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Prova på medlemskap                                                                                            

Under senare delen av året har ett prova på medlemskap tagits fram, där de som ej 

tidigare varit medlemmar och som är nya ägare av Cavalier King Charles Spaniel och 

som ej erbjudits valpintro, erbjuds ett medlemskap till reducerat pris (190 kr). 

UTSTÄLLNINGAR  

Klubben anordnade sju officiella utställningar runt om i landet och en inofficiell 
utställning i LO Östra. Klubbens huvudutställning tog plats på Vilsta sporthotell i 
Eskilstuna med en 2-dagarsutställning. I år anordnade vi för första gången TOP 20 en 
tävling för hundar som placerade sig bland dem 20 mest vinstrikaste i landet. 
Tävlingen verkade vara lika mycket uppskattad av tävlande och åskådare. Klubben 
försökte även uppdatera utställningen lite, med nytt staket och blommor för att ge en 
inramning på utställningen samt att vi bjöd alla tävlande på förtäring efter utställningen. 
Många stannade kvar för att vara med på TOP 20 vilket var målet. 2018-års vinnare 
hedrades med en prisutdelning i samband med middagen vid huvudutställningen och 
vi fick tillbaka mycket positiv respons från medlemmarna som deltog.   
 
Under några år har utställningskostnaderna ökat och intäkterna minskat som en följd 
av lägre anmälningssiffror. Under 2019 har vi strävat efter att hålla nere kostnaderna 
vilket i stor utsträckning lyckats med god planering och med hjälp av många ideella 
krafter. 
 

Antalet anmälda hundar till SCKCS utställningar under året har minskat något jämfört 
med 2018. Minskningen i antalet starter i officiella klasser fortsätter. 
 
 
Officiella utställningar 

Utställningsplats Antal 

anmälda 

hundar 2016 

Antal 

anmälda 

hundar 2017 

Antal 

anmälda 

hundar 2018 

Antal 

anmälda 

hundar 2019 

Sollentuna/Uppl V. 97 80 58 - 

Eskilstuna 131 96 100 78 

Eskilstuna 115 73 80 70 

Piteå/Lövånger 61 49 - 67 

Avesta/Leksand - 25 - - 

Borås 73 66 53 37 

Askersund 66 61 48 - 

Bro Park 50 - - - 

Eslöv 55 66 60 67 

Sundsvall 66 60 48 61 

Växjö - 55  51 

TOTALT 714 631 447 431 

Snitt/utställning 79 63 64 61,6 

     

Totalt antal starter 

(officiella klasser) 

515 447 344 327 

 


