands Väsby.
Det är nästan omöjligt skulle jag säga, då det var över 150st
power-point bilder i dessa två presentationer.
Så hur jag än gör, så kommer det vara svårt att få med allt. Så
ska jag även ta hänsyn till att detta ska läsas av både uppfödare
och hundägare. Ska försöka ge alla en chans att förstå.
Jag kan däremot lova att det inte finns någon uppfödare, som
med vilje vill föda upp valpar/individer som får dessa eller
andra sjukdomar.
En del hundägare som drabbats av dessa eller andra sjukdomar
på sina hundar. Ger ibland bilden att vi uppfödare mörkar eller
blundar för en del sjukdomar.
Vi kämpar hårt och behöver även eran hjälp.
ämnet för dagen var Cecilia Rohdin som skulle prata om CM/
SM och Sara Nordin som skulle prata om rasstandarden.
Vi kallar det på svenska för Chiari-liknande malformation och
Syringomyeli.

CM i korthet.
Chiariliknande malformation
är ett tillstånd där det uppstår
en obalans mellan storleken på
bakre skallgropen och de
strukturer som ska få plats där.
Ryggmärgsvätskan som ska
kunna flöda fritt runt om kan
ej flöda i samma jämna flöde
längre.
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Studier har visat att nästan alla cavalierer har CM.
Hur SM uppstår är svårt att veta, det är komplext och
komplicerat. för oss uppfödare blir uppgiften svår att veta
hur vi ska avla. Några konkreta verktyg som får bort denna
sjukdom verkar inte finnas.
Hur bra kombinationer vi än gör, kommer aldrig SM att
försvinna helt. Huvudsaken är att vi är öppna med det, enligt
Cecilia. Som uppfödare har vi en utmaning att hantera dessa
sjukdomar på bästa sätt, för att minimera dess förekomst.
Den höjda avelsdebuten för cavaliererna, hjälper oss att sålla
bort hundar med tidiga CM och SM symptom från aveln.

SM i korthet.
Syringomyelia
Tryckförändringar som
uppstår
i ryggmärgen.
Det leder i sin tur till ett
vätskeutträde till vävnaden i
ryggmärgen. Smärtan är olika
beroende på var detta uppstår.

Kliniska symtom ses vanligen mellan 5 månader och 3
års ålder. Symtomdebut före 2 års ålder är förknippat med
kraftigare symtom. Hundar med SM utan symtom vid 6 års
ålder kommer sannolikt förbli symtomfria. tidigt utvecklad
SM är sannolikt kopplat till utvecklade av symtom.
förekomst av CM/SM är vanligast på dessa raser Brussels
Griffon(Griffon Bruxellois), Cavalier King Charles spaniel,
Chihuahua, fransk bulldog, Pomeranian.
Men förekommer även i Affenpinscher, Bichon frisé,
Boston terrier, Bull terrier, Havanese, King Charles spaniel,
Malteser, dvärg tax, miniatyr och toypudel, Papillon, Mops,
Shih tzu, Staffordshire bull terrier och Yorkshire terrier.
Många tror kanske att scanning av föräldradjuren är
lösningen på allt.
Så enkelt är det nog inte.
Vi gick vidare med Neurologiska sjukdomar på Cavalier
King Charles Spaniel. Allt är inte SM.
CM i korthet - Chiariliknande malformation är ett
tillstånd där det uppstår en obalans mellan storleken på

bakre skallgropen och de strukturer som ska få plats där.
Ryggmärgsvätskan som ska kunna flöda fritt runt om kan ej
flöda i samma jämna flöde längre.
SM i korthet - Syringomyelia
tryckförändringar som uppstår i ryggmärgen. Det leder
i sin tur till ett vätskeutträde till vävnaden i ryggmärgen.
Smärtan är olika beroende på var detta uppstår.
Cavalieren är med sitt ljuvliga temperament en mycket
populär ras. Det är också en numerärt stor ras som ofta får
oförtjänt hård kritik, vad gäller sjukdomar.
Vad gäller hjärtfel och SM är rasen överrepresenterad, men
också underrepresenterad i vissa andra sjukdomar.
Avelsindex kan vara ett sätt att ta hänsyn till ”helheten” på
avelsdjuren och dess släktingars hälsotillstånd. Vi jobbar
hårt med hela hälsan.
Det är återigen det som är oerhört viktigt!!!
Att vi alla väljer att köpa registrerade cavalierer! Vi gör
vårt bästa för rasens hälsa och framtid, vi kollar upp hälsan
många led bakåt.

Efter lunch så var det dags för Sara Nordin och tala om rasens historia och rasstandarden.
Presentationen börjar med vad som bör känneteckna en cavalier king charles spaniel.
Typ
-Storlek
-Proportioner
-Balans
-Könsprägel

rörelser
-tempo
-Uppvisningstradition

Päls
-färg och teckning

Denna cavalier stod modell för rasstandarden som skrevs
1928.
Vi fick se många bilder på cavalierer och deras olika
fördelar och nackdelar om man jämför med vad som står
i rasstandarden.
Cavalieren ska inte ha ett kupolformat huvud. De ska ha
en flat skalle. Stora runda ögon med eyeliner. Det ger
cavalieren en själ, men ögonen ska inte vara utstående.
Högt ansatta öron.
Många detaljer gicks igenom men
summasummarum är cavalieren en
ganska lagom, liten, naturlig hund
utan några överdrifter åt något håll.
Väldigt intressant var detta. Å otroligt
lärorikt för mig, som endast har 6 år
med rasen. Jag ler stort för mig själv
när jag skriver detta.
Å tänker på Sara som haft förmånen
att få växa upp med vår underbara ras.
tänk att få ha rasen i 50år. Det hoppas
jag få vara med om. Kan varmt
rekommendera
domarkompendiet
som togs fram till domar konferansen
som var för 2 år sedan senast.
Vi har flera saker att ta hänsyn till i vårt avelsprogram.
Det är inte lätt!
Men jag lovar återigen, vi uppfödare vill inte föda upp
sjuka hundar.
Vi försöker göra vårt bästa.
Viktigt ang Hälsoprogram
• Syfte: Att göra rasen lite friskare för varje generation.
• Viktigt att många individer undersöks, inte bara blivande

Huvud och uttryck
-Skalle
-Öronplacering
-Stop
-Ögon

TeMPerAMeNT!

föräldradjur. Så vi behöver alla hjälpas åt. Superviktigt för
vår ras att alla försöker ta hjärtintyg hos
godkända veterinärer med specialistkompetens inom katten
och hundens sjukdomar. Minst vid 3år, 5år och 8år. Allra
helst varje år efter 3års ålder. Detta ger en enorm hjälp för
oss uppfödare att utvärdera vårt avelsarbete och försöka
avla ännu mera rätt.
• Hälsoprogrammet är en del i den rasspecifika avelsstrategin
-RAS
Väldigt intressanta föreläsningar
båda två. Vi var 29 st varav 27 st var
cavalieruppfödare/hanhundsägare.
Vi var utspridda över landet från Över
Kalix i norr till fjälkinge, Kristianstad
i söder. Men flest kom från mellan
sverige.
Stort tack alla som gjorde denna
dagen möjlig och Stort tack till Avel
och Hälsa som ordnadeallt!
Reservation
för
eventuella
felskrivningar. Jag har försökt delge
till de som inte var med.
igenom
att
titta
på
alla
powerpointbilder som jag fotat.
Hälsningar Marina Nordholm
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KM i VilTSPår 2019
i september arrangerade Cavaliersällskapet klubbmästerskap i viltspår i Klevhult öster om
Alingsås. Viltspårdomare var Helena Lyckoskog.
Efter samling och genomgång bar det av till skogen och de lagda spåren.
Vädermässigt hade det kommit mycket regn under natten, vilket blev en utmaning för de
startande ekipagen. Under dagen utbytte deltagarna erfarenheter och upplevelser från
träning och tävling i viltspår.
KM vinnare blev SV VCH NO VCH Cia-Balders Hedda, ägare tommi & Madelene Högbring.
På 2:a plats kom SV VCH Apricot Sinclair, ägare Christine Edvinsson. Båda hundarna fick
1.a pris för sina prestationer i spåren. Övriga startande gick inte till pris för dagen.

KM i AGiliTy På DoGorAMA
SPorTHAll i KArlSTAD
i samband med Cavaliersällskapets rallylydnads tävlingar passade vi på att ordna KM i agility.
7 hundar med deras ägare deltog med stor glädje, tror aldrig jag sett hundarna gladare än idag. Vilken glädje att träffa fler
från samma ras.
Domare var Jana Himmel från Karlstad Brukshundklubb som var snäll och ställde upp och ritade banor och dömde
gratis.
Vi hade en agilitybana och en hoppbana och slog samman resultaten.
KM vinnare var ”Milla” AGD i AGHD i RLD N Carhartt Yamilla ägare tilde Andersson Cederholm
2:a ”Alvin” Charmdroppens indego Bear ägare felicia Warg
3:a ”Elvis” AGD i RLD N RLD f Knatting Eternal Love ägare Maria Warg
Hundarna med sina mattar som deltog på KM i agility, Maria Warg med Elvis & texas, felicia Warg med Alvin, tilde
Cederholm med Milla, Natalie Hultberg med Rut & Greta och ingela Marklund med Mira.
14

Officiella Rallylydnadstävlingar i
Karlstad 2-3/11
Cavaliersällskapet ordnade en officiell rallylydnadstävling på Dogorama Hundsporthall i Karlstad. På lördag var
det dubbla klasser i Avancerad och Mästarklass och söndag dubbla klasser i Nybörjare och fortsättningsklass.
totalt ca 200 starter under helgen.
Otroligt många olika hundraser som tävlar under en helg.
Vi var två cavalierer i avancerad klass under lördagen, en i nybörjare klass och en i fortsättnings klass på söndag,
hoppas vi får se fler av er på kommande tävlingar.
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CAVAlierSällSKAPeTS
SPeCiAl VäxjÖ
Efter ett års uppehåll var det så dags för Växjöutställningen igen och vi hade i år förmånen att få vara i tipshallen, i en egen
hall där 50 Cavalierer var anmälda.
Vår fantastiskt trevliga domare Anna friberg gjorde debut som officiell domare på Cavalierer denna dag och lovordades för
sitt fina sätt med såväl hundar som utställare. Hennes upplevelser av dagen kan ni läsa separat här bredvid!
Lotteriet var som vanligt populärt och lotterna tog snabbt slut, liksom priserna.
Barn med Hund, dömdes av Sofie Rundquist Müller och tina Österberg och här vann Maja Nilsson 10 år ihop med sin lilla
”Vera”, ett härligt par.
Bästa valp vanns av ” Stonehill´s Caption” äg Birgitta Persson, fleninge
Bästa avelsgrupp valp vanns av ” C.i.B DK UCH SE UCH SE V-16 toftas tom tom” med sina avkommor; uppf & äg
Birgitta Persson, fleninge
Dagens Bästa hane och tillika BiR ” C.i.B DK UCH SE UCH SE V-16 toftas tom tom” uppf & äg Birgitta Persson, fleninge
2a bästa hane ”SE UCH Gentleline´s Wake Me Up” äg. Eva Holmberg, Enköping
3e bästa hane med CERt & dagen till ära även CHAMPiONAt ”Winnrock Zimon” äg. Margaretha Hultman, Hägersten
4a bästa hane ”DK UCH SE UCH toftas Razzel Dazzel” äg Kathrine Berglund, Helsingborg
Dagens bästa tik och BiM bevisade att veteraner minsann kan ”C.i.B & NORD UCH EE CH JWW-12 SE V-13-14 WW-14
Gentleline´s Cosmetic” äg. Gun-Britt Kvart , Norrtälje sprang sig till även Bästa tik!
2a bästa tik ”fi UCH NO UCH SE UCH SE V-19 Cavazinas Biva Pearl” äg Gun-Britt Kvart
3a bästa tik & Cert gick till ”Willows Wishes Break the ice” äg Linda Pilgaard Skov, Danmark
4a bästa tik & Res-cert ”Knattings Love in fantasy” äg. Åsa Gehrman, Nora
BiR- veteran segern togs hem av ”C.i.B & NORD UCH EE CH JWW-12 SE V-13-14 WW-14 Gentleline´s Cosmetic” äg.
Gun-Britt Kvart , Norrtälje. BiM-veteran ” SE U CH Aimabel´s Bobby” äg Annette Rosenqvist
Bästa uppfödargrupp med HP Kennel toftas Birgitta Persson, fleninge
Stort tack till alla som kom och förgyllde dagen och extra grattis till alla er som vann lite extra!
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Domarrader
Stort tack för inbjudan och möjligheten att göra min debut på er fantastiska ras på er specialklubbs utställning i
Växjö.
Det var en välarrangerad utställning med mycket trevlig
stämning kring ringen. Det känns extra kul att se att ni
utställare glädjes med varandra.
Mina valpar var oerhört fina, med vackra uttryck och
härliga temperament. BiR hanvalpen var välbalanserad
med hade många fina detaljer. Han rörde sig balanserat
och mycket harmoniskt trotts sin unga ålder.
Min bästa hanhundsklass var fin med många trevliga individer. Vinnande hanen har ett vackert öppet milt uttryck, är välgående och har en härlig överlinje med en
vacket buren svans. Han blev också min BiR hund för
dagen.

tikarna tyckte jag generellt var av högre kvalité. Många
härliga uttryck och välgående hundar. Min bästa tik hade
ett ljuvligt uttryck med fantastiska detaljer och en härlig
helhet och även hon rör sig mycket trevligt med en tip
topp överlinje som avslutas med en välburen svans. Vill
även nämna de tre veterantikarna som alla var i fantastisk
kondition och samtliga tre av CK kvalité. Stor eloge till
ägarna som tagit hand om sina hundar på ett strålande
sätt, om jag minns rätt var den äldsta tiken 12 år!
Vänligen Anna friberg
Sammantaget är jag oerhört tacksam om glad för att jag
fick möjligheten och det var en mycket trevlig dag. tack
till mina ringsekreterare som stod ut med att skriva långa
kritiker.

Till Minne Av
Call-Me-Madame Little Dorrit ”LISSI”
25/1 2006-23/9 2019
e. SE UCH Homerbrent Pennyroyal u. CallMe-Madame Desired Surprise
Vår äskade Lissi har lämnat oss i stor sorg och
saknad.
Hösten 2018 fick hon juvertumörer.
Efter att ha kämpat i nästan ett helt år gick det
inte längre och vi fick ta det tunga men rätta
beslutet och hon fick somna in omgiven av sin
älskade familj.
Vill tacka uppfödarna Mikaela och Christina
Forss för en underbar hund som skänkt oss
mycket stor glädje under nästan 14 år.
Sov gott vår älskade lilla ängel ! Vi ses igen !
Tina, Gabriel och Ebba
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eSlÖV 2019
Lördagen den 21e september var det åter dags för årets Cavalierspecial ute på den blåsiga skånska
slätten utanför Eslöv!
Vår finska rasspecialist Kirsti Määttänen ”kennel Pandas” tog sig an uppgiften med stort
engagemang och vant öga bland de 65 anmälda hundarna.
Mats Andersson hade ”som vanligt” fixat det populära minglet efter utställningen , där jag tror alla
såväl utställare som ringsekreterare och naturligtvis vår domare Kirsti stannade
för att umgås, prata, äta och dricka gott. Ringsekreterare Eva höll ett tal för alla
utställare och berömde alla för den trevliga andan! Pia och Elisabeth hade i
vanlig ordning fått till ett tjusigt lotteriprisbord som snabbt gick åt- det gällde att
vara på hugget om man skall få sig några lotter.
Barn med hund vanns av frida Rosenqvist 13 år med ” Bobby”
Bästa Valp : toftas Golden Globe, äg Birgitta Persson, fleninge
BiM-valp: Ambertons flaming Rose, äg.Ros-Marie Andersson, Staffanstorp
Bästa Avelsgrupp Valp: C.i.B DK UCH SE UCH SE V-16 toftas tom tom, äg.
Birgitta Persson, fleninge
Bästa Uppfödargrupp Valp: Kennel toftas, Birgitta Persson, fleninge
Bästa Veteran: Joubert´s first Queen äg Pia Åström Persson, Skurup
BiM-Veteran: DK UCH SE UCH Joubert´s first King äg Pia Åström Persson,
Skurup
Bästa Hane
C.i.B DK UCH SE UCH SE V-16 toftas tom tom, äg. Birgitta Persson, fleninge
SE UCH Vouges Piccolo, äg Anna Smedman, Lidköping
Winnroc Zimon , äg. MargaretHultman, Hägersten CERt!!!!
DK UCH SE UCH toftas Razzel Dazzel äg Kathrine Berglund, Helsingbor
OPL Cavamirs Oberon, äg. Lars Persson ,fjälkinge Res. Cert
Bästa tik
Vouges Odd Molly äg Peter Gustafsson, Kungsbacka CERt & idag även
CHAMPiONAt!!!!!
Clopsville Loretta äg Peter Gustafsson, Kungsbacka RES CERt
Magic Charms Coffee Cake äg Kristin Boklund Catalbas, Nävlinge
SE UCH Videdalens Jadis the ice Queen äg Pia Rundquist,Hörby
BiR C.i.B DK UCH SE UCH SE V-16 toftas tom tom, äg. Birgitta
Persson, fleninge
BiM Vouges Odd Molly äg Peter Gustafsson, Kungsbacka
Bästa uppfödargrupp med HP: Kennel toftas Birgitta Persson, fleninge
tack alla skåningar och andra glada för en mycket trevlig dag med många
skratt!
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bPH i
NyKÖPiNG
6 oktober hade Nyköpings
Brukshundsklubb en dag med
LO Östra Cavaliersällskapet
medlemmar. 8 hundar var
anmälda 7 med skott 1
avstod men alla fick köpa en
genomförd rosett.
Grattis alla

HÖSTProMeNAD
På GärDeT oCH
DjUrGårDeN
Sista söndagen i september testade vi för första
gången att utgå från Gärdet. Det var drygt
25 cavalierer med familjer som dök upp. Vi
började med lite sedvanligt cavaliermingel
innan promenaden och passade även på att ta
ett gruppfoto. Promenaden gick sedan bort mot
Djurgården och längs med Djurgårdskanalen.
Mitt under promenaden sprack det upp och vi
fick ljuvligt höstväder! Vi tog en paus vid en fin
paviljong vid kanalen. På vägen tillbaka gick vi
över den helt nya bron, vilket gjorde att vi kom
tillbaka på Gärdet vid Sjöhistoriska muséet.
Mitt på Gärdet passade vi sedan på att fika lite
innan vi skiljdes åt. Det var en fin promenad
och ett jättebra promenadstråk som vi kommer
återkomma till under 2020.
text och bild: Malin flood
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40 år

1979-1919
Nocturnes Angelique

Den 6 november 1979 föddes vår första Cavalier och stammoder till
vår uppfödning. Hennes förstfödda dotter fick namnet Nocturnes
Angelique som blev vårt ansikte utåt och vårt prefix. Hennes
uttrycksfulla ansikte, den flata skallen, de högt ansatta öronen och de
stora mörka ögonen är fortfarande idag det vi försöker komma så nära
som möjligt i vår avel.

Such Nocturnes Nashville

Under 80- och 90-talet importerade vi fler avels- och
utställningshundar, för att bredda våra egna linjer och få fler
ben att stå på. 1998 blev vi ”Årets Cavalier” med Intuch,
Norduch Nocturnes Yes Sir I Can Boogie. Han blev också
meriterad till Champions of Champions, som under många
år var årets mest prestigefulla arrangemang på Grand Hotel
i Stockholm. Boogies avelsgrupper blev också BIS placerade
ett flertal gånger.
Intuch Norduch Nocturnes Yes Sir I Can Boogie

I början av 2000-talet fick jag en förfrågan
från ICA bokförlag, om jag skulle kunna
tänka mig att skriva Rasboken Cavalier King
Charles Spaniel. Svaret blev ja och det
berodde på att Birgitta Östergren som skrev
de första böckerna inte kände att hon hade
kontakt med rasen längre.
Överenskommelsen var att Birgitta stod för
inledningen om rasens ursprung och historia.
Tyvärr är boken slut i handeln och förlag
idag, men förhoppningen för mig nu, är att en
ny uppdaterad upplaga blir av.
Nocturnes Chim Chim Cheree
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1999 kunde vi fira 30 år och 30 champions, där alla fyra färgerna var representerade

Such Nocturnes Nashville

Intuch Norduch Nocturnes Yes Sir I Can Boogie

Such Dkuch Nocturnes Peggy Sue

Such Nocturnes Trubadur

idag ser vi fram emot nya Nocturnares framgångar
i utställningsringarna.

Nocturnes Ebba Grön, 2 cert
Ägare: Sussie Blom

Nocturnes Dvorak (Nicko), 4 cert
Ägare: Olle Lindblom

www.nocturnes.se, eller facebook, där ni hittar nyheter om oss.
Norrtälje 20191021

Nocturnes Evert Tom Tom Taube
Ägare: CarinaStenbaeck

Pia och Ulf Klöverbäck
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V alpsk ol a m e d En i d

Valpagility, förberedande agilityträning med valp eller
kanske helt enkelt bara valpskola. Det finns många
namn för träningen med din valp, den som förbereder
er för framtida agilityträning. Egentligen handlar träningen så här tidigt i valpens liv inte alls så mycket om
just agility i sig utan snarare att plocka fram arbetslusten i din valp och då framförallt lusten att arbete för
och tillsammans med dig.

nid r en 14 eckor gammal rubyflicka Hon har tr nat små
grundl ggande trick och enkla saker sedan hon ar 8 eckor
gammal ll tr ning i den h r åldern leker i fram och jag har turen
att ha en mycket arbets illig alp som tycker att det r superkul
att göra saker och att l ra sig nytt Hon r ldigt smart och l r sig
fort - på både gott och ont
ag brukar börja med klickertr ning redan från första början ag
brukar an nda mig a både s k
shaping och ibland hj lper jag till
med att isa lite i början Det r en
tr ningsform som uppskattas a de
flesta hundar och jag gillar att hunden får t nka lite sj l ag inbillar
mig att det sitter lite b ttre n r
hunden sj l har fått komma på
ad den skulle göra Med en klicker
och gott g rna hal mjukt godis
kommer man långt m man söker på lickertr ning på internet
så hittar man massor a sidor med bra tips både grundl ggande
och a ancerad klickertr ning
ågot annat som r iktigt
r lek och roliga leksaker
lika hundar tycker om
olika saker men jag försöker
alltid l ra alpen att kampa
ampen ska alltid ara på
mina illkor så klart men
jag tycker att det r en bra
kontaktskapande lek d r jag
och hunden leker tillsammans ag har alltid speciella leksaker som an nds endast id
tr ning eller t ling arje hund har en eller t å egna leksaker
som r bara deras ftast r det något som jag kan kampa med
och något som jag kan kasta nid har en liten kampleksak med
kaninskinn och boll
Sitt - Stanna kvar
tt sitta l r sig de flesta alpar ganska snabbt
r de l kan det så r
ett sj l klart n sta steg att l ra sig att
en stanna k ar örja med kortkorta
stunder ett enda steg från alpen och
direkt tilbaka med belöning jag brukar
an nda godis i början Utöka grad is
a ståndet och tiden som alpen ska
kunna sitta k ar
tt kunna sitta och stanna r an ndbart både till ardags och i många
hundsporter I agilityn r ett stabilt
stannande i starten guld rt

Svänga höger och vänster
tt kunna s ngkommandon r an ndbart i flera hundsporter ag
börjar tr ningen med att l ra alpen att snurra åt höger back och
åt nster s ng
r den kan det så brukar jag börja l ra den
att s nga åt båda håll runt koner I början har jag konen n ra och
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isar lite l tt med handen ag an nder klicker
id den h r tr ningen och ambitionen r att l ra
in muntliga kommandon för s ngar åt båda håll

Trampa på en matta
tt l ra sig att springa till och trampa på en matta
r både roligt och
an ndbart i flera
hundsporter ör
agilityn r det
grundläggande
tr ning för kontaktf lt både om
man ljer t å-på-t å-a metoden
eller running contacts ilket som
så börjar man alltid på en targetmatta och detta r ju ypperligt
att tr na in direkt med alpen
ag jobbar med klicker för sj l a
trampandet på mattan I början
belönar jag från handen och
jobbar n ra alpen men så snart
alpen har förstått att den ska gå
och trampa på mattan börjar jag
utöka a ståndet och belönar genom att
kasta godiset åt olika håll Så småningom kommer jag en
att l gga till belöningsmaskinen reat and rain ofta kallad

Snabba starter och att springa framåt
tt gå från 0 till 100 på en sekund r önskrt i agilityn tt tr na upp alpens sug att
starta snabbt och att åga springa framåt r
både skoj tr ning och mycket an ndbart
framö er ag brukar kombinera detta med
mitt sl ppkommando kör Minns ni de d r
leksaksbilarna som man drog en bit bakåt
och sen sl ppte och de for framåt i full fart
Det r effekten man r ute efter i denna
tr ning
örja med kort a stånd kanske 1-2 meter
och lek en stund med en rolig kampleksak Håll sedan alpen medan du kastar
leksaken framåt Se till att alpen har full
fokus på leksaken och sl pp den sedan samtidigt som du s ger ditt
sl ppkommando Ut eckla detta med att både öka a stånd och att
sl nga leksaken åt lite olika håll
Träning ska vara ROLIGT!
om ihåg att all tr ning ska ara roligt
både för dig och din hund Detta g ller för
den u na hunden lik l som alpen tt
leka fram beteenden att leka tr ning
kommer att belöna
sig n r du ut ecklar
din alp till den d r
hunden som gladeligen gör allt du ber
om som det riktigt
lyser om n r den
får arbeta och som

du kommer att ha o ndligt mycket roligt
tillsammans med

Text och foto: Mervi Junttila

Min Cavaliervalp
Under Augusti och september ordnade vi
några uppfödare en valpkurs på 4 gånger
Vi bjöd in valpköpare som skaffat valp under 2019
Vi blev ca 10 valpar
Så här såg träffarna ut som vi turades om att hålla
Varje tillfälle har följande upplägg:
inledning/samling
Praktik
fikapaus med teori
Praktik
Avslutning
innehåll för respektive tillfälle:
29 augusti
Praktik: Kontaktövningar, avslappning och inkallning
teori: transport, koppel, mat, aktiviteter
5 september
Praktik: Kontaktövningar, koppelträning, fritt följ, sök
teori: Vardagsvård (klor, päls, tänder, öron)
12 september med samling i Hörby
Promenad och miljöträning i Hörby
teori: Hälsovård (vaccination, avmaskning, föstingskydd, hjärtintyg, BPH m.m.)
19 september
Praktik: prova på utställning, agillity, nosework m.m. (med reservation för ändring)
teori: Vardagsvård (klor, päls, tänder, öron)
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Cavalierer på hugget

Joellys Double Puff - Alice
Alice slog till med ett sista Cert och blev Agilitychampion (SEAgCH)
på Hässleholm HU:s tävling den 25 augusti.
Det är riktigt, riktigt stort i dagens agilitysammanhang!
Ägare: Marie Sundling
Uppfödare: Jeanette och Rassmus
Wahlstedt

Kitune’s Zingo - Wilma
Wilma fick ett hoppcertifikat i agility den 12 oktober på Ystad
BK:s tävling.
Ägare: Marie Sundling / Uppfödare: Susanne Lindahl Hjerpe

RLD N RLD F Dreamcreater’s Ps Second Innovation
Fortsättningsklass:
2018-11-25 Dalafloda 94p
2018-11-25 Dalafloda 98p
2019-03-12 Insjön 88p
Ägare och uppfödare: Susanne Jakobsson

SE UCH Cavanzas Life Is A Dance - Samba
Samba har blivit Svensk utställningschampion.
Ägare: Jeanette Arnesson / Uppfödare: Joel och Andreas Lantz
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-5o

KYLAREN

VINTERTIDER

Bild: Jessica Holmström

Lämna inte din hund
i en kall bil
Tänk på att inte lämna hunden utan
tillsyn i bilen om temperaturen sjunker
under -5°C.
Ett hundtäcke och ett värmande underlag
för hunden att ligga på är bra att ha med
vid bilresa
vintertid.
Bild: AnnelieKvist
Mer tips och råd på www.skk.se
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JULKORT 2019
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Önskar våra valpköpare och vänner en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

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

Roslinjen lever vidare, Skrållan har i år välkomnat fler barnbarns barn som vi önskar
lycka till i sina underbara hem och även Greta och Mary som bor kvar och förgyller vår
vardag…

Amberton’s Mary Rose & Amberton’s Rosemoor
Annika & Peter Renberg
www.ambertons.se

30

Vi tillönskar alla en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!
Ralph och Fredrik

Höger:
Svensk Juniorvinnare 2019

Emperix Snowfall “Måns”
e. Ch. Angels Pride Gentleman
u. Emperix Gabriola

Cavaliers of Sweden
Bruksgatan 17, 856 31 SUNDSVALL
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BIR o BIM

Cavalierspecial i Sundsvall
Ett för årstiden milt väder välkomnade oss till vår årliga utställning.
Domare för dagen var Per iversen från Norge. Anmälningarna uppgick till 61 hundar.
Resultat:
BiR SE UCH Emperix Lannister SE41780/2016 ägare Erika Olsson
BH2 Cert Emperix Snowfall SE59107/2017 ägare Ralph Lindberg
BH3 SE UCH Gentleline´s Wake Me Up SE44788/2016 ägare Maj-Britt Karlsson
BH4 Reservcert Jämtkullens My Giggling Pearl SE17212/2019 ägare Josefin Karlsson
BiM fi UCH NO UCH SE UCH SE V-19 Cavazinas Biwa Pearl SE37390/2017 ägare Gun-Britt Kvart Jansson
Bt2 o Bästa Veteran C.i.B & NORD UCH EE CH JWW-12 SE-V13-14 WW-14 Gentlelines Cosmetic
SE37852/2011 ägare Gun-Britt Kvart Jansson
Bt3 NO JV-17 SE UCH Emperix Lorenah ägare Ralph Lindberg
Bt4 SE UCH SE V-18 Cavanzas Lady of London SE10382/2017 ägare Joel och Andreas Lantz
tikcert Nocturnes Ebba Grön SE59118/2018 ägare Susanne Blom
Reservcert Knattings Love in fantasy SE10379/2017 ägare Åsa Gehrman
BiM Veteran Honiaras Kilimanjaro S38126/2008 ägare Åsa Keiser
Välkomna nästa år!
Lokalombud Eva Zachrisson
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BIR o BIM
veteran

Certvinnare tik

Besök gärna våra olika sociala medier för
mer information om oss och vad som häder i
klubben.
Hemsida:
http://www.cavaliersallskapet.net/
Facebook:
Cavaliersällskapet (SCKCS)
Youtube:
Cavaliersällskapet SCKCS
Här hittar du diverse videor och våra
trickskolor.
Länk; https://www.youtube.com/channel/
UCtMB8mQZEWCT2zi3X7kkOOA

Tänk på att du även kan Swisha till
Cavaliersällskapet; 123 597 85 56
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LOKALSPALTEN
ÖVRE NORRA

LOKALOMBUD
loovrenorra@cavaliersallskapet.net
Eva Grahn Lövånger.
Tel 072/5717474
eva.grahn@hotmail.com

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

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

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

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

Tack alla som under året deltagit i de Cavalierträffar som vi genomfört.
Planerade aktiviteter finns på Cavaliersällskapet övre norra Facebooksida.
Samt SCKCS hemsida Lokalområde övre norra.
Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt Cavalierår!
Välkomna till aktiviteter 2020!

VÄSTRA

LOKALOMBUD
losodra@cavaliersallskapet.net
Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås
Tel: 073-657 03 14, 033-13 87 01
cecilia@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Ulrika Tholson
Gärdebovägen 22
511 71 Fritsla
Tel: 070-378 08 13
Utställningsansvarig:
Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås
070 -2574431, 0325 -7443
rescuefoppa@gmail.com

Annica Carlsson
Brunnsgärdegatan 8
507 60 Borås
0708 668854
annica.carlsson@home.se

Välkomna att besöka Cavaliersällskapets monter på My dog i Göteborg. Som äger rum 3-6 januari. Där berättar vi mera
om vår fantastiska ras och vad vi har för aktiviteter att erbjuda.
Vi kommer även ha flera träffar under vintern, så ha koll på hemsidan och facebook-gruppen: Cavaliersällskapet Västra, där vi lägger ut aktiviteterna.
Hälsningar
Cecilia, Annica och Ulrika.

SÖDRA

LOKALOMBUD
lovastra@cavaliersallskapet.net
Caroline Elmqvist Olsson
Ljungåsavägen 29
373 71 Torhamn
Mobil: 070-221 91 36
caroline.elmqvist@gmail.com

KONTAKTOMBUD
Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
maria.emmes@gmail.com
Pia Rundquist
Osby3518
24293 Hörby
Mobil: 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

Passar på att önska er alla ett fortsatt härligt 2019. Detta med med sikte mot ett aktivt och spännande 2020. Vad har
du på din aktivitetsönskelista ? Bor du i ett område där du saknar cavalieraktiviteter? Tveka då inte att kontakta LO Caroline så ser vi tillsammans på hur vi kan lösa detta. Förslag och engagemang för promenader och aktiviteter i vår
södra region mottages gärna. Tillsammans kan skapa bästa förutsättningarna att träffas och aktiveras tillsammans
med våra fyrbenta. Önskar er alla ett God Jul och Gott Nytt år! /Caroline
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ÖSTRA

LOKALOMBUD
loostra@cavaliersallskapet.net
Helena Karlsson
070-7528657
Nyköping
mixangels.hk@gmail.com

KONTAKTOMBUD
Malin Flood
Sorselevägen 18
162 67 Vällingby
Tel: 070-759 90 10
malin@cavaliersallskapet.net
Mikael Pettersson
Mathilda Jungstedts gata 153
603 76 Norrköping
073-434 20 65
krakmaro@gmail.com

Rebecca Wilson
Sandfjärdsgatan 17 LGH 1202
120 57 Årsta
Tel: 070-5259047
rebecca@cavaliersallskapet.net
Tanja Nestserava
Linköping
070-612 48 84
Jeanette Arnesson

Hej alla medlemmar i östra.
Nu framför oss har vi endast 1 promenad i Stockholm kvar under detta år 29 November, sedan kör vi igång igen sista
söndagen i Januari 2020.
Vi kommer att ha lite mässor nu i November Stockholm Sweden International Horse Show 28/11-1/12.
Samt Älvsjö Stockholm utställningen 14/12-15/12.
Mer info kommer finnas på Web o FB under Östra.
Vill passa på att önska er alla fina helger och ett Gott Nytt År
Helena Malin Rebecca Mikael Jeanette Tanja.

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD
logavledala@cavaliersallskapet.net
Maria Fredzell
070-362 31 24
maria@cavaliersallskapet.net
Hej!
Vi planerar att hinna med en till promenad innan årsskiftet i vårat område samt den mycket trevliga och uppskattade
julträffen några veckor innan jul. Knytis för två och fyrbenta och pris utlovas till bästa jul cavalier.
Se tid och plats på vår hemsida under Lo Gävle-dala eller vår fb sida med samma namn.
Önskar er alla en underbar jul och ett Gott Nytt År!
Hälsningar Maria

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

KONTAKTOMBUD
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

Vi har hållit den årliga Sundsvallsutsällningen söndagen den 14 okt. Vill på detta sätt tacka alla som gjort denna
tillställning möjlig ingen nämnd ingen glömd. En tillika årlig tillställning var middagen kvällen före utställningen på
Quality Hotell, trevligt med mat och dryck i goda vänners lag. Passade på och grattade Kari på 27-årsdagen.
För aktiviteter i distriktet kolla vår FB-sida.
Eva Zachrisson
Lokalombud
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VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL 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
Juniorklass 9-18 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Öppen klass 15 månader >
Championklass
Veteranklass (över 8 år)

180:290:290:290:290:100:-

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

240:350:350:350:350:160:-

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 anmälningsavgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

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.

UTSTÄLLNINGAR 2020
DATUM

PLATS

DOMARE

15 februari 2020

Upplands Väsby

Brian Rix (Ricksburys kennel)

16-17 maj 2020

Eskilstuna

Robert och Heather Lamont

27 juni 2020

Borås

Domare bestäms av länsklubben

18 juli 2020

Lövånger

David Crossley (Tameline kennel)

13 sept 2020

Eslöv

Gunilla Kuehni Stenberg (Stonehills kennel)

11 okt 2020

Timrå

Liz McInally (Dalvrecks kennel)

Marknadens
högsta
ersättningsbelopp!

Varför välja en vanlig hundförsäkring när du
kan välja en cavalier king charlesförsäkring?
Vi skulle vilja erbjuda dig en specialanpassad för-

det är den erfarenheten som gör att vi kan anpassa

säkring för din hund, som tar hänsyn till de speci-

försäkringen efter de utmaningar och risker som

fika behov och besvär som brukar dyka upp i just

din hund möter i vardagen. Är din hund lite äldre?

den rasen. Men hur kan vi veta vad som är bäst för

Inga problem, vi försäkrar självklart äldre hundar

en enskild hundras? Jo, vi har fört skadestatistik

och du får samma veterinärvårdsbelopp genom

över alla hundraser i Sverige under många år och

hela hundens liv.

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.

Posttidning

B

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

