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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.

... 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.
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Redaktörens Rader...
Hej!
Jag vill passa på att tacka den gamla styrelsen för ett
gott samarbete det senast året då jag haft uppdraget som
redaktör för tidningen, det har varit toppen att få arbeta
tillsammans med er!
Jag är övertygad om att samarbetet med den nya styrelsen
blir toppen!
Ser fram emot att innehållsrikt och spännande
verksamhetsår.
Som vanligt så vill jag påminna er alla om att skicka in
roliga vardagshändelser, foton och krönikor till mig på,
tidningen@cavaliersallskapet.net
Hälsningar
Anna

Söker fina sommar
bilder till omslaget i nästa
nummer av Cavalierbladet!

MyDog
Lyckas Trickskola
Agriamässa

Bilden ska vara en stående A4 sida
i mycket hög kvalité.
Skicka era favorit bilder på era hundar till
mig på tidningen@cavaliersallskapet.net
Har ni andra fina bilder så får
ni gärna skicka in dem till
läsarbilder sidorna.

Hjärtnosen
Cavalierer på hugget
Lokalspalten
Utställningar 2020-2021

Korrektur
Sida 20 nr 4 2019:
Årtalet skall vara 1979 - 2019
och ingen ting annat!

Avgående ordförande Hans Holmberg
Jag har haft förtroendeuppdrag i Cavaliersällskapet under de senaste
femton åren varav tio år som ordförande. Händelserika år under vilka
verksamheten utvecklats och genomförts av engagerade medlemmar
som varit beredda att lägga tid och kraft på olika delar, som t ex att ställa
upp som förtroendevald eller i andra funktioner. Den ideella kraften är
motorn i Cavaliersällskapet och vi är idag en trygg och stabil specialklubb i Svenska Kennelklubben.
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting”, citat från Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953–1961. Cavaliersällskapets
verksamhet bygger verkligen på att alla kan göra något. Och vi har som
medlemmar ett ansvar att bidra till att vår betydelsefulla verksamhet
kan fortsätta. Utan engagemang och lust finns vi inte.

Jag vill önska Kenneth Persson, övriga i den nyvalda styrelsen samt övriga i andra funktioner allt gott. Jag är övertygad om att ni kommer att ta
Cavaliersällskapet vidare mot framtiden på det allra bästa sätt.
Tack till alla medlemmar, och tack för mig!
Hälsningar
Hans
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Ordföranderader...
Hej Cavaliervänner
Tack för förtroendet att få vara Cavaliersällskapets ordförande under klubbens 48:e verksamhetsår, jag
och stora delar av styrelsen är nya så mycket kraft kommer att läggas på att sätta oss in i hur klubben
fungerar och allt som skall hända inte minst utställningar och tävlingar.
Föregående styrelse har gjort ett gediget arbete bland annat med Arbetsordning och Instruktioner
vilket kommer att vara till stor hjälp för hela styrelsen.
Organisationen ute i lokalområdena består av rutinerade personer så den verksamheten kommer att
rulla på som vanligt.
Jag önskar er alla en fin vår och många glada hundstunder.

Årsmöte
2020 02 16
Under mina 40 år som medlem i SCKCS har jag nog deltagit
på de flesta årsmöten. Den här gången undrar jag om inte
detta går till historien på ett märkligt, men trevligt sett. Så
gott som hela styrelsen avgick. Det händer ju ibland, men
då i affekt och under tråkiga former! Inte denna gång. Här
fanns det inte några kontroverser, tvärtom!
Tack till er alla, ingen nämnd ingen glömd, för ert
fantastiska engagemang och nedlagt arbete under de
senaste åren. Där många knepiga omgångar med det nya
hälsoprogrammet nog tog en stor del.
Efter en trevlig utställning med 60 anmälda på lördagen
blev det då dags för vår ordförande Hans Holmberg att
hälsa 31 röstdeltagare välkomna till SCKCS årsmöte
Hans inledde mötet med att gratulera de 3 vinnarna av
Agrias presentkort till introduktion av nya medlemmar.
Kenneth Bergqvist drog följande vinnare:
Presentkort 500:- Queenousties, Anna Karin Nilsson.
300:- Minimax, Bibbi Franzén och 200:- Tindra Magic,
Monica Åberg.
Därefter delades det ut ett stipendium på 2000:- till Årets
Allroundcavaliers matte Tilde Andersson Cederholm.
Detta också sponsrat av Agria. Efter det, blev det en stor
applåd och ett varmt tack till UllaBritta Ideryd för hennes
arbete med att färdigställa den 3e championboken. Den
finns att köpa till ett pris av 300:- plus porto.
Efter det valdes enhälligt Per-Inge Johansson till
ordförande och Kari Sundqvist till sekreterare för dagens
möte.
Punkterna 5-8 på den stadgeenliga dagordningen

klubbades med fart och därefter blev det dags för
Verksamhetsberättelse samt Resultat och Balansräkning.
Där kunde vi läsa att antalet Cavalierer har minskat igen
under året 2019 om man jämför med 2018. Detta till följd
av det reviderade hälsoprogrammet och det får då följden
av färre rekryterade medlemmar.
Jag kan nämna följande: ”2010 var det 253 kullar och
1052 registrerade valpar och då var vi 2114 medlemmar.
2019 blev det 143 kullar och 516 registrerade valpar.
Medlemsantalet var 1668.”
Med detta facit förstår man, att den avgående styrelsen
inte har haft det lätt, att få klubben i land. Det har dom
verkligen lyckats med, men det kommer naturligtvis
att ställas stora krav på den nya styrelsen. Vilka de är
presenteras på annan plats i tidningen.
En väl skött ekonomi gjorde att Resultat och balansräkning
gicks igenom utan problem. En väl skött ekonomi kunde
därför tillåta ett litet överskott och överföras i ny räkning
och ansvarsfrihet för styrelsen.
Resterande punkter på dagordningen klubbades igenom
och avgående ordförande Hans Holmberg välkomnade
den nya ordföranden Kenneth Persson och överlämnade
klubban.
Kenneth tackade för förtroendet och avslutade det 47e
verksamhetsåret och samlade sina styrelsevalda till ett
konstituerandes möte.
Norrtälje 2020 02 23
Vid pennan Pia Klöverbäck
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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 December 2019 – Februari 2020
Kennel Amber Ace, Mervi Juntilla
Kennel Toftas, Birgitta Persson
Kennel Glittertind, Kari Sundqvist
Kennel Mixarens, Carina Snögren
Kennel Cavanettans, Annette Lindfors
Kennel Festivitas, Marie & Roger Karlsson
Kennel Tindra Magic´s, Monica Åberg
Kennel Hejastugans, Susanne Viberg
Kennel Videdalens, Pia Rundquist
& Sofie Müller Rundquist
Kennel Emperix, Ralph Lindberg

6

Styrelspresentationer
Ordförande

Presentation Kenneth Persson
Bor med min fru Birgitta, 6 Cavalierer, 6 Dvärgkochin höns och 2 Islandshästar i Fleninge,
på landet utanför Helsingborg.
Uppväxt med schäfer och dobermann sen var det djurfritt tills första cavalieren kom 1988
och några år senare, 1990, ansökte Birgitta om kennelnamnet Toftas
Nu är vi pensionärer med 2 barn och 5 barnbarn och åker på utställningar med vår husbil
både i Sverige och Europa
Under uppväxttiden höll våra barn på med fotboll, hästar och motocross. Som föräldrar
engagerade man sig i föreningarna och då ibland även styrelseuppdrag.

V Ordförande: Utställning, Komunikation

Jag heter Gabriella Holmström och bor i Gällivare i norra Sverige med min sambo och
mina två nästan vuxna barn. Jag jobbar som specialistsjuksköterska i psykiatri och
älskar mitt jobb.
Den första cavalieren fick jag 1985 och efter det har jag alltid haft hundar av denna
underbara ras i mitt liv. Idag har jag 5 hundar, 2 irländska settrar och 3 cavalierer varav 2
cavalierer är egenuppfödda. Mina största intressen när det gäller hund är utställningar
och jakt. Utställningsmässigt har vi hunnit avverka norden, alla baltländer, Polen,
Kroatien, Italien och Tyskland. Jaktmässigt har några av mina cavalierer tränats till
att apportera fågel som fällts för settrarna, både på land och i vatten. Cavalieren är en
mycket bättre apportör än settern.
Hundarna är med oss överallt och när vi inte är på nån utställningsplats är vi i Norge
och fiskar, uppe i fjällvärlden och fiskar, i skogen och jagar fågel eller älg eller bara på
en skotertur eller skogstur någonstans i vildmarken.
Den erfarenhet jag har av föreningsarbete är att jag först varit vice ordförande och
ordförande i Norra Norrbottens kennelklubb, Sveriges nordligaste länsklubb. Jag har
suttit som ordförande i den klubben i 8 år nu. Jag är även utbildad CUA och ringsekreterare.

Ledamot: Tävling

Jag heter Maria Warg och bor tillsammans med min man Jörgen och våra två
cavalier pojkar Texas 5 år och Elvis 3 år i Karlstad.
Jag skaffade min första hund som 15-åring och haft Golden Retriwer till för 8
år sedan då vi köpte vår första cavalier och blev helt förälskad i rasen.
Träning tillsammans med hundarna är det roligaste både jag och hundarna
vet. Se deras glädje när jag tar fram träningsväskan är underbar att se.
Vi tränar och tävlar agility och rallylydnad och vi har börjat träna lite
nosework.
Vi är även mycket ute i skogen och går.
Jag har varit kontaktombud i Västra och ordnat aktiviteter i Karlstad området
under några år.
Det senaste året har jag varit tävlingsansvarig i Cavaliersällskapet och ordnat bla rallylydnads tävlingar i Karlstad.

Ledamot: Sekreterare, Avel och Hälsa

Jag heter Tina Bergqvist och är 49 år. Är gift med Kenneth och vi har en dotter,
Linnéa som är 13 år. Vi bor i Enköping och jag jobbar på akutmottagningen
i Enköping och är utbildad intensivvårdssjuksköterska.
Under min uppväxt hade vi schäfrar som sällskapshund och när vi började
fundera på en hund till familjen så ville vi ha en glad och liten sällskapshund,
valet föll på Cavalier King Charles Spaniel. Vår första hund ”Sunny” skaffade
vi 2007 och ganska snart så var vi fast i utställningsvärlden, tankarna på en
kennel vaknade och 2012 fick vi vårt kennelnamn Cavadior’s.
Jag sitter med i avelsrådet sedan 2019 och det kommer att bli spännande
och lärorikt att få vara delaktig i Cavaliersällskapets styrelse.
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Ledamot, Komunikation, Tävling

Jag heter Josefin Karlsson, jag är 30 år gammal och bor i Umeå. Jag jobbar som
hundfrisör och större delen av all min tid går åt mina fina hundar.
Har haft cavalierer sedan 2004 då min största dröm kom till uppfyllelse och vår
familj köpte en liten cavalierherre vid namn Tex. Efter det har flocken bara utökats
och man kan verkligen inte få nog av dessa godingar.
Jag har en liten uppfödning av cavalierer tillsammans med min mamma under
prefixet Flash’n Smash. Flocken består idag av cavaliererna Pim, Gry, Rio och
podengon Elita. Jag gillar att aktivera mina hundar med diverse hundsporter och
det som just nu ligger mig varmast om hjärtat är agility, rallylydnad och utställning.
Vi har testat på det mesta och brukar anpassa aktivitet till det mina hundar
tycker är roligast. Tycker det är hemskt intressant att gå kurser och lära mig
mer om hund. Har gått flertalet anatomikurser, SKK’s hunduppfödarutbildning,
Hundfrisörsutbildning, Hunddagisutbildning och Ringsekreterarutbildning. Allt
som har med hund att göra är kul och att nu få jobba för rasklubben känns så spännande!

Ledamot: Avel och Hälsa

Mitt namn är Sofie Rundquist Müller och bor i mitten på Skåne, i Hörby.
Jag har Videdalens kennel tillsammans med min mamma Pia.
Min och familjens första cavalier välkomnades 2004, en Black and Tan tik som stal
mitt hjärta fullständigt och därefter så var vi helt sålda på rasen.
Vår första kull föddes 2010 och vi har nu uppfödning med alla fyra färger.
Under tonåren så tränade jag en del agility och satt även med i Malmö Hundungdoms
styrelse, höll i kurser m.m.
Nu ser man mig oftast på utställningarna runt om i Sverige och grannländerna.
Detta blir mitt första år i Cavaliersällskapets styrelse och jag ser verkligen fram
emot att få arbeta ännu mer med vår fantastiska ras. Arbetet med Avel och Hälsa är
ett spännande uppdrag då det alltid finns möjlighet att hela tiden ta sig framåt och
bli bättre.

Ledamot: Medlemmsservice, Utställning

Jag heter Christine och bor med familj (make, just nu 1 barn 13 år hemmaboende, de
andra två utflugna )och 4 cavalierer och 3 labradorer samt 5 katter i Västra Götaland
precis på gränsen till Hestra i Småland
Cavaliererna kom in i vårt liv för 5 år sedan , då minsta dotterns hundintresse
skulle resultera i en egen hund och vi föll pladask för sportigheten och det nyfikna
arbetsglada och totalt orädda! Är allätare inom hundsport och intresserad av
allt som gör livet med hund roligare och har provat på inte allt men mycket. Haft
tjänstehund inom såväl flygvapnet som hemvärnet och min gamla labbehane som
lämnade oss förrförra året var certifierad räddningshund. Brinner för viltspår och
eftersök där cavaliererna också är fenomenala med sin fina näsa!
Varit aktiv inom Brukshundklubben, Labradorklubben, Spaniel och Retrieverklubben
och lokala Alpina klubben- och ser med spänning framemot ännu ett år i
Cavaliersällskapets styrelse där jag kommer att fortsätta med medlemsservice ihop
med Marina och samtidigt hålla i utställningsverksamheten ihop med Gabriella
. Vi hoppas på att kunna vidareutveckla dessa 2 verksamheter så att ännu fler
cavalierägare vill bli medlemmar och ännu fler bli aktiva med sina hundar inom
träning och utställning.
Tränar och arbetar helst med hund men är även aktiv utställare och ffa varit utställningsarrangör under många år
inom Spaniel och Retrieverklubben. Även varit jaktprovskommissarie inom retrieverprovverksamhet
Har en liten uppfödning av labrador och under året hoppas vi på vår allra första cavalierkull om allt vill sig!
Till vardags arbetar jag sedan som psykiatri/LSS sjuksköterska inom kommunen sedan knappt 11/2 år, dessförinnan
arbetat natt i kommun samt många år inom specialistpsykiatrin.
Fritiden, ja den ägnas även åt familj och hem men även mycket åt yngsta dotterns häst-, hund- och musik aktiviteteräven om hundarna tar en stor del….största delen enligt barnen.
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Adjungerad: Kassör

Presentation Jeanette Fredlund.
Jag går nu in på mitt sjätte år som kassör i klubben. Det är ett perfekt uppdrag
att få kombinera bokföringens underbara värld med arbetet för vår fina ras. Jag
bor i Ljungbyhed i norra Skåne tillsammans 5 hundar och två vuxna barn som
tittar förbi då och då.
Jag har ett litet hus med stor skogstomt och sjö där jag kan göra mycket roligt
med hundarna. Jag köpte min första cavalier 2005 och just nu har jag 2 stycken
och de andra är av rasen King Charles Spaniel.

Suppleant: Medlemsservice

Jag heter Marina Nordholm, jag bor tillsammans med mina fyra cavalier
hanar 3,5 mil utanför Uppsala.
Jag älskar vår ras och trivs bäst så här mitt i en stor flock cavalierer. Jag
skaffade min första egna hund 2013. Han var en blandning av cavalier och
amerikansk cocker. Dock var han mest som en cavalier och jag blev fast
för rasen. Ju mer jag lärde mig om rasen. Insåg jag även vikten, av att ha en
stamtavla som man kunde följa bakåt i leden vad det gällde hälsa. Då jag
fick börja om med en ny flock 2015.
Så fastnade jag för utställning, men jag brinner för rasen. 2016 ansökte
jag om mitt kennelnamn King Luddes. 2017 så gick jag Skk:s nya
uppfödarutbildning. Jag försöker lära mig så mycket jag kan, deltar på
kurser och uppfödarträffar så mycket jag kan.
Ser fram emot att hjälpa till i styrelsen och jobba för vår underbara ras. Jag är övertygad om att vi kan göra mycket
tillsammans. Ingen kan göra allt.

Suppleant: Samordning Lokalområde

Jag heter Maria Fredzell och bor tillsammans med mina fyra cavalierer utanför
Örebro. Under många år har jag varit lokalombud för Gävle-Dalas område.
Cavalierer har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas tillbaka från bardomen på
70 talet. Efter många års önskningar fick jag min första egna hund vid sju års ålder,
en ljuvlig tricolor tik som som jag kallade My. Hon var min allra bästa vänoch alltid
vid min sida under bardommen. Efter henne har många följts åt men ofta har minst
två funnits i mitt hem. Jag har aldrig fött upp valper, men många av mina hanar har
genom åren verkat i aval, några har ställts ut och andra har bara varit högst älskade
familjemedlemmar. För mig finns ingen annan rasoch att arbeta för den och dess
framtid är en självklarhet fö mig och det minsta jag kan göra för att på så sätt ge
tillbaka lite av all den kärleken och glädje de gett mig under alla år.
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Nosework
Fredagen den 29:e november 2019 anordnades en officiell Nose Work tävling klass 1 i enskilt moment inomhussök. Tävlingsplatsen var Folkets Hus i Grytgöl vi hade 30 ekipage som tävlade och totalt genomfördes 120 sök under dagen. Tävlingen
bedömdes av domare Pirkko Andersson och Beatrice Bergqvist tävlingsledare var Britt-Marie Filipsson och tävlingssekreterare var Barbro Ekenberg.
Vi fick dela ut hela 16 stycken uppflyttnings diplom där ekipagen hittat alla gömmor och fått ihop 100 poäng. Därefter hade
vi 8 ekipage som fick ihop 75 poäng och det var 6 ekipage som fick ihop 50 poäng vilket är riktigt fina prestationer av dom
tävlande. Domarna delade totalt ut 13 stycken SSE som betyder att ekipaget under momentet uppfyllt kriterier för att vara ett
särskilt samspelt ekipage vilket är en mycket hedersam utmärkelse att få av en domare i Nose Work.
Sökområde 1 bedömdes av Beatrice Bergqvist här var det en söktid på 2 minuter det var 23 ekipage som hittade gömman
Sökområde 2 bedömdes av Beatrice Bergqvist här var det en söktid på 2.5 minut det var 27 ekipage som hittade gömman
Sökområde 3 bedömdes av Pirkko Andersson här var det en söktid på 2.5 minut och det var 20 ekipage som hittade gömman
Sökområde 4 bedömdes av Pirkko Andersson här var söktiden på 1.5 minut och det var 30 ekipage som hittade gömman
Domarna delade ut domarens pris som gick till Anna Hällström och hennes Labrador Nova med motiveringen “ Ett mycket
positivt ekipage där matte peppar och stöttar sin hund på ett mycket
trevligt sätt !!”
Den totala prispallen blev följande:
Susanne Medalen & Stisse 100 poäng 0 fel totaltid 01:08,87
Anna Hällström & Nova 100 poäng 0 fel totaltid 01:27,85
Anette Markeröd Carlsson & Lyra 100 poäng 0 fel totaltid 01:49,95
För klubben tävlade Ethel Samuelsson & Emma och Camilla Sjöberg & Hilding
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Cavaliersällskapets officiella
utställning i Upplands Väsby
Ja nu är säsongen i gång, första cavaliersällskapets officiella utställning och
min sista, hade vi i Upplands Väsby Lördagen den 15 februari i Stockholms
hundsport Centrum plutohallen. Det var 58 anmälda hundar 2 avel och 4
uppfödargrupper. 1 Barn med hund där fick jag hjälp av Andreas Lantz.
Domare under dagen var Mark Sedgwick från Storbritanien.
Dagen började redan på fredag kväll med att rigga hela utställningsplatsen. Fick
hjälp av Per-Arne, Kari och Dan. Sen upp tidigt på lördagen för att göra det
sista inför dagen. När Malin kom så var vi alla på plats som skulle jobba under
dagen, Tack alla för en så trivsam dag. Nästa utställning arrangerad av sckcs är i
Eskilstuna 16-17 maj, då i 2 dagar Vilsta sporthall.
Helena Karlsson

Bir valp Cavanzas Madisen Square Garden
Ägare Joel o Andreas Lantz
Bim valp Winnroc Exclusive Choice of Karlsro
Ägare Christian Björklund
BH 1. SE UCH Gentleline’s Wake me up BIR
Ägare Eva Holmberg
BH 2. FI UCH SE USH Magic Charms Fourcade
Ägare Anna Kihlgren Ackenäs
BH 3. SE JV-19 Emerix Snowfall CERT o Champion
Ägare Ralph Lindberg
BH 4. SE UCH Winnroc Zimon
Ägare Margareta Hultman
R-Cert Nocturnes Evert Tom Tom Taube
Ägare Carina Stenbaek
BT 1. Oakton’s Black Lily BIM o Cert
Ägare Eva Hagberg
BT 2. Nocturnes Ebba Grön R-Cert
Ägare Susanne Blom

BT 4. FI UCH NO
UCH SE UCH SE V-19
Cavazinas Biwa Pearl
Ägare Gun Britt Kvart
Jansson
BIR Veteran
C.I.B & NORD UCH
JWW-12 NORD V-19
NORD VV-19 SE V-1314 Gentlelines Cosmetic
Ägare Gun Britt Kvart
Jansson
BIM Veteran Cavamirs
Per Oscarsson
Ägare Mikael Petersson
Bästa uppfödagrupp
Knatting’s kennel
Ägare Hans o Eva
Holmberg
Barn med Hund
Vilhelmina 3 år

BT 3. C.I.B & NORD UCH JWW-12 NORD V-19 NORD
VV-19 SE V-13-14 Gentlelines Cosmetic
Ägare Gun Britt Kvart Jansson
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MyDOG I GöTEBORG!
Den 3-6 januari ägde den stora hundmässan rum. Naturligtvis representerades vår ras på rasklubbstorget.
Vi var en av 66 montrar som deltog där. Cavaliersällskapets monter var mycket välbesökt under alla
fyra dagarna. Det var många barn som ville klappa och några fick ha en hund i sitt knä, då var lyckan
fullkomlig. Ett barn sa: ”Det här är den bästa känslan på hela dagen”. Även äldre besökare var förtjusta i
hundarna, en dam som saknade sin hund och vill ha en ny sa: ”Utan hund blir allt i livet meningslöst, till
och med att städa, det behövs ju inte när man inte har hund”.
Förutom rasklubbstorget innehåller MyDOG tävlingar och uppvisningar och är även en stor folkfest.
Totalt har över 8 000 hundar och 33 885 besökare kommit till mässan. Besökarna har fått prova på
Nose Work och Agility. Hundteatern har gett föreställningen Törnrosa och Anders Bagge, hundcoachen
Fredrik Steen samt hunddressören Mattias Westerlund har gett värdefulla tips till alla hundägare. Polisen
och Extrahjälpen har visat upp hur de jobbar med och tränar sina arbetshundar.
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After My Dog
Några veckor efter My dog, bjöd vi in till en träff i
Slottsskogen. Tanken är att de som besökt vår monter ska få
möjlighet att ställa flera frågor, samt träffa flera Cavalierer
och deras ägare. En liten skara var vi som träffades i ett
regnigt Göteborg. Vi tog en promenad och så fick hundarna
springa fritt i en inhägnad hundrastgård. En härlig träff med
goa och glada hundar och människor!

Hej!
Inför SCKCS Specialutställning i Lövånger den 18/7-20 så
planerar vi för gemensam middag efter utställningen.
Under utställningsdagen kan du köpa fika och lättare
mat. Plats: Lövångergården nära utställningen.
Mer info kommer i nästa nr av Cavalierbladet.
Logi finns att boka Online/ Lövånger kyrkstad.
Parkering för husvagn och husbil bokar du hos
Lövångergården tel 0913-102 03.
Välkomna!
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Välkomna på föreläsning i Göteborg!
När? söndag 29 mars.
Kl. 15:00-18:00
Var? Hundens Hus, J A Wettergrens gata 6
Innehåll: HUNDENS SPRÅK OCH BETEENDE
Varför gör min hund så här, vad ska jag göra?
Vill du förstå din hunds beteende bättre?
Hur kan jag träna min hund på ett bra sätt? Hur lär sig min hund och hur
tränar jag på bästa sätt?
Förbättra din kommunikation & relation med din hund och inlärning
Under denna eftermiddag får du veta mer om grunden i hundens språk och
signaler – hur du förstår vad din hund ”säger”
Pia Myrseth jobbar på Hundens Hus – hundpsykolog och coach med många
års erfarenhet av hundens beteende & träning. Du får så klart möjlighet att
ställa frågor!
Kostnad? 100 kr per person.(icke medlem i Cavaliersällskapet150 kr)
Hur anmäler man sig? Kontakta Cecilia för anmälan senast 22/3. cecilia@
cavaliersallskapet.net eller 0736570314.

14

Julträff i Bureå
Den 15 /12 hade vi Cavalier- julträff i Bureå. Vi började dagen med promenad.
Skönt för hundarna att röra på sig innan det var dags att träffas inomhus.
Lokalen som vi är i är helt perfekt .
Inomhus så fick hundarna vara lösa och bekanta sig med varandra. Det syns på
dem att de tycker att det är roligt att vara många tillsammans.
Medan hundarna lekte fick två benta gå en liten tipsrunda. Lite kluriga frågor
men vi fick ett par vinnare. Grattis till er!
Årets julfika smakade mycket bra. Det var mycket gott framdukat. Alla tar med
sig nåt och så får alla smaka av allt. Helt perfekt! Kan inte bli bättre.
Trevligt att så många kom och var med. Tack för trevligt sällskap.
Vi gör om det 2020.

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
tillsammans. 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.
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JULTRÄFF I UMEÅ
Enligt tradition hade vi även i år julträff, så den 3 december
träffades vi i Forslundas inomhushall. Vi körde en enkel
aktivitetsbana och alla var så duktiga. Självklart hade vi en
tipsrunda och några kunde frågan om vad seriefiguren Snobben
är för ras, frågorna var om både ditt och datt och tillsammans
hade vi många rätt.
Glögg och saffransmuffins, pepparkakor och skumtomtar
smakade gott och samtidigt som fikat fick vi lite information om
pälsvård och vi pratade om olika saker runt våra cavalierer.
De julfina cavaliererna väntade på tomten och innan vi skiljdes fick var och
en liten julklapp. Ja just det Snobben publicerades första gången 1950 och
han är en beagle. Hoppas halkan nu snart försvinner så vi kan träffas ute i
fint vårväder, håll utkik på cavaliersällskapets hemsida, facebook.
Hoppas vi synes framöver. Ha det gott / Carina
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Lyckas Trickskola
Lär din hund att buga.

Kort presentation om oss
Hej på er! Jag heter Julia Bergknecht, är 22år gammal och ägnar min fritid åt att träna
Freestyle tillsammans med Solero´s Nice And Easy Lycka. Vi fattade tycke för sporten
efter en ”kick-off” på klubben och har tillsammans gått grund och fortsättningskurs. Vi
tränar mycket själva på egen hand och om ni frågar oss så tycker vi absolut att ni ska
prova på. Kortfattat så är det kreativ lydnad till musik. Man bygger ett program till musik
och använder sig av olika tricks. Vi tänkte dela med oss av hur man lära sin hund att buga
på kommando. Ni kan även hitta oss på Instagram under namnet @Lyckasshow där vi
delar med oss av bilder och Þlmklipp.
Uppvärmning
Vi brukar alltid börja med att ”värma upp” innan vi tränar. Dels för att tagga igång lite men
också för att få kroppen varm och minska risken för sträckningar/skador.
Enkelt att värma upp.. Ni kan tillexempel ta en rask promenad, ha dragkamp tillsammans
eller köra ”tabata” som vi brukar göra. Det går ut på att vi belönar hunden i 20 sekunder
med antingen godisbitar eller favoritleksaken och sedan arbetar i 20 sekunder. Under
arbetet gör man saker som sin hund kan och är säker på. Vi brukar upprepa det här ett
antal gånger och se till att det blir lite högre tempo för varje omgång.

Till Buga-inlärningen

¥ Det första vi gör är att ha hunden i stående

position framför oss, ha godis eller något som
din hund tycker är väldigt gott i ena handen.

¥ Nästa steg är att ta godisbiten som vi har i

handen och sakta föra neråt och samtidigt
inåt mot bröstkorgen / mellan frambenen på
hunden. Om din hund nu börjar få till en
rörelse där framdelen är låg och bakdelen
hög så var snabb med att belöna. Fortsätt att
belöna så länge hunden håller sin position.
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Stockholmspromenader
Vi har hunnit med två härliga cavalierpromenader i Stockholmsområdet sedan sist.
Sista söndagen i november promenerade 17 cavalierer (och en tollare) med hussar och mattar i Grimsta
naturreservat i Vällingby. Vi gick till mysiga Kanaans trädgårdscafé och tog vägen via Maltesholmsbadet hem.
I slutet av januari var det dags för årets första cavalierpromenad. Då samlades 19 cavalierer med hussar och
mattar i Björkhagen. Promenaden gick i Nackareservatet och målet var Björkhagens golfklubb. På vägen tog vi
en kortare lekpaus i hundrastgården.
Text och bild: Rosie Söderlund och Malin Flood
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Klubbmästerskap i viltspår
2020
Cavaliersällskapet anordnar KM i viltspår för
klubbens medlemmar.
Datum och tid: Lördag 12 september kl 9.30
Plats: Torntorp, Torsby
Spåren är i Öppenklass, officiellt spårprov,
vilket innebär att din Cavalier ska ha godkänt
prov i Anlagsklass för att kunna delta.
I år finns det möjlighet att anmäla till spårprov i Anlagsklass (tävlar ej i KMet),
begränsat antal platser.
Kostnad: 350kr/ekipage. Mer info om betalning efter anmälan.
Anmälan: Skickas till madelene.hogbring@gmail.com. Ange hundens fullständiga
namn, registreringsnummer, vilken klass anmälan gäller, ägarens namn, adress
samt telefon/mobilnummer.
Sista anmälningsdag är den 15 augusti. Meddela gärna om ni står inför
championat, championatrosett finns att köpa på plats.
När alla ekipagen är färdiga med sina spår, utnämns vinnande Cavalier till
Klubbmästare i viltspår 2020. Priser delas ut till alla deltagande!
Tillgång till grillplats finns.

KM i Agility & Rallylydnad
Lördagen den 16/5 blir det KM i agility & rallylynad på Vilsta i Eskilstuna i
samband med utställningen.
Vi återkommer på facebook och hemsidan.

KM i Nose Work hösten 2020
Plats: Rönneshyttan
Domare: Beatrice Bergqvist
Moment: Behållare, Inomhussök och fordonssök
Klass 1 med 2 gömmor per område
Måldoft: Eukalyptus
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Södra bjuder in...
BPH
Hjärtligt välkommen till en egen BPH-dag söndag 2020-0920max. 10 st hundar.
Platserna är reserverade för Cavaliersällskapet till 2020-0620.Senare anmälningar garanteras inte plats, utan kan ev.
erbjudas annat datum istället.
Anmälan till ken.lundahl42@gmail.com
Anmälningsavgift 800:-/hund.
Uppgifter som önskas på samtliga deltagare är:
1. hundens namn på stamtavlan och reg.nr i SKK alt. TAVLICnr
2. chipnummer (15 siffror)
3. ägarens namn och fullständig bostadsadress
4. ägarens tel.nr
5. ägarens mailadess
6. klubbtillhörighet t.ex. rasklubb, SBK, SKK, specialklubb,
Jägaresällskapet
Alternativt förarens uppgifter om inte ägaren deltar själv

Välkomna till vår Playdate.
Lördagen 18 april 11,00 – 14,00
Osby 3518
24293 Hörby
Där hundarna kan springa fritt i vår
stora rasthage och hussar o mattar
kan ta en fika eller korv som Elisabet
o Josse fixar, allt överskott går till
cavaliersällskapet
Även i år ställer veterinär Lena
Danielsson från Gylle smådjursklinik
upp och kollar hjärtan.
200kr för medlemmar i
cavaliersällskapet och 250kr för icke
medlemmar och cavalierer under 3 år
Sista anmälningsdag för att
kolla hjärtat är den 10 april på
piarundquist@hotmail.com
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Agria Mässa
I år blev SCKCS inbjudna av Agria med vänner för att delta på SIHS Friends
Arena den 28/11-1/12. Hela fyra dagar fanns vi på plats från ca12.00-21.30,
vilket vi tackade jag till. Det var många besökare som fick klappa och prata hund,
vilket vi tyckte var jätte roligt, vi var den enda Ras som hade tackat jag till Agria,
De roliga med monterarbete är när man får så fin feedback av alla som besöker
oss på mässor.
Vilket jag kommer sakna nu när jag inte längre finns som LO i östra, lite bilder
från dessa 4 dagar.
Tack alla som hjälpte till och jobba i montern. Ni är guld värda.
Och tack Agria för att vi fick komma och visa vår fina Ras.
Helen Karlsson
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Lite aktiviteter från Övre norra
10 november 2019 var det
dags för Hundmassage
på Hundtjänst i Luleå.
Det var fysioterapeuten
Alexandra Jönsson, som
lärde oss hundmassage
för hemmabruk. Hon
lånade Queenie för att
visa och berätta om hur
hundmassage på ett enkelt
sätt går till. Efter en paus
med rastning och gott fika,
som Alexandra bjöd på
blev det vår tur att massera
våra egna cavalierer.
Alexandra talade hela
tiden om vad vi skulle göra
och visade samtidigt hur vi
skulle hålla händerna. Hon
gick även runt och hjälpte
de, som ville ha hjälp. Alla
15 cavalierer var lugna
och avslappnade och det
var bara Alexandras röst man hörde. Alla som deltog var mycket nöjda och belåtna över att Alexandra på ett mycket bra
sätt lärt oss att massera våra cavalierer, så vi tackade Alexandra så mycket för dessa 2 lärorika timmar.

Vi hade en väldigt rolig Julfest den 8 december 2019 i Luleå och som vanligt hyrde vi den stora lokalen Hundtjänst. Det var
mycket att förbereda innan gästerna skulle komma. Kl 11.30 började det droppa in cavalierer med sina ägare och de hade
hörsammat att alla helst skulle vara klädda i tomtekläder. Alla hade med sig en hundjulklapp och dessa la de i tomtesäcken.
Vi började med att dricka glögg och sedan blev det en tipspromenad i lokalen. En del av de 10 frågorna var inte så lätta att
hitta och de fick absolut inte samarbeta. Efter rättningen fick de som hade mest rätt en guldmedaljong runt halsen och en
cavalier med en röd rosett runt halsen. Då var det dags att rasta hundarna och efter det blev det fikastund, alla hade med
egen dryck och något gott till och det goda skulle räcka till alla, det var så mycket fika att det var svårt att välja.
När vi fikat och satt och pratade, så knackade det på dörren och först kom en TOMTE in och sedan en till TOMTE, de
hälsades naturligtvis ”Välkommen” av både oss och hundarna. Tomtarna frågade ”Finns det några snälla cavalierer här”?
och vi svarade att alla är väldigt
snälla. Hundarna blev väldigt
nyfikna och hälsade på tomtarna
och luktade på säcken. Tomtarna
satte sig i soffan och då startade
julklappsutdelningen.
Det
var
spännande för hundarna och deras
ägare att öppna julklapparna och där
fanns många skojiga hundleksaker
och hundgodis.
Alla tyckte att det var en rolig
julfest, sedan hjälpte alla till att
plocka undan och sedan var det dags
att säga GOD JUL!

Marianne Hansson kontaktombud
LO övre Norra och Carita Wättling.
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Hjärtnosen
Den 15 februari anordnade Annikas hundkurser i samarbete
med SNWK en Noseworktävling i Kristinehamn.
Dom ville skänka lite pengar till vår forskning mot
hjärtsjukdomar.
De skänkte 50 kr per diplom och det blev hela 13 stycken
diplom.
Tack så mycket!!!

Styrelsen bjuder in till årets
Huvudutställning 2020
Eskilstuna Sporthotell 16 - 17 Maj
Domare:

Robert och Heather Lamont, Moorfields Cavaliers

Bästa Junior, Veteranparad,
Parklass, Top 20, Folkets val m.m.
Gemensam middag på lördagskvällen med
prisutdelning till årets hundar i olika kategorier

Plats:

Vilsta sporthotell & Camping,
Vasavägen 80, 632 29 Eskilstuna
Mer info kommer på
www.cavaliersallskapet.net
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Inofficiell Nose Work tävling
Den 7/12-2019 anordnade klubben en inofficiell Nose Work
tävling klass 2 i momenten inomhussök och behållarsök. Tävlingen
bedömdes av Jeanette Arnesson och under dagen startade 20
ekipage. Vi gjorde denna tävling en testomgång att kombinera digital
banvandring och startgrupper. Kvällen innan fick alla tävlande se
filmer på sökområdena och fick en skriftlig information runt specifika
detaljer om varje sökområde samt möjlighet att ställa frågor. Detta
kommer utvärderas men vår känsla på tävlingsdagen var att det
fungerat bra och att dom tävlande var nöjda.
Vi hade möjlighet att erbjuda hela 3 utomhusområden som
uppvärmningsområden eller som motivationshöjande sök efter
tävlingen. Vi delade ut klubbens Clear Round rosett som pris denna
gång om ekipaget hittat tävlingens samtliga gömmor och totalt max
fått 3 fel.
Tävlingen genomfördes i trevliga lokaler på Stråkvads idrottsplats
i Sonstorp. Denna gång bestod tävlingsområdena av två inomhus
moment och ett behållarsök. I samtliga sökområden fanns det två
doftgömmor utsatta och både djupa & höga gömmor förekom i
sökområdena.
Sökområde 1 var ett inomhussök med två sökområden söktiden var
2.30 minuter som fick fördelas som föraren önskade men om man
gick in i sökområde 2 fick man inte gå tillbaka till område 1. I första
sökområdet fanns en högre gömma med måldoften eukalyptus på
1.10 m och i andra sökområdet fanns en låg gömma med måldoften
lagerblad lite trångt in i området där hunden behövde hitta vägen fram
i miljön för att komma hela vägen in till källan.
Sökområde 2 var ett större inomhussök med en söktid på 3.30. En
djup gömma som var en kombinationsgömma av eukalyptus och
lagerblad var placerad ca 40 centimeter in under glassboxen tidigt
in i sökområdet. Längre in i sökområdet fanns en högre eukalyptus
gömma på höjden 90 centimeter där hunden med hjälp av miljön hade
möjligheten att komma närmre källan.
Sökområde 3 var ett behållarsök som bestod av 32 stycken behållare
av olika plåtburkar och väskor söktiden var 1.30 minuter här
fick förarna söka med lös hund om man önskade. En behåhållare
med måldoften lagerblad i form av en plåtburk med en lite klurig
placering i ett hörn fanns i området och en läderväska med en
kombinationsgömma eukalyptus och lagerblad fanns mitt i
sökområdet. En av väskorna i området innehöll medvetet dit lagd
störningsdoft i form av att den innehöll campingtallrikar och glas ej
använda sådana.
Vid pennan domare Jeanette

24

Uppvärmnings område

Sökområde 1

Sökområde 2

Sökområde 3

Bild: AnnelieKvist
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Cavalierer på hugget

Elin & Enzo
Elina Lindqvist
placerade sig på
en fjärdeplats
på lördagen den
6/1 på My dog.
På söndagen 5/1
tävlade hon och
hennes Enzo
(Bibetiś the
only one) och
placerade sig på
en tredjeplats.

Alma & Rio
14 december tävlade Alma Lekman, 10 år, och
Rio, Chadyline Rainbow's Gold, i SM-finalen
i junior handling på Stockholm Hundmässa.
Under 2019 har de ställt upp i flera tävlingar
tillsammans och kvalade till SM redan i maj vid
utställningen i Lidköping.

Ny Viltspårschampion
Elliot har varit ute i skogen och letat
viltspår.
Han har också under året fått en ny
titel i rallylydnaden. En mycket duktig
herre alltså.
Han är strax 9 år, helt hjärtfrisk och
fortsätt pigg och arbetsvillig. Gör allt
man drar med honom på.
Han är värd att uppmärksammas,
älskade hund.
SEVCH RLDN Tassegårdens Elliot.
Reg SE26553/2011
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Cavalierer på hugget

Ny utställningschampion
SEUCH Mixangel´s Niamh
Uppfödare: Helena Karlsson
Ägare: Marie & Roger Karlsson
Cert: 20160611 Vänersborg,
Liz-Beth Lagerqvist
Cert: 20170707 Tvååker, Nils
Molin
Cert: 20190608 Vänersborg,
Sanna Vakkilainen

Elina & Enzo
Elina Lindqvist tävlade i juniorhandling i Stockholm. De tog sig vidare till
andra omgången men åkte sedan ut. De placerade sig bland de 25 bästa i
Sverige, det var 46 st tävlade! Elina och hennes ”Enzo” Bibetiś only one.

Har din hund blivit Champion, eller vill du visa upp din
duktiga hund som tävlat?
Skicka bild och text till, tidningen@cavaliersallskapet.net
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Årets Cavalieruppfödare 2019

iSverige Vilket himla roligt år vi haft under 2019!
Fantastiska utställningsframgångar, några nya fina valpkullar, härligt
sommarväder och flera intressanta resor! Tack alla vänner som hjälpt
till och förgyllt vårt 2019! /Ralph Lindberg & Fredrik Forsberg - Emperix Cavaliers

Årets tricolour

i Sverige 2019

Se Uch, No JW-17, Årets tricolour 2018

Emperix Lorenah

e. Se Uch. Emperix Merrick u. Emperix Gabriola

Årets avelstik

i Sverige 2019

Emperix Gabriola (2 CC under 2019)
e. Se Uch. Sanickro Knight of Honour
u. Emperix Juliette

Utställningsåret 2020 började bra
för oss!

Ny Svensk Champion
i Sverige 2020

Vid Cavalierspecialen i Upplands Väsby, för oss årets första
utställning, blev vår fina Måns, Emperix Snowfall ny Svensk
utställniningschampion för domare & rasspecialist
Mark Sedgwick, Kennel Pascavale, England;

Se Uch, Se JV-19

Emperix Snowfall
Sn

e. Ch Angel’s Pride Gentleman u. Emperix Gabriola

2 nya vinnartitlar!

Två av våra fina hanhundar vann varsin vinnartitel på
hemmaplan när Svensk vinnarutställning gick av
stapeln i Sundsvall i april, för domare & rasspecialist
Sara Nordin;

Se Uch, Se V-19 Emperix Marrick
Se Uch, Se JV-19 Emperix Snowfall

Cavaliers of Sweden
Ralph Lindberg och Fredrik Forsberg
hemsida: www.emperix.se
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LOKALSPALTEN
VÄSTRA

ÖSTRA

lovastra@cavaliersallskapet.net

loostra@cavaliersallskapet.net

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

LOKALOMBUD
Vakant

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

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

ÖVRE NORRA

loovrenorra@cavaliersallskapet.net
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

Jeanette Arnesson

SÖDRA

losodra@cavaliersallskapet.net
LOKALOMBUD
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

GÄVLE–DALA

logavledala@cavaliersallskapet.net
LOKALOMBUD
Maria Fredzell
070-362 31 24
maria@cavaliersallskapet.net

NEDRE NORRA
lonedrenorra@cavaliersallskapet.net
LOKALOMBUD
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
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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)

200:350:290:290:290:150:-

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

Mark Sedgwick (Pascavale)

16-17 maj 2020

Eskilstuna

Robert och Heather Lamont

27 juni 2020

Borås

Eva Eriksson

18 juli 2020

Lövånger

Kirsti Mättänen (Pandas Kennel)

13 sept 2020

Falsterbo

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

