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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.
Swish; 123 597 85 56
Ange att det är till Hälsofonden och skriv
ditt namn så vi vet vem som skänkt
bidraget.

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.

Tack för ditt bidrag!
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Redaktörens Rader...
Hej!
En annorlunda sommar är snart till ända men
förhoppningsvis blir det en normal sommar nästa år.
Nästa nummer är julnumret och info om annonsering
finns på annan plats i tidningen.
Ni som vill göra era egna annonser bör tänka på att om ni
vill ha en helsida skall bilden vara stående, en halvsida =
liggande bild och 1/4 där ska bilden vara stående.
Ni som inte vill göra annonsen själv får hjälp av mig utan
extra kostnad.
Jag söker en fin vintrig/julig bild till nästa nummers
framsida. Viktigt att tänka på är att bilden måste vara
högupplöst och dessutom i stående format.
Önskar er alla en härlig höst!
Hälsningar Anna

Utställningar 2020-2021

Som vanligt så vill
jag påminna er alla
om att skicka in roliga
vardagshändelser, foton, artiklar
och krönikor till mig.
Har ni andra fina bilder så får ni gärna
skicka in dem till läsarbilder sidorna.
Om ni behöver hjälp så hjälper jag
gärna till och självklart är det
kostnadsfritt

Korrektur
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Ordföranderader...
Hej Cavaliervänner
Coronan fortsätter att sätta sin prägel på hela samhället och så även på våra aktiviteter.
Efter att aktiviteter helt har legat nere har vi börjat få igång promenader, valpträffar,
utställningar och tävlingar. I bästa fall kan vi ha en uppfödarträff 2020 och ett årsmöte 2021.
Allt efter Folkhälsomyndigheten och Svenska Kennel Klubbens anvisningar och råd.
Utställningen i Helsingborg arrangerade vi enligt en Plan som vi tillsammans med Svenska
Kennel Klubben tagit fram, stor hänsyn har då tagits till de lagar och föreskrifter som finns.
Planen finns på hemsidan under fliken Utställning / Officiella utställningar 2020 / Helsingborg
Vi i styrelsen är ju alla nya och till stor del okända för flertalet uppfödare och medlemmar. En
presentation publicerades i Cavalierbladet men sen slog Coronan till och då även möjligheten
att träffas så ni få lära känna oss. Nu hoppas vi att ni inte tvekar utan hör av er på mejl eller
telefon så skall vi försöka hjälpa till med era ärende.
Under tiden som gått har vi i styrelsen jobbat, och fortsätter jobba, med hemsidan och dess
innehåll, allt via möte online. Vissa saker behöver uppdateras och annat har blivit inaktuellt.
Hemsidan är mest inriktad på information till medlemmar och uppfödare så vi försöker
fördela informationen därefter. Specifik uppfödarinformation lägger vi på Uppfödarportalen
som uppfödare har tillgång till. För Uppfödarutskick och diskussioner jobbar vi för att skapa
en Facebookgrupp för våra Registrerade uppfödare. Underlaget är framtaget och nu skall vi
stämma av med vår webbansvariga för att sätta de sista detaljerna.
På Hemsidan finns även Uppfödarservice under Avel & Hälsa.
Här finns rutinerade uppfödare som fött upp Cavalierer under längre tid och står till
förfogande för frågor och funderingar kring avelsarbetetUppföljning av hälsoprogrammet har efterfrågats i olika sammanhang och den utvärdering
som Rolf Lundgren och Kenneth Persson gjorde 2016 kommer att presenteras på
uppfödarträffar. Förändringarna i hälsoprogrammet som genomfördes 2017 kan tidigast
utvärderas efter 10 - 15 år och detta med anledning av att då börjar vi se resultaten på
hundar efter föräldrar födda enligt förändringarna som genomfördes 2017
Vissa delar som t.ex. Hur vi använder våra hanar i avel, kan vi se trenden på redan nu och
detta presenteras på annan plats i tidningen.
Ta hand om er och håll avstånd
Hälsningar Kenneth

Nästa nummer av
Cavalierbladet är julnumret. Det är
väldigt trevligt med många julannonser så vi
hoppas så många som möjligt passar på att önska era
vänner och valpköpare God Jul till ett kraftigt reducerat
pris!
Halvering av priserna för medlemmars julannonser:
Helsida 300 kr
Halvsida: 175 kr
1/4 sida 100 kr
OBS! Manusstop 2 November.
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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 JUNI-AUGUSTI

Trevlig höst!
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Kennel Tindra Magic´s, Monica Åberg
Kennel Longways, Liv Tikkanen
Kennel Videdalen, Pia Rundquist & Sofie Rundquist Müller
Kennel Cavanettans, Annette Lindfors
Kennel Bibetis, Elisabeth Steén
Kennel Cavanzas, Joel & Andreas Lantz
Kennel Cavillas, Charlotta Hjärpe
Kennel Sanktrottiz, Ida Gustavsson
Kennel Mixarens, Carina Snögren
Kennel Flash´n Smash, Carina Karlsson & Josefin Karlsson
Kennel Charmdroppens, Kristina & Rolf Lundgren
Kennel Mixangels, Helena Karlsson
Kennel Helec´s, Helena Carlsson
Kennel Glittertind, Kari & Dan Sundqvist
Kennel Bergsskiftets, Karin Sahlén
Kennel Elvendream, Eva Zachrisson
Kennel Hejastugan, Susanne Viberg
Kennel Skäckagårdens, Ceciclia Ranvide

Domarexamination av Cavalier King Charles
spaniel
Det var en av sommarens varmaste dagar den 9 augusti i Hässleholm, Skåne. Vi var på
Hässleholms gården, där Nordskånska kennelklubben har sina utomhusutställningar i
normala fall. Men tyvärr är utställningarna inställda i Corona tider. En mycket vacker
plats med stora ytor av gräsmattor och stora gamla lövträd, som gav oss skygga i
denna varma dag.
Domarexaminationen hölls av Erna-Britt Nordin och Eva Liljeqvist Borg. Det var
hundar från 6 kennlar, totalt 10 stycken som granskades av domarna. Sedan var det
aspiranterna som fick bedöma och känna på hundarna, det gäller att bedöma och
gradera hundens förtjänster mot brister. Allt skall jämföras mot Rasstandarden som är
från England. Eftersom rasen Cavalier King Charles spaniel är från England.
Hundarna var så duktiga med tanke på att det var varmt och en ovanlig situation för
några av dom, för andra som är mer vana i normalfall märktes det att både hundar och
förare var lite ringrostiga. Men det var så kul att ställa upp med rasen till domarkåren
och vi välkomnar gärna flera nya aspiranter.
Hur det gick vet vi inte, men vi välkomna er, nya domare på rasen att börja döma vår
fantastiska ras.
Ett stort tack till alla som ställde upp.
Birgitta Persson
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Helsingborg
13 September 2020
Äntligen!!! Med en knapp månads förberedelsetid efter att SKK sagt ja till att
vi kunde få hålla vår årliga ”sydligaste” special var det så dags att sjösätta
”Helsingborg 2020”.
Råådalens Brukshundklubb utgjorde en fantastisk plats att hålla en Covid-19
anpassad utställning på och det var gott om plats att hålla avstånd på.
Dagen till ära gick en arrangörsdröm i uppfyllelse, att få möjlighet att livesända
utställningen, så att även de som inte kunde vara på plats ändå kunde delta i
festen!
Precis när utställningsannonsen hade släppts ringde en av våra nya
medlemmar , Emelie Simmons ,upp mig och undrade om hon kunde hjälpa till
med det som hon var bäst på ”filma” och svaret vet ni ju…..
Först ut att döma på morgonen var Susanne Kryhl som hade 15 valpar samt
avels- och uppfödargrupper valp .
Bästa hanvalp 4-6 mån :”Skäckagårdens Mr Lyrik”, uppf.C Ranvide , äg. Maria
Levin, Sjöbo
Bästa tikvalp 4-6 mån : ”Skäckagårdens Miss Fairytale” uppf. & äg. C Ranvide,
Ystad
Bästa hanvalp 6-9mån: ”Petit Maxim Arctic Express” uppf. & äg.R-M Andersson
Staffanstorp
Bästa tikvalp 6-9 mån: ”Vovvelito Coretta Scott King” uppf. & äg.Christina
Österberg, Kvidinge
Längsta strået i valpfinalen drog sedan; ”Petit Maxim Arctic Express” uppf. &
äg.R-M Andersson, Staffanstorp som blev BIR-valp & ”Vovvelito Coretta Scott
King” uppf. & äg.Christina Österberg, Kvidinge som blev BIM-Valp
Bästa uppfödargrupp valp blev kennel Vovvelito, Christina Österberg, Kvidinge
Bästa avelsgrupp valp hade ”DK U CH SE U CH Toftas Razzle Dazzle”äg. Cathrine
Berglund, Helsingborg
Därefter fick valpägare ge sig av från utställningsområdet via utgången och
kunde följa utställningen lite på avstånd för att lämna plats till hanarna som
stod näst på tur.
Ny domare på rasen och premiär på special för Marie Callert ,som bara ett par
veckor tidigare blivit godkänd som rasdomare på Cavalier!
Marie skipade rättvisa bland de 19 anmälda hanarna på ett mycket trivsamt
och behagligt sätt och i bästa hane såg det ut som följer;
1 bh ”C.I.B Nord U CH Nord V-19 SE V-16 Toftas Tom Tom , Uppf. & äg. Birgitta
Persson, Fleninge
2 bh ”DK U CH SE U CH Toftas Razzle Dazzle” uppf. B. Persson, äg Cahrine
Berglund, Helsingborg
3 bh och Bästa veteranhane ” C.I.B DK U CH FI U CH SE U CH Magic Charm´s
Northern Light, uppf. U & E Olsen , Norge, äg. Andreas & Joel Lantz , Rimbo
4 bh & CERT!!! ”Cavamirs Oberon” uppf. E-B & S Nordin, Gävle, äg. Lars Persson,
Fjälkinge
Res-cert till ” Giggling Outlander” uppf. S Niemi, Finland, äg. Maria Nilsson,
Trelleborg

8

Så var det åter hund- och domarbyte och nu var det Fredrik Nilssons tur att ta
sig an tikarna och finalerna med ett gott humör! Med vant öga tog han sig an
uppgiften och fanns så slutligen sin vinnare i 9 åriga veterantiken och tillika
dagens Bästa Veteran!
1 bt ” DK U CH SE U CH Petit Maxim It`s Only You” uppf. R-M Andersson, äg. R-M
Fors, Glommen
2 bt CERT och dagen till ära Championat!! ” SE JV-18 Toftas Carissa , uppf. &
ägare Birgitta Persson, Fleninge
3 bt ”DK U CH SE U CH Lovepearls For Ever In Love, uppf. & ägare Ros-Marie
Fors, Glommen
4 bt & reserv-cert ” Toftas Golden Globe”, uppf. & äg. Birgitta Persson,
Fleninge
BIR-Junior ” Toftas Golden Globe”, uppf. & äg. Birgitta Persson, Fleninge
BIM-Junior ” Stonehill´s Caption”, uppf. Gunilla Kuhni-Stenberg, Schweiz äg.
Birgitta Persson, Fleninge
BIR-Veteran” DK U CH SE U CH Petit Maxim It`s Only You” uppf. R-M Andersson,
äg. Ros-Marie Fors, Glommen
BIM-veteran ” C.I.B DK U CH FI U CH SE U CH Magic Charm´s Northern Light,
uppf. U & E Olsen , Norge, äg. Andreas & Joel Lantz , Rimbo
BIR: DK U CH SE U CH Petit Maxim It`s Only You” uppf. R-M Andersson, äg. RosMarie Fors, Glommen
BIM: ”C.I.B Nord U CH Nord V-19 SE V-16 Toftas Tom Tom , Uppf. & äg. Birgitta
Persson, Fleninge
Bästa avelsklass med HP: : ”C.I.B Nord U CH Nord V-19 SE V-16 Toftas Tom
Tom , Uppf. & äg. Birgitta Persson, Fleninge
Bästa uppfödargrupp med HP. Kennel Petit Maxim , Ros-Marie Andersson,
Staffanstorp
Ett stort tack till alla som kom och förgyllde dagen, antingen som funktionär
eller utställare, eller både och! Och speciellt tack till Emelie som filmade
under hela dagen!
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Höst kul och Tand tips
Så lär du hunden hitta kantareller
Älskar du kantareller, men har ingen riktig näsa för var
du hittar dem? Hundar har som bekant ett överlägset
luktsinne och med lite träning kan du gå på svampjakt
tillsammans med din fyrfota kompis. På köpet får din
hund lite hjärngympa och efter några timmar i skogen
kommer både du och hunden vara nöjda med att slappa
i soffan efter väl förrättat värv – du förhoppningsvis
med en kantarelltoast framför dig.
Det finns såklart kurser i ämnet men vill du försöka
själv kommer här några enkla tips på hur man kan öva.
Du kan givetvis träna din hund att leta någon annan
favoritsvamp, men kantareller har både ett utpräglat
utseende och doft, som gör dem till en bra sort att börja
med. De är också förhållandevis lätta att hitta i affären
så att du har något att öva med.

Belöna rikligt
I nästa steg placerar du kantarellerna i skogen utan
godbitar. När huden markerar kantarellfyndet så både
berömmer och belönar du generöst. Fortsätt så att
öva på detta tills hunden associerar svampsök med
belöning och uppskattning.
Tänk på:
Att inte öva för länge åt gången.
Att inte tappa tålamodet om det behövs många
träningstillfällen. Även hundar är som individer olika
och kan behöva olika lång inlärningstid.
Att det ska vara lustfyllt och kul att träna – då går
inlärningen lättare.

Ta inte i svampen
Börja med att lägga ut små, små bitar av hundgodis

Källa: Sveland Djurförsäkringar

Usch – min hund stinker ur munnen!

Min veterinär säger att min hund har gingivit och
parodontit. Vad är det för något?
När tandsten sitter nära tandköttskanten, reagerar
immunförsvaret och det blir en inflammation i
tandköttet. Den inflammationen kallas för gingivit.
Den här inflammationen kan sprida sig så att det
så småningom bildas små fickor utefter tandens
rot. Bakterier letar sig ner i de här fickorna, och
inflammationen och bakterierna sprider sig kring
tandroten och in i kindbenet. Till slut finns det inte så
mycket fäste kvar för tandroten, tanden blir lös och
kan tappas. Det är det här som är tandlossning – eller
parodontit.

Det stinker som av gamla sopor i sovrummet om
natten! Kan det komma från hunden? – Ja, det kan
det, säger distriktsveterinär Marie Baaz. Andedräkt
som kan få vem som helst att vända om – ja det
förekommer hos hund, men det ska inte vara så,
förklarar Distriktsveterinärerna.
När skall man som djurägare misstänka att något inte
står rätt till i hundmunnen?
Om du känner att det luktar illa från hundens mun,
då är det något där som inte står rätt till! Hunden
ska inte lukta något särskilt alls i munnen – förutsatt
att den inte ätit upp något stinkande, precis, som t ex
kattlort. Ibland är det ganska vaga symtom som kan
betyda att hunden har problem med munnen. Den kan
äta på ett annat sätt än tidigare – att inte äta alls är
ganska ovanligt – drägla mer, dra sig undan om man
vill klappa den på huvudet eller kinderna, inte vilja
leka med tuggleksaker, eller inte vilja tugga alls. Den
kan också ha nosflöde, i synnerhet från en nosborre,
och den kan ha svullnader på nosen eller kinderna. Om
man öppnar munnen och tittar in i den, kan man ibland
se att det är mer tandsten på någon tand jämfört med
någon annan. Tandköttet kan vara rött och irriterat,
och ibland börja blöda bara man rör vid det. Hunden
ska aldrig ha sår i munnen. Om man misstänker
Min hund har brun beläggning på tänderna – och det ser
ut som om den har något hårt utefter tandköttskanten!
Vad är det?
Beläggningen på tänderna är plack. Plack är en smetig
massa av proteiner, matrester och bakterier. Om man
inte borstar bort placken från tänderna, reagerar den
med saliven i munnen och blir hård – det blir tandsten.
Om den inte tas bort, fortsätter den att byggas på
eftersom plack fastnar även på tandsten.

10

som du sedan täcker med svamp och gömmer i skogen.
Försök att hitta den typ av terräng som kantarellerna
vanligen växer i. Tänk på att inte ta i svampen med
händerna så att du förvillar hunden med din egen doft.
När hunden hittar svampen så berömmer du den.

Ja, men det här med tandlossning – det är väl inte så
farligt?
Bakterierna som finns i tandfickorna kan ta sig ut i
blodomloppet och påverka andra organ i kroppen.
Parodontit kan vara smärtsamt. Riktigt djupa
tandlossningar kan göra att käken kan brytas av bara
genom att hunden tuggar. Det pågår forskning om
tandlossning också påverkar sjukdomar som diabetes,
njursjukdom eller hjärt- och kärlsjukdom. Det lönar
sig alltid att åtgärda tandlossning.
Okej, det här lät ju inte så bra. Vad kan jag som
djurägare göra för att förebygga inflammation och
tandlossning?
Det viktigaste är att borsta hundens tänder, helst
dagligen, båda insida och utsida. Undvik smetig mat
och mat med socker, melass, frukt eller andra snabba
kolhydrater. Låt hunden gnaga på ben av torkad hud.
Om du ger hunden hårda ben som märgben finns
påtaglig risk för tandfrakturer.
Hjälp! Jag tror min hund har brutit av en tand! Vad gör
jag nu?
Tandfraktur är inte så ovanligt. De tänder som drabbas
oftast är framtänderna, huggtänderna eller den stora

kindtanden i överkäken. Den vanligaste orsaken till
att hunden bryter av tänderna är traumatisk – den
snubblar och slår i tänderna, eller biter för hårt
om något som är hårt – till exempel ett märgben.
Tandfrakturer är olika djupa, det vill säga det varierar
hur stor del av tanden som är skadad. Ibland är det
bara en skada i emaljen, ibland är skadan så stor att
tandens pulpa syns och det blöder från tanden. Det här
är en akut skada, och vill man rädda tanden behöver
man snabbt uppsöka veterinär. Det är vanligare att
man upptäcker skadan i ett senare skede, och man vet
kanske inte när det skedde. Ibland har det gått en längre
tid. Är tandens pulpa skadad, tar sig bakterier in i
tanden och ner till käkbenet. Tanden blir inflammerad,
liksom käkbenet. Den här tanden behöver opereras ut.
När jag var hos veterinären med min hund tog de bort

Vad händer med valpens tänder?
Vad är det som händer i valpens
månaderna? – Öppna och kika in!
och välmående de kommande åren
mycket ihop med tandstatusen, säger
Distriktsveterinärerna.

mun de första
Hundens hälsa
hänger väldigt
Marie Baaz hos

Aj – valpen har så vassa små tänder! Hur många tänder
har en valp egentligen?
En valp har mjölktänder innan de får sina permanenta
tänder. Mjölktänderna bryter i allmänhet fram när
valpen är cirka tre veckor gammal, och om alla
mjölktänder bryter fram blir det totalt 28 stycken.
Alla dessa kommer den att tappa, och det är de små
framtänderna som är de första som byts ut. Valpen
börjar tappa dessa när de är cirka fyra månader
gammal, och när hunden är cirka sex månader gammal
har den som regel tappat alla sina mjölktänder. De
permanenta tänderna är betydligt större, och inte
heller lika vassa.
Min valp lekte med en annan, större hund, och sedan
såg jag lite blod från munnen – är det farligt?
Det behöver inte vara farligt, men det ska alltid
kontrolleras! Varför blöder den lite från munnen?
Kommer det från en mjölktand som redan satt löst,
och hunden tappat den i samband med leken, då är
det ingen fara. Men om det är en mjölktand som är
avbruten och blöder, då betyder det att tanden är så
skadad att pulpan är exponerad och det är en akut
skada. Bakterier tar sig in i den öppna pulpan och kan
infektera såväl tand som käkben. För att inte riskera
att den permanenta tanden ska bli skadad bör man
– väldigt försiktigt – operera ut tanden Ofta är det
canintänderna, de små huggtänderna, som skadas och
bryts av. Att dra ut en mjölktand är en operation, och
valpen behöver bli sövd inför ingreppet. Har valpen en
skadad mjölktand, kontakta alltid en veterinär för att
åtgärda skadan!
Min valp är snart sex månader gammal och har dubbla
huggtänder i överkäken! Vad gör jag nu?
Det är inte ovanligt att valpen inte tappar sina
mjölktänder riktigt när den ska. Ibland kan den
permanenta tanden växa ut helt, och mjölktanden
vill ändå inte släppa taget. Mjölktänder som sitter i
vägen måste tas bort, för att inte skada de permanenta
tänderna. Ibland kan man behöva ta bort mjölktanden
lite tidigare än när de normalt skulle tappas, för att
försöka förhindra att hundens framtida bett blir

femton tänder! Femton stycken! Hur ska min hund nu
klara sig?
Din hund kommer klara sig alldeles utmärkt! En hund
klarar sig bra även helt utan tänder; den kan äta, leka
och må bra. Det är faktiskt mycket bättre att ha få men
friska tänder, än tänder som är sjuka.
5 myter om hundars tänder:
1.
2.
3.
4.
5.

Man behöver inte borsta hundens tänder
Brutna/skadade tänder behöver inte åtgärdas då
de läker av sig själva
Så länge hunden fortsätter äta har den inte ont
Hunden behöver ha kvar sina tänder för att leva
ett fullvärdigt liv
Hundens tänder blir bruna med åldern

snett eller felaktigt. Ofta är det lätt att se att det är en
mjölktand som sitter kvar, till exempel när hunden får
två huggtänder på samma ställe. I överkäken sitter
den permanenta tanden alltid framför mjölktanden,
och i underkäken växer den permanenta tanden alltid
ut innanför mjölktanden. Oftast är det canintänderna
som kan ge problem om de inte tappas i tid. Man
kan försöka få dem att lossna genom att trycka på
dem, men tryck på en tand kan ibland uppfattas som
smärtsamt, så man får vara försiktig! Ibland tappas
inte mjölktanden eftersom det inte finns något anlag
för den permanenta tanden under. Det är oftast en
liten kindtand detta gäller. Mjölktanden är inte lika
stark som den permanenta tanden, men det är inte
alltid så lätt att med blotta ögat se att det faktiskt är
en mjölktand som sitter där och inte en permanent
tand. I allmänhet behöver man inte ta bort den här
mjölktanden, utan den kan få sitta kvar.
På min valp hamnar huggtänderna fel – de som växer
fram i underkäken verkar gå rakt in i gommen! Vad
gör jag nu?
Det händer ibland att hunden får bettfel, det vill säga
att de permanenta tänderna inte hamnar där de är
tänkta att vara. Hos en del raser är bettfel en del av
rasbeskrivningen, till exempel har kortnosiga hundar
i allmänhet underbett. Bettfel kan gå att åtgärda
med enkla medel. Ibland kan det sluta med att man
får ta bort den tanden som kommer fel, eller någon
annan tand som hamnar i vägen. Målet är att hunden
ska kunna stänga munnen utan att tänderna slår i
varandra eller att den biter sig själv, för detta gör ju
ont. Om du är osäker, kontakta en veterinär, gärna
en som arbetar med smådjurstandvård, så kan denne
hjälpa dig!
Jag har hört att det är viktigt att borsta tänderna även
på min hund. När ska jag börja?
Ju tidigare du vänjer valpen vid att du är och tittar,
pillar och borstar i munnen, desto enklare blir det när
den är större. Du ser också tidigt, om den får skador
på sina tänder eller om det finns annat som behöver
åtgärdas i munnen. Om inte förr, är det bra att börja
borsta tänderna när de första permanenta tänderna
tittar fram. Använd en mjuk barntandborste och borsta
försiktigt. Gör det till en mysig stund, som valpen ser
fram emot!
Ta för vana att titta din valp i munnen! Då upptäcker
du tidigt skador på tänder eller om något fastnat
mellan tänderna på den.
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Hur vi använder våra hanar i avel
Sedan 2001 har vi inom rasen ett hälsoprogram avseende blåsljud på hjärta och 2017
omarbetades detta med bl.a. ny lägsta ålder för avelsdebut för både hanar och tikar satt till 3
år (under förutsättning att föräldrarna har intyg på hjärta UA, utan anmärkning, efter 5 år)
samt begränsningar på max 5 kullar för hanar upp till 6 år. Efter 6 år och nytt hjärtintyg utan
anmärkning finns inga begränsningar på antal kullar. Tanken är att få en ökad användning av
äldre friska hanar.
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/uttolkning-av-halsoprogram-cavalierking-charles-spaniel.pdf
Avel & Hälsa har gjort en utvärdering av hanens ålder vid parning efter omarbetningen av
hälsoprogrammet 2017. I diagrammet nedan ser vi att det skett en ökning på genomsnittsålder
från 5,2 år 2016 till att 2019 ligga på 5,7 år
Se även på vår hemsida där vi nyligen uppdaterat uppföljning t.om 2019
https://www.cavaliersallskapet.net/avel-och-halsa/uppfoljningar-avel-halsa/
Cavaliersällskapet ser detta som positivt att det skett en ökning av användningen av äldre hundar.
Att uppfödarna jobbar på bra med dom nya avelsreglerna och jobbar för en ökad användning av
äldre hanar trots att det är svårt att hitta äldre meriterade hanar.
Utdrag ur RAS, Rasspecifik Avels Strategi https://www.skk.se/globalassets/dokument/
rasdokument/ras-cavalier-king-charles-spaniel.pdf
Äldre hanhundar bör användas i större utsträckning än idag. Detta för att komma tillrätta med de
hälsoproblem som finns i rasen, där det mest utbredda är MVD (mitral valve disease), innebärande
blåsljud på hjärtat
Diagrammet ovan visar hanens ålder det år kullen föddes.
Vi kan i detta diagram utläsa den procentuella användningen av hanar i de olika åldrarna.
Snittåldern varierar mellan åren och har ökat från 5,2 år 2016 till 5,7 år 2019.
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Hjärtkontroller / Hjärtintyg
Kronisk hjärtklaffsdegeneration förekommer hos Cavalier King Charles spaniel, det är enligt
forskning en ärftlig sjukdom och ser ungefär likadan ut runt om i världen, dock ser det lite bättre ut
hos våra svenska hundar då vi sen 2001 har ett hälsoprogram på just hjärtat. Hälsoprogrammet har
visat på förbättringar vad gäller tiden för insjuknandet, dvs inte lika många unga hundar insjuknar.
För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen för våra hundar har hälsoprogrammet omarbetats
och from 2017 01 01 gäller nya regler.
Enl. statistik så har vi under de år vi har haft hälsoprogrammet dvs 2001 - 2015 lyckats skjuta
debutåldern 1 år framåt från ca 5 år till ca 6 år. Forskare anser att hundar som får blåsljud efter 7
års ålder klarar sig mycket bättre än hundar som får blåsljud tidigare.
Undersökningen med hjärtintyg ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och
kattens sjukdomar och i enlighet med av SKK fastställd metod, d.v.s med Stetoskop. Hjärtintyget
ska vara utfärdat på SKKs blankett. Endast hjärtintyg som insänts till SKK i original registreras.
Veterinären beställer intyg från SKK.
Kostnaden ligger normalt mellan 500: - – 700: Cavaliersällskapets Lokalområde försöker ha årliga lokala träffar där veterinär finns och gör
undersökningen med hjärtintyg till reducerat pris. Vårt avlånga land ger oss många utmaningar i
avstånd och därav blir det svårt i många områden.
Vi i Cavaliersällskapet önskar att ni börjar med dessa undersökningar och hjärtintyg för hundarna
vid 3 års ålder och därefter årligen fram tills hunden eventuellt får blåsljud. Dessa resultat är oerhört
viktiga för att hjälpa forskare och uppfödare att hitta de friska linjerna för att utveckla sin avel och
förbättra Cavalierens hälsa.
Om hunden får blåsljud behöver vi inte fortsätta kontrollerna och efter 8 års ålder subventionerar
Cavaliersällskapet medlemmar med 200:- per undersökning mot att intyget alternativt kopia mejlas
till avel.halsa@cavaliersallskapet.net eller via post till:
Sofie Rundqvist Osby 3518
242 93 Hörby
Tina Bergqvist Ekolsundsvägen 3 749 50 Ekolsund
Avel & Hälsa Tina / Sofie
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Valpträffar
Under fyra veckor i sommar har vi haft valpträffar för våra medlemmar, intresset var så
stort att vi fick dela in oss i två grupper.
Deltagarna fick vid första träffen i Osbyholm möjligheten att få tips och råd kring
vardagslydnad, hur man uppfostrar sin valp och hur man beter sig kring andra hundar.
Vi gick genom enkla övningar och fikade sedan tillsammans där man fick möjligheten
att ställa frågor och dela erfarenheter med varandra.
Vid vår andra träff var vi inne i Hörby centrum för att ha miljöträning så att valparna
får upptäcka nya dofter, ljud och upplevelser. Tredje träffen var vi återigen i Osbyholm
och fortsatte med tidigare övningar men gick också genom päls- och tandvård. När vi
kom fram till vår sista träff så sågs vi i Järavallen och fortsatte med vår miljöträning.
Tack till våra härliga valpköpare och till alla som hjälpte till under dessa veckor
Pia Rundquist Videdalens Kennel, Birgitta Persson Toftas kennel, Elisabet Steen Bibetis
Kennel, Rose-Marie Petit Maxim Kennel
Fotograf: Kathrine Berglund Zinkitens Kennel
Tack till våra härliga valpköpare och till alla som hjälpte till under dessa veckor
Pia Rundquist Videdalens Kennel, Birgitta Persson Toftas kennel, Elisabet Steen Bibetis
Kennel, Rose-Marie Petit Maxim Kennel
Fotograf: Kathrine Berglund Zinkitens Kennel
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Sommarträff i Stora Höga
Lördagen 4 juli var det äntligen dags för Cavaliersällskapet Västras sommarträff hemma hos
oss i Stora Höga! Med tanke på rådande omständigheter planerade vi för att vara utomhus och
hoppades givetvis på fint väder!
Morgonen bjöd dock på regnskurar, så fikaborden dukades upp i garaget. Men lagom till att
första sällskapet anlände så upphörde regnet och lyste sedan med sin frånvaro under hela
träffen! Temperaturen var alldeles lagom för såväl vovvar som mattar&hussar.
Först blev det mingel i trädgården där alla hundarna kunde springa lösa, utom en liten tik som
blev lite väl flitigt uppvaktad av intresserade hanar. Under tipspromenaden kunde hon dock följa
med sist i sällskapet. Totalt var det 18 hundar! 17 cavalierer och 1 king charles! Underbart att se
alla glada hundar ihop!
Efter mingel med kaffe&smörgås var det således dags för tipspromenad och vi styrde stegen mot
skogen där vi gick en 2,5 km runda med frågor om hundar.
Väl tillbaka blev det mer mingel och prisutdelning. Alla hundar verkade trötta och nöjda när vi
avrundade träffen som varade i nästan tre timmar.
Det blev en mycket trevlig dag och jag är tacksam för förtroendet att få anordna denna träff!
Stort Tack till alla tvåbenta och fyrbenta som deltog!
Vid pennan
Linda Plannthin
Foto
Sofia Strandberg
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Sommarpromenader i Östra
Efter en vår lik ingen annan – var glädjen stor när vi fick okej från SKK att börja ha promenader
igen.
Vi började med en promenad i början av juni vid Säby gård, i Järfälla norr om Stockholm. Det var
13 cavalierer som deltog med familjer. Vi inledde med sedvanligt cavaliermingel, sedan tog vi en
härlig promenad bland skog, hagar och ängar. Promenaden avslutades med gemensam fika vid
Säby gårds café.

I juli hade vi sedan en promenad i sommarstaden Norrtälje. 11 cavalierer med familjer hade
tagit sig till Roslagen. Vi samlades vid Kärleksuddens badplats där hundarna fick umgås en liten
stund innan vi gick ut mot Borgmästarholmen, där det var flera av hundarna som uppskattade
pausen vid hundbadstranden. Vi promenerade sedan i Socitetsparken där vi fikade i skuggan som
avslutning.

Augustipromenaden hade vi på Gärdet och Djurgården, i Stockholm. Efter en lördag med nästan
ihållande regn, sken solen åter och vi fick en jättehärlig promenad. Vi började med lite mingel och
fotografering, sedan gick vi över Gärdet bort mot Djurgården. Vid ett par ställen stannade vi till
och lät de hundar som ville bada i Djurgårdskanalen. Innan vi var tillbaka vid tv-huset var det
gemensam fika som gällde. Allt som allt var det 15 cavalierer med familjer som deltog under delar
eller hela promenaden.
Text och bild: Malin Flood
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Sensommar-träff!
En fin söndag i slutet av augusti hade vi
cavalierträff i Sjömarken, en mil utanför Borås.
Två av 14 hundar gillade att bada och tog sig
en simtur! De andra tittade på, och var inte
alls sugna på att bli blöta! Efter badet gick
vi till en inhägnad hundrastgård, som ligger
vackert i skogsmiljö. Här hade vi sökaktivitet
för de fyrbenta, och andra utmaningar för de
tvåbenta. Sedan fikade vi tillsammans i det
härliga vädret!
Foto: Leif Rosander
Text: Cecilia Ekdahl

Cavalierträff bland blommor och blader
I all enkelhet hade vi cavalierträff i Umeå den 18 augusti. Bättre att det blir av än att göra
det alltför invecklat. Så tillsammans gick vi en skön promenad med våra små Bessie, Nova,
Popsie Pim, Rio, Doris, Saba och Stella genom en park. Slog oss ner i en liten blomsterträdgård
som finns i parken. Vi ställde till soffor och stolar så vi höll avstånd men ändå kunde prata
med varandra. Tänk så mycket det finns att prata om när man har saker gemensamt runt
cavaliererna både glädje och sorg berördes. Så roligt att ni kom och håll utkik på facebooksidan
cavvis-gänget i Umeå så träffs vi framöver .
/ Carina
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Lyckas Trickskola
Lär din hund att backa runt dig

Hej på er! Tiden springer iväg och hösten smyger sig på. För er nya valköpare och
läsare så heter jag Julia, är 22 år och driver tillsammans med Lycka 2år trickskolan.
Idag tänkte vi gå igenom hur man lär sin hund att backa runt sin förare.
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 exempelvis 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 inlärningen
Det första du gör är att bestämma dig för vilket håll du vill att
hunden ska backa runt dig, när du bestämt dig för det så
börjar du med att ha hunden ståendes på sidan om dig. Utgå
ifrån att hunden ska stå väldigt nära dig.

Ta sedan godis i handen och håll framför hundens nos, vinkla
sedan godisen utåt mot sidan, när hunden inte når godisen
kommer den förhoppningsvis att backa bak och svänga med
bakpartiet bakom dig, belöna så fort hunden tar ett litet kliv
bakåt. Upprepa sedan detta ett par gånger innan du går
vidare.
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När du har hunden ståendes bakom dig fortsätter du på
samma sätt att föra godisen ”utåt” så att hunden svänger
ytterligare. Här kan du nu möta upp hunden med godis i
andra handen och fortsätta på samma sätt att föra
godishanden utåt så att hunden tillslut kommer runt och
hamnar ståendes framför dig, tänk på att få till sista svängen
så att ni slutar där ni hade eran startposition. Då har ni backat
ett helt varv runt.
När hunden har förstått vad den ska göra så lägger du till ett kommando tillexempel
ÓbakomÓ eller ÓruntÓ. Man fŒr lŒta fantasin ßšda nŠr man hittar pŒ kommandon, men
tänk på att det inte ska bli svårt för hunden att skilja på olika kommandon som kan
låta väldigt lika. Lyckas kommando för att backa runt mig är ”om”.
Om ni har en hund som backar rakt bakåt och inte följer med
med kroppen kan ni hjälpa till genom att tillexempel stå i ett
hörn eller blockera vägen rakt bak, här har jag till exempel
vält två stolar mot varandra så att Lycka inte kan backa rakt
bakåt utan måste svänga samtidigt som hon backar. Viktigt
att man belönar på olika ställen så att hunden förstår att den
hela tiden gšr rŠtt, nŠr det bšrjar ßyta pŒ kan man minska pŒ
belöningsställena och få ner det till cirka två belöningar per
varv.

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. Ni kan
hitta en Þlm nŠr Lycka backar runt mig pŒ vŒr instagram @Lyckasshow! I skrivande
stund inser jag hur svårt det är att förklara tillvägagångssättet i text, så har ni några
frŒgor eller funderingar Šr det bara att kontakta mig pŒ Instagram sŒ ska jag gšra mitt
bŠsta fšr att hjŠlpa till! Lycka till, ni Šr bŠst!
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Läsarbilder...

Foto: Anna Ramén

Foto: Inger Jacobsson

Foto: Carina Karlsson

Foto: Saeed Rezaei
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Foto: Linda Plannthin

Foto: Sofie Hansson

Foto: Helena Carlsson
Foto: Leif Rosander
Foto: Charlotte Hjärpe

Foto: Bertil Lindfors
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Cavalierer på hugget
BPH i Nyköping
Den 9 augusti hade vi en träff med 8 hundar som genomförde BPH. På Nyköpings
Brukshundsklubb.
Det var så roligt o se alla hundar hur dom tog sig igenom banan.
Men doc på avstånd kunde man se. PGA covid-19. Fick vi inte vara med på banan. "Med all respekt".
Hoppas få till 2 grupper nästa år. Maj o Augusti 10-12 hundar Finns intresse hör gärna av er på
min mailadress. helena,karlsson@cavaliersallskapet.net
Vid pennan Helena Karlsson

Mixangels Tara Ägare
Annika Sem

Mixangels Ulicia
Ägare Helena
Karlsson

Mixangels Vevina Ägare
Sandra o AnnSofie
Embretsen

Mixangels Tomas
Ägare Viktoria/Helena
Karlsson

Seasons Royal Queen of
the night Ägare Annelie
Johansson

King Cava's Elthira
Ägare Tilde Andersson
Cederholm

Nocturnes Ebba Grön Ägare
Susanne Blom

Ingenbild
Chadyline Darlin Companion Ägare Ann-Katrin Åslund
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Cavalierer på hugget

Champion i viltspår 2020
RLD N RLD F
Queenoustie´s Zirkon (Conny)
Ägare Maria Larsson
Uppfödare Anna-Karin Nilsson
Förare i viltspåret Linda Rylander
Foto Sandra Falk
Maria Larsson

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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Välkomna på KM i Agility & Rallylydnad!!!
Söndagen den 1 november anordnas KM i agility & rallylydnad på Dogorama hundhall i
Karlstad.
För att delta i KM måste du vara medlem i Cavaliersällskapet.
Domare: Jaana Himmel från Karlstad BK dömer båda grenarna.
Starttiderna är preliminära, det beror på hur många anmälningar vi får.
Starttid Agility kl 12.30
Starttid Rallylydnad ca kl 14.00
Agilitybanorna är mellan klass 1 & 2 i svårighetsgrad och hunden måste ha fyllt 18
månader för att delta.
En hoppklass och en agilityklass, loppen läggs ihop och en vinnare utses.
I rallylydnaden ska hunden uppnått 10 månaders ålder för att delta.
KM följer reglerna för DM, dvs det är en öppen klass där 15 av de 40 skyltar nedan kan
ingå. Ekipagen väljer om de vill starta med kopplad eller okopplad hund. Ekipaget med
högsta resultatet vinner, vid samma poäng avgörs km:et genom ett skiljelopp.
DM skyltar:
102-133 utom 109, 110, 118, 123, 124. 125
215, 217, 219, 220
305, 308, 311, 314, 315, 316
407, 410, 414
Kostnad: 100:- per ekipage i både agility & rallylydnad som anmäls och betalas senast
25/10 till swishnummer 123 59 78 556
Anmälningar skickas till maria.warg@cavaliersallskapet.net
Ange hundens stamtavla namn, tilltalsnamn, födelsedag, ditt namn, telefonnummer och
medlemsnummer.

Hjärtkoll
Officell Rallylydnadstävling 28-29/11 dubbla starter i
samtliga klasser på Dogorma Hundhall i Karlstad

Ta ett hjärtintyg på din cavalier 3
år eller över

Lördag den 28 november 2x Avancerad klass och 2x
mästarklass
https://sbktavling.se/competitions/33740

Den 23 oktober ordnar
Cavaliersällskapet södra Hjärtkoll
På Djurkliniken i Löberöd
Hörbyvägen 9,
241 62 Löberöd
Kl 14-17

Söndag den 29/11 2x Nybörjare & 2x Fortsättningsklass
https://sbktavling.se/competitions/33741
Anmälan gör ni Sbk tävling, länkar till tävlingarna finns
under varje tävling.

Medlemmar i Cavaliersällskapet
200kr
Icke medlemmar 300kr
Anmälan till piarundquist@
hotmail.com
Sista anmälningsdag 19/10

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.
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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
Linda Plannthin
Lilla Hamburgvägen 1
44461 Stora Höga
070-355 64 17
l.plannthin@hotmail.com
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
200:Juniorklass 9-18 månader 		
350:Unghundsklass 15-24 månader
350:Öppen klass 15 månader >		
350:Championklass 			350: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 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 2021
DATUM

PLATS

DOMARE

20 Februari

Upplands Väsby

Joel Lantz (Cavanzas Kennel)

8-9 Maj

Eskilstuna

3 Juli

Borås

Robert and Heather Lamont (Moorfields
Cavaliers)
Dan Ericsson

17 Juli

Lövånger

Kirsti Määttänen (Pandas Kennel)

12 September

Falsterbo

Gunilla Kueheni Stenberg (Stonehills kennel)

10 Oktober		

Timrå

Liz Mclnally (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

