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Cavaliersällskapet har idag knappt 1 700 
medlemmar. Medlemsskapet berättigar 
bl a till att ställa ut på Cavaliersällskapets 
specialutställningar, tävlingar som t.ex. 
rallylydnad och nosework samt att man fyra 
gånger om året får tidningen Cavalierbladet
Medlemsavgift: 290 kr
Familjemedlem: 70 kr
Foreign member: SEK 290

Det är SKK (Svenska kennelklubben) 
som tar hand om hanteringen av vårt 
medlemsregister och avgifter. Vill du 
anmäla dig som ny medlem, ändra adress 
med mera gör du det till SKK via telefon 08-
795 30 50 (mån-fre klockan 10-12, 13-15) 
eller via mejl medlem@skk.se. Du betalar 
när du fått inbetalningskortet från SKK.

När du anmäler dig till någon av SCKCS
officiella utställningar eller tävlingar 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 alltid lika välkommet och betydelsefullt. 

Sätt in ditt bidrag på SCKCS Plusgiro
798919-7
eller Swish 123 597 85 56

Ange att det är till Hälsofonden

Tack för ditt bidrag!  

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

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

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

HUVUDSPONSOR SAMARBETSPARTNER

Obs!
Manusstop till cavalierbladet nummer 1 är

16 februari
Men ni kan löpande skicka in ert material!
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INNEHÅLL
Redaktörens Rader...

Hej!

Jag har väldigt lite foton att använda i tidningen, så jag 
skulle önska att Cavalierfolket kunde använda en del av all  
tid som lösgjorts nu när de flesta evenemang är inställda 
till att leka med kamera och vovve!

Jag vill ha stor och bra foton på cavalierer i all möjliga 
situationer. Allt från rena porträttbilder till action bilder.

Jag söker en fin vintrig 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 adventstid, en riktigt God Jul & 
Gott Nytt År!

Hälsningar Anna

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
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Ordföranderader...
Hej Cavaliervänner
Coronan har inte släppt sitt grepp om samhället och som myndigheterna förväntat ser vi en ökad 
spridning inte minst i storstadsregionerna.
Nu har regeringen dessutom infört ett förbud mot samlingar på mer än 8 personer vilket innebär att all 
verksamhet, där vi träffas mer än 8 personer, ställs in vilket även inkluderar våra promenader. Vi följer 
utvecklingen och vidare besked från regeringen, folkhälsomyndigheten och SKK.

Årsmötet 2021 kommer vi att genomföra som Förenklat årsmöte via webben i samarbete SKK. Mer 
information om detta hittar du i separat artikel i tidningen och fortsatt information kommer på vår 
hemsida www.Cavaliersallskapet.net  

Inomhus säsongen för länsklubbarnas utställningar är redan inställd och så även vår utställning inomhus 
i Upplands Väsby, vi jobbar för att hålla den utomhus senare under året. 
Vi får se fram emot utomhussäsongen när det gäller utställningar och tävlingar, SKK arbetar med råd 
och riktlinjer för Coronasäkra utställningar och vi har ju våran egen ”Plan för utställning” som fungerade 
alldeles utmärkt i Helsingborg och vår ”Plan för tävling” som utarbetades inför novembertävlingen vilken 
tyvärr blev inställd.
Eskilstuna utställningen planerar vi att genomföra utomhus och då även i kombination med 
klubbtävlingar i Rallylydnad och Agility. 
Tävlingen i rallylydnad i mars hoppas vi kunna genomföras som planerat
Allt under förutsättning att myndigheter och SKK släpper på restriktionerna

I övrigt jobbar styrelsen på och använder Teams för Online möten och diskussioner inom de olika 
verksamhetsområdena, fysiska möten har vi inte haft sedan konstituerande mötet och har du frågor 
eller problem hoppas vi att du höra av dig så gör vi vad vi kan för att hjälpa dig.

BPH, Beteende och personlighetsbeskrivning hund, att göra detta blir allt vanligare bland våra 
uppfödare och en viktig del av aveln. I nuläget har 160 Cavalierer genomfört BPH och när vi uppnår 200 
genomförda BPH kommer SKK att sammanställas en 200-analys som uppfödare kan använda i sitt 
arbete med utvärdering och avelsstrategi. 
Följ oss gärna på Facebook www.facebook.com/cavaliersallskapet (SCKCS)
Vår lokalområden har även dom Facebook sidor där det läggs ut promenader och aktiviteter, sök på 
cavaliersällskapet och respektive lokalområde:  södra – västra – östra – gävle/dala – nedre norra – övre 
norra
Mer information om lokalområdena hittar du på vår hemsida

Ta hand om er och håll avstånd
God Jul & Gott Nytt År 

Hälsningar Kenneth
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Uppfödarsida...
Som uppfödare kan du ge bort ett medlemskap i Cavaliersällskapet till en ny valpköpare till ett introduktionspris av 100 kr. (Gäller 
även utländska valpköpare.)

Vid varje årsmöte får de uppfödare som introducerat ny valpmedlem delta i en utlottning av presentkort. Ett på 500 kr, ett på 300 kr 
och ett på 200 kr. För
1-5 introducerade valpar får uppfödaren en lott, för 6-10 introducerade valpar får uppfödaren två lotter och så vidare

Betalningen sker till vårt plusgirokonto: 79 89 19 -7

Swish; 123 597 85 56

Då SKK ej kan handha detta ska uppfödaren och de introducerade valpköparnas namn, adress, telefonnummer och mejladress 
rapporteras till Christine Edvinsson per brev eller via mejl.

Christine Edvinsson
Fåglabo Stenkullen
514 95 Grimsås
Tel: 0325-744 30. 070-257 44 31
christine@cavaliersallskapet.net UPPFÖDARE SOM BJUDER SINA 

VALPKÖPARE PÅ MEDLEMSSKAP

VALPINTRO September-15 Nov 2020

Kennel Stubbhagens, Åsa Gehrman 
Kennel Tindra Magic´s,  Monica Åberg    

Kennel Longways, Liv Tikkanen                  
Kennel Vinbergets, Monica Johannesson  

Kennel Soleros, Mia Björklind 
Kennel Bibetis, Elisabeth Steén 

Kennel Videdalen, Pia Rundquist & Sofie Rundquist Müller
Kennel Cavanzas,  Joel & Andreas Lantz 

Kennel Toftas, Birgitta & Kenneth Persson  
Kennel Evamirs, Eva Grahn

Kennel Mixangels, Helena Karlsson   
Kennel Bergsskiftets, Karin Sahlén      

Kennel Elvendream, Eva Zachrisson
God Jul & Gott 

Nytt År!
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BPH den 20 september
Så var det dags för vår årliga 

BPH
Vi tillbringade dagen på 

Örkelljunga brukshundklubb
I år deltog nio cavalierer som alla 

genomförde sin runda
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Två höstpromenader i Stockholmsområdet
Efter en skum vecka med sol ,regn och dimma så kom åter en fin solig höst dag den 27 september. Vi var 10 

hundar med mattar och hussar som träffades vid Rudans naturreservat i Haninge kommun. Denna gång var det 
flest tricolorer följt av några Blenheim och en ruby . Där var både unga och gamla hundar som var med, från 18 

veckor till 11 år. Efter lite mingel promenerade vi tillsammans och avslutade med gemensam fika.

Söndag den 25 oktober samlades 19 förväntansfulla cavalierer och deras människor i Åkeshov, Bromma för 
att gå en lite äventyrligare promenad än vanligt på en naturstig. Efter ett litet mingel gav vi oss iväg och 

det var fantastiskt att se alla viftande cavaliersvansar! Vi gick runt en liten sjö vid namn Judarn med både 
utsiktsplatser, iordningställda grillplatser och fåglar. Det var en hel del folk i rörelse och vi lämnade många 

leenden efter oss.

I slutet av rundan anordnades en liten tipspromenad som bestod av fem stycken frågor och en utslagsfråga, alla 
cavalierrelaterade. Svåra, tyckte deltagarna! Efter promenaden fikade vi på Café Blomma där vi kunde välja 

mellan att sitta ute eller inne. Svarstalongerna rättades i rasande fart och så gick vi igenom de rätta svaren på 
frågorna. Sedan utropades de tre vinnarna som alla hade fyra rätt och som fick varsin vinst. Stort grattis till 

ettan, team Pio!

Tack alla som kom och spred cavalierglädje på våra promenader. Hoppas vi ses nästa gång!

Text: Rosie Söderlund och Jenni Pettersson
Bild: Kristina Holm, Marcus Holm, Annelie Johansson och Jenni Pettersson
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Julmaten

Julskinkan: Eftersom vi svenskar gärna vill 
vara nyttiga undviker många av oss de feta 
kanterna och ger det till våra husdjur istället. 
Gör inte det! Den feta maten kan framkalla 
bukspottkörtelinflammation vilket kan leda till 
bölder, men även lättare symtom som diarré.

Köttbullar, löksill och Janssons frestelse: Något 
som katter och hundar inte tål är lök. I alla sorters 
lök finns toxiner, gifter, som skadar de röda 
blodkropparna. Om de äter för mycket lök kan 
det leda till anemi, blodbrist. I vissa fall så pass 
allvarlig att djuret måste få blodtransfusioner. 
Symptom kan vara vita slemhinnor, blod i urinen 
eller matvägran.

Revbensspjäll: Små benrester som fastnar i mag- 
tarmkanalen kan leda till smärtsam förstoppning. 
Det finns fall där förstoppningen blivit så kraftig 
att man måste öppna upp hunden för att massera 
tarmarna eftersom främmande benbitar inte 
tar sig igenom kroppen av sig själva. Det finns 
även fall där ben fastnat redan i matstrupen och 
orsakat skador som i vissa fall lett till att djuret 
varit tvunget att avlivas.

Nötter: Under julen har många julkorgar med 
blandade nötter. Nötter är mycket feta och kan 
leda till bukspottkörtelinflammation men även 
sura uppstötningar. De absolut farligaste är dock 
macadamianötter som kan leda till neurologiska 
problem.

Russin och vindruvor: Kan ge djuren akuta 
njurskador, vilket är livshotande. Man vet inte 
vilken dos som krävs eller vilket ämne som leder 
till allvarliga sjukdomar hos djuren. Om man 

vet att hunden eller katten har ätit russin eller 
vindruvor bör man kontakta veterinär direkt. 
Många akuta njurskador som orsakats av 
vindruvor leder till döden och en tredjedel av de 
som överlever får bestående njursvikt.

Choklad: Det klassiska godiset som hundarna inte 
ska äta. Ju mörkare chokladen är desto farligare 
är den då kakao är det ämnet som är värst. Det 
är självklart en fråga om hur mycket hunden äter 
och varierar från fall till fall. Vissa hundar kan 
äta en hel Alladinask medan andra får problem 
efter några bitar. Oftast ger choklad diarré och 
kräkningar men kan även leda till kramper och 
hjärtstillestånd.

Växter och dekoration

Julväxter: Det allmänna tipset är att placera 
växter där ingen kan nå dem, men just för katter, 
som är mest känsliga, är det svårt. Alla liljeväxter 
är farliga för katten då det kan leda till akuta 
njurskador. Julstjärnor kan vara irriterande 
och även julkaktus som ger kräkningar. Julrosor 
kan de dö av, amaryllis är mindre giftig. Det 
vanligaste rådet om katten ätit växter (förutom 
liljor och julrosor då man ska söka hjälp direkt) 
är att hålla koll på allmäntillståndet. Ser man att 
katten börjar må sämre: kontakta veterinär. Om 
ni åker in så ta med växten den har ätit av.

Glitter och paketsnören: Oftast är det valpar 
och kattungar som gillar att tugga på nya, 
spännande saker. Glitter och snören kan göra att 
tarmen träs upp och orsaka stopp. Om man vet 
att det ätit något, ha koll på det allmäntillståndet 
och åk direkt till veterinär om en försämring 
uppstår.Symptomen är kräkningar samt mat- 
och vattenvägran.

Julen är årets förgiftningshögtid för våra fyrbenta familjemedlemmar. Varje år kommer hundar 
till veterinären som behöver vård för att de fått i sig julmat eller julpynt. I värsta fall kan djuren få 
livshotande skador – så se upp och få en trygg jul.

Det kan vara frestande att låta fyrbenta vänner smaka när alla andra festar på godsaker. Men julmaten 
och julpyntet kan vara livsfarlig för djuren och det gäller att se upp. Under jul och nyårshelgerna ökar 
både fall av diarré, kräkningar, chokladförgiftningar och bukspottkörtelinflammationer.

Julens no-no-lista för din hund
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Årsmöte 2021
Coronan fortsätter att hålla ett fast grepp om samhället och smittspridningen ökar i olika delar 
av landet. Resor och sammankomster skall vi vara sparsamma med och inte minst då det 
sammanför personer som normalt inte umgås.

Våra årsmöten brukar inte samla så många personer så ur den synvinkeln kunde vi ha 
ett normalt årsmöte men för att vara på den säkra sidan har vi valt ett annat alternativ och 
dessutom är det då fler som har möjlighet att delta.

Förenklat Årsmöte via webben i samarbete med SKK är ett alternativ som erbjuds och vilket 
styrelsen beslutat ha som årsmöte 2021. 
SKKs föreningskommitté har reserverat 2021-02-19 – 21 för detta 

Förutsättningar

Det förenklade årsmötet genomförs helt på distans via en sida på webben och pågår under tre 
dagar. Det är inte möjligt att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare genom 
den webbplats där mötet genomförs.

Mötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny 
rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar inga 
möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning 
med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre 
dagar.

I god tid före årsmötet kommer styrelsen att lägga ut mer information och årsmöteshandlingar 
på vår hemsida www.cavaliersallskapet.net 

Valberedning, revisor och kassör är informerade via e-post eftersom det blir en annorlunda 
förberedelse även för deras del. 

En förutsättning för att delta i mötet är att man är medlem samt har angivit en e-post adress. 
Därför uppmanar vi redan nu våra medlemmar att vid behov uppdatera sin kontaktuppgifter 
och då inte minst e-post adressen.  
Detta gör man enklast via vår hemsida under flikarna: Om oss / Medlemskap

Mötet äger rum på en plattform skk.voteit.se där du behöver skapa ett konto.

Vill du ha mer information redan nu så går du in på www.skk.se och för att göra det enkelt så 
skriv in: förenklat årsmöte i sökrutan och sen tryck Enter så kommer du rätt. 
Alternativt: www.skk.se /OM SKK/Det här är SKK/Vår organisation/Kommittéer/ 
Föreningskommittén/Föreningspaket/Föreningsinfo covid-19/Förenklat årsmöte via webben

Ordförande 
Kenneth Persson

Valberedningen förbereder valen som skall ske vid årsmötet och tar tacksamt emot 
förslag till dessa val, kontakta.

Ulla-Britta Ideryd (sammankallande) 
ullabritta_i@yahoo.com  Mobil: 070-647 89 35
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HJÄRTKOLL I SÖDRA
Den 23 oktober kom 9 cavalierer 

och kollade sina hjärtan
hos Veterinär Anette Andersson

på
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KM i rallylydnad
Söndagen den 1/11 hade vi KM i rallylydnad på Dogorama Hundsporthall i Karlstad.

I rallylydnaden var det 6 hundar som deltog.
Vi hade en DM bana som deltagarna fått se vilka skyltar som kan komma med. Skyltar 

blandat från alla klasser.
Domare var Jana Himmel från Karlstad Brukshundsklubb.

Före rallylydnad fikade vi ihop med agilitygänget, kladdkaka, kaffe och dricka.
Charmdroppens First Love "Rut"

Tilde Andersson Cederholm med Carhartt Yamilla "Milla"
Tilde Andersson Cederholm med King Cava's Elthira "Lumi"

Maria & Lotta



        
13

KM i agility
Söndagen den 1/11 hade vi KM i agility på Dogorama Hundsporthall i Karlstad.
11 ekipage deltog, vi hade en hoppklass och en agilityklass som resultatet slogs 

ihop och topp tre utsågs. En riktigt spännande uträkning, där det var väldigt jämn 
mellan 1:an och 2:an.

Domare var Jana Himmel från Karlstad BK.
En trevlig eftermiddag med glada hundförare och ännu gladare hundar.

Vi avslutade med prisutdelning och fikade med kladdkaka, kaffe och dricka.
Sara Olsson med Bernerhagens Tron "Pontus"

Maria Warg med Charmdroppens Heartbreaker "Texas"
Annelie Johansson med Apricot Songbird "Sally

Maria & Lotta
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10 skäl att bara ha hundar som gäster i jul!
Att få gäster hör julen till för de flesta, men ärligt talat, ibland vill du kanske helst slippa? Vissa 

har en tendens att ta över hemmet helt, andra ställer besvärliga frågor om ditt privatliv eller 
kommer med oönskade goda råd om allt från viktnedgång till matlagning. Det skulle ju aldrig 

en hund göra eller hur?  

Kanske ska du erbjuda dig att vara hundvakt i stället nästa jul? Här är några fördelar med att ha 
fyrbeningar i stället för tvåbeningar som gäster:

Källa: Härliga Hund

1.
Även om 

de kommer sent 
eller har rest långt 

är de aldrig på dåligt 
humör när de väl 

kommer fram.

2.
 De börjar 
inte heller 

besöket med att 
klaga på bilköer, 

ont om sittplats på 
tåget eller dyra 

biljetter.

3.
Tappar de, 

eller någon annan 
i huset, mat på golvet, 

löser de det själva, 
det är borta innan 
du ens tänkt ordet 

”torktrasa”.

4
 En hund 

klagar aldrig 
om du vill ta ett 
gruppfoto. Den 

kommer heller aldrig 
med förslaget själv.

5
 Du behöver 

aldrig oroa dig för 
choklad-, vin- eller 

glöggfläckar på 
möbler och mattor.

6
 Inte kommer 

de att bli fulla och 
påfrestande heller. 

Här är det bara 
vatten som gäller.

7.
En hund 

kommer heller inte 
påminna dig om att 
den är allergisk mot 
vissa ingredienser, 
precis när du lagat 

just den maten.

8.
Du kommer 

också slippa höra 
berättelser i detalj om vad 
de gör på sitt tråkiga jobb, 

hur många maratonlopp de 
sprungit eller hur mycket 
de fått i löneförhöjning. 

Politiksnacket slipper du 
också.

9.
De kommer inte 

med något hemstickat, 
”fyndat” eller något du 

önskade dig för sju år sedan. 
Du behöver heller inte själv 

rusa runt i butikerna och göra 
av med massor av pengar på 
saker du inte vet om den vill 

ha. Ett tuggben insvept i 
tidningspapper funkar 

finfint. Eller bara en 
julpuss!

10. 
De kommer aldrig 

någonsin klaga på att 
maten serveras för tidigt. 
Och de skulle inte drömma 

om att vara så oartiga att de 
går hem eller fortsätter till 

någon annan innan du 
serverat efterrätten.
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Ny kollektion kläder
Nu kan vi presentera våra nya profilkläder, dessa är framtagna i samarbete med prima4you som har 
en webbshop för Cavaliersällskapet   www.prima4you.se/collections/cavaliersallskapet/  
Vi har lagt ett litet urval i vår shop och vill man ha andra färger eller plagg går det bra att välja un-
der Produkter. Oavsett vad du väljer kan du sen lägga till logga där du önskar, loggans namn är: Cav-
liersällskapet  
Tryck eller brodyr logga beror på vad det är för produkt. En del tyger är för tunna för brodyr logga. 
Framöver kommer vi att lägga till produkter i vår shop och har du förslag så hör gärna av dig.  
När du kommer till Cavaliersällskapets shop möts du av följande text och vet att du kommit rätt. 

Cavaliersällskapet
VÄLKOMMEN TILL ER PROFILSHOP!

Här kan ni enkelt beställa produkter med er logga. Du väljer själv på varje produkt var du vill pla-
cera loggan samt om du vill lägga till namntryck/brodyr.

Ordinarie leveranstider är 10–15 arbetsdagar och produkter levereras till din DHL-servicepunkt.

Om ni önskar annan färg eller modell på produkter finns det att välja på under fliken ”produkter”.

Vid frågor maila oss gärna till info@prima4you.se
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Lyckas Trickskola

Hej på er! Det råder fortfarande väldigt konstiga tider men vi får glädjas lite av att 
det börjar närma sig jul, även om det i år kommer bli en väldigt speciellt jul. Vilken 
tur att vi har våra bästa vänner, som vi inte behöver hålla något avstånd ifrån! 
För er nya valköpare och läsare så heter jag Julia, är 22 år och driver tillsammans 
med Solero´s Nice and Easy ”Lycka”, 2 år, trickskolan. Idag tänkte vi gå igenom hur 
man lär sin hund att gå på sin förares fötter.

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 
För vissa hundar kan det kännas jobbigt att stå placerad mitt 
under dig, börja därför med att försöka få hunden bekväm 
där. Det gör du genom att locka in hunden med godis och 
belöna när hunden står mitt under dig. Utöka sedan detta och 
vänta en stund innan belöningen kommer. Man kan även här 
lägga in ett kommando tillexempel ”mellan”. Då blir det lätt att 
få hunden i en bra startposition till det här tricket.

För att gå vidare ifrån detta till nästa steg är det bra om din 
hund kan ”vacker tass” fast på dina fötter. När din hund är 
bekväm med att stå under dig kan du gå vidare genom att 
vinkla in fötterna något för att få hunden att trampa på dina 
fötter, locka fram hunden med godis som hjälp. När hunden 
nuddar din fot med sin framtass var snabb med att belöna. 
Hunden kommer troligtvis inte att ställa sig på första försöket 
med sin tass på din fot utan förmodligen bara nudda din fot 
snabbt. Komihåg att alltid belöna minsta beröring! 
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Fortsätt i hundens takt och ha inte bråttom fram. Locka med godis för att få fram 
hunden ytterligare. Om din hund kan 
”tass” på kommando kan inlärningen bli 
lättare, då kan du ha hunden placerad 
nedanför dig och ge kommandot ”tass”, 
när hunden då lyfter upp sin tass och 
lägger ena tassen på din fot, belöna! 
Utmana genom att ge kommandot en 
gång till för att få andra tassen på din 
andra fot. När hunden står med båda 
tassarna på dina fötter, beröm 
mycket och belöna med gott godis.

Nästa steg blir att försöka ha kvar hunden på dina fötter även 
under rörelse. Många hundar kommer tycka att det känns 
konstigt och kommer förmodligen att backa ifrån dig, locka upp 
igen och beröm. Börja med små rörelser, trampa försiktigt på 
stället och till en början kan ni börja med att bara röra ena foten 
lite försiktigt. Ha godis i handen framför hunden och belöna hela 
tiden. Det kommer ta tid innan ni kan gå framåt eller bakåt med 
hunden ståendes på dina fötter. Ta det försiktigt och ha absolut 
inte bråttom. Vissa hundar behöver mycket tid, även de som är 
lättlärda. 

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 och jag gšr detta trick pŒ vŒr Instagram 
@Lyckasshow! I skrivande stund inser jag hur svŒrt det Šr att 
förklara tillvägagångssättet i text, så har ni några frågor eller 
funderingar Šr det bara att kontakta mig pŒ Instagram sŒ ska 
jag göra mitt bästa för att hjälpa till! Lycka hälsar att man 
kommer väldigt långt med god belöning. Lycka till, ni är bäst!

God Jul & Gott Nytt År! 
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Goo Nyo År
GOD JUL

Önskar vi på Evamirs Kennel
email: eva.grahn@hotmail.com

Design; Lena Svalling Ekdahl
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Happy New Year
Knattings Kennel

Design; Lena Svalling Ekdahl

wish Eva & Hans Holmberg
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Anette & Peter Yhrström
Kennel Supertramp’s

GOD JUL
Gott Nytt 2021

wish

Design; Lena Svalling Ekdahl/2020

Happy New Year
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Anette & Peter Yhrström
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Önskar alla
 valpköpa

re
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God Jul & Gott Nytt År
Önskar

Kennel Uardas
Ann-Marie Åkesson & Christer Kilhmarker

Tel: 0708-325273
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Cavalierpromenad i Växjö
Lördagen den 12 september hade vi den första Cavalierpromenaden i 

Cavaliersällskapet syds regi.

10 glada vovvar mötte upp i Bokhultet vid Brukshundsklubben. Vi gick i 
det natursköna Bokhultet

Fikade vid en hundrastgård där vovvarna fick busa runt. Tjejerna blev 
väldigt uppvaktade av hanarna ( som var flest till antalet). Vi bildade 

sedan en egen FB-grupp. Cavalierer runt Växjö så att vi kan träffas då och 
då. Gruppen har idag 28 medlemmar
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Cavalierer på hugget

Pick-me-up Joseph Bonaparte (Vincent)
Ägare: Marie Nilsson
Uppfödare: Monica Grandin Högberg

2020-03-08 Härryda TSM NW1
100p Diplom

2020-09-19 Falkenberg TSM NW1
100p Diplom

2020-09-20 Hasslöv TSM NW1
100p Diplom
Därmed uppflyttad till TSM NW2

2020-07-18 Uddevalla TEM Fordon NW 1
100p Diplom

2020-10-22 Öckerö TEM Utomhus NW1
100p Diplom

Seasons Royal Queen of the night ”Kyria” gjorde 
debut i agility hoppklass 1 den 18/10 på Tierps BK.

En 4:plats, felfritt lopp & 1:a pinnen.
Förare: Tyra Johansson
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Cavalierer på hugget

Carhartt Yenna 
2020-09-18 tog hon sin första Pinne i Agility 

Ägare Sarah Bjurling
Foto Sarah Bjurling

Carhartt Yenna
2020-10-04 tog hon sin första pinne i Hopp

Ägare: Sarah Bjurling
Foto Sarah Bjurling

Fina Hjalmar 3 år, har tagit sin 
första titel RLD N
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Har din hund blivit Champion, eller vill du visa upp din 
duktiga hund som tävlat?

Skicka bild och text till, tidningen@cavaliersallskapet.net

Cavalierer på hugget

SE UCH, SE JV-18 Toftas Carissa

Uppfödare / Ägare Birgitta Persson
Certifikat:
2018-09-22 SKK Eslöv Nina Karlsdotter
2019-01-04 SKK Göteborg Kurt Nilsson 
2019-06-02 SKK Norrköping Zeljko Gajic 
2020-09-13 SCKCS Helsingborg Fredrik Nilsson

NORD JV-19 RLD N Jämtkullens My Giggling Pearl
Ägare: Josefin och Carina Karlsson, Umeå

Nybörjarklass:
2020-07-04 Nordmaling - 98 poäng, Kvalificerat resultat
2020-07-04 Nordmaling - 74 poäng, Kvalificerat resultat

2020-08-11 Skellefteå - 96 poäng, Kvalificerat resultat
2020-08-11 Skellefteå - 89 poäng, Kvalificerat resultat

RALLYLYDNADSDIPLOM NYBÖRJARKLASS

Fortsättningsklass:
2020-09-05 Vännäs - 80 poäng, Kvalificerat resultat
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Läsarbilder...Läsarbilder...
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LOKALSPALTEN

VÄSTRA
lovastra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Cecilia Ekdahl
Klippgatan 12
504 52 Borås

Tel: 073-657 03 14
cecilia@cavaliersallskapet.net

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

ÖSTRA
loostra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Vakant

KONTAKTOMBUD
Malin Flood

Sorselevägen 18
162 67 Vällingby

Tel: 070-759 90 10
malin@cavaliersallskapet.net

Mikael Pettersson
Mathilda Jungstedts gata 153

603 76 Norrköping
073-434 20 65

krakmaro@gmail.com

Rebecca Wilson
Sandfjärdsgatan 17 LGH 1202

120 57 Årsta
Tel: 070-5259047

rebecca@cavaliersallskapet.net

Tanja Nestserava
Linköping

070-612 48 84

Jeanette Arnesson

ÖVRE NORRA
loovrenorra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Eva Grahn Lövånger. 

 Tel 072/5717474
eva.grahn@hotmail.com

KONTAKTOMBUD
Mari Lundborg-Sjöstedt

Lövånger
Tel 070/2820993

mari@cavaliersallskapet.net

Carina Karlsson
Umeå

Tel 070/6875859
carikar1960@gmail.com

Ewa-Marie Öderyd
Gällivare

Tel 070/2708084
info@jamtkullens.se

Marianne Hansson
Norrfjärden

Tel 070/3476549
mariannehansson23@gmail.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

SÖDRA
losodra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Caroline Elmqvist Olsson

Ljungåsavägen 29
373 71 Torhamn

Mobil:  070-221 91 36
caroline.elmqvist@gmail.com

KONTAKTOMBUD
Maria Emmes, Jönköping

Mobil: 070-756 55 48
maria.emmes@gmail.com

Pia Rundquist
Osby3518

24293 Hörby
Mobil: 070-994 37 63

piarundquist@hotmail.com



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

Ordinarie anmälningsavgift:
Valpklass 4-6 och 6-9 månader 200:-
Juniorklass 9-18 månader   350:-
Unghundsklass 15-24 månader 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:
Gabriella Holmström
Snickarvägen 15
982 38 Gällivare
Tel: 070-282 22 26

OBS! För sent inkomna anmälningar och betalningar returneras! 
Din hund är anmäld först sedan både anmälan och anmälnings-
avgift inkommit. För fullständiga utställningsregler hänvisas till 
www.cavaliersallskapet.net och www.skk.se.

VIKTIGT! LÄS DETTA INNAN DU ANMÄLER TILL UTSTÄLLNING!

För varje anmäld hund till SCKCS specialer så går 10 kr till hjärtfonden, vilket är 
välbehövliga pengar nu när vi satsar extra mycket på att få så många cavalierer som 

möjligt hjärtundersökta.

DATUM 
 
20 Februari 

8-9 Maj

3 Juli

17 Juli

12 September

10 Oktober  
 

DOMARE

Joel Lantz (Cavanzas Kennel)

VAKANT

Dan Ericsson

Kirsti Määttänen (Pandas Kennel)

Gunilla Kueheni Stenberg (Stonehills kennel)

Liz Mclnally (Dalvrecks Kennel)

PLATS

Upplands Väsby

Eskilstuna

Borås

Lövånger

Falsterbo

Timrå

UTSTÄLLNINGAR 2021

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

POSTTIDNING B


