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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 08-
795 30 50 (mån-fre klockan 10-12, 13-15) 
eller via mejl medlem@skk.se. Du betalar 
när du fått inbetalningskortet från SKK.

När du anmäler dig till någon av SCKCS 
officiella utställningar går 10 kronor till 
fonden.

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!

VILL DU...VILL DU...
... BLI MEDLEM?... BLI MEDLEM? ... BIDRA TILL ... BIDRA TILL 

HÄLSOFONDEN?HÄLSOFONDEN? Ditt namn i SCKCS digitala 
medlemsregistret
SCKCSs medlemsregister är helt 
digitaliserat sedan många år tillbaka. 
Det händer ibland att sponsorer 
och andra företag vill köpa rätten 
att få använda sig av registret vid 
ett avtalat tillfälle. För att SCKCS 
ska kunna bevilja detta, krävs att 
klubbens medlemmar först ska få en 
möjlighet att tacka nej till att det egna 
namnet ingår i denna överlåtelse. 
Så vill du att ditt namn ska strykas 
vid dessa tillfällen, kontakta SCKCSs 
medlemsansvarig och meddela detta. 
Observera att ditt namn finns kvar 
i original registret så länge du är 
medlem. Ovan handlar enbart om en 
tillfällig överlåtelse till utomstående 
part.

Medlemsförmån AGRIA 
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet får 
15 % rabatt på sin hundförsäkring.

HUVUDSPONSOR SAMARBETSPARTNER

Obs!
Manusstop till cavalierbladet nummer 3 är

31 augusti
Men ni kan löpande skicka in ert material!
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Redaktörens Rader...

Hej!

Med tanke på omständigheterna just nu så har ju vissa 
aktiviteter och utställningar ställts in runt om i sverige så 
det har varit lite få saker som kommit in till tidingen men 
vi har försökt vårt bäst att fylla tidningen med lite diverse 
saker för er medlemmar att läsa.!

Som vanligt så vill jag påminna er alla om att skicka in 
roliga vardagshändelser, foton, artiklar och krönikor till 
mig på, tidningen@cavaliersallskapet.net

Hälsningar
Anna

Korrektur

Lyckas Trickskola:
En sida saknades i nummer 

1 2020.

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

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.
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Ordföranderader...
Hej Cavaliervänner
Det har varit en minst sagt underlig start på året, inte bara i klubben utan i samhället i stort förutsätt-
ningarna för sammankomster förändras och våra utställningar och tävlingar måste ställas in.
Styrelsen har dock en plan B för när restriktionerna mildras och vi kan återuppta promenader, tävlingar 
och utställningar. Avbokningarna vi tvingats göra har inte inneburit några större kostnader vilket vi är 
väldigt nöjda med. Under tiden jobbar vi med det löpande och den långsiktiga planeringen av utställ-
ningar samt ser över innehållet på hemsidan Styrelse 2020 tog över en klubb med mycket bra ekonomi och 
tänker bevara den så långt det är möjligt. En viktig del blir att få ekonomi i våra utställningar, deltagande 
hundar minskar och vi måste anpassa kostnaderna därefter samt underlätta för våra funktionärer. Ökat 
samarbete med Länsklubbar har varit lönsamt och det tänker vi utveckla framöver.
Registreringar av valpar ligger på samma nivå som de senaste åren och ökningen, som vi förväntade oss 
efter att nya hälsoprogrammet satt sig, kom aldrig. Efterfrågan är enorm och tyvärr bäddar detta för 
oseriösa säljare och det är lätt att bli lurad om man inte följer upp säljare och föräldradjuren. Historierna 
blir värre och värre, t.ex.
- Valpen finns inte i Sverige men om du betalar 4000 så tar vi hit den
Debatten om blandras hundar lär ta fart igen efter att en Cavapoo flyttat in på Haga hos Kronprinsessan 
med familj. 
Våren har kommit och i södra Sverige blommar körsbärsträden och rapsfälten, svalorna har kommit och 
börjat sätta bo. Det är en härlig tid för både människor och djur. Corona har gett oss en ny vardag men vi 
har ju våra underbara hundar som ställer upp på alla aktiviteter och mys i soffan, så visst har vi Cavalie-
rägare det bra 
Ta hand om er och håll avstånd 

Hälsningar Kenneth
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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 MARS 2020-

Kennel Vovvelito,  Tina Österberg
Kennel Evamirs , Eva Grahn

Kennel Grace Kelly´s, Ann-Christine Antonsson
Kennel Charmdroppens, Kristina & Rolf Lundgren

Kennel Soleros, Mia Björklind
Camilla Hall

Kennel Toftas, Birgitta Persson
Kennel Bergsskiftets, Karin Sahlén

Kennel Elvendream, Eva Zachrisson
Kennel Hejastugan, Susanne Viberg

Kennel Mixaren, Carina Snögren
Kennel MiniMax , Bibbi Franzén

Glad
Midsommar!
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Nose Work tävlingar i Askersund 14/3
Lördagen den 14:e mars anordnade klubben vår allra första träningstävling i klass 3 på kommunförrådet i 

Askersund. Området bjöd på fantastiska möjligheter till både stora och utmanade sökområden och denna gång 
tävlade ekipagen i ett utomhus och ett inomhussök som bestod 3 sökområden i momentet.

Utomhus momentet bedömdes av Barbro Ekenberg som hade satt ut två doftgömmor i området en hög och en 
åtkomlig gömma med en maxsöktid på 5 minuter.

Inomhus momentet bedömdes av Jeanette Arnesson och här fanns totalt 7 gömmor att hitta i dom 3 sökområ-
den som ingick med en total maxsöktid på 9 minuter.

På eftermiddagen bjöd klubben in till summit klass 1 på samma plats men med nya sökområden vi hade möj-
lighet att låta 20 ekipage starta under dagen. Även i denna tävling startade ekipagen i ett stort utomhussök med 
en maxsöktid på 5 minuter och ett stort inomhussök med en maxsöktid på 7 minuter. Det fanns det 6 stycken 

gömmor utsatta per moment alltså 12 stycken gömmor totalt att hitta och för att tilldelas klubbens Clear Round 
rosett krävdes att ekipaget hittat totalt 8 gömmor.

Efter tävlingarnas slut presenterades sökområdena digitalt så dom tävlande fick facit på vart gömmor varit 
placerade och en domaranalys av doftspridning och svårigheter som uppstått under dagen.

Vår dubbeltävling blev både lyckad som arrangemang och väldigt uppskattad av dom tävlande och därtill hade 
vi även strålande tidigt vårväder denna gång.

Våra Nose Work tävlingar fylls väldigt snabbt så tyvärr fick inte alla som ville starta möjligheten denna gång 
heller något som kan bli aktuellt är att ge dom som kommer på reservplatserna förtur till nästa träningstävling 

vi anordnar för att på så sätt försöka möta det stora intresset som finns i sporten.

Vid pennan Jeanette A
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Hälsoregister

Cavalierens hälsa måste vi ha i första rummet när vi jobbar med avel vilket vi ingående beskriver i RAS Cavaliersällskapet 
har sedan några år tillbaka samlat in material till 2 register, Dödsfall och Syringomyelia  (SM) 
Syringomyelia  (SM) är en sjukdom som kan drabba både människor och hundar och även förekommer i vår ras. SM är en 
mycket otrevlig sjukdom och hundarna mår väldigt dåligt men kan efter medicinering leva flera år utan smärta, i vissa fall är 
det dessvärre bäst för hunden att få sluta sitt liv
Veterinärer forskar på området och det finns olika sätt att förhålla sig till sjukdomen i olika länder. Cavaliersällskapet har ett 
hälsoprogram sedan 2001 vilket reviderades 2017. Hundar gör sin avelsdebut tidigast vid 3 års ålder, hanar begränsas till 5 
kullar upp till 6 år, och då har uppfödarna tid på sig att se om hundarna visar anlag på SM. Ett SM register finns tillgängligt 
för uppfödare så dom kan se vilka som skickat in resultat från veterinärer och MRI scanning vilka ofta även fått en gradering 
på resultatet.
Vi uppmanar hundägare och uppfödare att fortsätta skicka in protokoll från Veterinärer och MRI scanning till avel.halsa@
cavaliersallskpet.net 
Dödsfallsregister Avsikten med detta register var att se orsaker och ålder vid dödsfall för att sedan göra utvärderingar. Ma-
terialet som kommit in under senare år är till antalet (55 st) för litet för att ligga till grund för några utvärderingar varför vi 
fortsättningsvis kommer att hämta material från försäkringsbolaget Agria som gör en sammanställning vart femte år både 
avseende Veterinär besök och Dödsfall
Vi tackar alla som hörsammat vår uppmaning och bidragit med material

Nedan ser ni en sammanställning av materialet som kommit in till Cavaliersällskapet och två utvärderingar gjord på material 
från Agrias material, veterinärbesök och ålder
Kenneth Persson

Dödsfallen har inträffat mellan 1996 – 2020 och rapporterats in 2014 – 2020 
Genomsnittsålder var 8,4 år
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Underlaget hämtat från Agria Breed Profile 2019

 

Cavalierens genomsnittsålder under olika perioder Underlag hämtat från Agris Breed Profile
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6 tips på hundaktivering

Aktivering gör våra hundar gladare och välmående. All aktivering ska dock göras med måtta. Hundar kan 
också bli överaktiverade och då har det motsatt effekt och hunden blir istället stressad. Här ger vi dig 6 tips 

på lättare aktivering där hunden får tänka ut hur den skall få sin belöning.

Flaskan
Lägg några foderkulor i en tom PET-flaska och ställ den 
på golvet. Hunden skall då komma på hur flaskan måste 
vinklas för att godiset skall ramla ut! När detta går lätt 
kan du öka svårhetsgraden genom att skruva på korken 
på flaskan. Se bara till att hunden inte tuggar sönder 
flaskan så den kan få i sig plastbitar.

Kastrullen
Låt hunden fundera ut hur den skall få tag på en 
köttbulle som ligger under en uppochnervänd plastburk 
eller kastrull. Försvåra lite genom att sätta ett lock på en 
kastrull som inte går att putta av utan som måste lyftas 
av uppåt.

Sök godis
Börja inomhus med att ha hunden sittande bredvid dig. 
Släng ut en näve godis på golvet och när du säger ”sök” 
så ska hunden fara iväg och leta upp allt godis. Försvåra 
kan du göra genom att lägga ut godis i ett rum då 
hunden inte är med och sedan släppa in hunden för att 
söka. Detta kan också göras i terräng där godiset inte alls 
är lika lätt att hitta och hunden verkligen måste använda 
sin nos.

Godis på nosen
Övningen att lägga godis på hundens nos kan vara ganska 
svår till en början. Börja med att lägga en godis framför 
hunden. Låt hunden stå eller sitta stilla och vänta på ett 
”varsågod”. Sedan kan man försvåra genom att lägga 
godis på framtassarna på hunden som stilla ska vänta på 
ditt ”varsågod”.

Det svåraste är att lägga godiset på hundens nos. Ta 
godis med platt yta som inte rullar av alltför lätt. Extra 
bra är det om hunden på ”varsågod” kan knycka till med 
nosen och fånga godiset innan det ramlar i golvet. Du 
kan också bygga en stapel av hundgodis som hunden får 
balansera en liten stund. Ha inte för bråttom, här gäller 
koncentration.

Städa
Lär hunden lägga tillbaka sina egna leksaker i en korg. 
Detta är lite som en lätt apporteringsövning. Släng ut 
en leksak på golvet som hunden skall hämta och lägga 
i korgen. Använd kommandot ”städa”. Glöm inte bort 
att belöna hunden med godis då den släppt leksaken i 
korgen. När en leksak fungerar utan problem så pröva 
med två och sedan flera leksaker innan belöningen 
kommer. Hunden ska i förlängningen kunna städa upp 
sina leksaker som den spritt ut i huset.

Skall
Att lära hunden skall är oftast ganska lätt. Ta godis som 
hunden tycker mycket om och håll det i handen mot ditt 
bröst. Hunden kommer då att försöka få tag på godiset 
genom att hoppa och krafsa och så fort hunden börjar ge 
ifrån sig ljud så peppar du hunden med rösten.

När ett litet ljud som börjar närma sig skall kommer så 
ger du hunden godiset. Ta ett nytt godis och fortsätt tills 
hunden ger ifrån sig ett skall. Alla små steg i rätt riktning 
belönas med mera godis. Använd kommandot ”skall”. När 
hunden förstår vad ”skall” betyder så kan du öka med att 
hunden måste skälla flera gånger för att få belöningen.

Det kan vara till hjälp om hunden kan skall i flera 
situationer. Till exempel om du har ramlat i skogen och 
gjort dig illa så hörs hundens skall bättre än dina rop på 
hjälp. Om man har en hund som okynnesskäller kan det 
också vara ett sätt att lära hunden förstå betydelsen av 
”tyst”. Ge först kommandot ”skall” och belöna med godis 
och ”tyst”.

Skriven av: Sofie Lönn, 09 april 2014
Agria.se



        
11

ÅRETS ALLROUND CAVALIER

AGD I AGHD I RLD N Carhartt Yamilla
Ägare: Tilde Andersson Cederholm
Uppfödare: Ann-Théres Hallgren

Milla fyller fem år i juni och är en supersnäll och pratglad tjej. Hon tränar 
och tävlar i agility, rallylydnad och freestyle. Hennes favoritsport är 
agility och det är också det vi lägger mest fokus på då vi båda tycker att 
det är väldigt roligt! Hon tycker också om att lära sig tricks och just nu 
tränar vi in nya tricks som vi kan använda i framtida freestyle program. 
Milla är min första tävlingshund och hon har lärt mig otroligt mycket!

 ÅRETS UPPFÖDARE HÄLSA

Cavaliertorpets Kennel
Gun Britt Johansson

Jag har en liten uppfödning i Närke av 
färgerna Blenheim och Tricolour och 
registrerade första kullen 1972.
Trevligt med lite uppskattning för det jobb 
jag lagt ner under åren.

Cavaliersällskapets utmärkelser 2019
Presentation av vinnarna och utdelning av diplom kunde i år inte genomföras vid den gemensamma middagen i 

samband med huvudutställningen i Eskilstuna, då valde vi att göra presentationen i tidningen
Det ligger mycket arbete bakom uppfödning, tänka långsiktigt och ha hälsa och rasstandard i focus

Förberedelser för tävling och utställning börjar när dom är valpar och sen flera år framöver, dag för dag, vecka för 
vecka, och för några av oss blir lyckan fullständig när hundarna placerar sig vid tävling eller utställning och kanske 

även blir Champion på något område

Vi gratulerar alla vinnare och ni kan vara mycket stolta över ert arbete.
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UTSTÄLLNING - VINSTRIKASTE CAVALlERER

VINSTRIKASTE CAVALIER, BLENHEIM & HANHUND

Toftas Tom Tom
Ägare: Birgitta Persson

Tom Tom blev i år Finsk Champion och är nu Internationell 
och Nordisk Champion samt även Svensk vinnare 2016 och 
Nordisk vinnare 2019.
En trevlig kille som fyllde 5 år i februari. Inte alltid så lätt 
att ställa i ringen men när han vill går det jättebra o då 
rör han sig med värdighet enligt några domare. Han har 
mycket jobb med att passa trädgården och sina tikar, 
älskar promenader men framförallt en tur med Husbilen, 
då mår han som bäst.

VINSTRIKASTE BLACK & TAN

Trixiez's Princess Saga
Ägare: Lena Blomqvist

Är så stolt över mina två tikar som blivit vinstrikaste ruby 
och vinstrikaste black & tan 2019!

Trixiez’s Princess Saga född oktober 2017. Full av energi, 
sprallig, busig, nyfiken tjej som älskar leksaker, framför 
allt bollar. Bär alltid med sig sin boll ut på tomten och talar 
högljutt om för oss när hon ser en hare eller ett rådjur ute 
i skogen.

VINSTRIKASTE RUBY

Trixiez's Kayleigh
Ägare: Lena Blomqvist

SE UCH Trixiez’s Kayleigh född juli 2013. En glad, kelig, 
snäll, social tjej som håller huvudet högt. Vill alltid vara 
först och följer husse vart han än går som om hon vore hans 
skugga.

VINSTRIKASTE TRICOLOUR

Emperix Lorenah
Ägare: Ralph Lindberg och Fredrik Forsberg

 "Ebba" är en käck och supertrevlig tik. Hon har blivit bästa 
tricolour två år i rad, 2018 och 2019 och är Norsk junior-
vinnare 2017 samt Svensk utställningschampion.
Hon är en av våra fina avkommor efter Emperix Gabriola 
och Se V-19 Se Uch Emperix Merrick.
Vi hoppas på valpar efter Ebba i sommar.
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VINSTRIKASTE TIK & VETERAN

Ägare: Gun-Britt Kvart Jansson
Gentlelinés Cosmetic f.20110502 
C.I.B & NORD UCH EE CH JWW-12 NORD V-19 & NORD VV -19 
SE V-13-14 WW-14

Nella började sitt utställnings år i maj 2019 då hon fyllde 8 år!  
Det har varit en fantastik resa detta år med alla trevliga 
utställningar och människor runt ringarna.  
Hon älskar att visa upp sig och sträcker gärna på sig när hon 
hör applåder! Hon älskar att vara ute och resa, har även egna 
bodyguards med sig, ryska svarta terrierarna Epic o Varya. 
Malin har visat  henne nästan alla gånger så de två är ju ett   
fantastiskt radarpar! 
Under årens lopp har hon fått många härliga kommentarer i 
kritikerna så som: Suverän toppline, Fantastiskt  
Cavalier huvud, outstanding, schwung i sina rörelser, 
En söt pralin, I wish she was mine, Top quality, Exellent condition. 
Absolut Fabulous! 
Det här året har det blivit 8 BIR 3 BIM 20 bästa veteran!  
Slutade året med bravur som BIR o Bästa Veteran  på stora 
Stockholm Älvsjö!

ÅRETS AVELSHUND

Ch Giggling Pearl Seeker,
Ägare: Ewa-Marie Öderyd

Ch Giggling Pearl Seeker, eller ”Paavo” som vi kallar honom. Han är 
en 2-språkig herre som flyttade till oss från Finland som 3 -åring. 
Paavo älskar allt och alla, är alltid glad, precis som en Cavalier ska 
vara.

Allt i mat och godisväg slinker ner och han skiner upp extra när 
barnen kommer och kastar boll med honom. Jag tror inte att det 
finns något som Paavo inte tycker om. Han till och med står och 
väntar på sin ”tur” att bli badad, borstad och få klorna klippta.

ÅRETS AVELSTIK

Emperix Gabriola
Ägare: Ralph Lindberg och Fredrik Forsberg

Emperix Gabriola "Greta" är vår fina och duktiga avelstik.
Greta har varit en  jätteduktig mamma som verkligen älskar sina 
valpar,
och har alltid haft en alldeles speciell plats i våra hjärtan. Hon fick 
sitt namn av att hon föddes samma natt som min älskade mormor 
gick bort.
Greta har betytt mycket för vår avel då hon lämnat mycket fina och 
trevliga valpar där vi sparat valpar från varje kull.
Hon har varit en stark nedärvare av ett väldigt fint och rastypiskt 
temperament efter sin far Ch Sanickro Knight of Honour.
Hon har själv kanske inte varit någon utställningsstjärna men vi 
tog ändå med henne, mest på skoj, några gånger sommaren 2019 
som 7-åring och hon vann då 2 cert.
Några av hennes mest framstående avkommor är;
Ch Emperix Valentine Pearl (far Ch Clopsville Baileys)
Ch Emperix Lorenah, 1:a årets tricolor 2018 & 2019 (far Ch 
Emperix Merrick)
Ch Emperix Lannister, 2:a årets hane 2019 (far Ch Emperix 
Merrick)
Ch Emperix Snowfall, Svensk Juniorvinnare 2019 (far Ch Angel´s 
Pride Gentleman)
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VINSTRIKASTE UPPFÖDARE

Kennel Emperix, Ralph Lindberg och Fredrik Forsberg.

Under 2019 har vi deltagit med 6 olika hundar i våra uppfödargrupper ur 5 olika kombinationer med en 
blandning av blenheim och tricolourer.
Ch Emperix Lorenah, 1:a årets tricolor 2018 & 2019
(Ch Emperix Merrick x Emperix Gabriola)
Ch Emperix Lannister, 2:a årets hane 2019
(Ch Emperix Merrick x Emperix Gabriola)
Ch Emperix Snowfall, Svensk Juniorvinnare 2019
(Ch Angel´s Pride Gentleman x Emperix Gabriola)
Ch Emperix Valentine Pearl
(Ch Clopsville Baileys x Emperix Gabriola)
Ch Emperix Merrick, Svensk Vinnare 2019
(Ch Clopsville Baileys x Vouges Delightful)
Emperix Starshape
(Ch Emperix Merrick x Emperix Maidens Blush)

ÅRETS NOSEWORKCAVALIER

Candygolds Zamira’s Secret Dream ”Drömma”
Ägare: Jeanette Arnesson

Min fantastiska Drömma blev helt klart döpt till det rätta namnet. 
Drömma är hunden som levt upp till alla mina önskningar & 
förväntningar och vi passar så bra ihop att jag tvivlar på att jag 
någonsin kommer få uppleva en sån hund igen i mitt liv. Alla fina 
stunder vi har i vår träning på tävlingsbanorna och i show ringarna 
och inte minst i vårt vardagsliv är och kommer förbli vad jag som 
hundägare alltid kommer önska mig. 
Drömma är otroligt arbetsglad jag skulle beskriva henne som en 
liten arbetsnarkoman utan att tippa över eller tappa fokus. Sen är 
hon duktig på att lyssna på mina signaler och samarbetar så fint 
samtidigt som hon lätt jobbar självständigt om jag ber henne göra så. 
En rätt trevlig liten hund att jobba med helt enkelt. 
Stoltheten över denna fantastiska lilla hund vet faktiskt inga gränser 
jag är så otroligt glad jag fått möjligheten och förtroendet att förvalta 
en sån svart pärla i rasen. Så tusen tack till min uppfödare Margot 
Hörnqvist för att du sett till jag fått det bästa och alltid är där som 
stöd i motgång och med heja rop i framgång. 
Varje dag tillsammans med denna drömhund är ett privilegium och 
en sann glädje!!

TÄVLING - VINSTRIKASTE CAVALIERER
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ÅRETS FREESTYLECAVALIER KLASS 1

All Included Frosties Fideli ”Fia”
Uppfödare & ägare: Lotta Roos

Fia är född 2012 på julafton, hon är nu 7 år.
Fias starka sidor är att hon är oerhört lojal. Hon tycker om att tävla, hon 
vet vad som gäller på tävling. Hon går ”all in ” och är enormt fokuserad 
på sin förare. Hon vill verkligen göra rätt.
Hon är lugn och samarbetsvillig och lyser av glädje, svansen går i ett.
Fia får ofta kommentarer från domaren att hon är full av liv, glädje och 
energi samtidigt som hon är uppmärksam. En riktig abretsmyra.
Hennes svaga sidor är att hon är döv, hon tar lite tid på sig att lära in sa-
ker och hon vill gärna ha många upprepningar av samma övning innan 
hin känner sig trygg. Hon vill inte lära sig för mycket på en gång utan 
tar gärna en sak i taget. När hon väl har lärt sig något så sitter det som 
berget.
 Fias bästa belöning är att få pussa sin matte på näsan!
Hon är en riktig guldhund!
Freestyle är roligt för att jag älskar musik och rytm och det är kul att 
bygga ett eget program där hundens bästa egenskaper och rörelser 
kommer fram. 
Det skapar glädje!

ÅRETS FRESSTYLECAVALIER KLASS 2

Miljas Konstatin ”Allan”
 Ägare: Rebecca Wilson

ÅRETS VILTSPÅRCAVALIER

SEVCH RLD N Tassegårdens Elliot
Förare: Malin Olsson
Ägare: Miranda Cederwall

Vi började året med att gå en noseworkkurs, och var ute och tävlade 
en hel del i Nosework, men Elliot hade alltid så bråttom och skällde en 
del, så oftast rann tiden ut utan att han markerat var doften befann sig. 
Ibland tog han upp doften, men ville inte markera. Därför under våren 
gick vi vidare till Rallylydnad. Där var vi ute under våren och tävlade en 
del, och han fick sin första titel Rallylydnad Nybörjare! Men skällandet 
fortsatte och satte käppar i hjulet för oss. Det spelade ingen roll att vi 
satte rundorna ute på tävlingen helt utan fel, när hans skällande gav 
oss så mycket avdrag att det ibland var på håret att vi klarade oss. 
Jag träffade då en underbar tränare, Annika, som sa till mig, efter att jag 
tränat för henne en längre tid, att jag skulle ta med honom ut i skogen 
för viltspår. Så, jag lyssnade på hennes råd, och tog en kurs på några 
tillfällen i skogen med honom. Redan första spåret tog han galant. Tyst 
och fokuserat pinnade han på längst med blodspåret. Kursen avslutades 
med erbjudande om ett anlagsspår. Det var vi ju tvungna att testa. Så 
ett anlagsprov bokades, och han fixade det galant!
Första, och andra tävlingen i öppenklassen gjordes sedan på 
Springernatta på Hunneberg. En jättehäftig upplevelse som jag kan 
rekommendera alla som kan att ta sig dit. Första tävlingen var jag 
så nervös, och Elliot stötte på en stig där viltsvin hade gått, som han 
vägrade gå över, så vi fick problem. Men de kommande tre tävlingarna 
som gjordes under sommaren resulterade alla i 1a pris, och gav oss ett 
championat!
Domaren jag gick för gick och smålog genom hela anlaget med orden 
att ”detta var den roligaste cavalier jag någonsin dömt”.
När han kommer ut i skogen och får plocka upp ett spår ser jag tydligt 
hur allt annat blir obetydligt för honom, och han kommer till sin fulla 



16

ÅRETS AGILITYCAVALIER I KLASS 2 & 3

AGD I AGD II AGHD I AGHD II Bernerhagens Åmira ”Mira”
Ägare: Ingela Marklund

Mira har sedan hon var liten valp älskat att springa. Springa fort 
och slänga sig rakt ut. Hon har verkligen en on/off knapp, ligger 
gärna och slappar/sover i knät innan ett lopp men så fort vi 
kommer in på tävlingsbanan så blir hon helt förbytt. Tjuvstartar 
gärna och springer järnet direkt ingen förvarning utan hon drar 
iväg och hoppas matte hänger med. En nackdel, för matte, är att 
hon förutom är snabb att springa även är snabb i tanken och 
behöver snabba kommandon annars väljer hon banan själv men 
inta alltid rätt väg.
Hon är otroligt lättlärd men blir fort uttråkad, det går inte att 
träna på samma bana utan för då blir hon uttråkad och slarvar 
eller det händer att hon helt enkelt vägrar att springa alls. Det 
har hänt att vi fått gå hem från träning utan att ha sprungit 
alls eftersom hon helt enkelt ibland vägrar att träna. Tävling 
däremot då finns det aldrig någon tvekan utan det är det 
roligaste hon vet.
Hemma inomhus är hon en riktig soffhund och ganska lat. Vi har 
tävlat två säsonger och är nybörjare båda två men det har gått 
över förväntan då hon verkligen ger allt hon kan på tävling så 
blir jag överraskad varje gång. Första tävlingen i klass tre som 
vi kom i mål så både vann vi och fick ett cert men efter det har 
vi haft vila och hon fick sin första valpkull 22 februari. Nu ser 
vi fram emot en sommar att komma igång igen med träning/
tävling och nya utmaningar.

ÅRETS AGILITCAVALIER KLASS 1

AGD I AGHD I Flash’n Smash Luxury Pearl ”Gry”
Född: 2015-11-27
Ägare och uppfödare: Josefin Karlsson & Carina Karlsson

2019 var ett helt fantastiskt år på tävlingsbanorna för mig och 
Gry.
Det målet vi hade för 2019 var att få diplom i både agility och 
hoppklass, det hade vi fixat redan i maj och i juli tävlade vi i klass 
2 för första gången.
Gry älskar agility och så även jag. Det gör mig varm i hjärtat 
av att tänka på vårt samarbete på banorna. Enligt mitt tycke är 
agility den roligaste aktiviteten man kan göra med sin hund. Så 
mycket glädje i denna hundsport och vilken otrolig kontakt man 
får med sin hund. 
Gry's starkaste sida är att hon alltid ger 100%, vilket även gör 
att det är lätt hänt att det tas något hinder i fel ordning. Men lika 
glad är hon för det och då kör vi alltid vidare som om inget hänt.
Har faktiskt haft äran att vinna Årets Agilitycavalier Klass 1 en 
gång tidigare, 2009 med min första egna cavalier Bobby. Nu 10 
år senare var det Gry’s tur och det känns extra roligt att hon är 
en egenuppfödd hund. 

Våra planer för framtiden är nu att nöta och lära i klass 2 och/
eller bara träna och ha kul på hemmaplan.
Sen får vi se var vår resa i agilityvärlden leder oss!
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ÅRETS RALLYLYDNADSCAVALIER FORTSÄTTNINGSKLASSEN

RLD F RLD N Dreamcreater's Ps Second Innovation ”Nova”
Ägare: Susanne Jacobsson

Nova är en liten duracell kanin med ett evighetsbatteri. Hon 
älskar att få jobba, vilken tid på dygnet som helst, hon är alltid 
redo.
Novas största styrka är hennes energi och arbetsvilja. Hennes 
energi är också hennes svaghet, då det ibland kan slå över och 
hon får svårt att hålla fokus, när hon vill allt på en gång.
Nova är en underbar hund att träna och tävla med. Hon är 
väldigt snabb, både i utförande och tanke, vilket gör att hon ser 
till att hålla matte på tårna.
Just nu tränar vi vidare, för att kunna fortsätta tävla.
Vi har alltid mycket skoj ihop och med våra träningskompisar, 
alltid nya upptåg och med glimten i ögat, och det tänker vi 
fortsätta med.
Varför ändra på ett vinnande koncept.

ÅRETS RALLYLYDNADSCAVALIER AVANCERAD KLASS

Tjustpärlans Beauty In Skylight 
"Skylie" SE55311/2015
Ägare: Jessica Holmström

En fantastisk tävlingskompis som ställer upp på allt med liv och 
lust! Men också ställer höga krav på sin matte och är inte sen med 
att skälla ut mig när hon tycker att jag gör fel eller är för lång-
sam.
Samtidigt är hon den bästa tröst man kan ha, när livet känns 
tungt.
Vi tävlar i rallylydnad klass Avancerad och agility klass 2
Hon älskar verkligen att både träna och tävla och hon är en hej-
jare på att nicka boll.
Hennes bästa egenskaper är att hon är den envisaste, bestämdas-
te, mest energiska duracellcavalieren jag någonsin haft.
De sämsta är att hon inte har en aning om vad orden: vänta, snart 
och lugna dig betyder.

ÅRETS RALLYLYDNADSCAVALIER MÄSTARE

” Miljas Konstatin ”Allan”
 Ägare: Rebecca Wilson

ÅRETS RALLYLYDNADSCAVALIER NYBÖRJARKLASS

Candygolds Could It Be Magic “Keyla”
Ägare: Jessica Holmström

Denna lilla röda tjej har infriat alla mina önskningar på 
en tävlingskompis och verkligen skördat framgångar på 
rallylydnadsbanorna i Nybörjarklass. På en hittills 4 månaders 
lång tävlingskarriär har hon fått hela 3st 100-poängare, vilket är 
maxpoäng! Även på utställningssidan har hon visat framfötterna.
Hennes bästa egenskaper är att hon alltid är med på det man 
hittar på, även om hon blir lite undrande över mattes knasiga 
ideer ibland. Älskar att gosa.
Enda negativa jag kan komma på är väl att hennes "röda 
personlighet" kommer fram ibland i form av att tröttna snabbt 
på övningar och att hon gärna är lite bossig.
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Valpträffar
Den 25/6 kl 18-20 kör vi igång med valpträffar för medlemmar i cavaliersällskapet. 

Valpar från12v till12 mån kan delta de ska har fått sina vaccinationer

Första gången träffas vi i Osbyholm

Osby3518 24293 Hörby

Vi tränar och svarar på sådant ni behöver hjälp med och undrar över

Gång två 2/7 tar vi lite social och miljöträning inne i Hörby på Nya Torg och går en 
runda genom byn vi stöter på olika saker och händelser som era valpar kan reagera på 

tillsammans tränar vi på svårigheterna

Tredje gången 9/7 är vi åter i Osbyholm och har lite träning och sedan kan valparna 
busa lite i rasthagen

Fjärde gången 16/7 ses vi på Järavallen och tar en skogspromenad

Efter varje träff tar vi en medhavd fika och har en frågestund om sånt ni vill ha hjälp 
med vi utbyter erfarenheter med varandra

Vi som kommer att vara närvarande på träffarna är Birgitta oKenneth Toftas 
kennel,Elisabet från Bibetis kennel, Pia o Sofie Videdalens Kennel,  Tina från Vovelitos 

kennel och RoseMarie PetitMaxims kennel

Träffarna är kostnadsfria och man deltar i de träffar man tycker passar

Vi följer folkhälsomyndighetens regler

Vi många sökande kan det bli fler grupper

Anmäl till piarundquist@ hotmail.com

Med vänlig hälsning,

Cavaliersällskapet i Södra
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Grillat är gott – men livsfarligt för 
hundar!

Vädret i sommar ser ut att bli som gjort för att grilla. Men grillsäsongen är en farlig tid för våra hundar som 
varje år blir sjuka eller skadas efter att ha ätit från grillen. Svedea har grilltipsen för dig med hund.

Värmen verkar ha kommit för att stanna och tiotusentals grillar plockas fram runt om i landet. Men det är 
inte bara vi människor som gillar grillat – en korv eller köttbit får det att vattnas i munnen på hundar också. 
Fast låt inte hundens vädjande blick få dig att bjuda på en kotlett, det kan vara livsfarligt för hunden.

– Hundar som blir sjuka, skadade eller till och med avlider efter att ha ätit grillat är ett återkommande 
problem. Ofta är det ett ben, majskolv eller träspett som fastnat i tarmen och kan behöva opereras bort 
genom att öppna buken. Det medför svårt lidande för hunden och kan dessutom komma att bli väldigt 
kostsamt för hundägaren, säger Odd Einar Bruem, chef djurförsäkring på Svedea.

Det är inte bara så kallad "främmande kropp" – det vill säga saker som fastnar i magen – som är farligt. 
Grillad mat och tillbehör innehåller ofta mycket fett och starka kryddor, vilket kan leda till kräkningar och 
diaréer för hunden.

– De flesta hundägarna är väl medvetna om riskerna med grillat, men middagsgästerna har kanske inte 
samma koll och sticker ett köttben till hunden under bordet. En bra idé är att upplysa sina vänner att inte 
bjuda hunden. Sen får man inte glömma hur snabb hunden kan vara när den får vittring på något gott. De 
nygrillade lammracksen kan vara borta från uppläggningsfatet i ett nafs, säger Odd Einar.

6 grilltips till hundägare

1. Har du gäster som inte är så vana vid hundar, be dem att inte bjuda från grillen.
2. Ge inte hunden grillrester. Överblivna ben från fågel, fläsk, nöt, lamm och fisk kan orsaka stopp i 

tarmen på hunden. Dessutom kan de fastna i gommen eller matstrupen eller splittras till vassa bitar i 
mage och tarm. Även majskolv kan orsaka svåra problem. I värsta fall krävs operation.

3. Feta såser och kryddor är inte hundmat. För mycket fett kan leda till att hunden får inflammerad 
bukspottkörtel och starkt kryddad mat kan orsaka kräkningar och diarré.

4. Se upp med engångsgrillspett. Om hunden får i sig ett grillspett i trä kan det sticka hål på magsäcken.
5. Om du vet att hunden fått i sig något olämpligt från grillen är det viktigt att se hur hunden påverkas. 

Försämras hundens allmäntillstånd eller om den verkar förstoppad ska du kontakta veterinär.
6. Släng aldrig grillrester i naturen, hundar nosar snabbt upp och sätter i sig benrester innan du hinner 

blinka.

Svedea.se
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Lyckas Trickskola  
      Lär din hund att vinka. 

 
Hej på er! Hoppas att ni alla mår bra i dessa konstiga tider. Vad passar inte bättre än 
att träna tillsammans nu när man spenderar ovanligt mycket tid hemma. Idag tänkte 
vi gå igenom hur man lär sin hund att vinka, det är ett av våra favorittrick, så himla 
gulligt! 
 
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 Vinka-inlärningen 
 
• Det första vi gör är att se till så att hunden kan grunderna till vinka. I det här fallet 

så blir det vacker tass och give me five.  
 
• Vacker tass - Börja med att ha din hund sittandes 

framför dig. Genom att lyfta lite lätt på tassen och lägga 
den i din egen handflata så uppmärksammar vi hunden 
att vi vill något med tassen. När vi har gjort detta 
upprepade gånger så kommer hunden tillslut att bjuda på 
beteendet själv utan att vi behöver lyfta tassen. När vi 
sträcker fram handen kommer hunden själv att placera 
tassen i handen. Då lägger vi på ett kommando 
tillexempel ”vacker tass” och belönar med gott godis. 
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• Give me five - På samma sätt som innan så har vi 
hunden sittandes för bättre stabilitet. Nu blir det samma 
sak som vacker tass fast vi istället snabbt vänder upp 
våran egen hand till ståendes innan hundens tass nuddar 
den. Här får man vara väldigt snabb, give me five 
rörelsen vill vi få högre upp i luften än vacker tass. Man 
kan även testa att ha en godisbit i en stängd hand och 
hålla en bit ifrån hunden i luften, hunden kommer då 
troligtvis att försöka krafsa med tassen på handen, då 
belönar vi med godis. Lägg även här på ett kommando 
tillexempel ” Give me five” när hunden själv förstår vad 
den gör. 

 
• Vinka - Nu till vinka inlärningen.  

För att komma vidare ifrån high five låter vi nu hunden få 
ha sin tass en längre stund i luften innan vi belönar. Vi visar upp våran hand 
stående precis som en high five och inväntar att hunden kommer med sin tass i 
luften. Dra snabbt bort handen och ta upp den igen när hunden är på väg ner med 
sin tass. Belöna när hunden tar upp sin tass två 
gånger i rad. Då får vi automatiskt den 
vinkrörelsen som vi vill ha och vi lägger då på ett 
kommando, tillexempel ”vinka”  
 
Ni kan annars prova att även här ha handen 
stängd med godis snett diagonalt ovanför hunden 
och invänta att den krafsar på handen med sin 
tass. För att sen kunna utöka avståndet mellan er 
och tillslut få hunden att vinka enbart på 
kommando får vi sakta flytta våran hand längre 
och längre ifrån hunden, men låt det få ta sin tid!  

 
 
 
 
Viktigt att tänka på - Träna korta stunder i början när ni introducerar det nya 
tricket/inlärningen och se till så att ni är på en matta eller liknande så att underlaget 
inte blir för halt för hunden. Det viktigaste av allt är att ni har roligt tillsammans, det 
kommer ni långt på. I skrivande stund inser jag också hur svårt det är att beskriva de 
olika stegen i bara text och bilder. Jag kommer att lägga ut en film på inlärningen på 
våran instagram @Lyckasshow så ni som vill kan gå in och se även en film på 
inlärningen. Lycka till, ni är bäst! 
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Hundfotografens bästa tips
Att ta fina foton på din hund är säkert något som du som hundägare 
önskar vore enkelt.
Vi har träffat fotografen Marcus Schoenherr för att få svar på våra 
frågor om hur man kan tänka då man fotograferar. Marcus har 
fotograferat  samt skrivit texten under respektive foto.  Vi hoppas 
att det skall inspirera dig till att ta foton på din hund. Du kan läsa 
mer om honom på www.fotografmarcus.com.

Berätta kortfattat om dina erfarenheter som fotograf 
Marcus : Jag började 1992 i en Studio,i San Diego, USA och efter 
12 år så öppnade jag sedan i Borås, Sverige.
I början tog jag alla jobb som gick att få, då var det mest 
bröllop och porträtt. Efter ett tag började jag komma in mot 
reklamfotografering.

Har du själv hund?
Marcus: Jag är på min tredje hund och min första i Sverige, det är 
en Stabyhoun  som heter Viggo. I USA hade jag 2 stycken hundar 
varav en Dalmatiner och en blandras.

När började du fotografera hundar?
Marcus: Jag fotade även några hundar i USA men det tog mer fart 
i Sverige. 

Varför började du fotografera hundar?
Marcus: Jag ville fortsätta att utvecklas inom yrket och fotografera 
det kunderna vill ha. Jag har alltid varit nära hundar så det är kul 
att kombinera mina två största intressen som är då att fotografera 
och hundar.

Hur förbereder du en hundfotografering? 
Marcus: Genom att lära känna hunden och dess personlighet. Det 
kan man tex göra genom att börja med en promenad för att skapa 
kontakt med hunden och lära känna ägaren. Det blir helt enkelt 
en tillit.

På vilket sätt vill du utvecklas?
Marcus:  Jag strävar alltid att bli bättre.  Min utmaning är att 
jag haft svårt att nå ut till hundägare.  Jag känner en osäkerhet 
i om det finns intresse hos hundägare för proffsfotografering. 
Jag vill gärna fotografera och visa att det går att pryda kundens 
väggar med underbara hundporträtt. Bilderna ska självklart vara 
inramade och vara en blickfångare när gäster hälsar på.  För att 
bli bättre så håller jag mig uppdaterad med kameror, objektiv och 
bildredigeringsprogram.  Just med bildredigerinsprogram så finns 
det typ inga begränsningar. Det finns alltid nya saker att lära sig.

Hur gör man om man vill ta fina kort med sin mobil?
Marcus: Tänk på miljön, ljuset och på bakgrunden utifrån färgen 
på din hund.  Våga testa att fotografera på olika sätt.  Gå t ex 
ner och lägg dig på magen, så du kommer ner på hundens nivå.  
Om du fotograferar uppifrån så får du mindre bakgrund (marken 
stoppar). Du kan även prova att fotografera i olika nivåer, samt att 
inte fotografera direkt framifrån. 

Vad skall man tänka på med olika färgerna på Cavalier?
Marcus: Av de fyra färgerna av Cavalier så är Black and Tan 
den som är svårast att fotografera, då den är mörkt. Skall man 
fotografera en mörk hund så rekommenderar jag att man lägger till 
blixt eller någon typ av ljuskälla.
Blenheim är färgen som är lättast att fotografera. 
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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 
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 välkommna 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.

Vilka är de vanligaste misstagen?
Marcus: Att du är för långt ifrån hunden, kom hellre närmare. 
Gör gärna lite ljud för att uppmärksamma hunden – finaste 
bilderna får du då hunden lyssnar. 

Hur tar man bra gruppfoto?
Marcus: Ägarna måste vara lugna och tysta. Försök gärna att 
endast ha med hundarna på fotot så inte ägarna tar överhand 
på bilden. 
Använder du själv mobilkamera?
Marcus:  Ja, alldeles för mycket. 

Vad är ditt tips om jag vill bli bättre på att fotografera?
Marcus: Jag skulle rekommendera att ta en snabbkurs, då lär 
man sig jättemycket!
Jag jobbar just nu tillsammans med olika utbildningsföretag 
och håller kurser. Men framöver kommer jag att arrangera 
kurser i egen regi. Vid intresse, titta på hemsidan för mer 
info. 

Text: Cecilia Ekdahl och Annica Carlsson
Foto: Marcus Schoenherr
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Läsarbilder...Läsarbilder...

"Ella" Stately Star Sunny Rays 6 år, "Vera" Pick me up Olga  4 år och 
"Vincent" Pick me up Joseph Bonaparte 2 år. Ägare: Marie Nilsson

Lilla Leia och husse Tobias i Tore-
kov, på väg med båt till Hallands 

väderö.
Leia är världens snällaste och 

gosigaste hund.
Hälsningar Ingrid Fritzon

Tyra (Chadylines Queen of rock) 
5 år. 

Bilden är tagen förra sommaren 
när Tyra ligger och solar sig. 

Mvh Anna-Karin och Tyra
Mimmi, Tindra Magics Cappucino 
på semesterresa på Öland förra 

sommaren.
Hälsningar Helena Tegeberg

Zolohouse Formyself "Alvin"

Tricolor Knattings Zolo Mate "Zolo"
Black & tan Chadyline A Kind Of Magic "Hasse"

Ruby Chadyline The Masterpiece  "Tage"
Ägare: Maria ...

Ägare: Sara Olsson
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Mormor och barnbarn!
Foto: Saeed Rezaei

Marianne Gredenhoff delar med sig 
av lite sommarbilder



26

Cavalierer på hugget

Har din hund blivit Champion, eller vill du visa upp din 
duktiga hund som tävlat?

Skicka bild och text till, tidningen@cavaliersallskapet.net

Melba blev Champion på My Dog i Göteborg i Vintras!
 SE UCH Charmdroppens My Melody

Ägare och uppfödare Kristina Lundgren
CERT: 2019-07-27 Ransäter,  Svante Frisk

2019-08-11 Askersund,  Sara Nordin
2020-01-06 My Dog Göteborg,  Bengt-Åke Bogren
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Påskträff i Borås!
Påskhelgen avslutades med Cavalierträff i Annelundsparken i Borås. 
Det har blivit en tradition för oss i Västra att ha träff där under 
påsken. Annandagen bjöd på ett riktigt aprilväder, men det var 
trevligt ändå! Vi gick en tipspromenad med frågor som handlade 
om påsken. Ägg fyllda med godsaker till tvåbenta, tävlades det om 
genom att kasta hundben och rullar med bajspåsar nära ägget, 
närmast vann! Även vikten av ett ägg gav vinst till närmast rätt vikt. 
Alla fyra färgerna representerades på denna träff, även stor 
variation på hundarnas åldrar: allt från 5 månader till 10 år.  En 
trevlig träff för både två och fyrbenta!

Text: Cecilia Ekdahl
Foto: Leif Rosander
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I den här texten kan ni läsa om Hope som nyss klarats sin 
examen och blivit en certifierad assistanhund!

Hope är en arbetande hund som jobbar tillsammans med 
sin 14 åriga matte med autism, add och ångest. Hope är 
hennes assistanshund under utbildning vilket innebär att 
Hope hjälper sin matte att hantera många delar i livet.

Hope är tränad att känna av när hennes mattes ångest 
stiger och hon kan signalera det till sin matte tidigt innan 
ångesten stiger för högt, det gör hon genom att ställa sig 
på bakbenen upp mot sin matte. Det kan utgöra skillnaden 
mellan att bara behöva gå undan en kort stund och att 
inte behöva fly därifrån i panik utan att ha fått sitt ärende 
gjort. Många gånger räcker det med att veta att hjälpen 
och tryggheten finns där i andra änden på kopplet. Hope 
hjälper sin matte att hantera och minska ångesten genom 
att vara nära och krama matte oavsett om de är i skolan, 
i affärer, hos läkare, tandläkare, på matställen eller andra 
besök. Hope finns även där hos sin matte under natten 
och ger förbättrad sömn. En ständig följeslagare och 

bästa vän som alltid finns där och som ger glädje och kan 
lugna och trygga dygnet om.

När Hope jobbar ihop med sin matte har hon på sig ett 
svart täcke med texten assistanshund under utbildning i 
gult från Svenska brukshundklubben. När hon har täcket 
på sig får Hope följa med sin matte in på de flesta ställen 
i samhället och ger på så sätt sin matte en chans att klara 
av vardagliga saker som många av oss andra ofta tar för 
givet.

Vill man följa vår fortsatta resa så finns vi att läsa om på 
Facebooksidan “En flickas dröm om
en assistanshund” eller på Instagram ”Enflickasdrom”.

Text: Maria Sjöberg
Bild: Hope

Tryggheten i andra änden av kopplet…
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LOKALSPALTEN

VÄSTRA
lovastra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
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

christine@cavaliersallskapet.net

Annica Carlsson
Brunnsgärdegatan 8

507 60 Borås
0708 668854

annica.carlsson@home.se

ÖSTRA
loostra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Vakant

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

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

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

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



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 200:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Öppen klass 15 månader >  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass (över 8 år)  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 anmälnings-
avgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till 
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL UTSTÄLLNING!

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.

DATUM 
 
27 juni 2020 

18 juli 2020  

13 sept 2020

11 okt 2020  
 

DOMARE

Eva Eriksson

Kirsti Mättänen (Pandas Kennel)

Gunilla Kuehni Stenberg (Stonehills kennel)

Liz McInally (Dalvrecks kennel)

PLATS

Borås

Lövånger

Falsterbo

Timrå

UTSTÄLLNINGAR 2020



Varför välja en vanlig hundförsäkring när du 
kan välja en cavalier king charlesförsäkring?

Marknadens 
högsta

 ersättnings-
belopp!

Vi skulle vilja erbjuda dig en specialanpassad för-

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

fika behov och besvär som brukar dyka upp i just 

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

en enskild hundras? Jo, vi har fört skadestatistik 

över alla hundraser i Sverige under många år och 

det är den erfarenheten som gör att vi kan anpassa 

försäkringen efter de utmaningar och risker som 

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

Inga problem, vi försäkrar självklart äldre hundar 

och du får samma veterinärvårdsbelopp genom 

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.



Om tidningen är obeställbar vill vi ha tillbaka 
den med uppgifter om den nya adressen till:
Cavalierbladet
c/o Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås

POSTTIDNING B


