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Cavaliersällskapet har idag knappt 1 800 
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 enklast, via våra knappar på vår 
hemsida www.cavaliersallskapet.se De är 
länkade direkt till Skk.
Övriga du har andra frågor om ditt 
medlemskap  kan du även ringa till SKK via 
telefon 08- 795 30 50 (mån-fre klockan 10-
12, 13-15) eller via mejl medlem@skk.se. 
Om du är uppfödare och ska ändra dina 
adressuppgifter kontaktar du britten@
cavaliersallskapet.net

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...
... BLI MEDLEM? ... BIDRA TILL 

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 2 är

18 maj
Men ni kan löpande skicka in ert material!
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INNEHÅLL

Redaktörens Rader...

Hej!

Äntligen har ni fått första nummret av tidningen, lite 
senare än vanligt och det ber jag om ursäkt för.
Andledningen var att årsmötet blev framflyttat och den 
nya styrelsen skall presentera sig i första nummret av 
tidningen.

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

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

Kanske du har en rolig, intressant och lärorik berättelse 
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.

Önskar er alla en trevlig vår!
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Ordföranderader...
Det allra första jag vill göra som ny ordförande är att tacka för förtroendet att 
tillsammans med er få leda Cavaliersällskapet. Jag lovar att ta mig an uppdraget 
med stor ödmjukhet och lyhördhet.

Styrelsens vision är att vi skall ha ett öppet och transparent klimat i klubben, att vi 
alla skall hjälpas åt att visa vilken fantastisk ras och klubb vi har. 

2022 är det jubileumsår, Cavaliersällskapet fyller 50 år. Detta kommer givetvis 
att firas med olika aktiviteter och evenemang runt om i landet. Alla aktiviteter 
kommer att läggas ut i tidningen, på hemsidan och i sociala medier så ni lätt skall 
hitta vad som händer i ert område. Jag ser fram emot ett innehållsrikt och trevligt 
år tillsammans med er alla.

Snart är det vår, pandemin är över och vi kan äntligen träffas igen!!

Hälsningar Kari

På gång i styrelsen 2022-02-05
Då vi fått önskemål om att ge en kortare summering om vad vi gör i styrelsen.

Så har vi beslutat att testa det.
Vi får anpassa oss och följa de olika restriktioner som gäller, som nu ska tas bort. Vi behöver ju tid att 

förbereda olika saker. Tex så kräver årsmötet en hel del förberedelse. Allt från platsbokningar, fika och 
övernattningar. Som först gjordes. Sen blev rådet att vi inte skulle ha fysiskt årsmöte.

Då ska det avbokas. Ställas om och ta reda på allt som gäller för digitala årsmöten. Då den tjänst vi hade 
förra året ej erbjuds i år.

Samtidigt så planerar vi för olika jubileumsaktiviteter, för alla våra medlemmar. Då föreningen fyller 50år i 
år. Även här har vi fått olika förutsättningar under planeringens gång.

Vi jobbar på med planering av olika uppfödarträffar, utställningar, uppdaterar täckhundslistorna löpande 
och inte minst allt som har med hälsan att göra.

Vi har poängterat flera gånger att vi går inte ut och kommenterar enskilda inlägg på sociala medier. 
Eftersom det finns så många grupper. Så är det omöjligt för styrelsen att leta upp alla frågor och det tar 

alldeles för mycket tid från övriga verksamheten.
Har ni funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Våra mailadresser finns på hemsidan.

Vi alla, medlemmar, uppfödare och styrelse gör tillsammans jubileumsåret 2022 till ett bra år. Att minnas 
för vår ras. Hoppas vi ses på många olika aktiviteter och platser under året.

Vid tangenterna Marina Nordholm, styrelseledamot.
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VALPINTRODUKTION

UPPFÖDARE SOM BJUDER SINA 
VALPKÖPARE PÅ MEDLEMSSKAP

VALPINTRO November 2021-Februari 2022

Vejbydalens kennel, Marika Johansson
Pick Me Up´s kennel, Monica Grandin Högberg

Ribqas Decoris kennel, Rebecka Kamp
Toftas Kennel, Birgitta Persson

Lillströmmens kennel, Britten Hjertstrand
Soleros Kennel, Mia Björklind

Vovvelitos kennel, Tina Österberg
Petit Maxim´s kennel, Ros-Marie Andersson

Zinkitens kennel, Cathrine Berglund
Ambertons kennel, Annika & Peter Renberg

Vinbergets kennel, Monica Johannesson
Hazelcoat´s kennel, Lena Svalling Ekdahl

Videdalens kennel, Sofie Rundqvist Müller & Pia Rundqvist
Freyalyckans kennel, Ulrika Tholson

Bomathos kennel, Margrethe Edvardsen

NYA RUTINER
VID VALPINTRO

VALPINTRODUKTION
Sker numera också via Cavaliersällskapets 

hemsida där ni som uppfödare smidigt lägger in era 
valpköpare. 

Ni har en egen länk /”knapp” där det står 
VALPINTRODUKTION 

På uppfödarportalen finns en instruktionsfilm som 
visar exakt hur man går tillväga! 

Kostnad för Valpintroduktion :100 kr/ valpköpare för 
första medlemsåret. OBS ! Dina valpköpare får då 

15% rabatt på försäkring om de väljer AGRIA. 
OBS! Endast nya Cavalierägare kan introduceras, 

inte de som redan är medlemmar. 

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.

MEDLEMSHANTERING
Från och med 1 Januari 2022 går alla medlemsärenden via SKK, då de sedan länge sköter vårt medlemsregister 
och således underlättar denna gratistjänst för alla. 
På Cavaliersällskapets hemsida ser ni följande länkar/”knappar” och väljer då den som passar ditt ärende bäst. 
Anmälan och betalning sker samtidigt. 
Osäker på om medlemsavgiften betald? Tappat bort ditt medlemskort? Kontakta medlem@skk.se

Aktuella medlemsavgifter:
Fullbetalande medlem 290 kr/ år
Familjemedlem                70kr/år
Prova-på medlemskap  190 kr/ första året 
Valpintroduktion             100 kr/valpköpare
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Presentation av styrelsen

Ordförande: 
Jag heter Kari Sundqvist och är nyvald 
ordförande.
Jag har man och barn och vi föder upp Cavalier 
och Labrador under prefixet Glittertinds kennel, 
vi bor ute på landet ca 3 mil väster om Karlstad i 
Värmland på en liten ort som heter Torpstöd.

Vice ordförande (Utställning):
Jag heter Gabriella Holmström och bor i Gällivare med min sambo 
och två snart vuxna barn. Den första cavalieren kom in i mitt liv 
1985 och efter det har jag alltid haft cavalierer. Idag består flocken 
förutom av cavalierer även av irländska settrar och en jämthund. 
Irländska settrar är jag född och uppvuxen med så även den rasen 
har funnits med mig under hela mitt liv. Tanken på uppfödning kom 
redan 1995, lite otur på vägen gjorde att det inte blev så. Idag föder 
jag upp i mindre skala och då främst för ”husbehov”. 
Den erfarenhet jag har av föreningsarbete är att jag varit vice 
ordförande i Norra Norrbottens kennelklubb 2010-2011 och från 
2011 och ännu idag är jag ordförande i klubben. Jag är certifierad 
utställningsarrangör, administrerar utställningar i Katalog för 
PC och jobbar även som ringsekreterare då tid finns. Jag har varit 
medlem i Cavaliersällskapet sedan 1995 och har nu suttit som vice 
ordförande i klubben sen verksamhetsåret 2020 startades upp, vilket 
har varit både en lärorik och fantastiskt rolig upplevelse.

Sekreterare:
Jag heter Tina Bergqvist och är 49 år. Är gift med 
Kenneth och vi har en dotter, Linnéa som är 13 år. Vi 
bor i Enköping och jag jobbar på akutmottagningen i 
Enköping och är utbildad intensivvårdssjuksköterska. 
Under min uppväxt hade vi schäfrar som sällskaps-
hund och när vi började fundera på en hund till famil-
jen så ville vi ha en glad och liten sällskapshund, valet 
föll på Cavalier King Charles Spaniel. Vår första hund 
”Sunny” skaffade vi 2007 och ganska snart så var vi 
fast i utställningsvärlden, tankarna på en kennel vak-
nade och 2012 fick vi vårt kennelnamn Cavadior’s.
Jag sitter med i avelsrådet sedan 2019 och det kom-
mer att bli spännande och lärorikt att få vara delak-
tig i Cavaliersällskapets styrelse.



8

Ledamot (Utbildning):
Jag heter Christine och bor med familj (maken Ulrik, och en dotter på 
15 år hemmaboende, de andra två barnen utflugna ) inkl ett gäng 
cavalierer och labradorer  samt 4 katter i Västra Götaland precis på 
gränsen till Hestra i Småland
Cavaliererna kom in i vårt liv för snart 7 år sedan, då minsta dotterns 
hundintresse skulle resultera i en egen hund och vi föll pladask för 
sportigheten och det nyfikna arbetsglada och totalt orädda! Är allätare 
inom hundsport och intresserad av allt som gör livet med hund roligare. 
Haft tjänstehund inom såväl flygvapnet som hemvärnet och certifierad 
räddningshund. Brinner för viltspår där cavaliererna är fenomenala 
med sin fina näsa, liksom nosework som också passar dem alldeles 
utmärkt. Rallylydnad upptar numera också en hel del tid och snart 
kommer vi ut på allvar på tävlingsbanan….
Varit föreningsaktiv så länge jag kan minnas… inom Brukshundklubben, 
Labradorklubben, Spaniel och Retrieverklubben och lokala Alpina 
klubben och ser nu med spänning framemot Jubileumsåret i 
Cavaliersällskapets styrelse där jag framöver kommer att vara 
utbildningsansvarig.
Har en liten blygsam uppfödning under prefixet Rövarkungens, hoppas 
kunna utveckla denna del av hunderiet då avel är oerhört spännande!
I det civila arbetar jag natt inom hemsjukvården, vilket ger lite mer ledig 
tid för hundar, familj(?) och föreningsarbete.

Kassör (Adjungerad ledamot):
Jag heter Terese och bor i ett litet hus strax utanför 
Norrköping. När jag skaffade min första cavalier för ca 
8 år sedan fick jag höra av en annan cavalierägare att 
”cavalierer är som ostbågar, har du skaffat en måste du 
ha fler”. Nu har jag tre hundar som är med mig överallt. 
Jag arbetar heltid inom vård och omsorg och är delägare 
i ett litet hotell i Norrköping. På min fritid är jag och 
hundarna i stallet och tar hand om mina tre hästar.
Det ska bli väldigt roligt och spännande att ta över 
kassörsarbetet och hoppas att jag kommer ha ett gott 
samarbete med medlemmarna i framtiden.

Ledamot (Avel & Hälsa):
Hej!
Sofie Rundquist Müller här!
Jag har Videdalens Kennel tillsammans med 
min mamma i mitten på Skåne och har fött upp 
cavalierer sedan 2010.
2022 blir mitt tredje år som ansvarig för Avel 
och hälsa i Cavaliersällskapet och jag ser fram 
emot att få fortsätta arbeta för klubben och dess 
medlemmar.
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Ledamot (Tävling):
Jag heter Maria Warg och har två cavalierer hanar som jag är aktiv 
och tävlar med i agility och rallylydnad.
Jag är idag ledamot och ansvarig för tävling. 
Jag har suttit i styrelsen i två år, första året som adjungerad och 
andra året som ledamot men har båda åren haft ansvar för tävling.
Jag anordnar rallylydnads tävlingar en 2-dagars på våren och en 
2-dagars på hösten med ca 200 tävlande/helg.
Vi ordnar KM i rallylydnad, agility, nosework och viltspår.
Finns intresse och medlemmar som kan hjälpa till kan vi säkert 
fundera på fler grenar inom KM.
Jag skaffade min första hund när jag var 15 år och har haft hund 
sedan dess. Alltid haft mina hundar tränade och även tävlat med 
mina tidigare hundar fast i andra grenar. 
Jag har varit mer eller mindre aktiv i brukshundsklubbar sedan 
jag skaffade hund men de sista åren har jag även varit aktiv i 
agilitysektorn på Karlstad Brukshundsklubb. Hjälper även till på 
deras tävlingar.
Jag är tävlings sekreterare och skrivare inom Rallylydnad.
Jag har gått Föreningskunskap online hos SKK förra året.

Ledamot (Kommunikation):
Hej! Mitt namn är Josefin Karlsson, jag är 32 år gammal och 
bor i Umeå. Jag jobbar som hundfrisör och större delen av 
all min tid går åt mina hundar. Det är helt klart mitt största 
intresse, utan tvekan. 
Jag har haft cavalierer sedan 2004, när jag var 14 år gammal 
blev min största dröm uppfylld och vår familj köpte en liten 
cavalierherre vid namn Tex. Det galna hundintresset började 
med en hundutställning anordnad av Cavaliersällskapet. 
Jag fick visa Tex i ”Barn med hund”, det gick inte alls bra 
men från och med då har jag varit fast och aktiv i olika 
hundsammanhang.
Allt inom hund tycker jag egentligen är kul, jag gillar 
att variera och testa mig fram vad jag och mina hundar 
uppskattar att göra. Har testat det mesta med mina hundar, 
agility, rallylydnad, lydnad, viltspår, personspår, sök, freestyle 
och utställning. Men varmast om hjärtat ligger tävling – 
agility, rallylydnad och utställning.
Har även en liten uppfödning av cavalierer tillsammans med 
min mamma under prefixet Flash’n Smash. Så avel är såklart 
också en hjärtefråga för mig. 
Ser fram emot ett nytt år i styrelsen!

Suppleant (Samordning Lokalområden):
Jag heter Maria Fredzell och bor tillsammans med mina fyra cavalierer 
utanför Örebro. Under många år har jag varit lokalombud för Gävle-Dalas 
område.
Cavalierer har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas tillbaka från 
bardomen på 70 talet. Efter många års önskningar fick jag min första 
egna hund vid sju års ålder, en ljuvlig tricolor tik som som jag kallade My. 
Hon var min allra bästa vänoch alltid vid min sida under bardommen. 
Efter henne har många följts åt men ofta har minst två funnits i mitt hem. 
Jag har aldrig fött upp valper, men många av mina hanar har genom åren 
verkat i aval, några har ställts ut och andra har bara varit högst älskade 
familjemedlemmar. För mig finns ingen annan rasoch att arbeta för den 
och dess framtid är en självklarhet fö mig och det minsta jag kan göra för 
att på så sätt ge tillbaka lite av all den kärleken och glädje de gett mig 
under alla år.
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Suppleant (Medlemsservice):
MARINA NORDHOLM, Suppleant, medlemsfrågor, täckhundslistan. 
Jag bor utanför Uppsala och har kennelnamnet King Luddes. Har hittills 
inte haft någon egen kull, då jag endast har hanar. Men flera av mina 
hanar går i avel. Jag har haft rasen sedan 2014. Jag blev invald i styrelsen 
på årsmötet 2020. Det har varit annorlunda år då pandemin slog till. Det 
ställde helt nya krav och vi fick tänka om på många sätt. Det har varit 
svårigheter men det har även inneburit utvecklingsmöjligheter.
Något som jag fått lära mig under mina två år i styrelsen. Är dels hur 
mycket jobb som ligger bakom våra utställningar, samt hur långt i för väg 
dessa planeras. 
Att de planerades så långt i för väg, var helt nytt för mig.
Sen har jag även insett att många av de jag har som vänner på sociala 
medier.
Tror att de kan få svar på allt, bara för att jag är med i styrelsen. De tror 
att min person på sociala medier är ett sätt att få direktkontakt med 
styrelsen. Vilket är helt fel uppfattning.
Vi alla i styrelsen uppskattar väldigt mycket om ni alla tar kontakt med 
oss i styrelsen via våra cavaliersallskapet.net mailadresser. 
Då blir det lättare för oss att ha all information på ett ställe. 
Många av oss jobbar och har ett liv också som pågår utanför 
Cavaliersällskapet.
Så vill jag även påminna om att det är vi alla, som gör klubben 
tillsammans.
Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt, både uppfödare och valpköpare.
Tillsammans blir vi starkare.
Jag älskar våran ras och brinner för den.
Jag har genomfört SKKs distansutbildning i Föreningsteknik hösten 2020. 
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Julträff i Umeå 7/12 
Lägg till 21/5 i din kalender

Känns lite avlägset nu när våren närmar sig men 7 december hade vi i Umeå en cavalierträff i riktigt kallt och 
vintrigt väder. Träffen hölls bara utomhus eftersom det var sådana tider. Träffen inleddes med en promenad 

tillsammans och på vägen fanns lite tipsfrågor att svara på. Värmde oss sedan med varm glögg, lussekatter och 
en eller fler skumtomte och hade det bara gott tillsammans. Slutligen fick vi önska varandra en god jul. Nu ser 

vi fram mot varmare tider och vår.  Avslutar med lite bilder från julträffen, 
störst bäst och vackrast fina rubyn Viggo, tipspromenadvinnaren Amandus med lånehunden Rio, sötaste 

bleinhemflickan Milly som gillar godis, vackra Popsie i mattes famn, gulligaste cavaliertjejerna Saba & Stella 
och Tua i tomtemors famn. 

Nu får ni i området men omnejd hålla utkik efter träffar i vår och 
save the date 21 maj ett datum då vi planerar att fira lite extra detta jubileumsår 

platsen blir Nordmaling och då händer det grejer – kom och fira alla ni som kan.  Dessutom har vi officiell 
utställning i området i år 19/6 + möjlighet att ställa ut även på SKK:s utställning dagen före.

Välkomna!
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Vinnarna i julkalendern på facebook!

1:a
Sara olsson med Pontus RLD N AGHD I Bernerhagens Tron

vann ett presentkort på 900:- på profilkläder från Prima4you

2:a
Sofia Granlöf med Sigge Bernerhagens Torvar

vann ett presentkort på 600:- på profilkläder från Prima4you och godis från Four friends

3:a
Rita Hillting med Birk  RLD N Dreamcreaters Spirit Crystal

vann ett presentkort på 300:- på profilkläder från Prima4you

4:a
Julia Järlemark med Chili Mixarens Tezzy

vann godis från Four Friends

5:a
Annelie Johansson med Sally AGD I Apricot Songbird

vann godis från Four Friends

Stort grattis till alla vinnare!!
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Cavaliersällskapets
50-åriga historia

1972 - 2022     

Läsarbilder...

Storebror  Cavadior's Little Bit Of 
Lovi'n "Hugo" 3 år med lillebror
Cavadior's Keeper Of The Seven 

Keys "Jojje" 8v 3d
Foto Elsy Vilsson 

Här kommer en bild på Zigge och 
hans första erfarenhet av snö.
Zigge är en nyfiken och pigg 

herre på 7 månader. Han älskar 
skogspromenader och tycker att 

fåglar är det mest intressanta 
som finns.

Camilla Andersson

På bilden är det "Svante" Solero's One 
Moment, 3 år.

Bilden är tagen i februari förra året och 
det var riktigt kallt och blåsigt den dagen 
(över -20 grader) Men det bryr sig Svante 

inte om, han älskar att vara ute i alla 
väder.  

Anneli Djurman

Vinterbilder på 
min Wilma

Bitte Alm 
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Cavaliersällskapets
50-åriga historia

1972 - 2022     
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1972 bildades Cavaliersällskapet 
 

Till ordförande valdes Birgitta Östergren, som vi numera känner, som den som skrev de första 
rasboken. Redan från början fick klubben sin egen klubbtidning och i första numret 1972, kan 
vi läsa hennes ord i inledningen. 
”Efter dryga 10 år i Sverige har Cavalierrasen vuxit sig så stark, att vi kunnat bilda en egen (inofficiell) rasklubb. Vårt 
syfte är ju, att du vet, att arbeta för att sprida kunskap om ”den glade Cavalieren”, som med sin mjuka tillgivenhet parad 
med oöm sportighet charmat oss alla och verkligen är värd all den uppmärksamhet han kan få, men samtidigt som vi 
strävar efter att öka och sprida intresset för Cavalierer, måste vi försöka skydda rasen från den sorts negativa popularitet 
som drabbade bl.a. Collierasen i samband med Lassie-filmerna”. 

Redan 1928 bildades The Cavalier King Charles Spaniel Club I England och då fastställdes också den rasstandard som 
stort är densamma som idag. Redan då förbjöds all sorts trimning för att skydda rasen från modenycker. Och 1961 kom de 
första fyra Cavaliererna till Sverige. En Black and Tan och En Ruby samt 2 Blenheim. Det kan nämnas att det redan 1971 
registrerades 519 Cavalierer i Sverige. 

 

 

 

 

 

  

Första raderna ifrån alla utgåvor lyder: 

”I mitt barndomshem hade vi en gammal 
rokokobyrå, och på den stod, eller rättare 
sagt satt, två porslinshundar vända mot 
varandra.” 

Birgitta Östergren 
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10 års jubileum 1982 
 

Inför årsmötet och 10 års jubileet började förberedelserna för att ansöka 
om specialklubbsstatus och då ansöka om klubbens första certutställning. 
Jubileumsårets största händelse ägde rum på Lida Friluftsgård i Tullinge 
utanför Stockholm. På den första officiella utställningen den 22 och 23 
maj 1982 var det 70 hanar och 90 tikar anmälda samt ett 30-tal valpar. 
Domare Susanne Burgess dömde. Därtill var 5 King Charles spaniel 
anmälda. 

Fram till 1982 var fortfarande King Charles med i klubben, men de valde 
att gå över till SSD numera SDHK (i och med Cavaliersällskapet ansökan 
om specialstatus.) 

En stor händelse den dagen var att Cavaliersällskapets Lydnadspris skulle 
delas ut och den som vann det priset var den engelska importhunden 
Champion Homerbrent Handy Man. 

Cavaliererna var tidigt ute 
i lydnadsringarna och det 
finns redovisade resultat 
från 1972. 

 

 

 

Under 80-talet anordnades mentalprov för att visa Cavalierens karaktär, 
resultatet skrevs in i registeringsbeviset. 

 

 

 

 

I slutet av 80-talet kunde vi för första gången redovisa 
över 2000 medlemmar och 1989 registrerades 1,269 
Cavalierer. 

 

1972 bildades Cavaliersällskapet 
 

Till ordförande valdes Birgitta Östergren, som vi numera känner, som den som skrev de första 
rasboken. Redan från början fick klubben sin egen klubbtidning och i första numret 1972, kan 
vi läsa hennes ord i inledningen. 
”Efter dryga 10 år i Sverige har Cavalierrasen vuxit sig så stark, att vi kunnat bilda en egen (inofficiell) rasklubb. Vårt 
syfte är ju, att du vet, att arbeta för att sprida kunskap om ”den glade Cavalieren”, som med sin mjuka tillgivenhet parad 
med oöm sportighet charmat oss alla och verkligen är värd all den uppmärksamhet han kan få, men samtidigt som vi 
strävar efter att öka och sprida intresset för Cavalierer, måste vi försöka skydda rasen från den sorts negativa popularitet 
som drabbade bl.a. Collierasen i samband med Lassie-filmerna”. 

Redan 1928 bildades The Cavalier King Charles Spaniel Club I England och då fastställdes också den rasstandard som 
stort är densamma som idag. Redan då förbjöds all sorts trimning för att skydda rasen från modenycker. Och 1961 kom de 
första fyra Cavaliererna till Sverige. En Black and Tan och En Ruby samt 2 Blenheim. Det kan nämnas att det redan 1971 
registrerades 519 Cavalierer i Sverige. 

 

 

 

 

 

  

Första raderna ifrån alla utgåvor lyder: 

”I mitt barndomshem hade vi en gammal 
rokokobyrå, och på den stod, eller rättare 
sagt satt, två porslinshundar vända mot 
varandra.” 

Birgitta Östergren 
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20 års jubileum 1992 
 

Under 20 års jubileet 1992 hände det mycket runt våra Cavalierers hälsa och då med hjärtproblemen på agendan. Det efter 
att Professor Clarence Kvart och hans kollega Professor Jens Häggström avhållit en medlemsträff för Cavaliermedlemmar 
den 30 november 1991 för att presentera det senaste inom forskningen om våra Cavalierhjärtan. Samarbetet med 
Cavaliersällskapet hade fortgått sedan 1985. 

Första undersökningen i Sverige gjordes på 319 hundar och undersökningen visades att 50% av dessa hundar hade 
blåsljud vid 6 års ålder. Det satte i gång en debatt som fortsätter än idag.  

SKK införde den centrala registreringen av hjärtstatus med obligatorisk ID-märkning 
960701 och hälsoprogram 970101.  

1997 firade Cavaliersällskapet 25 årsjubileum och medlemsantalet hade stigit till 2278 
medlemmar och under årsmötet den 23 mars detta år fastställdes styrelsens 
hälsoprogram för Cavalier King Charles Spaniel, det trädde i kraft 2001. 

 

 

 

 

 

 

Tidigt under 90-talet var våra ungdomar aktiva i 
Sveriges Hundungdom och i Ungdoms SM, där 
man tävlade i agility, bruks och lydnad. 1992 års 
SM avgjordes detta år i Gävle och där fanns det 
fler Cavalierekipage och samtliga deltog i agility. 
Denna gren började mer och mer visa sig att den 
passade rasen utmärkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra specialer var välbesökta 
och praxis var att det bjöds in 
engelska specialdomare till 
dessa utställningar. 
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30 års Jubileum 2002 
Här kan vi titta tillbaka till 1 januari 2001, då beslutade SKK 
att  

”Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej 
är ID-märkta och saknar officiellt intyg om hjärta u.a. 

Intyget får ej vara äldre än 8 månader vid parningstillfället. 
Lägsta ålder för officiell undersökning är 24 månader. 
Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid 
lägst 4 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 4 år 
före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a. 

Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får 
blåsljud före 4 års ålder får ej användas i aveln 
(avelsspärras).” 

 

Många turer kommer att ske och livliga diskussioner om hur programmet skulle 
tolkas följdes av att det föddes många kullar med avelsspärr. 

Under verksamhetsåret 2002, påbörjades också arbetet med RAS, Rasspecifika 
avelstrategier. Fortsättningsvis under 2000-talet arbetade styrelserna med olika 
uppfödarträffar och seminarium.  

Antalet registrerade valpar var ganska lika under alla år. Ca 1100, utom år 2001 
då antalet var nere i 814. Även medlemmarnas antal var ca 2000. Året 2005 var 
vi 2,319 medlemmar och vi hade fortfarande 10 officiella utställningar under det 
året. Samma år avhölls en avelskonferens på Strömsholms Djursjukhus där 
Syringomyeli och ögonförändringar diskuterades. SM och MRI-röntgen 
diskuterades alltmer på våra medlemsträffar. Den gamla ”cavalierklådan” blev 
åter aktuellt. Allt om detta finns att läsa i Avelsstrategi för Cavalier King 
Charles Spaniel. 

 

Våra ungdomar var i full kraft med Lydnads- och 
Agility tävlingar. Rallylydnad passar alla, både gamla 
och unga och man tävlar och tränar i sin takt. 
Cavalieren är och har alltid varit lätt att lära nya 
tävlingsformer. 

 

 

 

 

 

 

Under 2011 kunde vi också läsa om olika forskningar som påvisar att 
sällskapsdjur har positiva effekter på människan som kan ge både hög social 
stimulans och bättre livskvalitet. Det visar sig att Cavalieren passar perfekt 
in på de kriterierna. En av SCKCS medlemmar har 2021 utbildat sin Cavalier 
Tindra till vårdhund. Tindra älskar sitt arbete. Hon hoppar glatt och lätt upp 
i knät på en rullstolsbunden person. Hon ställer upp på alla aktiviteter med 
de boende, till och med Bingo, då hon hämtar kuddar med ett nummer på 
från golvet  

20 års jubileum 1992 
 

Under 20 års jubileet 1992 hände det mycket runt våra Cavalierers hälsa och då med hjärtproblemen på agendan. Det efter 
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Cavaliersällskapet hade fortgått sedan 1985. 

Första undersökningen i Sverige gjordes på 319 hundar och undersökningen visades att 50% av dessa hundar hade 
blåsljud vid 6 års ålder. Det satte i gång en debatt som fortsätter än idag.  

SKK införde den centrala registreringen av hjärtstatus med obligatorisk ID-märkning 
960701 och hälsoprogram 970101.  

1997 firade Cavaliersällskapet 25 årsjubileum och medlemsantalet hade stigit till 2278 
medlemmar och under årsmötet den 23 mars detta år fastställdes styrelsens 
hälsoprogram för Cavalier King Charles Spaniel, det trädde i kraft 2001. 

 

 

 

 

 

 

Tidigt under 90-talet var våra ungdomar aktiva i 
Sveriges Hundungdom och i Ungdoms SM, där 
man tävlade i agility, bruks och lydnad. 1992 års 
SM avgjordes detta år i Gävle och där fanns det 
fler Cavalierekipage och samtliga deltog i agility. 
Denna gren började mer och mer visa sig att den 
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Våra specialer var välbesökta 
och praxis var att det bjöds in 
engelska specialdomare till 
dessa utställningar. 
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40 års jubileum 2012 
Årsmötet gällande 2012 gick av stapeln på Scandic i Upplands Väsby den 25 februari 2013 och då var vi 2,053 
medlemmar och det registrerades 1.016 valpar från 229 kullar. 116 hanar användes i avel och den mest använda hanen 
hade haft 19 kullar med 73 valpar! 

Inför 40-årsjubileumet 2012 planerades 
det för fullt inom alla grenar och på SM 
i Agility 2011 kom ett rent Cavalierlag 
4a endast 0,3 sekunder från bronset. 
Agility kom att utvecklas bland 
Cavaliererna mer och mer och till SM 
2016 blev Cavalleriet kvalificerade. Om 
vi bläddrar fram till 2016, kan vi också 
gratulera till ett brons i mästerskapet. 

 

De första officiella BPH (Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund) startade upp i maj 2012 och 
fanns bara på 7 olika platser i Sverige, men många 
Cavalierer var med från början. BPHn utvecklades mer och 
mer. Varje BPH-beskrivna hund ger en ökad kännedom för 
rasens egenskaper. För uppfödarna ett verktyg för sin 
planerade avel. BPH är ett bra mätinstrument för alla hundar 
oavsett ras. Syftet är att få en kunskap om hundens 
mentalitet. Precis som det gamla mentalprovet.  

 

40-årsjubileumutställning i 
Eskilstuna 2012-05-13 

Jubileumsutställningen blev en succé. 
Inomhusutställning i 2 dagar med en 
gemensam middag på lördagskvällen. 320 
cavalierer var anmälda på två dagar. Utöver de 
tävlande hundarna deltog 31 veteraner i härlig 
parad. 
Domare var kända uppfödare från England. 
Peter Towse, kennel Miletree och Mrs 
Veronica Hull, kennel Telvara. Den här 
gången var också King Charles medbjudna 
och det kom 13 stycken och dömdes av Siv 
Jernhake. 

 

2 ggr  Världsvinnare 

Varje år hålls en Världsutställning och 2014 gick den av stapeln i                    
vårt grannland Finland/Helsingfors. Många Cavalierer var anmälda 
från olika länder. Spänningen var olidlig när Frank Kane från England 
räckte över BIR pokalen och Världsvinnartiteln till Genteline´s 
Cosmetic. Redan 2012 som junior vann hon Världsvinnartiteln JWW 
i Salzburg, Österrike. 
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Bild: AnnelieKvist

Bild: Jessica Holmström3xCCC - Covid19, Corona, Canselled 
 

Helt plötsligt stannade allt. Pandemi! Det betyder att ingen får träffa 
någon, besöksförbud, allt stängt och alla människor hemma, 
kontoren stängdes, bara vissa butiker och nödvändiga 
samhällsfunktioner fick besök och då med munskydd, handsprit och 
håll avstånd. SCKCS lyckades i alla fall Coronasäkert att hålla en 
officiell utställning 2020 och det var i Helsingborg där 63 Cavalierer 
deltog. Det blev premiär för vår första filmade utställning. De som 
var hemma kunde sitta i TV soffan och följa det hela. 

 

 

 

 

 

 

Utställningsåret 2021 

Inställt, var ett ord samtliga utställningsintresserade hundägare möttes av 
tills helt plötsligt under sommaren några av utställningarna kunde aviseras. 
Vilken lycka för så många Cavalierägare. Ner i badkaret med 
Covidhundarna, som aldrig varit ute på en ringträning, lydnadsplan, inte en 
valpkurs än gång. Nu gällde det att komma i form. På med munskydd, ladda 
med handsprit och ut i friska luften. 

 

 

. 

Träna, träna, träna. Nu är vi i gång, i alla fall utomhus, även i begränsad 
omfattning. Nu ser vi fram emot vårt 50 årsjubileum och att allt blir som 
vanligt igen med alla olika områden vår Cavalier älskar att delta i 
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medlemmar och det registrerades 1.016 valpar från 229 kullar. 116 hanar användes i avel och den mest använda hanen 
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Cavaliererna mer och mer och till SM 
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Cavalierer var med från början. BPHn utvecklades mer och 
mer. Varje BPH-beskrivna hund ger en ökad kännedom för 
rasens egenskaper. För uppfödarna ett verktyg för sin 
planerade avel. BPH är ett bra mätinstrument för alla hundar 
oavsett ras. Syftet är att få en kunskap om hundens 
mentalitet. Precis som det gamla mentalprovet.  

 

40-årsjubileumutställning i 
Eskilstuna 2012-05-13 

Jubileumsutställningen blev en succé. 
Inomhusutställning i 2 dagar med en 
gemensam middag på lördagskvällen. 320 
cavalierer var anmälda på två dagar. Utöver de 
tävlande hundarna deltog 31 veteraner i härlig 
parad. 
Domare var kända uppfödare från England. 
Peter Towse, kennel Miletree och Mrs 
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gången var också King Charles medbjudna 
och det kom 13 stycken och dömdes av Siv 
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Cavaliersällskapet 50 år

Nu blickar vi fram emot nya härliga år med våra älskade

Cavalier King Charles Spaniels

Jubileum

Utställning, Agillity och Rallydnad

14 – 15 maj 2022

Vilsta Eskilstuna

20211231 copy/research Pia Klöverbäck layout Cina Stenberg

Jubileum

Utställning - 14 maj

Agility och Rallylydnad - 15 maj

Svenhems Gård Flen
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Vinterpromenader i Östra
I Östra har vi haft möjlighet att träffas fyra gånger under vintern – så 

här långt. Tre promenader i Storstockholm och en i Linköping. 
Första advent träffades vi i Åkeshov, Bromma. Innan promenaden bjöd 

Malin på hemmagjorda pepparkakor i formen av cavalierer. Det var 
nio cavalierer med familjer som träffades i kylan. Som tur var hade vi 
barmark, vilket underlättade då delar av promenaden i Judarskogens 

naturreservat gick över stock och sten. Efter promenaden blev det 
gemensam fika på hundvänliga Café Blomma. 

När det nya året börjat träffades vi i Nyckelviken, Nacka. Natten innan 
hade snön fallit, men hundarna var glada ändå. Där var ett tiotal 
hundar med familjer och vi började med lite mingel och fri lek (för 
hundarna) i hundrastgården innan vi promenerade runt området. 
Där fick hundarna bland annat möjlighet att hälsa på både hästar 

och får innan vi avslutade med gemensam fika på Nyckelvikens 
café. I januari hade vi även en promenad i Linköping vid Landeryds 

golfklubb där åtta hundar njöt i naturen med sina familjer. 
Den senaste promenaden hade vi i Västra Järvas naturreservat vid 

Säby gård, Järfälla. Denna gång var det nio cavalierer som träffades 
med sina familjer. Det var en vacker promenad bland hästhagar, 

ängar och trollskog, men väldigt halt. Som tur var lyckades alla hålla 
sig på fötterna! Vi avslutade med att fika på Café Säby Gård. 

Text: Malin Flood 
Bild: Malin Flood & Tanja Nestserava
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Välkomna på ett träningstillfälle digitalt 
med balansbollsinstruktören Emma Hansson  

torsdagen den 7 april kl 19      
Alla hundar behöver en god balans, koordination, kroppsdelskontroll och stabilitet oavsett säll-

skapshund eller tävlingshund.
Det minskar risken för skador och ökar hundens prestationsförmåga inom de flesta hundsporter 

och i vardagen.

Balansbollsträning är ett otroligt roligt och effektivt sätt att träna hundens inre muskulatur och 
stabilitet. Det är också ett enkelt och roligt sätt till fysträning hemma framför tvn.

Träningsmetoden är kontrollerad, skonsam och ett kul sätt att aktivera hunden. Det som gör 
träningen med balansbollen så unik är att man tränar på ett instabilt underlag så hunden måste 
hela tiden jobba för att stabilisera rörelserna något som gör att balansbollsträningen hjälper de 

skelettnära musklerna på ett sätt som annan träning inte lyckas med.
Bra träning även för tikar man förlöst med kejsarsnitt.

Under föreläsningen kommer vi gå igenom balansbollsträningens grunder och hur man kan ut-
veckla svårighetsgraden när hunden blivit starkare.

Pris 100:- som ni swishar till Maria Warg 0705826577 senast 31/3
Anmälan mailar ni till maria.warg@cavaliersallskapet.net senast 31/3

Ange ert medlemsnummer
Ni kommer få en länk till Teams några dagar före föreläsningen.

Vid för få anmälningar ställs föreläsningen in.
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Cavalier-Julträff den 19/12 2021 i 
Skellefteåområdet.

Så roligt att vi äntligen kunde träffas med våra hundar.
Tur med datumet då det blev nya Coronabestämmelser

strax efter vår träff. 

Vi försökte genomföra träffen så Corona säkert som vi kunde. 
Hålla avstånd, handsprit, munskydd. För dagen var vi i en för 

oss ny Lokal som var helt perfekt för ändamålet. Nämligen 
Rackarungarnas Lokal i Skelleftehamn. Hundarna fick träffas

och umgås vilket de gillade. Vi hade en tipsrunda med lite 
prisutdelning. Julfikat var också toppen, lite julgodis och godis 
till hundarna fanns också med. Några som hade anmält sig till 
träffen fick tyvärr lämna återbud på grund av att de kände av 

förkylning, klokt att stanna hemma i dessa tider. Vi som var 
med tyckte alla att det var superkul att träffas. En eloge till de 
som åkt långt även till de som hade närmare. Så jätteroligt att 

ni kom och var med på denna aktivitet. Tack för att ni kom! 

Önskar alla en fin vårvinter med era fyrbenta.
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BPH i Torslanda!
Lördag 14 maj 

Ni anmäler på https://vakk.bph.nu/ med lösenord CAVALIER
Sista anmälningsdagen är 14/4. 

Pris: 800 kr. 

När du anmält dig får du en bekräftelse/kvitto som du redovisar 
till Cavaliersällskapets kassör ( jeanette@cavaliersallskapet.net )Då 

får du som medlem i Cavaliersällskapet 300kr subventionerat.

Ni anmäler på https://vakk.bph.nu/ med lösenord CAVALIERNi anmäler på https://vakk.bph.nu/ med lösenord CAVALIER
Sista anmälningsdagen är 14/4. Sista anmälningsdagen är 14/4. 

När du anmält dig får du en bekräftelse/kvitto som du redovisar När du anmält dig får du en bekräftelse/kvitto som du redovisar 
till Cavaliersällskapets kassör ( jeanette@cavaliersallskapet.net )Då till Cavaliersällskapets kassör ( jeanette@cavaliersallskapet.net )Då 

får du som medlem i Cavaliersällskapet 300kr subventionerat.får du som medlem i Cavaliersällskapet 300kr subventionerat.
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Södra 
Hjärtkoll: 

7 maj : Hjärtkoll & Playdate - Osbyholm.  
kl. 11 ( Mer info finns i evenemang i 

facebookgruppen för Södra)

Dialog förs med veterinär i Karlskrona, 
Växjö samt att jag söker vetrinär i norra 
delen utav Kalmarlän som utför intyg 

gällande hjärta. Håll utkik på hemsida och 
i facebookgruppen Cavaliersällskapet södra 

för mer info). 

BPH:
2/4 Karlskrona ( anmäl senast 26/3 - se 

separat info) 
27/7 Alvesta ( anmäl senast 1/6) - se separat 

info 
16/10 Örkelljunga ( anmäl senast 16/7 ) - se 

separat info

Vi kommer arrangera promenader här 
framöver, vad sägs om en promenad 
i vackra Ådalen då vitsipporna står 
i blom ? samt se på andra möljliga 

träfftillfällen så håll utkik på hemsidan och i 
facebookgruppen.

Har du önskemål om aktiviteter i området 
där du bor, kontakta Caroline så kan vi 

planera något tillsammans. 

Vi söker kontaktombud i Småland för 
att än mer kunna nå ut och verka lokalt. 

Välkommen att höra av dig till lokalombud 
Caroline om du är intresserad och vill veta 

mer. 

För mer information kring aktiviteterna 
kan du höra av dig till Caroline på nedan 

mailadress så kontaktar hon dig alt. kikar du 
på hemsidan och i facebookgruppen för mer 

information. 

Lokalombud :
Caroline Elmqvist Olsson losodra@

cavaliersallskapet.net 

Kontaktombud:
Skåne - Pia Rundquist 

Småland - Vakant

Hjärtintyg i Göteborg 7 maj!

Cavaliersällskapet erbjuder medlemmar 
extra rabatterade priser på hjärtintyg 

under 2022 när vi firar 50 år. Passa 
på hos Husdjurshälsan hos veterinär 
Eline Rustad. Du kan anmäla dig till 

lokalombud Cecilia Ekdahl.

Vårt pris blir 200 kr för hundar mellan 
3-7 år och gratis för hundar över 8 år. 

Glöm inte att ta med stamtavlan på 
undersökningen. 

Kontakta cecilia@cavaliersallskapet.net, 
för anmälan och tidsbokning.
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Den 28 Mars och 30 Maj går det att boka till Hjärtintyg i Örnsköldsvik
Veterinär Inger Kjellander

3-8 år kostar intyget 200kr och från 8 år Gratis .
Anmälan till

Regina's Veterinärklinik
Viktoriaesplanaden 6
891 39 Örnsköldsvik

Tel 0660 - 130 30

Den 4 April går det att boka till Hjärtintyg i Strömsund
Veterinär Inger Kjellander

3-8 år kostar intyget 200kr och från 8 år Gratis .
Anmälan till

Fjällveterinären Strömsund
Lövbergavägen 45
83334 Strömsund

Tel 0670-10909

Den 20 April går det att boka till Hjärtintyg i Sollefteå
Veterinär Inger Kjellander .

3-8 år kostar intyget 200kr och från 8 år Gratis .
Anmälan till

Din Veterinär i Sollefteå AB
Jämtgatan 6

88130 Sollefteå
Tel 0620-14444

Medlemskap i SCKCS krävs visas på plats

Den 20 April går det att boka till Hjärtintyg i Sollefteå
Veterinär Inger Kjellander .

3-8 år kostar intyget 200kr och från 8 år Gratis .

Din Veterinär i Sollefteå AB

Medlemskap i SCKCS krävs visas på plats

3-8 år kostar intyget 200kr och från 8 år Gratis .

Medlemskap i SCKCS krävs visas på plats

501972 2022

år



        
29

Cavalierer På Hugget

SE UCH LU CH Cavamirs Oberon
Uppfödare: Erna-Britt Nordin & Sara Nordin

Ägare: Lars Persson

Cert
2019-01-05 - My Dog Göteborg, Domare Zeferino Silva
2020-09-13 - SCKCS Helsingborg, Domar Marie Callert

Cert
2019-08-31 - 98th International Dog Show Luxemburg, Domare Marie-Jos’ee Melchior

2021-09-04 - 99th International Dog Show Luxemburg, Domare Molinari Carla
2021-09-05 - 100th International Dog Show Luxemburg, Domare Laurent Annick

Här kommer en bild på vår "Svante" 
SE VCH Solero's One Moment som blev 

viltspårchampion  i september efter tre 
raka ettor.

Ägare: Anneli Djurman

2019-08-31 - 98th International Dog Show Luxemburg, Domare Marie-Jos’ee Melchior
2021-09-04 - 99th International Dog Show Luxemburg, Domare Molinari Carla

2021-09-05 - 100th International Dog Show Luxemburg, Domare Laurent Annick

SE UCH LU CH Roxette vom Erlenbacher Hemmerich
Uppfödare: Claudia Hänsch Tyskland

Ägare: Lars Persson

Cert
2016-09-10 - SCKCS Helsingborg, Domar Per C Knudsen

Cert
2019-08-31 - 98th International Dog Show Luxemburg, Domare 

Marie-Jos’ee Melchior
2021-09-04 - 99th International Dog Show Luxemburg, Domare 

Molinari Carla
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Ibland händer det att jag och Tilde åker till moster 
Mia och hälsar på själva. Vi brukar kalla det att 
vi är på ”semoster”. Men för några veckor sedan 
var jag där själv. Mamma och moster Mia hade 
kommit överens om att det kunde vara en rolig 
idé att jag fick vara där ensam och få lite egen 
tid med mostern. Det tyckte jag var ett strålande 
förslag. Jag berättade det för Tilde och sa: ”Jag 
ska åka till moster Mia på SPA” Tilde blev nog 
väldigt överraskad (läs avundsjuk) och frågade: 
” Vad menar du? Vaddå SPA?” Jag svarade: ”Signe 
Pestämmer Allt!” Tilde svarade: ”Men bestämmer 
stavas ju med ett b och inte ett p!” Att det alltid ska 
vara så noggrant med detaljerna, tänkte jag. ”Har 
jag sagt att jag ska åka på SPA, så ska jag! Jag kan 
väl inte ta hänsyn till några bokstäver hit eller dit 
och hur deras svansar är upp eller ner!” svarade 
jag indignerat.
Moster Mia bor i en lägenhet inne i stan. Det 
betyder t ex att hon inte har en trädgård man kan 
springa runt i utan hon har istället en balkong. Om 
man går ut på den så kan man se människor som 
en fågel d v s ovanifrån. Lite knasigt om ni frågar 
mig. Det perspektivet är ju inte jag så van vid. Men 
det är tydligen nyttigt att ibland byta perspektiv 
på tillvaron, man växer och utvecklas på det viset 
sägs det. Så tja nu är väl jag lite utvecklad då, kan 
jag anta.

En annan sak som skiljer hennes 
boende från vårt, 

är att hon har 
en hiss i 

sitt hus. 
Det är 

d ö r r a r 
som öppnas för 
en och så går man 

in i ett litet rum utan fönster. Sedan skakar och 
låter det lite och vips är man på rätt våning där 
hon bor. Man kan också gå i trapporna…men dom 
avskyr jag! Trapporna snurrar runt, runt och det 
är liksom ett svart staket kring dem. Men man har 
inte gjort ett bra byggjobb, för det fattas en massa 
bitar, så man kan se emellan alla trappsteg och vid 

sidan. Det tycker jag blir hur läskigt som helst! Jag 
som inte är så stor heller, känns ju som jag skulle 
kunna trilla emellan! Någon borde verkligen 
anmäla det där fuskbygget! Men det gör att jag 
alltid går direkt fram till hissen och på ett väldigt 
tydligt sätt visar att det är med hissen jag tänker 
åka, inte sätta mitt liv i fara för en ranglig trappa! 
Och eftersom det är ”Signe som Pestämmer Allt” så 
åker vi hissen.
När man kommer in i lägenheten så får jag sätta 
mig på mattan och så tar hon av sig för att sedan 
torka mina tassar. När man går promenad i stan 
så finns det en annan slags smuts på gatorna 
än när jag är hemma. Och moster Mia torkar så 
försiktigt och omsorgsfullt. Hon säger alltid att jag 
är så duktig och fin. 
Lägenheten är inte så stor och har liksom en öppen 
planlösning, så jag kan ligga i soffan och ha koll på 
henne när hon är i köket eller i hallen. Men mycket 
tid spenderar vi i soffan tillsammans. Jag får ligga 
precis överallt, var jag vill. (Signe Pestämmer Allt) 
Ganska ofta beslutar jag mig dock för att hennes 
knä är den bästa platsen. Och då kliver jag upp och 
lägger mig till rätta. Tror faktiskt att vi båda två 
gillar det. Moster Mia och jag trivs väldigt bra med 
varandra. Jag bestämmer och hon följer med. 
Moster Mia har en väldigt hög säng. Även om jag är 
en utomordentlig hoppare så kan jag faktiskt  inte 
hoppa upp på den. I början så lyfte hon upp och ner 
mig, men jag vill ha friheten att själv kunna göra 
som jag vill. Det löste hon genom att ställa fram 
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mig. Det perspektivet är ju inte jag så van vid. Men 
det är tydligen nyttigt att ibland byta perspektiv 
på tillvaron, man växer och utvecklas på det viset 
sägs det. Så tja nu är väl jag lite utvecklad då, kan 
jag anta.

En annan sak som skiljer hennes 
boende från vårt, 

är att hon har 
en hiss i 

sitt hus. 
Det är 

d ö r r a r 
som öppnas för 
en och så går man 

Signe åker på SPA
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två mjukt klädda pallar så nu kan jag obehindrat 
hoppa upp och ner när det behagar mig. En mycket 
fiffig liten lösning. Det är ju därför jag älskar henne 
så mycket. Hon gör allt för att jag ska ha det bra på 
mitt SPA! Hon vet ju t ex  att jag föredrar att ligga 
på kudden i sängen och då har hon tagit fram två 
kuddar så det ska vara extra mjukt! 
En annan sak som är fantastiskt trevlig är att hon 
är så lyhörd för vad jag vill. På morgonen när vi 
vaknar ställer jag mig med mina framtassar på 
henne och slickar henne i ansiktet som en liten trevlig 
godmorgonhälsning och då frågar hon genast: ” Är 
du hungrig?” Vi går en liten lagom kissväng och 
sedan serveras det frukost.  Jag vet exakt i vilket skåp 
hon har min mat och när jag känner att jag är sugen 
på en godis eller ett ben så går jag och sätter mig 
framför skåpet där hon förvarar alla godsaker.
I ett annat skåp har hon roliga leksaker. Det är 
jätteroligt att leka med moster Mia! Hon kastar t 
ex råttan i hallen och jag hämtar den, skakar och 
mördar den. Sedan lämnar jag tillbaka den till henne 
och då väcker hon liv i den och vi drar i den båda två. 
Den leken är så himla rolig! Om ni inte provat så kan 
jag starkt rekommendera den.
Jag förstår verkligen att det här med att åka på SPA 
ha blivit en så populär grej. Det var så skönt och 
avkopplande. Kände mig verkligen ledig och jag njöt 
av varje sekund. Inget ansvar, ingen stress utan det 
vara bara allt fokus på mig och jag kunde Pestämma 
Allt!
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L O K A L S P A L T E N

NEDRE NORRA
lonedrenorra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Karin Sahlén

Stensätter 215
87391 Bollstabruk
Tel: 070-6797392

karin.sahlen@telia.com

KONTAKTOMBUD
Eva Zachrisson

Geresta 122
87296 Bjärtrå
0702668261

evza58@hotmail.com

Ann-Britt Österberg, Själevad
Tel: 0660-37 66 96

annbritt.sterberg@telia.com

Erika Olsson, Sundsvall
Tel: 073-514 14 65

erika.olsson@archstreet.s

SÖDRA
losodra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Caroline Elmqvist Olsson

Ljungåsavägen 29
373 71 Torhamn

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

KONTAKTOMBUD
Pia Rundquist

Osby3518
24293 Hörby

Mobil: 070-994 37 63
piarundquist@hotmail.com

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

Annica Carlsson
Brunnsgärdegatan 8

507 60 Borås
0708 668854

annica.carlsson@home.se

Christine Edvinsson 
Fåglabo Stenkullen 

514 95 Grimsås
070 -2574431, 0325-7443

christine@cavaliersallskapet.net
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L O K A L S P A L T E N

GÄVLE–DALA
logavledala@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Maria Fredzell
070-362 31 24

maria@cavaliersallskapet.net

KONTAKTOMBUD
Mia Björklind

Västerås
070-816 63 30

ÖVRE NORRA
loovrenorra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Christina Palmér

Boden
Tel 070/2558177

stina.palmer@telia.com

KONTAKTOMBUD
Eva Grahn
Lövånger

Tel 072/5717474 
eva.grahn@hotmail.com

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

ÖSTRA
loostra@cavaliersallskapet.net

LOKALOMBUD
Vakant

KONTAKTOMBUD
Malin Flood

Sorselevägen 18
162 67 Vällingby

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

Tanja Nestserava
Linköping

070-612 48 84

Helena Karlsson
Nyköping

070-752 86 57



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

14 maj

19 juni

2 juli

11 september

16 oktober

6 november

DOMARE

Robert Lamont, Irland

Kirsti Mättänen, Finland

Jussi Liimatainen, Finland

Anki Johansson

Joakim Olsson

Jeanette Balkan, Danmark          

PLATS

Flen         

Vännäs  

Borås 

Falsterbo 

Sundsvall

Växjö

UTSTÄLLNINGAR 2022

Det är väl klart att din cavalier king 
charles spaniel ska ha en cavalier
king charles spanielförsäkring

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.

Hundar är olika, så varför ska deras försäkringar vara lika? Vi på 
Agria Djurförsäkring har tagit fram 427 olika hundrasförsäkringar.
En för varje hundras. Vi vet helt enkelt vad din hund behöver.

Psst! 
Vi har 427

olika hundras-
försäkringar.
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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
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