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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

Cavaliersällskapet har idag drygt 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 

fonden.

Uppfödare och hanhundsägare, skänk 25 
kronor per valp till fonden! Litet eller stort 
bidrag är lika välkommet och betydelsefullt. 
Alla som skänker pengar till fonden får sitt 
namn publicerat i nr 4 av Cavalierbladet. 
Vill du inte stå med namn i tidningen, ange 
att du vill vara anonym på talongen. Sätt in 
ditt bidrag på SCKCS Plusgiro 798919-7. 

Ange att det är till Hälsofonden och skriv 
ditt namn så vi vet vem som skänkt 
bidraget. 

Tack för ditt bidrag!

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. 

enbart om en tillfällig överlåtelse till utomstående part.

Medlemsförmån AGRIA 
Alla medlemmar i Cavalierssällskapet får 
10 % rabatt på sin hundförsäkring.

SPONSORER Samarbete



4

4    Redaktörens rader

6    Ordföranderader

8    Avel och hälsa

12  Min bästa vän

13  Nose Work KM 2019

14  Utställning Lövånger

17  

18  Färgindelade Utställningen

19  Hildas Agillity Skola

20  Cavalierer På Hugget

21  Trickskolan

22  Just for fun Cavaliershow

25  Anslagstavlan

26  Utställning Borås

28  KM Rallylydnad

29  Läsarbilder

21  Händelser Lokalområdena

36  Lokalspalten

38  Utställningar 2019-2020 

INNEHÅLL Redaktörens Rader...

Hej!

Vill påminna alla om att det nu är dags för julannonserna 
att skickas in. Vill ha in dem senast 2 november.
Vill ni att annonerna ska täcka en hel sida så tänk på att 
lämna marginal på en halv cm på ramen.

Något vi i redaktionen tycker saknas i tidningen är olika 
artiklar, bilder och diverse saker från er, våra läsare!

Här ni varit på en tävling, utställning, kanske på en 
semester eller bara vill berätta något om er och eran 
Cavaliers vardags liv, Skicka in!

Kanske du har en rolig, intressant och lärorik berättelse 
för andra att dela med dig av. Kanske du har en hund som 
är med dig på jobbet eller att din hund och du alltid gör 
något speciellt tillsamans. Allt är välkommet att skicka in!

Behöver ni hjälp med att få  ihop några rader eller en 
hel artikel så är det bara att kontakta mig på mail: 
tidningen@cavaliersällskapet.se, så hjälps vi åt att sätta 
ihop något.

Kennel Videdalens, Pia Rundqvist
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LO Södra
Anna Rolfner, Helsingborg
Helena Andersson, Löberöd
Kristian Larsen, Helsingborg
Petra Ainemo, Hultsfred
Lena Nilsson ,Svedala
Monica Forsberg, Perstorp
Karin Ralsgård, Limhamn
Marie Johansson, Lund
Linda Edhjelm, Lomma
Charlotta Ahlgren, Ängelholm
Zophie Lentz, Klagshamn
Camilla Ljung, Staffanstorp
Margareta Land, Färlöv
Ylva Linbacker, Malmö
Ann-Margreth Andersson, Höganäs
Gunnar Hjelm , Oskarshamn
Lisa Josefsson, Helsingborg
Jessica Vidarsson, Växjö
Lars Rosén, Skanör
Britt-Inger Nilsson, Karlskrona

LO Västra
Sara Olsson, Karlstad
Anette Broström, Karlstad
Jenny Johansson, Partille
Sara Norberg, Charlottenberg
Therese Bråberg, Vänersborg
Cassandra Falk, Göteborg
Magnus Fritiofsson, Oskarström
Susanne Cronholm , Sandared
Gunwer Hildingsson, Järpås
Florence Sjöström, Landvetter
Marie Hansson , Halmstad
Annika Matiasson, Kungälv
Hanna Asting Bäckerås, Fjärås
Lilian Lantz, Torslanda

LO Östra
Christina Hermansson, Älvkarleby
Annika Gottberg, Huddinge

Charlotte Skyrbrigg Lundin, Åkersberga
Jennie Astbrant, Nyköping
Jeanette Thögesen Mattsson, Hallstavik
Marianne Aspelin, Norrtälje
Emmy Andersson, Valla
Ida Dahlström, Åkersberga
Alicia Nilsson La Torre, Huddinge
Christine Forss, Norrköping
Viktoria Emteus, Spånga
Pia Björkander, Nyköping
Mikaela Forss, Norrköping

LO Gävle Dala

Ann Mukkala, Borlänge
Anna Myrberg, Edsbyn
Annelie Svensson, Mora
Lina Lestander, Sandviken
Annelie Holmsten, Gävle
Elenor Hjalmarsson, Köping

LO Nedre Norra

Morgan Gahlin, Frösön
Malin Andersson, Bjästa
Anna-Karin Näslund, Själevad
Elin Svedin, Sundsvall

LO Övre Norra
Anette Kelk, Umeå
Liselotte Ljungholm, Skellefteå
Anna-Lena Magnusson, Umeå
Lise-Lott Martinsson Ekman, Luleå 
Marie Von Heijne, Luleå
Erika Hedgren , Gammelstad

Utomlands
Susanne Buettner, Norge
Iris Beate Kristensen, Norge

Hjärtligt välkomna alla nya 
medlemmar i Cavaliersällskapet

Juni-Augusti 2019
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Hej alla Cavaliervänner !

Jag hoppas att ni haft en härlig och avkopplande sommarledighet som tillfört massor med 
energi till de aktiviteter som arrangeras av klubben under hösten. 

Det är glädjande att notera det växande intresset för tävlingssporterna bland våra 
medlemmar samt de utmärkta prestationer som utförs. Även våra arrangemang av 
tävlingssporter har ökat starkt de senaste åren. De populäraste hundsporterna bland 
medlemmarna är rallylydnad, agility, freestyle, lydnadsprov och nosework. 

Det är också glädjande att utbudet av aktiviteter i våra lokalområden är växande. 

cavalierägare som inte ännu är aktiva inom tävlingssporter och/eller utställning. Efter 

deltagare.

Kennelfullmäktige (KF) är Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ och hålls 
vartannat år. I år genomförs KF 28–29 september. Förutom företrädare för kennelklubbens 
centrala organisation deltar representanter för de olika läns- och specialklubbarna, totalt 

Utöver stadgeenliga ärenden kommer 32 motioner att avhandlas under de två dagarna. 
Logga in på skk.se och sök på KF 2019 så får ni en sammanställning av alla ärenden. Bl 
a SKKs samarbete med privat sektor, SKKs gemensamma värdegrund och översyn av hur 
SKKs specialklubbar är organiserade är av intresse för vår klubb.

Klubbens valberedning är nu aktiva i rollen att förbereda valen vid årsmötet 2020. Ni är 
välkomna att kontakta valberedningen om ni har intresse för föreningsarbete eller har 

av förtroendevalda inom klubbens verksamhetsområden för att genomföra och utveckla 
verksamheten i klubben.

Det är nu aktuellt att föreslå kandidater till Cavaliersällskapets årliga utmärkelser. 
De som grundas på nomineringar är följande: Uppfödarplakett, Nominering till SKK:s 
Hamiltonplakett, Förtjänsttecken, Årets Bragd Cavalier, Årets Allround Cavalier. Jag 

förslagen till styrelsen. 
Utmärkelser för Årets utställningsprestationer, Årets tävlingsprestationer och 

cavaliersallskapet.net/om-cavaliersallskapet/styrelse/arbetsordning/

Min förhoppning är att utbudet av aktiviteter under hösten motsvarar förväntningarna. 
Nöjda medlemmar är A o O för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Hälsningar
Hans 

Ordföranderader...
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Kontakta Kari Sundqvist för beställning: 

 E-mail: kari.sundqvist@cavaliersallskapet.net 
 Hem: 0555 704045 
 Mobil: 070-310 20 11

 

Pris, inklusive portokostnad:  

 för medlemmar i Cavaliersällskapet 379 kr  
 för övriga 479 kr
 Betalning ska göras i förskott till klubbens Plusgiro 79 89 19-7

Klubbens grafiska profil 

En grafisk profil inom en organisation är de regler som beskriver användandet av 
organisationens logotyp samt vilka färger och bokstavstilar som ska användas i de 
trycksaker organisationen producerar. Anledningen till fastställande av grafiska 
profiler är i huvudsak att ge ett likriktat användande av de bilder och texter som 
representerar organisationen och fungerar som dess "ansikte utåt". 

Klubben saknar en fastställd grafisk profil och därför påbörjade styrelsen våren 2019 
arbetet med att utforma en grafisk profil för klubbens informations- och 
marknadsföringsmaterial. Första steget i detta arbete blev att göra en minimal 
förändring/uppfräschning av klubbens logotyp till två varianter samt till ett format som 
förenklar tryck och digital användning. Vi kommer under hösten att påbörja införandet 
av klubbens grafiska profil. Till att börja med på Webb och Facebook, i 
Cavalierbladet, på Beach Flags och Roll Ups för våra utställningar, tävlingar och andra 
arrangemang. Efter hand kommer vi att tillämpa den grafiska profilen på våra 
informationsbroschyrer, brevpapper, kuvert mm. 

 

 

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 kraftigt reducerat pris!!

Halvering priserna för medlemmars julannonser, dvs
Helsida 300 kr, Halvsida 175 kr och 1/4 sida 100 kr

OBS! manusstopp 2 November.
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Om din tik blir nedstämd eller uppför sig konstigt efter 
löpet så är risken att hon drabbats av skendräktighet 
stor. Man räknar med att 40 procent av alla tikar blir 
skendräktiga. Under skendräktigheten tror tiken själv att 
hon ska få valpar och uppvisar både fysiska och psykiska 
symtom.
Skendräktighet är ingen sjukdom utan är tikens hormonella 
beredskap för att ge di och vårda valpar. Omedelbart efter 
att tikens höglöp (östrus) avslutas, inträder metoöstrus, 
en period som motsvarar dräktighetstidens längd. Den 
här perioden inträder vare sig tiken paras eller inte. Även 
om du inte parar din tik så kan hon alltså få symtom på 
dräktighet, skendräktighet.
Varför blir tiken skendräktig?
Varför blir då egentligen tiken skendräktig? För den nutida 
hunden fyller inte skendräktigheten någon funktion utan 

skendräktigheten en viktig funktion. Bland vargarna är 

starkast om endast generna från de sundaste och starkaste 
djuren (alfahanen och alfatiken) förs vidare.

hon inte själv kan ta hand om sina valpar, ska någon av 
de andra, skendräktiga, tikarna kunna gå in och ge di åt 
valparna i stället för mamman. På så vis säkerställs att just 
ledartikens anlag förs vidare till nästa generation.

Hur påverkas tiken av skendräktigheten?
De synliga tecknen på skendräktighet brukar uppstå en till 
två månader efter löpet. Rent fysiskt kan tiken kan gå upp 
i vikt och hon blir då gärna svullen runt buken. Hon kan få 
juversvullnad och bilda mjölk eller ett tunt sekret i juvren. 
Ätstörningar förekommer också. Ofta vill tiken inte äta 
alls under en period och då är det naturligtvis viktigt att 
du ser till att hon i alla fall får i sig vatten. Vissa tikar får 
istället ökad aptit.

Tikens beteende kan också påverkas. Hon kan få ett 
utpräglat modersbeteende; hon bäddar och bygger bo. Hon 
kan också vara allmänt rastlös och orolig. Det händer även 
att tiken adopterar allehanda ting, till exempel gosedjur 
och skor, som sina ungar. Tiken kan också bli nervös eller 
slö och ibland ses även en ökad aggressivitet.

de fysiska tecknen och blir kanske lite allmänt nedstämda 
under perioden.
Hur länge är tiken skendräktig?

ett problem både för hunden och för hundägaren. Förutom 
att hunden kan bli nedstämd, vilket orsakar huvudbry även 
hos ägaren, så kan tiken även få fysiska besvär. Ibland 
stimulerar tiken själv mjölkproduktionen genom att tvätta 
och ibland själv snutta på sitt juver. Mjölkproduktionen 
kan orsaka förändringar i mjölkkörtlarna. Med lite otur 

Ibland får tiken även kräkningar under denna period.
Varje tik kan reagera på olika sätt under skendräktigheten. 
Vissa visar alla tänkbara symptom medan andra endast 
visar ett eller ett par. Det är vanligare att en tik visar 
psykiska än fysiska symptom.
Hur kan jag hjälpa en skendräktig tik?
För att motverka att symptomen uppkommer, kan man 
öka motionen på hunden samtidigt som man drar ner på 
maten. Med tanke på att många tikar är högt ovilliga att 
motionera under skendräktigheten och att vissa får ökad 
aptit, så kan det innebära en nog så utmanande uppgift. 
Det kan både vara svårt rent praktiskt och även kännas 
taskigt mot tiken. 
Att öka tikens psykiska stimulans och aktivitet är bra 
under skendräktigheten.
Medicin mot skendräktighet

du kan få av din veterinär som motverkar skendräktighet. 
Denna är att rekommendera om din tik påtagligt påverkas 
av skendräktigheten.

långvarigt hämmar mjölkproduktionen och även påverkar 
symptom som hör samman med mjölkproduktionen. 
Biverkningar av medicinen kan vara övergående slöhet 
och att hunden inte vill äta. Vid medicinering med 

För de tikar som lider av allvarliga besvär, uppvägs 
dessa biverkningar av att tiken får möjlighet att snabbare 
komma på rätt köl efter skendräktigheten och bli sitt 
vanliga trevliga jag igen. Om minsta tveksamhet råder 
om huruvida tiken faktiskt blivit parad under löpet, ska 
dräktighet uteslutas (till exempel genom ultraljud eller 
röntgen) innan medicinen sätts in, då den kan förorsaka 
abort hos dräktiga djur.

När din tik är skendräktig ska du tänka på att försöka 
hålla henne sysselsatt och att ägna henne extra mycket 
uppmärksamhet. Det kan mycket väl vara så att tiken 
genomlider en jobbig period och då behöver hon få 
”skingra tankarna” och känna sig lite extra omhuldad och 
uppskattad.

Källa Agria

Avel och Hälsa

Skendräktighet hos tik
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Lista över vad som är giftigt för hundar:

Blågröna alger
Choklad
Deg
Ekollon

Kakao
Lök
Nötter
Paddor
Russin
Råttgift
Salt
Snigelmedel
Vindruvor
Värktabletter

Xylitol

Misstänker du att din hund har blivit förgiftad?
För att lättare ta reda på om det är någon fara eller inte - 
försök att ta reda på:
Vad din hund har fått i sig
Hur mycket den har fått i sig
Rådgör alltid med en veterinär om du är osäker. Rådgör alltid 
med en veterinär om du är osäker. Du kan ringa FirstVet som 
kan ge råd per telefon alla dagar, året om. Är du med i 
Agria får du fri rådgivning vid akuta sjukdomssymtom eller 
skador för din hund.
Om du måste uppsöka veterinär är det bra att ta med så 
mycket information som möjligt om vad och hur mycket 
din hund har ätit. 

Blågröna alger
Hundar som badar eller dricker vatten ur sjöar eller 
vattendrag under algblomning kan drabbas av förgiftning. 
Blågröna alger innehåller algtoxiner (cyanobakterier) som 
är giftiga för din hund. Om din hund blir förgiftad eller inte 
beror på halterna av algtoxiner i vattnet, hur länge din hund 
badar och om hunden druckit av vattnet.

Misstänker du att din hund är förgiftad, skölj och 
schamponera hunden. Se till att din hund inte slickar sig i 
pälsen.
Symtom
Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp, 
förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, 
lungpåverkan, invärtes blödningar m.m. Kan även leda till 
dödsfall.
Läs mer om blågröna alger på Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt.

Choklad

hundar. Hur mycket choklad en hund klarar är individuellt 
och storleksberoende.
Hur mycket choklad är farligt?

fram exempel på hur mycket choklad 
hunden kan äta utan att bli förgiftad:
En hund på 10 kilo kan äta 12-40 gram 

mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär 
eller djursjukhus behöver uppsökas.
Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den äta ca 100 
gram.
Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre 
choklad. Hunden kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd 
utan att allvarliga symtom uppkommer.
Kom ihåg att mängden choklad varierar beroende på 
hundens storlek.
Symtom: Kräkningar, buksmärta, ökad törst, inkontinens, 
skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning m.m. Kan 
även leda till dödsfall.

Deg
Jäsande degar är inte bra för hundar att äta. Degen jäser i 
magen på hunden och det bildas alkohol. Tillståndet är 
sällan livsfarligt men kan skapa stort obehag för din hund. 
Var därför noga med att ställa degen utom lukt- och räckhåll 
för din hund.

inte skadar sig. En berusad hund kan lätt göra sig illa 
i exempelvis trappor och på bordskanter. Vissa hundar 
kan även bli aggressiva när de blir berusade då de är en 
obehaglig situation för dem.
Symtom: Ostadighet, vinglighet med mera.

Ekollon
Ekollon innehåller tannin som hundar är känsliga för då 
det är frätande. Får hunden i sig en hög dos kan det vara 
dödligt. Fall på förgiftning har exempelvis setts på 
hundar på runt 10 kilo som fått i sig mellan fem och 
tio ekollon.
Symtom: Trötthet, minskad/ingen aptit, feber, 
förstoppning, tjärliknande diarré, njurskada, leverskada 
med mera. Kan även leda till dödsfall.

Getingstick
Ett getingstick eller andra insektsbett eller stick brukar 
inte vara farligt för hunden. Men hundar kan precis som 
människor vara överkänsliga mot exempelvis getingstick 
och därför få en allergisk reaktion. En hund kan, utan att 
vara överkänslig, även drabbas av en allergisk reaktion om 

oftare allergiska reaktioner då de är mer "aggressiva" än 
vanliga getingar.

några tecken på allergisk reaktion kontakta veterinär för 
rådgivning eller uppsök din veterinär vid stora besvär.
Symtom: Lokal svullnad, ömhet, kräkningar, andningsbesvär 
med mera.

Glykol

Kylarvätska och spolarvätska är exempel på vätskor som 

tycka att det är gott att slicka i sig. Om en hund fått i sig 
glykol bildas kristaller i njurarna.

glykolförgiftning.
Symtom: Ökad törst, ökad urinering, vinglighet, nedsatt 
njurfunktion med mera.

Kakao
Kakao innehållet teobromin som är giftigt för hundar. 

Vad är giftigt för hundar?

d
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Hur mycket kakao en hund klarar är individuellt och 
storleksberoende.
Symtom: Kräkningar, buksmärtor, ökad törst, inkontinens, 
skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning m.m. Kan 
även leda till dödsfall.

Lök

i både rå och tillagad lök och kan orsaka blodbrist hos din 
hund. Det är svårt att veta hur mycket lök som kan leda 

Viktigt att tänka på för dig som brukar ge din hund matrester 
är att våra matrester ofta innehåller stora mängder lök.
Symtom: Diarré, kräkningar, kramper, minskad aptit, 
andningsbesvär, bleka slemhinnor, buksmärtor m.m. Kan 
även leda till dödsfall.

Nötter
Macadamianötter anses vara extra giftiga för hund. Tänk 
också på att saltade nötter kan leda till saltförgiftning hos din 
hund.
Symtom: Minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, nedsatt 
leverfunktion, diarré, magproblem, vinglighet, slöhet, 
förlamning m.m. Kan leda till dödsfall.

Paddor
Paddor har körtlar under huden som utsöndrar ett gift som 

paddor, men din hund kan ändå drabbas av padd-förgiftning. 
Din hund kan bli förgiftad av att tugga eller slicka på en 
padda. Denna typ förgiftning är oftast inte farlig utan mest 

besvärande för hunden.

i munhålan. För det mesta behöver du 
endast hålla din hund under uppsikt. Blir 
hunden kraftigt påverkad kan man kontakta 
veterinär.
Symtom: Ökad salivutsöndring, minskade 
pupiller med mera.

Russin
Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. 
Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, 
vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den 

är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.
Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 4 
vindruvor hos en hund med 8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g 
russin/kg kroppsvikt. Något samband mellan intagen mängd 
och förgiftning hos hund har inte konstaterats. I vissa fall 
har hunden ätit betydligt större mängder utan att symtom har 
konstaterats.
Kräkning och diarré 
Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 
timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande 
diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan 

till 5 dagar innan dessa symtom kommer.
En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin 
kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, 
upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt 

Trots insatt behandling är dödligheten hög.                                                                      
Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär 
kontaktas omgående.

Råttgift
Råttgift innehåller ämnen som försämrar blodets förmåga att 
koagulera. Om din hund fått i sig råttgift kan det leda till inre 
blödningar. Detta tillstånd kan vara livshotande.
Det nya råttgiftet godkändes för ett par år sedan och 
innehåller ämnet alfakloralos som kan orsaka kramper och 
medvetslöshet hos hundar. Det som gör just produkter som 

motgift. Symptomen kommer fort och en förgiftad hund kan 
bli dåsig, få kramper och nedsatt reaktionsförmåga. I värsta 
fall blir den medvetslös.
Den senaste tiden har det hänt att veterinärer fått in 
medvetslösa hundar som ätit av giftet. Var därför vaksam på 
din hund när ni promenerar på platser där det är möjligt att 

får i sig giftet direkt, men de kan också påverkas om de äter 
möss eller råttor som i sin tur fått i sig giftet.

innehåll, ta därför reda på vilken sort din hund har ätit. Ta 
med förpackningen till veterinären.
Symtom: Blödningar ur nos, munhåla och svalg. Blåmärken, 
inre blödningar, blod i avföring m.m. Kan leda till dödsfall.

Salt
Om din hund får i sig för mycket salt kan den drabbas av 
saltförgiftning. Din hund kan ha druckit saltvatten eller ätit 
salt mat som kan försätta din hund i det tillståndet. Det händer 
att vissa ger salt som kräkmedel till sin hund, vilket alltså kan 
vara direkt livsfarligt framför allt för små hundar.
Symtom: Diarré, kräkningar, seghet, stelhet, kramper med 
mera.

Snigelmedel
Användning av snigelmedel blir vanligare då ”mördarsniglar” 
blir ett allt större problem i Sverige. Bekämpningsmedlen är 
dock farliga för våra hundar.
Symtom: Ökad salivutsöndring, kramp, feber, styvhet i 
kroppen, små pupiller med mera.

Svamp

dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk. 
Om du misstänker att din hund ätit giftig svamp är 
det viktigt att kontakta veterinär så fort som möjligt.
Symtom: Kräkningar, diarré, skakningar med mera.

Vindruvor
Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. 
Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, 
vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den 

är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.
Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 

4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i 
kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. 
Något samband mellan intagen mängd och 
förgiftning hos hund har inte konstaterats. 
I vissa fall har hunden ätit betydligt större 
mängder utan att symtom har konstaterats.
Kräkning och diarré 
Dominerande symtom är kräkning som 
uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland 
kombinerat med snabbt insättande diarré. 
Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan 

5 dagar innan dessa symtom kommer.
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En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin 
kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, 
upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt 

Trots insatt behandling är dödligheten hög.                                                                      
Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär 
kontaktas omgående.

Värktabletter
Värktabletter ämnade för människor skall aldrig ges till hund 
utom på direkt rekommendation av veterinär, t.ex.  Alvedon 
(paracetamol)  och Bamyl (acetylsalicylsyra). Doseringen 
skiljer sig mellan människa och hund och behöver därför 
fastställas av en veterinär. Överdosering av värktabletter kan 
leda till förgiftning hos hund.
Symtom: Vid överdos av paracetamol : leverskador, 
försämrad syretransportering i blodet m.m. Acetylsalicylsyra: 
kan ge kräkningar och diarré.

Växter

svårt att veta vilka som är farliga för din hund och inte. 
Är du osäker på om en växt är giftig eller inte kan du 
kontakta FirstVet eller din egen veterinär.

Xylitol
Xylitol är farligt för hundar då det sänker blodsockernivån 

och kan förgifta din hund. 
Tandkräm, tuggummi, godis 
och lättprodukter är exempel 
på produkter som innehållet 
xylitol. Hur mycket xylitol en 
hund klarar är individuellt och 

aldrig din hund något som innehåller xylitol.
Risk för hypoglykemi ses om dosen xylitol överstiger 0,1 g/
kg kroppsvikt. Detta motsvarar 2-3 xylitoltuggummin till en 
hund med 10 kg i kroppsvikt. Ett stort intag anges vara mer 
än 0,5 g/kg kroppsvikt.
Symtom: Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, 
kramper, medvetslöshet med mera. Kan leda till dödsfall.

Skriven av: Caroline Willberg Johnn, 03 juni 2019

Avel och Hälsa

p
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Min bästa vän
Han viftar alltid på svansen, skäller och vill upp i famnen när man kommer hem. Oftast tar han
även och springer ett varv inne i huset av glädje. Om man mår dåligt eller har en dålig dag räcker
det att se på honom så känner man sig genast lite bättre. Han bryr sig inte om vem man är, det

kompostgallret på verandan. Då vet man att det är dags att ta honom ut och jaga.

hans favorit. Det är lite knepigt att få tag i en fjäril men ibland lyckas han ändå. Jagandet blir som ett

Text: Greta Finnerman
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Nose Work KM 2019
För andra året i rad arrangerar klubben Nose Work KM i samband med den årliga färgindelade showen i Dammgruvan 
Nyköping ett väldigt trevligt och välfungerande område att ha söktävling på.

Årets Nose Work KM avgjordes i samtliga moment på en svårighets nivå mellan klass 1-2 där varje sökområde innehöll 2 
gömmor med måldoften eukalyptus att hitta. Totalt fanns det 8 gömmor utplacerade och för att stanna tiden krävdes det att 
man meddelande färdig.

I samband med KM bjöd klubben även in andra ekipage att träningstävla hos oss vilket blev väldigt lyckat och uppskattat.

Årets domare var Barbro Ekenberg som har följande analys på sökområden och dagens sökarbeten:

Fordossöket bestod av två släppvagnar med 2 gömmor där det var utplacerat 1 gömma per fordon. Här såg man stor skillnad 
på "vältränade" hundar och på de mindre erfarna. Trots det så klarade nästan alla ekipagen båda gömmorna.

Utomhussöket bestod av ett större område av väggsök och en naturligt inslag av en möbelgrupp med 2 gömmor i området. 
Båda gömmorna satt på väggen den ena lågt i dörren på långsidan den andra gömman satt lite högre upp på den korta väggen 

men den låga gömman som satt i dörren visade sig bli svårare att fånga in och den missades av en del ekipage. Många förare 
hade "bestämt" sig för att den måste sitta på möbelgruppen och la onödigt mycket söktid där fast det var tomt. De mindre 
erfarna hundarna tappade fokus och lät sig distraheras av bland annat doften från grillningen på området bakom söket.

Inomhussöket bestod av ett mindre rum med många objekt att söka av även här var det 2 gömmor utplacerade. Den första 
gömman satt precis innanför dörröppningen lågt ner en tröskelgömma den andra gömman fanns längre in på samma sida 
av rummet även den en rätt låg gömma. Alla ekipage tog gömman längre in i området men tröskelgömman blev svår att ta 
då en del förare vände och drog då med sig hunden in i sökområdet igen. Några hundar stod på startlinjen och scannade in 
tröskelgömman rutinerat och snyggt gjort.

Samtliga sökområden hade en maxtid på 3 minuter

Inomhussöket Utomhussöket

Fordonssöket Behållarsöket
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Cavaliersällskapets nordligaste
utställning åter i Lövånger

Övre Norrlands utställning var åter tillbaka till Lövånger – senaste den var förlagd där var 2011. Förra 

juli var Övre Norrland åter på utställningskartan.  Till utställningen var 67 cavalierer anmälda.

campingområde. Kommissarie för utställningen var Lars Zingmark som öppnade utställningen och 
hälsade oss alla välkomna och ett speciellt välkomnande till domaren för dagen Wendy Waters från 

Storbritannien. 

Först ut i ringen var valparna och därefter var det dags för hanarna och det var 8 styckna juniorhanar 
anmälda som var först ut i hanhundsgruppen. Efter att bedömningen av hanarna var klar var det tid för 

en liten paus för domaren och ringsekreterarna.
Vad passade bättre än att i pausen ha Barn med hund. Duktiga ekipage, unga handlers med egna och 

bäst samspel med sin hund men bäst denna dag var Evelina och Rio och de andra blev goda tvåor.  

Championboken 2002-2016 under utställningen. 
Efter pausen var det dags för domaren att börja bedömningen igen och 10 juniortikar var först ut och 
många vackra cavalierer visades upp under hela dagen. Resultatet av själva utställningen kan du läsa 

nedan och tilläggas kan att vi efter utställningen avslutade kvällen tillsammans med  en jättetrevlig 
och god middag och med lite mer prisutdelningar för de som gått tipspromenaden och nytt lotteri med 

vinster och kommissarien såg till att allt gick rätt till. 

Tack till alla ni som kom och som gjorde dagen och kvällen ja hela arrangemanget så bra och tack Eva 
Grahn som hållit i alla trådar.

BIR & BIM BIR Veteran BIM Veteran

Exc plac 1 m CK  i BIR & Bim Valp
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Barn med hund 
vinnare

Barn med hund Barn med hund

Uppfödargrupp

Domaren går runt bland 
champions Juniortik i ringen

Ute i ringen Vacker haneRinngsekr o domare

Vimmelbild fr ringen

Gemensam middag
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I would like to extend my thanks to the Swedish Cavalier 

was captivated by the beautiful countryside, along with the 
wonder of seeing a Elk and her baby at the roadside. 

The show venue was idyllic, set in the  woods of a quaint 
Church Village. My thanks to my Ring Stewards who were 

with my  quality entry of dogs. In some classes, excellent 
exhibits went unplaced as I literally had to split hairs for my 

I was looking for a well balanced  toy spaniel with a  soft 
melting expression, moderate in head nothing extreme, 

movement to complement them.  Sloping croups are an issue, 
not just in Sweden but in the breed itself and as custodians of 
this wonderful breed we must ensure we try to rectify this. 
Not an easy task. Some dogs, are actually moving on their 

soft melting expression with those expressive dark  eyes, 
many exhibits, lacked this quality; oval and  or light eyes 
seem to be creeping into the breed. Left unchecked this will 

breed. 

That said, I did have some beautiful cavaliers, moderate and 
correct in head, sound in movement with good tail carriage, 
many of whom I would have loved to have taken home.

My principle winners turned out to be half brother and sister 
and related to several other of my winners, it’s always nice 
after the show to discover this when you eventually get your 
hands on a catalogue. 

Thank you again for inviting me to your club and to the 
exhibitors many who had travelled near and far for my 
opinion. 

Wendy Waters
Sweetbriar.

Några ord från domaren
Wendy Waters

17 år gammal Cavalier
Den 3 juni 2002 föddes en kull valpar på Lazycroft's Kennel (Ewa Forsberg) i 
Västergötland. Kullen bestod av 3 valpar. Föräldrar till valparna var Toraylac Jonas 
och Marmosjö,'s Amber The First Lady.

En av valparna Lazycroft's Rock My World 

i sommar kom ett brev till Ewa där man 

17 årsdag och han är still going strong.  

Detta är ju alla uppfödares dröm.

Hyllning

Linus som valp Linus på hans 17 årsdag
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En fredag eftermiddag i augusti genomförde klubben 

moment på Björkliden denna gång sökte dom tävlande 
behållare. Tävlingen var en klass 1 vilket innebär att 
alla behållarsök beståd av kartonger av olika storlekar. 
Det genomfördes totalt 120 sök av dom 30 ekipage vi 
hade till start. Totalt var det 9 ekipage som hittade 
rätt behållare med måldoften eukalyptus i samtliga 

Domare på område 1 och 2 var Pirrko Andersson. 
Sökområde 1 hade en maxtid på 2 minuter och beståd 
av 26 stycken behållare. Det var 13 ekipage som 
hittade gömman. Sökområde 2 hade 
en maxtid på 1.5 minuter och beståd 
av 14 stycken behållare. Det var 24 
ekipage som hittade gömman.

Domare på område 3 och 4 var 
Jeanette Arnesson. Sökområde 3 
hade en maxtid på 2 minuter och 
beståd av 25 stycken behållare. Det 
var 22 ekipage som hittade gömman. 
Sökområde 4 hade en maxtid på 1.5 
minuter och beståd av 15 behållare. 

Det var 22 ekipage som hittade gömman.

Prispallen i totalen 1. Karin Carlberg & Lusta 
Västgötaspets 2. Johanna Andrae & Hampus Cocker 
Spaniel 3. Ingela Mattson & Lussan Pumi

Det var ett Cavalier ekipage med i tävlingen Camilla 
Sjöberg & Hilding och som whitedog ekipage kom vår 

Cavalier Emma.

Prispallen totalen

Sökområde 1 whitedog Ethel 
& Emma

Sökområde 2 whitedog Ethel & Emma

Sökområde 3 whitedog Ethel & Emma

Sökområde 4 whitedog Ethel & 
Emma

Camilla Sjöberg & Hilding startade 
Klubbens prisbord

Klubbens prisbord
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Färgindelade utställningen
          10 augusti Nyköping

på Dammgruvan, så nu får vi leta ny plats, till nästa år. Men trevligt har vi haft.
Lördag började redan kl 7.00 med att rigga för Nose Work och utställnings ring, alla visste precis 
vad som skulle göras, så det var bara o fokusera på det jag själv skulle göra, så Kl 9.00 hade vi 

Utställningen började runt 11.00, Det var bara 2 valpar som ställdes i valpklassen, sammanlagt så 
var det 36 hundar anmälda. Dagen bjöd även på lite regn, dock inte hela dagen, tack o lov, regnet 
kom runt 12.15, men det hindra inte oss för fortsatt tävling, I år hade vi även KM i Rallylydnad, 
som startade vid 13.00, tror vi var 11 hundar som tävla i det, riktigt roligt var det i alla fall.

Vinnande hundar , Utställningen:

Bis 1 valp Mixangels Ulicia ägare Helena Karlsson
Bis 2 valp Lillströmens Meliza Queen Of Heart ägare Sven Lindeberg

Bis 1 veteran Beliboon’s Yasmina ägare Britt Hjertstrand
Bis 2 veteran Honiars Kilimanjaro ägare Åsa Keijer
Bis 3 veteran Minimax’s Vilda Yo-Yo ägare Carina Anklev
Bis 1 Honiaras Kilimanjaro Ägare Åsa Keijser 
Bis 2 Cavanzas Life Is A Dance ägare Jeanette Arnesson

Bis valpar

BIS 1-2

BIS 3

BIS VETERANER 3

BIS VETERANER 1-3
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I det här avsnittet av agilityskolan ska vi prata om handling, 
det som föraren användare för att styra hunden runt banan.
Ordet handling togs rakt av från engelskan i agilityns början 
och betyder hantering. Och det är exakt vad man gör - man 
hanterar hunden runt en bana.

I agilityn är din placering i förhållande till hunden väldigt olika, be-
roende på var på en bana du är och hur du bäst ska visa din hund 
runt den - så snabbt och felfritt som möjligt. Det som styr hunden 
är enligt OneMind Dogs metoden sju nyckelfaktorer, i ordning av 
deras betydelse för hunden:

1) Förarens rörelse
2) Förarens position i relation till hunden
3) Förarens kontakt med hunden
4) Överkroppens riktning (tänk en tringel axel-axel-navel)
5) Fötternas position/riktning
6) Förarens handsignaler/armar
7) Förarens röst/verbala kommandon

Utöver detta är det viktigt att förstå en banas kritiska punkter 
och linjer, snarare än endast hindren, för att på bästa sätt ta dig 
och hunden runt den. Mer om OneMind Dogs metoden kan ni läsa 
om på deras webbplats www.oneminddogs.com

www.oneminddogs.com/article/OMD-Agility-Handling-Tech-
niques/

variation eller kombination av framförbyte, blindbyte och/eller 
bakombyte. Det är dessa tre jag ska gå igenom i den här artikeln. 

Framförbyte

I ett framförbyte svänger man framför hunden, med bröstet mot hunden 
för att dels byta riktning och dels byta sida i förhållande till hunden. 
Framförbytet används ofta när man antingen vill ha extra kontroll i en 
sväng och/eller om det handlar om en skarp sväng. Det är viktigt att träna 
hundens förståelse av framförbyten, så att man kan börja förbereda en 
sväng i god tid, för att tidigt visa hunden var den ska härnäst i banan utan 
att för den skull störa hundens fart. 

Bakombyte

I ett bakombyte byter föraren sida bakom hunden. Hunden ska alltså kun-
na fortsätta framåt mot ett hinder trots att du kommer att gå bakom den. 
Detta kräver övning och innan man börjar träna bakombyten, är det bra att 
träna fram-övningar med hunden. 
Ett bra sätt att träna in grunder i bakombytet är att sätta hunden vid din 
ena sida och sedan själv byta sida genom att röra dig bakom hunden, utan 
att hunder snurrar med dig. Hunden ska alltså fortsätta att sitta kvar, inte 
vrida huvudet bakåt utan svänga huvudet från ena sidan till den andra med 
blicken riktad framåt. I början kan man behöva använda mycket belöning 
för att få hunden att förstå vad man önskar.

Blindbyte
I ett blindbyte byter 
föraren sida framför 
hunden, med ryggen 
mot hunden. Man 
måste i det här bytet i 
några korta sedunder 
lita på att hunden 
kommer att utföra 
det angivna hindret, 
eftersom man under 
en kort stund, den 
tid det tar att vända 
ryggen till hunden och 
byta sida, måste släppa 
blicken från hunden. 
Blindbyten övas till en 
början med fördel vid 
tunnel, tills man själv 
känner sig bekväm 
i bytet. Blindbyten 
kräver både snabbhet 
och bra tajming. När 
man väl har bemästrat blindbyten, kan de med fördel användas för att få en 
lite försiktig hund att öka farten genom att den i princip får jaga dig lite. Ett 
perfekt utfört blindbyte är dessutom roligt och en härlig känsla.

Du kan ofta gå en kurs på din lokala brukshund- eller kennelklubb. 
-

lär ut både grundläggande och avancerade tekniker. Jag gillar One-
Mind Dogs, då de har mycket gratis information på sin webbplats. 
Naturligtvis har de även kurser om man önskar det.

Bilderna är lånade med tillstånd av både författaren Veronica 
Bache och fotografen Yvonne Öster, från Veronicas bok 
”Agility - Träna och tävla med din hund!”. Boken gavs ut 2009 av 
Ica Bokförlag men jag tycker att den fortfarande håller måttet som 
en fantastisk bok i grundläggande agilityträning och hinderin-
lärning. Boken är svår att få tag på numera men lyckas du lägga 
händerna på en, så kan jag varmt rekommendera den.

Lycka till med din träning!

     Text: Mervi Junttila 
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Cavalierer på hugget

Knattings Eternal Love - Elvis
Agilityresultat:
190720 Munkfors BK Agility pinne 2/16
190720 Munkfors BK Agility pinne 2/14
190727 Arvika BK Agility pinne 1/14
190308 Kils BK Agility pinne 3/14
190818 Frövi BK Hopp pinne 5/28
190818 Frövi BK Agilitypinne 3/25

Candygolds Zamira’s 
Secret Dream - Drömma
Klubbmästare i Nose Work 2019 
Hittat 8 av 8 möjliga gömmor på 
årets KM i samtliga moment.
Ägare/förare: Jeanette Arnesson
Uppfödare: Margot Hörnqvist 

Jämtkullens My Giggling Pearl

Valp

SE UCH Videdalens Jadis The IceQueen
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Se även Cavaliersällskapet SCKCS på www.youtube.com.

Ett användbart trick är att låta din cavalier hämta 
olika föremål. Det kan vara allt ifrån favoritlek-
saken till dina husnycklar. I den här guiden går 
vi igenom 5 olika steg för att lära din hund detta 

Börja genom att sätta dig ner på golvet tillsammans med din cava-
lier och lägg fram saken din vill att den ska hämta. Här jobbar vi 
med ”shejping”, alltså att låta hunden testa sig fram och vara snabb 
och belöna när den gör rätt. Första steget är helt enkelt att bara 
belöna allt intresse hunden visar för föremålet. Visar hunden inget 
intresse alls kan du röra lite på föremålet och eventuellt locka lite. 
Så fort hunden närmar sig får man vara supersnabb att belöna. 
Det underlättar att använda ett belöningsord eller ett klick med en 
klicker precis när hunden gör rätt. Då förstår hunden precis vad 

det var just att nosa på föremålet som lönade sig.

Nästa steg är att bli lite mer selektiv i vad man belönar. Nu vill vi 
att hunden ska börja använda munnen. Det räcker alltså inte att 
bara nosa på föremålet, utan då ignorerar vi helt enkelt bara och
väntar. Så fort hunden använder munnen, bara lite lite är det be-
löningsord/klicker och godis som gäller! Det gäller också att inte 
göra det för svårt så hunden tröttnar, då får man välja ett roligare
föremål, jobba ännu mer på steg 1 eller kanske röra och kasta lite 
med föremålet. Många hundar har naturligt att använda munnen 
om man kastar iväg något, men släpp det bara precis framför dig
så att du kan vara supersnabb fram med godis vid rätt tillfälle.

När hunden börjar bli mer och mer säker på att det är just munnen 
som ska användas kommer den börja plocka upp föremålet lite i 
luften, då passar vi på och berömmer massor. Nu är alltså kriteriet
att föremålet ska lyftas lite för att få belöning. Blir hunden osäker 
kan man här behöva belöna enligt steg 1 eller 2 någon gång emel-
lanåt för att hunden ska hålla kvar intresset, men gör då en tydlig
skillnad i belöningarna. En liten belöning för att nosa på föremålet, 
men en jackpotbelöning och massa beröm för att plocka upp!

Vi vill i slutändan att hunden ska lämna föremålet i vår hand så 
detta kan behöva läras in separat. Det görs enklast med handtaget 
och det jobbade vi med redan i första delen av trickskolan när vi
lärde oss ”Viska” och började med nosduttar i handen. När hunden 
kan dutta i din öppna hand när du håller fram den kan man börja 
lägga ihop det med med föremålen här. Du håller då fram din
öppna hand i närheten av föremålet hunden plockar upp och är 
snabb med att ta det. Här kan du sedan börja försvåra genom att 
hålla handen på lite olika ställen och låta hunden ”söka” efter
handen för att få belöning.

I sista steget vill vi lägga på ett kommando för att hunden ska 
hämta ett föremål, t.ex: ”hämta”. Vi säger helt enkelt ordet vi vill ha 
när hunden är säker på att plocka upp föremålet så att den lyckas
och ordet får rätt betydelse. Det är även dags att börja öka avstån-
det till föremålet, lättast är kanske att börja kasta iväg medan du 
håller i hunden för att få en naturlig dragning till föremålet.
Men sedan kan du placera ut föremålet en bit bort för att sedan 
släppa iväg hunden med ditt hämta-kommando. Underlätta genom 

den kommer ihåg att lämna ordentligt.
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Just For Fun Cavaliershow 

Efter mycket planering var det äntligen dags för att prova ett nytt koncept en 
annorlunda utställning ”Just For Fun”.  Det som oroade mest var att i början på 
veckan såg det ut som det skulle spöregna hela dagen men vädret kunde inte ha 

Hanar och tikar bedömdes för sig och placerades som 1-4 i varje klass. Bäste 
hane och bästa tik i respektive klass möttes sedan och gjorde upp om BIS i sin 
åldersklass. Vinnarna i respektive BIS-klass gick vidare till stora Best in Show. 
Under bedömningen nominerades hundar till specialklasser som Bästa Huvud, 

delas ut.  I pausen mellan hanar och tikar var det barn med hund, de som var 
med var Johannes med Bamse, Emil med Jordan, Tove med Leia och William 

lite extra var Par-klass, en förare med 2 cavalierer, 6 styckna förare med hundar 

det på tårtkalas och priser till vinnarna på tipspromenaden utdelades. Möjlighet 
till hjärtkoll och att få hjärtintyg fanns och det uppskattades, tack veterinär 

att så många kom och gjorde arrangemanget så trevligt, speciellt tack till Erica 
Carlsson och hennes mamma Siw som var helt fantastiska utan dessa hade inte 

BIS-VALP 2. Paratime’s Words Of Love Ägare: Mari Lundborg Sjöstedt, 
Lövånger

Nilsson, Nordmaling

BIS-VUXEN 1. Paratime’s Little Teddy Bear Ägare: Mari Lundborg-Sjöstedt, 
Lövånger

BIS-VUXEN 2. Roykan’s Endless Love Ägare: Erica Hägglund, Björna

BIS-VETERAN 1. RLD F RLD N SE UCH SE VV-17 In High Spirits Black 

Bästa Huvud - Bernheart’s Sunday Dancer

Bästa Rörelser - Paratime’s Little Teddy Bear

Bästa Handling – Liselotte Ljungholm med Paratime’s Eight Days A Week

Bästa Par – AnnaLena Hansson med Stella och Saba

Barn Med Hund – William med Tjabo

BEST IN SHOW
1. Paratime’s Little Teddy Bear Ägare: Mari Lundborg-Sjöstedt, Lövånger

2. SE JV-19 Fräkermyren’s Nouvelle Ägare: Anna-Karin Nilsson, Nordmaling

4. RLD F RLD N SE UCH SE VV-17 In High Spirits Black Arrow Ägare: Annica 

BIS1 Bästa Blenheim

BIS2 Bästa Black&Tan

BIS3 Bästa Tricolour

BIS4 Bästa Ruby
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BIS 1-4

BIS VALP 1-2

BIS VETERAN 1-2

BIS VUXEN 1-2

BIS UNGHUND 1-2 

Bästa Handling Bästa Rörelser

Bästa huvud

Barn med hund vinnare

Barn med hund

Barn med hundBarn med hundBarn med hund  
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PARKLASS VINNARE

Parklass

Parklass

Parklass

Parklass

Parklass

Parklass

Till Minne Av
Drömgruvan's Bright Star 
"KAHLAN"
15/12 2010-7/2 2019

e. Harana Ringo Starr, u. 
Aromas Noblesse

Vår älskade Kahlan har 
lämnat oss i stor sorg och 
saknad.

t-cells lymfom och trots att 
livslängden normalt sett 
är några veckor efter att 
diagnosen är fastställd, 
kämpade vår tappra älskling 
i hela 11 mån. Själva cancern 
hade inte direkt spridit sig, 
men hon blev akut blind på 
båda ögonen, vilket gjorde 

henne somna in.

Uppfödare: Pia Karlsson.

Call-Me-Madame Perfect 
Harmony "PHOEBE"

25/1 2006-1/7 2019

 e. SE UCH Homerbrent 
Pennyroyal, u. Call-Me-

Madame Desired Surprise

hasigt lämna oss i stor 
sorg och saknad, efter att 

ha fått hjärtsvikt
pga sitt blåsljud som hon 

ålder.
Hon mådde bra och var 
pigg till i början av juni 
i år, men efter 3 veckors 

kämpande med sin 
hjärtsvikt orkade hon inte 
mer och visade oss att det 
var dags att släppa taget.

Vi kommer alltid att minnas vår underbara tös som 
gett oss två valpkullar och många minnen.

hjärtan. 
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Anslag
stavlan

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 kraftigt reducerat pris!!

Halvering priserna för medlemmars julannonser, dvs
Helsida 300 kr, Halvsida 175 kr och 1/4 sida 100 kr

OBS! manusstopp 2 November.
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Årets utställning ägde rum i Strålande solsken och vår amerikanska domare Margareth Reed tog sig an uppgiften att döma med stor 
värme och kärlek till rasen. 
Vi hade betydligt färre hundar i år än tidigare, 37 anmälda , men stämningen var hög på plats och det kändes som om vi var betydligt 

sin beskärda del.

Barn med Hund, dömdes av Tina Österberg och här vann Maja Nilsson 10 år ihop med sin lilla ”Maja”. 
Bästa valp denna dag blev ” Helec´s Queen Mary of Flame, äg Lisbeth Roos, Borås
BIR-veteran ” SE U CH Almabel´s Bobby”, äg Birgitta Persson, Fleninge och BIM veteran ”Jouberts First Queen” äg Pia Åström 
Persson, Skurup
Dagens Bästa hane och tillika BIR ” C.I.B DK UCH SE UCH SE V-16 Toftas Tom Tom”, uppf & äg Birgitta Persson, Fleninge

4a bästa hane och Res.cert till  ”Bibetis Stolen Dance”, äg. Maria Nilsson, Trelleborg

Dagens bästa tik BIM och tikcert gick till ”Vouges Umbrella”äg. Elisabeth Steen, Hörby
2a bästa tik med Res cert  ”Festivitas Emmeline” uppf och ägare Marie & Roger Karlsson, Henån
3a bästa tik ”SE UCH Trixies Kayleigh uppf & äg Lena Blomqvist,Spånga
4a bästa tik ”Toftas Clarissa” uppf. & äg Birgitta Persson , Fleninge
Bästa uppfödargrupp med HP Kennel Toftas Birgitta Persson, Fleninge
Och 2a bästa uppfödargrupp med HP Kennel Trixiez , Lena Blomqvist, Spånga.
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28 Bild: Carina Karlsson

Bild: Tina Österberg

KM i rallylydnad  
Vi ordnade KM i rallylydnad i samband med den färgindelade utställningen vid Dammgruvan 
i Nyköping den 10 augusti.
Domare var Marie Eklöv.
Vi var 11 hundar som startade på en bana med skyltar från tre klasser, nybörjare, fortsättning 
och avancerad.
Ekipagen var allt från hundar som tävlar i mästarklass till unghundar under 1 år.

Årets KM vinnare blev Rebecca Wilson med Miljas Konstantin ”Allan”.
2:a Jessica Holmström med Tjustpärlans Beuty in Skylight ”Skylie”
3:a Jessica Holmström med Night Suprise ”Leiya”
4: Rebecca Wilsson med Storken´s Just A Rose ”Lexi”
Stort grattis till våra pristagare och bra jobbat till övriga deltagare.
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Besök gärna våra olika sociala medier för 
mer information om oss och vad som häder i 

klubben.

Hemsida:
http://www.cavaliersallskapet.net/

Facebook:
Cavaliersällskapet (SCKCS)

Youtube:
Cavaliersällskapet SCKCS

Här hittar du deverse videor och våra 
trickskolor.

Länk; https://www.youtube.com/channel/
UCtMB8mQZEWCT2zi3X7kkOOA

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

Bild: Julia Bergknecht

Bild: Mikael Järlestedt

Bild: AnnelieKvist

Bild: Jessica Holmström
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Sommarpromenader i 
Stockholmsområdet

Den sedvanliga majpromenaden i Tyresta blev på 
grund av regn istället en junipromenad. Det var en 
ganska sval försommardag, vilket uppskattades av 
de 12 hundar som deltog. Promenaden började med 

sedvanligt mingel och sedan gick vi Barnvagnsslingan, 

hundars stora glädje blev det bad på vägen. Sista biten 
av slingan går bland ängar och hagar där vi mötte 
både tuppar, får och kor. Vi avslutade promenaden 

Mitt i högsommarvärmen i juli hade vi sedan 
promenad i Norrtälje. På grund av värmen var 
det bara sju hundar med familjer som dök upp. 

Det blev en härlig promenad mestadels i skuggan 
med många vätskepauser och efterlängtat bad vid 

hundbadstranden på Borgmästarholmen. När vi var 

Text och bild: Malin Flood, kontaktombud LO Östra

Händelser i Östra
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Den 24/8 Ordnade Sydskånska Kennel 
klubben Djurensdag på Jägersro i 

Malmö
Cavaliersällskapet södra deltog med 

ras
Alla 4 färgerna var representerade

Vi deltog även i rasparaden
Vi som stod i Rasmontern var
Rose-Marie Andersson Olivia 

Händelser i Södra

En fredag eftermiddag i september 
träffades vi vid vackra naturreservatet 

vid Lillsjön i Jursla för att låta hundarna 
prova på att söka kantareller. Samba som 

är tränad att söka kantareller visade några 
grundläggande övningar att starta upp sin 

kantarellsöksträning med. 
Efter vi tränat hundarna avslutade vi träffen 

med att grilla korv vid sjön. 
Vid pennan Jeanette



32

Händelser i Södra

Den 4 aug var det dags för vår prova på dag i Osbyholm
Ett 30tal Cavalierer med mattar o hussar kom och 

provade på Utställning , Agility och Nosework

redo när det var dags för lite paus
Ett stort Tack till alla som var med och gjorde detta till 

en trevlig dag
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I mitten av juni hade vi en härlig 
sommar träff hemma hos Monica och 

Stefan i Svinnersta. Alla hundar sprang 
efter promenad i skogen lösa på deras 

fantastiska stora inhägnade tomt och lekte 
tillsammans.

mattar och hussar.

Händelser i Gävle-Dala
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Sommarträffar i Västra 2019.

I Västra har vi haft fyra träffar under sommaren. Vi började i Varberg, sedan Kungsbacka och två på olika platser 
Göteborg.

mattar och hussar, utan även cavalier-intresserade som ännu inte skaffat hund, som vill bekanta sig med rasen. 
Vi gick en runda på ett par kilometer i det härliga vädret och underbar miljön kring Apelviken i Varberg. Fika och 

vattenpaus, med aktivitet för tvåbenta då de skulle komma så nära olika föremål med hjälp av att kasta stenar som 
de plockat på promenaden.  Närmast vann föremålet som bestod av hundgodis och bajspåsar.

Några dagar senare hade vi träff i Kungsbacka. Ewa visade oss runt på en vacker runda i en liten skog som var 
centralt belägen.  Även här deltog några nya Cavalierer och deras tvåbenta. 

Det var många som deltog, och vi hade en trevlig träff i det härliga vädret. Avslutade med gemensam promenad vid 
småbåtshamnen i närheten.

Sista sommarpromenaden ägde 
rum i Slottsskogen i Göteborg. 
Tyvärr var vädret inte så bra, 

så det var en tapper liten skara 
som deltog. Men trevligt hade vi, 

dåliga kläder!
Text: Cecilia Ekdahl
Foto: Monika Lang

Händelser i Västra
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Händelser i Övre norra

Den 25 juli hade vi en Cavalierträff i Furuögrund Byske.
Vi träffades på aftonen en av sommarens varmaste 

dagar. Träffen började med att vi åt på hamncafe´t. De är 

att välja på också. Denna afton satt vi ute i närheten 
av vattnet. Det som är så härligt med detta ställe är 
att hundarna kan vara med då vi sitter ute. Det var 

spännande och kul för hundarna att träffas, allt från 
valpar till äldre hundar. Hundpromenaden vid havet var 
inte fel en sådan varm kväll. De hundar som ville kunde 

svalka sig i vattnet. Förra gången vi var på detta ställe och 
hade cavalierträff var det ösregn.  Så roligt att ni alla kom 

och var med på denna träff.
Vi kör en repris nästa sommar.

Vi ses / Eva
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SÖDRA
LOKALOMBUD KONTAKTOMBUD

Missa inte de sista dagarna av Min Cavaliervalp
Dag/Tid: Fyra torsdagar 29 augusti & 5,12,19 september
kl 18-20
Plats: Osbyholm
Träffa några av våra erfarna uppfödare som delar med sig
av sin kunskap om bl.a. vardagslydnad, koppelträning,
vardagsvård ex kloklippning m.m.
För mer info och anmälan (begränsat antal platser)
Mer info: Facebook Cavaliersällskapet södra eller
http://www.cavaliersallskapet.net/lokalomraden/sodra/

VÄSTRA
LOKALOMBUD KONTAKTOMBUD

Håll utkik på hemsidan och facebook gruppen: Cavaliersällskapet Västra, för mera info om när träffarna äger rum. 
Välkomna!

ÖVRE NORRA
LOKALOMBUD KONTAKTOMBUD

Umeå området. Planerar cavalierträffar bl a inomhusträning, julträff så håll utkik på facebooksida o cavaliersällskapets 
hemsida beträffande datum.
Skellefteå området. Julträff söndag den 15 december kl.11.00-14.00 plats Becurhuset i Bureå. Kommer mer info på 
Facebook; Cavaliersällskapet övre norra samt på SCKCS hemsida.
Välkomna till SCKCS aktiviteter!

LOKALSPALTEN
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NEDRE NORRA
LOKALOMBUD KONTAKTOMBUD

en cavalierträff här i Bjärtrå den 13 juni en liten trogen skara kom och vädergudarna var med oss. Hundarna busade 
runt i mitt inhägnade område och det var superkul. Vi resonerade lite om kommande aktiviteter samt kommande 
utställning i höst i Sundsvall. Vi grillade och hade allmänt trevligt samkväm. Promenader fortsätter som tidigare i Ö-vik 
i Ann-Britts regi. Enades om att satsa på att hjälpas åt på kommande utställning. Om kommande aktiveter se FB-sidan 
cavaliersällskapet nedre norra.
Vi ses!
Eva, Karin, Ann-Britt, Ulrika och Madde.

ÖSTRA
LOKALOMBUD KONTAKTOMBUD

Planerade aktiviteter under höst vinter 2019
Promenader i Stockholm datum 29 september, 29 november 
Promenader i Nyköping 26 oktober
BPH med skott, är planerat till 6 oktober på Nyköpings brukshundsklubb anmälan görs till helena.karlsson@cavalier-

26 september kl 17.30 Aktivitets promenad med stations träning vid Folkparken i Norrköping från 6 månader.

Välkomna
Helena, Malin, Rebecca, Mikael Tanja och Jeanette 

GÄVLE – DALA
LOKALOMBUD

Vi planerar promenader och träffar i området under hösten, gå in på Cavaliersällskapets hemsida Gävle-dala lokalom-
råde eller vår Facebook sida med samma namn för aktuella datum.
Bor du i området och är intresserad av att ha en träff nära dig så kontakta mig gärna. Även förslag på nya aktiviteter 
och promenader mottages gärna.
Önskar er alla en härlig höst.
Hälsningar Maria



Medlemskap i SCKCS är obligatoriskt.
Årsavgift:    290:-. 
Familjemedlem:         70:-. 
OBS! Den/de som står som ägare till hunden skall vara medlem. 
Angående medlemsskap kontakta SKK på
medlem@skk.se eller via telefon: 08-795 30 50

Ordinarie anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 180:-
Juniorklass 9-18 månader   290:-
Unghundsklass 15-24 månader 290:-
Öppen klass 15 månader >  290:-
Championklass    290:-
Veteranklass (över 8 år)  100:-

Förhöjd anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 240:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 350:-
Öppen klass 15 månader >  350:-
Championklass    350:-
Veteranklass (över 8 år)  160:-

Anmäl:

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.

13 okt 2019  
Sundsvall

3 nov 2019  
Växjö

21 sept 2019  
Eslöv



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
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