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Cavaliersällskapet har idag drygt 1 850 
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.
Om du har övriga frågor om ditt 
medlemskap, kan du även ringa till SKK via 
telefon 08-7953050 (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...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 3 är

18 augusti
Men ni kan löpande skicka in ert material!
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Redaktörens Rader...

Hej!

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 sommar!
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Ordföranderader...
När ni läser detta så är det snart midsommar, 
nästan halva jubileumsåret har gått och jag 
hoppas ni har varit med på alla aktiviteter som 
anordnats i era olika lokalområden.

Jag vill tacka våra fantastiska Lokal- och 
kontktombud som anordnar aktiviteter för våra 
medlemmar runt om i landet, ni är ovärderliga!

Det enda positiva med Covid pandemin är att vi 
började använda digitala mötesförmer. Christine 
Edvinsson är ansvarig för våra utbildningar och 
från och med i höst så hoppas jag vi kommer 
igång med olika föreläsningar som ni kan ta del 
av. Om ni har förslag och önskemål så kontakta 
Christine.

Vi söker med ljus och lykta efter gamla hanar 
som eventuellt kan användas i avel. Vi tror att 
det finns en guldgruva ute hos er "valpköpare" 
och om ni känner att ni vill vara med och bredda 
avelsbasen så hör av er till Avel & Hälsa.

Jag vill vädja till er alla att sprida budskapet om 
smuggelhundar. Detta ohyggliga djurplågeri 
för att tjäna snabba pengar måste omedelbart 
upphöra! Valparna lider och är ofta sjuka, dessa 
stackars tikar som paras på vartenda löp tills 
hon dör är så fruktansvärt hemskt. Det tragiska 
är att det kommer att fortsätta så länge det finns 
köpare. 

Jag önskar er alla en solig och härlig sommar!
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VALPINTRODUKTION

UPPFÖDARE SOM BJUDER SINA 
VALPKÖPARE PÅ MEDLEMSSKAP

VALPINTRO Mars 2022-Maj 2022
(viss fördröjning kan ske)

Grace Kelly's kennel, Ann-Cristin Antonsson
Cavanettans kennel, Annette Lindfors
Vejbydalens kennel, Marika Johansson  

Proud Ear's kennel, Miranda Olsson
Pick-MeUp kennel, Monica Grandin Högberg 

Queenoustie's kennel, Anna-Karin Nilsson
Cavadior´s kennel, Kristina Bergqvist

Bibetis kennel, Elisabet Steen 
Tindra Magic's kennel, Monica Åberg
Elvendream kennel, Eva Zachrisson
Dreamchic kennel, Maria Persson

Angeleyes kennel, Christina Johansson
Vovvelito kennel, Tina Österberg
Festivitas kennel, Marie Karlsson

Bernerhagens kennel, Ann-Christin och Stefan Silensjö
Anmagic’s kennel, Ann-Margreth Andersson

Solero’s kennel, Mia Björklind 
Kvisthamras kennel, Susanne Blom 

Knattings kennel, Hans & Eva Holmberg
Hejastugans kennel, Susanne Viberg 

Vinbergets kennel, Monica Johannesson
Paratime's kennel, Mari Lundborg Sjöstedt

Mixangels kennel, Helena Karlsson

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
Börja med att titta i Kivra, din digitala brevlåda. Under Svenska kennelklubben hittar du inbetalningskort samt 
medlemskort till Cavaliersällskapet. Annars 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
 

Lena Svaing Ekdahl ©®
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Lena Svaing Ekdahl ©®
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Hur pigga är dom idag?
Ja gamla förstås och sover mycket, men finns det något 
ätbart då blir dom unga igen. Riktiga mattjuvar, stjäl 
fortfarande allt ätbart från bord och bänkar.
Torres hänger fortfarande med och kan gå långa pro-
menader. Smilla går bara på hemväg. Så när man går ut 
med henne så måste det vara utan koppel – då hänger 

hon på, vill vara med oss. På hemväg kan man koppla 
och då är det full fart – jubel: hemväg. Så älskade!

Text och Bild Britt Åström
Meddys kennel
Pappa är Festivitas Indian Cherokee
Mamma är Mounsieur's Ida Margaretha

TORRES ett yrväder, har farit runt på den stora tom-
ten med full fart. Har gärna smitit utanför tomten i ren 
lycka lycka över att vara helt fri.
Underbart kelig och go – föll nästan i trans när han 
blev klappad.

SMILLA långsam och lugn. Promenader kan man vara 
utan. MEN älskar sin bror så när han sprang då for hon 
alltid efter –” vänta på mig Torres”. Så fick hon sin mo-
tion.
Inte ett dugg intresserad av klappar och gos. Lite sjel-
ögd också så hennes blick är helt obetalbar.

Den 28 april för 14 år sedan födde vår Ida tre valpar.
Smilla och Torres blev kvar i familjen och har levt hela sitt liv tillsammans. 

Dom har varit ett omaka par som trivts ihop.

Vackra gamla damer
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Lördagen den 7/5 hade  Cavaliersällskapet  Västra 
sin Jubileumsträff i Göteborg. Husdjurs Hälsan 
i Göteborg firade 15 år, så vi slog oss ihop och 
fira stort tillsammans! 27 cavalierer var anmälda 
till hjärtkoll, och utöver det bjöds det på godis, 
dricka, mingel, ansiktsmålning, balongkonst mm. 
Vi hade besök av både fotograf, Djurambulansen 
och Foodtrucks, och t.o.m solen tittade tillslut in! 
Föreläsningen om hjärtsjukdom var intressant och 
välbesökt. Tack till alla som kom och gjorde detta 
till en mycket trevlig dag!

Vid pennan
Linda Plannthin

Cavaliersällskapet  Västra 
Jubileumsträff i Göteborg
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Den traditionella påskträffen ägde 
rum på påskdagen. Den här gången 
visade vädret sig från sin allra bästa 
sida, soligt och skönt! Även deltagarna 
var på härligt glatt humör! Det var 13 
cavalierer och deras familj som deltog. 
Aktiviteterna på detta evenemang var 
tipspromenad och ett hund-memory. 
Samt godisträd och byte av påskägg, 
med något gott till hundarna i förstås.

Foto: Leif Rosander
Text: Cecilia Ekdahl

Påskträff i Borås!
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Att vara bonusfamilj till en Cavalier handlar inte om att 
vara hundvakt eller på något sätt avlasta ägaren, vara 

dagmatte eller daghusse.  Cavalieren i sin bonusfamilj 
har alltid en självklar plats i flocken och hänger med stor 
glädje med på de flesta aktiviteter som erbjuds och dit 
hundar är välkomna. De fina egenskaperna som denna 
ras har gör den därför till en självklar del av i vår familj.  
Att vara bonusfamilj är som att vara hundägare, fast inte 
varje dag.

I vår flock hälsar Mållgan på och stannar för det mesta en 
natt eller flera. Vi lärde känna honom för några år sedan 
efter att vår Cavalier åkt till hundhimlen. Är själv uppväxt 
med hundar och älskar dessa fyrbenta varelser. Längtan 
efter en till  hund fanns hela tiden, men tyvärr inte möj-
ligheten. Så därför föddes  tillslut idén om att vara hund-
vakt eller hjälpa till med att rasta hundar.  Annonserade 
om detta i sociala medier och fick därigenom lära känna 
Mållgan och hans flock som består av matte Cecilia  samt 
Cavaliererna Milla och Mini. Detta var i December år 
2014 och sedan dess har hundar och framförallt Cava-
lieren fortsatt förgyllt vår vardag och gett oss lite extra 
guldkant i tillvaron. Att vara bonusfamilj är en fantastisk 
möjlighet!

Mållgan har sin egen mat och vattenskål, sover med oss 
i sängen, har sin egna köksstol att sitta och spana från. I 
soffan vill han gärna ligga och sova med sällskap av några 
filtar eller gosedjur. Det bästa är om någon annan i flock-
en också lägger sig i soffan samtidigt. Då kryper han gär-
na upp och lägger sig tätt intill. Varje gång Mållgan kom-
mer på besök får han en liten godisbit. Något han såklart 
vet mycket väl. Så fort vi öppnar ytterdörren, kommer in 
i hallen och tar av kopplet, rusar han in till köket och sät-
ter sig på köksmattan nedanför Micron och stirrar på ett 
av köksskåpen, för där finns hans godis. Mållgan ger oss 
såklart mycket glädje och trevliga stunder och ibland hit-
tar han på ett och annat bus. För när vi minst anar det 
passar han på. Han tror sig kunna komma undan med 
sina påhitt för att han egentligen ser ganska oskyldig ut 
och är väldigt söt. Som den gången han satte sig på föns-
terbrädan i vardagsrums fönstret bakom gardinen eller 
när han lyckades sno med sig ett revbensspjäll till soffan 
och börja mumsa på.

Text: Lisa Fredén

Att vara bonusfamilj till en Cavalier är fantastiskt! Det är som att ha en egen 
hund, säger vår dotter som är 11 år. En alldeles egen hund att pyssla om lite 

extra, mysa med och ta hand om. En hund som ger så mycket glädje och många 
trevliga stunder. 

Text och Foto Lisa Fredén

ATT VARA BONUSFAMILJ
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Det finns två saker min mamma älskar mest i hela värl-
den, sina hundar och sina plantor! (ok, barnen och pap-
pan är väl också lite viktiga) Det här med hennes odling 
har verkligen blivit en stor del av vårt liv. Förra året kon-
staterade barnen att de faktiskt blivit för stora för studs-
mattan och gick med på att flytta den till ena hörnet på 
framsidan. De gick absolut inte med på att ge bort den, 
men flytta på den var ok. Mamma blev nästan extatisk: 
”Nu är baksidan min!” utropade hon. Därefter så köptes 

det ett växthus och det grävdes flera stora land. Hon pla-
nerade, sådde, planterade och vattnade och vattnade och 
vattnade och så vattnade hon lite till. Hela baksidan blev 
helt förvandlad med bärbuskar, massor av olika slags 
grönsaker på friland och i växthuset och en hel del blom-
mor. Hon skördade grönsaker långt in i november och 
jordärtskockor och palsternacka skördades nu på våren. 
Signe ville också gärna hjälpa till och skörda, åtminstone 
det man kunde gräva upp.

Nu kanske ni tror att hon gjort allt detta på egen hand. 
Icke sa nicke, vi har hjälpt till hela vägen! I år började 
mamma att så redan i jan. Då satt hon i källaren vid sitt 
”såbord”. Jag tyckte golvet var lite kallt så jag la mig i 
hallen på mattan utanför och tittade på. Hon skulle inte 
behöva känna sig ensam. Sedan fick sådderna stå under 
speciella lampor på värmemattor i hennes arbetsrum. 
När hon jobbade vid sitt skrivbord vände hon sig om och 
tittade till dom. Jag brukade ligga i fåtöljen bakom och 
jag tittade också till dom. Vi hade stenkoll mamma och 
jag. När sådderna grott och kommit upp en bit så flyt-
tade hon ner dem i källaren, där de fick stå lite svalare. 
Varje morgon, när vi skulle gå ut, sprang jag före nerför 
trappan och in i det där växtrummet. Först måste vi titta 
till plantorna innan våran morgonrunda. Det blev vår ny 

DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
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trevliga morgonrutin som jag initierade.

Allteftersom växterna blev större, fick en del flytta ut i 
växthuset, där hon också sått lite fröer. Men eftersom 
det kan bli kallt på nätterna, behövde vi natta plantorna 
varje kväll. Då gick vi ut, efter vår kvällspromenad, till 
växthuset och la på fiberduk över dom små gröna vän-
nerna. På morgonen efter morgonpromenaden väckte vi 
dom och sa: ”Rise and shine, små plantor”! Och så tog vi 
av fiberduken. I växthuset hade hon också stora vatten-
kannor och när det var fullt med vatten i dom brukade 
jag ta mig en slurk. Signe var för liten, hon nådde inte 
upp.

Nu på senvåren har mamma en hel del annat trädgårds-
arbete för sig också. Det ska gödslas, rensas ogräs, sås 
fröer, planteras ut växter, sättas potatis och lök etc. Det 
innebär att vi tillbringar väldigt mycket tid utomhus till-
sammans. Signe älskar att vara ute. Mamma kallar hen-
ne sin lilla ”Utehund”. Jag älskar också att vara ute, om 
mamma är ute dvs. Signe kan springa runt och leka med 
sina leksaker eller nosa runt bland buskar och blommor. 
Själv trivs jag bäst på altanen. Det är så härligt med den 
första vårsolen som är sådär varm och mysig. Då lägger 
jag mig i solen och bara njuter av livet. Underbart!

En annan sak jag värdesätter oerhört högt är våra fan-
tastiska fikastunder tillsammans. Då hämtar mamma en 
tekopp, kanske något att äta till och sen slår hon sig ner 
på trappan. Genast kommer jag och sätter mig bredvid. 
Dessa små stunder av vila, lugn och ro, i enkel samvaro, 
det är livet! Märk väl att det dessutom inte finns något 
bord, vilket gör att mamma också kanske delar med sig 
av en bit ost från sin smörgås t ex. (Jag sitter alltså inte 
och tigger vid bordet.)
Det finns dock en svårighet med mammas odling och det 
är var man får gå och inte. Eller när man får gå och när 
man inte får. I vintras fick jag gå överallt, det var enkelt. 
Numer finns det vissa ställen som tydligen är förbjudna 
områden. Då kan hon säga: ”Nej, där har jag sått rädi-
sor!” eller ”Akta min potatis” eller ”Vad gör du i spena-
ten?”. Så ibland är hennes odlingar lite förvirrande helt 
enkelt. Men trots detta lilla dilemma så älskar jag våren 
och försommaren. Jag älskar att vara ute i trädgården 
och det gör mamma med! 

Solvarmt pälsmys
Tilde
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Dags för oss i Övre Norrland att fira Cavaliersällskapet 50 år 
närmare bestämt firades det i Nordmaling. Majvädret har varit 
kallt blåsigt men på vår cavalierdag fick vi underbart väder, solen 
värmde och alla fina cavalierer med familjer gjorde dagen till en 
fantastisk hyllning till våra små fyrbenta. Dagen började med att 
Josefin Karlsson informerade och visade agility och rallylydnad 
och sedan under dagen kunde den som ville prova på. Tipsrunda 
kunde man gå och fina priser kunde man vinna och aktiviteten 
barn med hund var ett fint inslag. Det fanns även möjlighet att 
ta viktiga hjärtintyg på sin cavalier veterinären Birger Andersson 
fanns på plats. En inofficiell utställning med 29 anmälda cavalie-
rer hölls och domaren Mari Lundborg Sjöstedt dömde. Alla i ring-
en var så duktiga både hundar och förare, några hade aldrig be-
sökt en utställning men fixade det ändå så bra – ni som deltog var 
alla vinnare – imponerade av er och era fina cavalierer. Det var en 
på skoj utställning så lite annorlunda i regler, hanar och tikar be-
dömdes för sig och placeras 1-4 i varje klass. Bästa hane och bästa 
tik i varje klass möttes sedan i BIR och BIM i sin ålderskategori. En 
valp, junior, unghund, vuxen och veteran kom att mötas och blev 
placerade i Best In Show. Domaren nominerade även hundar till 
Bästa rörelser, Bästa huvud och Bästa handling och en vinnare i 
varje kategori utsågs i slutet på utställningen.
Stort tack till er som gjorde detta möjligt Cavaliersällskapet, Jose-
fin, Erica med familj, domaren Mari och veterinären Birger.
Vi syns framöver på träffar, träningar, i utställningsringen, ha en 
fin sommar tillsammans med era cavalierer/ Carina som även 
provade på ringsekreterarjobbet

Cavalierdag med inofficiell
utställning i Nordmaling

2022-05-21

Bästa Valp BIR & BIM

Bästa Huvud

Bästa RörelseBIS 1 med domarenBästa Handling
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Resultat

Valpklass
Hanar
1.Bergskiftets You’Re My Dream Boy BIR VALP

Tikar
1.Amberton’s Bellatrix Rose BIM VALP
2. Bergskiftets You’Re My Dream Lady

Juniorklass
Hanar
1.Evamirs Jorm Jive Dancer BIM JUNIOR

Tikar
1.Cavagold’s Citrus Dream BIR JUNIOR BIS 4 och bästa huvud
2.Cava Pearls Britney
3.Evamirs Joyce Line Dancer
4.Flash’n Smash Eloise

Unghundsklass
Hanar
1.Evamirs Jamie BIM UNGHUND

Tikar
1.Cavadiors I’ll See You In My Dreams BIR UNGHUND BIS 2

Vuxenklass
Hanar
1.Jablen Xonatello BIR VUXEN BIS 1
2. NORD JV-19 RLD N Jämtkullens My Giggling Pearl
3.Bergskiftets Valentine Story
4.RLD N&F Elvendream Eagle Eye bästa handling

Tikar
1.Paratime’s Here Comes The Sun BIM VUXEN
2.Hvidagården’s Whitney Houston
3.Bergskiftets Ofelia
4.Paratime’s Penny Lane

Veteranklass
Tikar
1.Fräkermyrens Härliga Hera BIR VETERAN BIS 3 och bästa rörelser

Barn med hund
1.Tove visade så fint familjens cavalier Popsie

Unghundsklass BIR & BIM

Vuxenklass BIR & BIM

Barn Med Hund

Juniorklass BIR & BIM
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Min tanke är att under vårt Jubileumsår sammanställa ”glim-
tar” från klubbens verksamhet i femårsperioder.
En del av er ”unga” kanske blir nyfikna och vill veta mera, ni 
”gamla” kanske blir lätt nostalgiska vid tillbakablicken, för 
allting har ju alltid varit bättre förr, eller hur?
VÄL MÖTT, Erna-Britt

Del 1 HUR DET HELA BÖRJADE...
I början av sjuttiotalet var vi några rasentusiaster som sågs 
nu och då på utställningar runt om i landet. Vi var inte så 
många då, i bästa fall ett tiotal anmälningar, men vi tyckte i 
alla fall att vi borde börja arbeta för en rasklubb.
Birgitta Östergren, en av rasens första i landet, Birgitta 
Nystedt, Margaretha Lundgren och undertecknad enades om 
att ha ett upptaktsmöte i samband med SKK:s utställning i 
Västerås i april-72. Budet gick och ett antal rasfränder mötte 
upp. Vi fick mötets uppdrag att försöka sammanställa förslag 
till stadgar och andra formalia som kunde komma i fråga till 
nästa möte som skulle hållas i Gävle i samband med SKK:s 
utställning i augusti -72.
Protokollet som fördes i Folkparken i Gävle den 13 augusti 
-72 berättar: namnet Cavalierklubben, som vi tidigare beslu-
tat att kalla oss inte skulle godkännas av SSD /som vi som of-
ficiell klubb löd under/ namnförslag diskuterades och mötet 
enades om att kalla klubben Cavaliersällskapet.
Stadgeförslaget diskuterades punkt för punkt, och med någ-
ra få ändringar antogs desamma i befintligt skick.
En ordförandeklubba överlämnades av sjuåriga Sara Nordin 
som önskade klubben lycka till.
Interimstyrelsen bestod av följande personer: Birgitta Öster-
gren, Erna Jungefeldt, Birgitta Nystedt, Seved Djurle, Margit 
Törnqvist, Erna-Britta Nordin och Sigurd Nyby. 
Till lokalombud valdes: Gertrud Svensson, Ausma Lume, Bir-
gitta Björkquist Och Ulla-Britta Ideryd.

1972
Första arbetsåret blev av naturliga skäl inte så långt, efter-
som vi började i september månad. Trots det hann vi ge ut 
två tidningar, Cavalierbladet, båda numren stencilerade. 
Alltså inga möjligheter till foton, men duktig tecknare som 
Birgitta Östergren är, så ordnade det sig med bilder i alla fall.
I ”Tipsrutan” kunde vi läsa att Lady Forward, ordförande i 
The Cavalier King Charles spaniel Club skriver i sin bok ”att 
om din cavalier stannar upp och hostar som om den fått nåt 
i halsen och håller på att kvävas, kan man lätt stoppa anfallet 
genom att lägga handen över hundens nos ett par sekunder”. 
I ”Nytt från grannländerna” fick vi reda på att i Norge lyder 
cavalieren under Norsk spanielklubb.

Framsidan pryddes med förslaget till vårt medlemsmärke. 
Styrelsen börjar planera för att arrangera två klubbutställ-
ningar under 1973. En vårutställning i Strängnäs med svensk 
domare samt en höstutställning där vi skulle inbjuda rasens, 
redan då, Grand Old Lady mrs Amice Pitt, Ttiweh kennel, från 
England.
Vi erhöll ett lyckönskningsbrev från ”moderklubben” i Eng-
land som förklarade att de vill skänka ett pris i form av ett 
silverfat, vilket vi beslutade skulle utdelas på vår höstutställ-
ning av mrs Pitt.
För första gången blev en cavaliergrupp bästa avelsgrupp på 
en SKK utställning, Gävle internationella, Eriadors Bettina 
ägd av Cavamirs kennel.
Ett femtiotal cavalierer var anmälda till Stockholmsutställ-
ningen. Cavaliersällskapet hade skänkt ett hederspris, glad 
ägare till BIR-vinnare Tobinnes Lucifer B/T var Birgitta 
Nystedt. Cecilia Holmstedt dömde.

1973
Från och med i år kommer Cavalierbladet ut med fyra num-
mer och trycks nu i A5-format.
Årsmötet som avhölls i Stockholm hade samlat 27 medlem-
mar. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 186 st. Årsav-
giften hade varit 15.-.
Vårutställningen i Strängnäs blev en generalmönstring! Si-
gun Littorin hade inte mindre än 96 cavalierer att bedöma. 
Aldrig hade vi kunnat tro på en sådan anslutning. Leni-Lou-
ises Nybys blenheimhane SUCH Stormkappans Elfin-Prince 

blev BIR.
BIR/BIM Skolkoster -73. Amice Pitt  i vit kappa.

Till klubbens 20-årsjubileum skrev Erna-Britt Nordin, dåvarande ordförande, följande 
krönika där vi får en liten inblick i klubbens ursprung, bildande och höjdpunkter.
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Det debatterades i Bladet om parningsavgiften kontra 
valppriset. Förslag inkom till styrelsen att vi skulle införa 
obligatorisk vägning av cavaliererna på våra utställningar, 
eftersom de inte höll standardenlig vikt.
Stormkappans Elfin-Prince gör det igen! Skolklosterut-
ställningen med mrs Pitt som domare hade samlat 165 
hundar, och BIR blir Elfin-Prince med Stormkappans Pen-
ny som BIM, ägare Ulla och Seved Djurle.
NORD CH Tobinnes Lucifer vinner ånyo BIR på Stock-
holmsutställningen, dömde gjorde Yvonne Bentinck från 
England, 52 anmälningar.

1974
Vårutställningen var förlagd till Göteborg och i samband 
med denna hade kallats till årsmöte. Ett trettiotal medlem-
mar hade mött upp. Bland annat behandlades en motion 
från skattmästaren att eftersom klubben nu hade en stabil 
ekonomi skulle styrelsemedlemmar kunna ta ut reseer-
sättning om 1,50/mil vid resa till och från styrelsemöten, 
förslaget bifölls. Förvaltningsberättelsen visade ett gläd-
jande överskott om 7 115.-. Medlemsantalet hade ökat 
till 415 stycken. Lokalombudsaktiviteterna var livligast i 
Stockholm, Västra samt Södra området.
K-G Fredricsson dömde utställningen och 54 hundar var 
anmälda. Ausma Lumes NORDCH Afrodite blev BIR.
I Bladet kan vi läsa på debattsidorna att lämplig ålder för 
att para en tik är vid första löpet.
Vi får in en anmälan på en uppfödare som haft 10 kullar på 
en tik som är sex år, ärendet går vidare till SKK.
Höstutställningen är i Gävle, kallad Cav-Lapp-Shih, på 
grund av samarbetet med Lapphundsklubben och Shih-
Tzusällskapet. Utställningen samlade 120 cavalierer. 6 
avelsgrupper och 9 uppfödargrupper visades. Vi försökte 
med ett ”halvengelskt” system, enbart konkurrensbedöm-
ning, men skrivna kritiker till samtliga. BIR vanns av Cava-
mirs Drambuie ägd av Eva Strömberg, dömde gjorde M M 
Madsen från Danmark.
BIR på Stockholmsutställningen vanns av Stormkappans 
Zombie, ägd av Agnes och Klas Bergqvist.
Vid årsskiftet hade medlemsantalet ökat till 514 plus 16 
familjemedlemmar.
Sällskapet började få drag under tassarna...

1975
Stämningen var god när 70-talet medlemmar samlades till 
årsmötesförhandlingar i Stockholm 15 mars, kunde man 
läsa i Bladet. Förutom de sedvanliga årsmötesförhand-
lingarna beslutades att King Charles spaniel skall beredas 
tillträde till våra utställningar samt plats i Bladet mot sed-
vanligt medlemskap.
Debatterna fortsätter i Bladet med ”Får en cavalier se ut 
hur som helst?” –”En boxer är en boxer, en tax är en tax, 
men är en cavalier en cavalier?”
Klubbutställningen i Tungelsta dömdes av Bertil Sted-Gren 
och 146 hundar hade anmälts. Endast 2 King Charles hade 
hörsammat inbjudan och rest upp från Göteborg. BIR, och 
även BIS, blev Pantisa Hardy, ägd av Erna-Britt Nordin.
Seved Djurle redovisade ett diagram över vikt och höjd 
för hittills genomförda mätningar på cavalierer på våra 
utställningar. Styrelsen beslutade att från och med 1976 
införa ett hederspris för framgångsrikaste uppfödare med 
en summa av 300.-, samt ett diplom.
SUCH Höjdens Ludde vinner BIR på Stockholmsutställ-
ningen. Dömde de 63 anmälningarna gjorde Catherine 
Sutton, England.
531 medlemmar vid årsskiftet, det ekonomiska utfallet för 
året beräknas ge ett överskott på 5 000.-

1976
Det nya året började med en tråkig rapport till styrelsen. 
Enligt uppgift från en av klubbens medlemmar i Göte-
borgstrakten lär det finnas cavalierer på brännskadeav-
delningen på försöksanläggningen utanför Göteborg. Vi 
hoppas att ingen av våra uppfödare är leverantörer.
Årsmötet som avhölls på Lidingö hade samlat 60 medlem-
mar. Beslöt årsmötet att endast bedriva måttkontroller på 
klubbens utställningar. Inga förslag till nytt medlemsmär-
ke hade inkommit.
Årets klubbutställning i Tungelsta dömdes av Ulla Seger-
ström. BIR bland 73 deltagande hundar blev Annika Gus-
tavssons SCH NCH Bernebo Yatzy som fick se sig slagen i 
BIS-et av King Charles spanieln Blue-Belle, ägd av S Sche-
din.
Stockholmsutställningen med Kari Järvinen som domare 
drog ett 70-tal anmälningar. BIR blev NORDCH Crisdig 
Pumpkin, ägd av L-L Nyby.
En misstänkt blandrashund sågs tävla i cavalierringen och 
anmäldes till bestyrelsen.

Vid årets slut hade sällskapet 601 medlemmar, varav 30 
familjemedlemmar..
Sveriges första cavalierdubbelchampion SoSFCH Tobinnes Picasso 
har nu till sin tidigare titel även lagt"Lydnadschampion"

1977
Det av Sällskapet instiftade uppfödarpriset vanns för år 
1976 av Margit Törnqvist, Backtimjans kennel.
Beslutade styrelsen på sitt första möte att bevaka SKK:s 
utredning av den misstänkta blandrashunden, enligt Cava-
liersällskapets stadgar paragraf 1 ...”skydda och ta tillvara 
rasens intressen”.
Årsmötet avhölls i Stockholm, endast 20 medlemmar utö-
ver styrelsen hade mött upp.
Man beslöt att höja medlemsavgiften till 25.-.
I nummer 2 av Bladet återgavs ett tal som mrs Amice Pitt-
höll på engelska cavalierklubbens årsmöte, där hon bland 
annat djupt beklagade att hon inte i någon större utsträck-
ning lyckats avla fram den där charmerande tjusiga cava-
lieren på ungefär 7,3 kg.
Femårsjubileumsutställningen, 118 hundar anmälda och 
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domaren Michael Quinny meddelar sig sjuk och kan inte 
komma! Vår egen Solvejg Sandberg tar över och korar b/t 
hanen Dalbovikens Aramis till BIR och BIS, ägare Sigvard 
Karlsson.
Debatten om bettfel och andra rasproblem går vidare i Bla-
det. Vi erhåller besked från SKK att blandrasvalpen är avre-
gistrerad. Styrelsen tillskriver SJ om de olämpliga regler som 
gäller för HUND PÅ TÅG.
Ivan Swedrup dömde Stockholmsutställningen och 65 hun-
dar deltog. BIR gick till Finland och CH Anncourt Casper 
McQuality, ägare E Ukkala.
Under 1977 registrerades 1194 cavalierer och rasen ham-
nade därmed på 14:e plats på Hundsports 20 i topp-lista.
Vi blir fler och fler men medlemsökningen sker ej i samma 
takt, 576 medlemmar vid årets slut. 

1978
Cavaliersällskapets uppfödarpris delades ej ut för 1977. An-
ledningen är att ingen har lyckats komma upp till tio kon-
kurrensplacerade hundar under året. Klubben beslutar att 
sänka kravet något.
För att stimulera intresset för lydnadsarbetet beslutar sty-
relsen att skänka ett lydnadspris som kommer att tävlas om 
under 1978.
Medlemsmärket som nu börjar bli en följetong, visades, dis-
kuterades och beslutades att ej godkännas. Omdöps till Ut-
ställningsmärke...
Debattinläggen i Bladet 1/78 handlade bland annat om att 
”...cavaliererna blivit för kvadratiska, med påföljande dåliga 
svansansättningar”, att inte glömma spanieltypen för de s.k. 
”terrierryggarna” och dito svansar”.
Ursula Skoog efterlyser ett faktaregister och lämnar också 
ett förslag hur detsamma bör utformas.
Michael Quinny dömer vår klubbutställning på Lida, 93 an-
mälningar. Det hade framförts att utställarna ej förstod kritik 
som skrevs på främmande språk, samt att kritikerna borde 
vara utförligare. BIR blev Lillemor Anderssons Charmörs 
Dessi, BIM Berit Aröds CH Thorset Rose Iceberg.
Alejandro Rojas Bracho skrev från Mexico och tackade för 
det pris som sällskapet skänkt till bästa cavalier på Världsut-
ställningen i hans hemland. Alla blev nog lite malliga över att 
den svenskfödda Stormkappans Ingold vann.
Västra avdelningen arrangerade utställning på Nääs slott 
med Birgitta Östergren som domare. 130 hundar anmälda 
och Gun-Britt Johanssons Stormkappans Kiddy blev BIR.
Sveriges första dubbelchampion i rasen Anne-Marie Sjö-
lunds S o SFCH Lydnadschampion Tobinnes Picasso.
Bertil Sted-Gren dömer Stockholmsutställningen med drygt 
50 anmälningar, SNCH Trademark Lochbuie ägd av Margot 
Davidsson blir BIR och Lillemor n NORDCH Charmörs Dessi 
BIM.
Reultatet av mätningarna under 77-78 visade ett medelvär-
de av:
1977 - 33,6 för hanar och 31,7 för tikar
1978 - 35,0 för hanar och 32,0 för tikar
Vi har börjat diskutera om tiden är mogen att begära special-
klubbsstatus för Sällskapet. 
655 medlemmar samt 31 familjemedlemmar vid årets slut.
...
I nästa nummer fortsätter Erna-Britts Krönika med år 1979-
1986

Int. and Nordic Ch KINGMAKER OF TTIWEH
Born 18 Nov 1959 - Died 14 July 1972

Sire: Pound Foolish of Ttiweh
Dam : Arabella of Cocklehill

Bred by Mrs Pitt

Amice Pitt with Ch Daywell Roger and his son Abelard
of Ttiweh. (Reproduced by kind permission of Mrs Pitt's

daughter, Mrs Jane Bowdler)
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Fagersanna Nosen en träningstävling i 
samtliga moment genomfördes den 6 april 
i Fagersanna IP Västra Götaland. Denna 
träningstävling hade två stycken klass 1 
doftgömmor per området totalt fanns det 8 
doftgömmor att hitta. Ekipagen hanterade 
blåsten och regnet fint på kvällen och många 
gömmor blev hittade under kvällen. 
Domare Jeanette Arnesson 

Vid pennan Jeanette Tävlings kommittén

Träningstävling
den 6/4

Fagersanna Nosen

Utomhussök max söktid 2.30 min Behållarsök max söktid 1.30

Inomhussök max söktid 2.30 minInomhussök max söktid 2.30 min

Fordonssök max söktid 2.30 min

Inomhussök max söktid 2.30 min
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De allra första cavaliererna importe-
rades till Sverige, från rasens hemland 
England, av Rurik och Kerstin Peter-
sén 1961. Det var b/t-tiken Sylvana of 
Restoria och den ruby hanen Don Die-
go of Kormar. Samma år registrerades 
kennelnamnet Länsmansgården och 
året efter föddes kennelns första kull 
då Sylvana födde två tikvalpar efter för 
oss okänd hane.

Samma år, i slutet av 1961, importe-
rade även Birgitta Östergren en ca-
valier från England, blenheimhanen 
Kingmaker of Ttiweh, som redan hade 
två cert i England. Allt om detta och ra-
sens historia i Sverige under de första 
åren kan du läsa om i Birgitta Öster-
grens, kennel Stormkappan, bok ”Ca-
valier king charles spaniel”. Den gavs 
ut på ICA-förlaget 1978 och är fortfa-
rande en guldgruva för oss cavalieräls-
kare. En andra upplaga gavs ut något 
åt senare och ytterligare en har getts 
ut, redigerad tillsammans med Pia 
Klöverbäck, men med något ändrat 
innehåll. Boken är sedan länge slut på 
förlaget men kan hittas på antikvariat.
Detta var 11 år innan vår rasklubb, 
SCKCS, bildades. Det kan du läsa 
mer om i Erna-Britt Nordins ”Jubi-
leumskrönika 72–92”, på annan plats 
i detta jubileumsnummer.

Länsmansgården, en del av svensk cavalierhistoria
Kennelnamnet Länsmansgården inregistrerades 1961 av 
kapten Rurik Petersén och Kerstin Petersén. Kenneln hade 
uppfödning av cavalier king charles spaniel och bullmastiff 

och var även först med att ta in dessa 
raser till Sverige.
Att kenneln fick namnet Länsmans-
gården var för att de bodde på en läns-
mansgård. Huset byggdes på 1700-ta-
let nere i Blekinge och flyttades, 
nedmonterat, i början av 1900-talet 
till Lidingö, med hjälp av en stor pråm.

Kennelnamnet Länsmansgårdens är 
än idag aktivt genom Kerstins dotter-
dotter Alexandra Wistrand, som har 
uppfödning av dvärg- och toypudel. 
Alexandra har många minnen av sin 
mormor.
–”De bodde i princip grannar med oss 
en period och jag var en hundtokig 
flicka så jag lånade ofta hem cavalie-
rerna och borstade dem med mera. 

Vi fick också en trefärgad tikvalp som 
hette Länsmansgårdens Maya. Hon var 
mycket lovande och ställdes ut en gång 
med fin kritik, men sen blev det inga 
mer utställningar.

I Skåne gick mormor alltid med alla 
hundarna lösa på promenaderna och 
det hände att någon sprang bort efter 
en kaninjakt för det fanns många kani-
ner där och jakt fanns det i hundarna. 
Den bortsprungna kom alltid tillbaka 
efter ett tag och det var inte så märk-
värdigt på den tiden. Ingen blev irrite-

rad över lösa hundar då, utan cyklister fick parera om det var 
hundar i vägen och gångtrafikanterna fick kliva undan. Verk-
ligen stor skillnad mot nu då alla ropar ”koppla hundarna” så 
fort de ser en hund lös.

Från vänster: Heloise of Restoria (b/t) CH Stormkappans Crown 
Prince (bl), CH Don Diego of Cormar (r), CH Sylvana of Restoria (b/t) 

samt Pargeter Little Pitcher (bl)

Det var en gång, för inte alltför länge sedan... 

Åke Wintzell, legendarisk hundfotograf, tillsam-
mans med familjens cavalierer samt familjens 
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Jag var ganska liten när vi bodde grannar med mormor och 
sen när jag blev mer intresserad av hunderiet var min mor-
mor redan sjuk och sedan dog hon kort tid efter det.
När jag tog över deras kennelnamn 1993 så sökte jag infor-
mation genom SKK, men det fanns inte mycket dokumente-
rat på födda kullar eller utställda hundar. Min mamma vet 
heller inte mer än det jag vet.

Allt kastades/brändes upp när de flyttade till Skåne, utan 
tanke på intresserade efterlevande generationer, tyvärr.
Det hade varit mycket intressant med gamla stamtavlor, föd-
da kullar, utställningsresultat med mera. De hade avvecklat 
kenneln då och jag minns bara någon enstaka nerklippt cava-
lier när vi hälsade på dem i Skåne.”

Fyra generationer. Alexandra i famnen på sin mamma. Kerstin med 
b/t cavalier och Kerstins mamma till höger

Kerstin Petersén, i vit dräkt med en ruby cavalier i knät, omgiven av sin familj.

Länsmansgårdens kennels ursprung
Länsmansgårdens kennel bedrev uppfödning av cavalier 
king charles spaniel och bullmastiff och var även först med 
att ta in dessa raser till Sverige. De födde upp många cham-
pions. Ägare var kapten Rurik och Kerstin Petersén. Kennel-
namnet inregistrerades 1961.
Bullmastiffarna Bullstaff Faith och Bullstaff Figaro importe-
rades från England 1958. OBS cavalierena i gräset nedanför.
Min mormor Kerstin Petersén med vår cavalier Länsmans-
gårdens Maya. ”Sådan herre sådan hund”
Kerstin och Rurik var även först med att importera curly 
coated retriever från England till Sverige. Året var 1965 och 
jag minns honom som jättemysig. Han hette Siccaway Alecto 
Men, men kallades för ”Sam” och ”Pompe”.
Fyra generationsfoto från 1961. Min mormor i mitten med 
en rubyfärgad cavalier i knät. Till höger om henne mormors-
mor med en black and tan cavalier. Bullmastiffarna Rosina 
och Bartolo.

Denna artikel är skriven av Nicki Grahn och är tidigare pu-
blicerad i vår klubbtidning. Det är en intervju med Alexandra 
Wistrand, barnbarn till Rurik och Kerstin Petersén.
Foton och text publiceras igen, under klubbens 50-årsjubi-
leum, med tillstånd av Alexandra Wistrand. Alexandra har 
ärvt/övertagit kennelnamnet Länsmansgården efter sin 
mormor Kerstin, och har numera uppfödning av dvärg- och 
toypudel [www.toypudel.com].
Alexandra Wistrand har denna info och bilder om kennelns 
ursprung, på sin hemsida [ww.toypudel.com]
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Torsdagen den 19 maj genomförde klubben en 
träningstävling i Nose Work klass 1 samtliga 

moment på Bygdegården i Hönsa Västra 
Götaland. 

Kvällen bjöd på riktigt trevliga och roliga 
sökområden med en bra helhet för dom 

tävlande. Flera ekipage hittade tävlingens alla 
gömmor och tilldelades klubbens Clear Round 

rosett. 
Domare var Jeanette Arnesson 

Vid pennan Jeanette Tävlingssektionen

Träningstävling Nose Work
19/5-22

Inomhussök max söktid 2.30 min

Inomhussök max söktid 2.30 minBehållarsök max söktid 1.30 min

Utomhussök max söktid 2.00 minFordonssök max söktid 2.00 min
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Viltspårdag i Uddevalla

I början av april träffades några förväntansfulla 
medlemmar för att prova på viltspår med sina 

cavalierer. Efter introduktion hjälptes man åt att 
lägga spår till varandra, som man sedan gick med 
sin cavalier. Det var ett härligt engagemang bland 

deltagarna och det åkte hem nöjda cavalierer 
efter en trevlig dag i skogen.
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Vi var 8st cavalierer mellan 1år – 7år som genomförde 
BPH denna dag. 
BPH= Beteende Personlighetstest för Hund.
Deltagande hund måste vara över 12 månader. Det är 8 
stycken moment som genomförs. Det är en testledare som 
leder testet och en beskrivare som iakttar hunden och 
dess beteende. Totalt 150 stycken punkter som noteras. 
Efter testet så får du en sammanställning och genomgång 
av testresultatet.

Första start var redan klockan 08.00 på morgonen. Det 
var 7 grader, blåste och lätt regn.
Regnet tilltog rejält under första testet. Frampå eftermid-
dagen så sken till och med solen.
Superduktiga hundar som alla genomförde sitt BPH med 
skott. Alla resultat från BPH finns att ta del av under Av-
elsdata hos Skk. 

Mycket intressant att se om hunden reagerar som man 
trodde att den skulle göra. Väldigt roligt och bra att följa 
upp och se hur just din individ är i jämförelse med rasen 
i stort. Även att följa upp att rasens temperament och 
egenskaper följer det som står i rasstandarden.

Mellan 10-14 så fanns veterinär Alicia Bremberg på plats 
och utförde både hjärtintyg till reducerat pris och patel-

laintyg till väldigt bra pris för våra medlemmar.

Vi fick in 10st hjärtintyg där den yngsta just fyllt 3år och 
den äldsta skulle strax fylla 10år.
8st hade hjärta utan anmärkning.
Väldigt glädjande så hade även en av de äldsta hjärta 
utan anmärkning. 
Något som kan vara bra att tänka på, är att försöka hålla 
sin cavalier i bra kondition. 
Extra vikt medför större påfrestning på deras hjärta.
Försök att motstå deras bedjande blickar när det gäller 
extra saker att stoppa i munnen.

Vi hade även en tipspromenad, som vi gjorde inomhus i 
klubbstugan hos Skutskärs brukshundklubb. Där de även 
fanns servering, fika, hamburgare.

Det var full fart och vi hann ta lite bilder under dagen. 
Tack alla som kom och bidrog till denna roliga dag i Gäv-
le-Dala området.

Vid tangenterna Marina Nordholm

Cavalierdag med BPH och hjärtkoll 
på Skutskärs brukshundklubb 

2022-05-07
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Varm bil – en dödsfälla!

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation   I   08-795 30 00   I   www.skk.se/hundivarmbil

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

08.30 +22° sol +23°
09.30 +22° sol +38°
10.30 +25° sol +47°
11.30 +26° sol +50°
12.30 +27° sol +52°
13.30 +27° sol +52°
14.30 +28° sol +50°

Källa: SKK 2014

Temperaturen inne i en bil kan stiga 
snabbt även om det inte är så varmt 
ute. Hundar kan inte reglera värme på 
samma sätt som människor. I värsta 
fall kan det leda till att de avlider av 
värmen!

Hitta ägaren till en hund i en varm bil
Skicka ett sms med bilnumret till 72 503, (Av-
gift 3:- + vanlig sms-avgift). Du får då ett svar 

med ägarens namn och bostadsort. Sök via 
nummerupplysningen eller på internet för att 
få hundägarens telefonnummer och kontakta 
denne.

Vid en akutsituation 
Om situationen verkar akut, se till att hunden 
kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det 
fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nödvärn. 
Se om möjligt till att ha ett vittne och ring 
polisen först.

Lämna aldrig en hund i varm bil! Scanna koden och läs mer
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KM i rallylydnad och agility
Under jubileumsdagen i Vilsta hade vi KM i rallylydnad och agility på fotbollsplanen nedanför hallen.
10 starter i rallylydnad och 10 starter i agilityn.
Vädret var allt från sol till regn men glada cavalierägarna höll humöret uppe.
Domare i rallylydnad var Marianne W Kruse
Domare i agility var Angelica Kard

Resultat i rallylydnad:
1:a  Jessica Holmström med AGD I AGDH I RLD N RLD F RLD A Tjustpärlans Night Surprice ”Leiya”

2:a Ann Larsson med RLD N RLD F RLD A Chadyline Christmas Rose ”Tindra”

3:a Maria Larsson med RLD N RLD F RLD A Chadyline Dark Daffodil ”Svarten”

Resultat i agility:
1:a  Jessica Holmström med AGD I AGDH I RLD N RLD F RLD A Tjustpärlans Night Surprice ”Leiya”

2:a Jessica Holmström med AGD I AGDH I RLD N RLD F RLD A Tjustpärlans Beauty in Skylight ”Skylie”

3:a Tilde Anderson Cederholm med AGD I AGDH I RLD N Carhartt Yamilla ”Milla”

Text: Maria Warg
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Så var dagen äntligen här- 50 år sedan Cavaliersällskapet såg 
dagens ljus och naturligtvis var klubbens Grand Old Lady, till-
lika hedersmedlem, Erna-Britt Nordin på plats!!! Hon firades 
med pompa och ståt redan vid invigningen av utställningen 
och hade sedan fin utsikt vid ringside hela dagen i sällskap 
av fler gamla godingar.

Vår Irländske domare Robert Lamont, Moorfield Cavaliers, 
hade sedan 84 Cavalierer att gå igenom, vilket han gjorde 
nogsamt, med hård lupp och med stor kärlek till rasen. Hans 
domarberättelse finner ni på annat ställe! Vill passa på att 
tacka vår eminenta fotograf som dök upp som en gåva från 
ovan på morgonen och erbjöd sina tjänster! Tusen tack! 
Ovärderligt att få en sådan här dag dokumenterad i bild.

Jan Törnblom, tidigare Hackensak Cavalierer, gästade oss 
också och tog hand om vår domare och hans fru Heather 
under helgen. På kvällen var alla närvarande inbjudna till 
jubileumsmiddagen, där vi även passade på att fira en av 
Cavaliersällskapets jubilarer i år, nämligen Pia Klöverbäck , 
Nocturnes kennel, som nyligen fyllt 80 år! Vidare hade Karin 
Andreasson tagit ett fantastiskt fint initiativ med anordnan-
de av lotter och auktion till förmån för våra ukrainska Ca-
valiervänner!!! Heder åt dig och alla närvarande var mycket 
engagerade!

50 års jubileum med jubileumsutställning
Eskilstuna 14 maj 2022!!
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Så till dagens resultat:

BIS-Valp I ”Proud Ears Duavive ”, uppf. & äg Miranda Olsson, Västerås
BIS-Valp II ”Cavadiors Keeper of The Seven Keys”, uppf. & äg. Christina& Kenneth Bergqvist, Ekolsund

Bästa Hane, cert, dagens till ära även svenskt utställningschampionat att lägga till sina titlar & sedermera BIR!!!!
”Multichampion Charnell Scaramouche”, äg Terje Erdman, Estland
2 bh res.cert ”Cavanzas Going For Prince” , äg. Monica Wall , Visby
3 bh ”Harana Billy Idol”, äg. Urve Tripp , Estland
4 bh ”Cavadiors Double Trouble”, äg. Karin Andreasson, Enköping

Bästa Junior ”Cavanzas I Stole The Show”, uppf. & Äg. Joel &Andreas Lantz , Rimbo

1 bt & BIM ”SE & N UCH SE JV-17 Pascavale Winnroc Blanche”, äg Christian Björklund, Tungelsta
2 bt & CERT!! ”Cavanzas I Stole The Show”, uppf. & Äg. Joel &Andreas Lantz , Rimbo
3 bt & res.cert!” Cavazinas Rosalynn” äg. Gun-Britt Kvart, Norrtälje
4 bt ” Winnroc Rose ” uppf. &äg. Christian Björklund Björklund ,Tungelsta

Bästa uppfödargrupp med HP Kennel Knattings, Eva Holmberg, Enköping
2 a Uppfödargrupp med HP, Kennel Cavanzas ,Joel & Andreas Lantz Rimbo

Dagen till ära hade veteranparaden, under ledning av Britten Hjertqvist, samlat 18 fina, välbehållna veteraner, en fröjd för 
ögat att se.

Barn med HUND dömdes av Maria Fredzell och hon utsåg Vilmer Mûller 9 år till vinnare! Stort Grattis!

13 stycken hjärtintyg togs under dagen på plats, hos veterinär Alicia Bremberg. Härligt att så många passade på!

Nu rullar jubileumsårets utställningar vidare mot Vännäs, Borås, Falsterbo, Sundsvall och slutligen Växjö.

Vi ses! Till dess simma lugnt!

Christine/ Ansvarig för Jubileumsutställningen
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Swedish Cavalier King Charles Spaniel Club
Jubilee Show, 
Eskilstuna, Sweden
Saturday 14 May 2022

Judge: Mr. Robert Lamont (Moorfields)

It was a great pleasure and honour to judge Cavaliers at the 
Special Jubilee Club Show on 14 May 2022 at such a very nice 
venue and location in Eskilstuna, Sweden.
From our arrival in Sweden, we were collected at the airport 
and were taken to the show venue Hotel where we enjoyed a 
relaxing evening before the show. Many thanks to Jan Torn-
blom for collecting us making us feel very welcome throug-
hout our stay and who went out of his way to ensure we were 
entertained throughout the weekend and dropped off at the 
airport for an early morning flight.

The overall standard of the exhibits at the show was very 
good and many of the class winners especially exhibited the 
qualities required by the breed standard in abundance. Some 
very nice dogs however were spoiled, in my opinion, by high 
tail carriages, which spoiled their overall balance and out-
line. This fault in many cases was caused by toplines drop-
ping off at the croup, a fault which needs to be addressed by 
breeding to sound dogs with good toplines. Other exhibits 
lost out on class placements because of light eyes and not 
very outgoing temperaments, faults which I cannot excuse. 
Some other exhibits were weak in hind quarters and did not 
drive from behind on the move. These faults resulted in me 
down grading some exhibits from Excellent to Very Good and 
where a combination of faults was obvious a Good grade was 
awarded. 

On a positive note, my class winners generally had desired 
large dark expressive eyes, excellent breed type, outgoing, 
happy temperaments, good front and hind angulation, level 
toplines and correct tail carriage. Well defined markings, 
long flowing coats in excellent condition, moving soundly 
and positively. Presentation of my winners was excellent and 
a credit to their owners and handlers. My main winners
had the desired stamp of quality which they exhibited both 
standing and, on the move, and as they flowed around the 
ring they were an overall picture of quality.

Handling was generally good and even novice handlers made 
the effort to show their dogs well.
All exhibitors were very sporting and accepted the grades 
awarded to them on the day.

Many thanks to my stewards on the day for their help and 
to all the exhibitors for entering the quality exhibits which 
made my judging a very enjoyable experience. 

There was a very nice after show dinner which we really 
enjoyed and where we had a chance to chat to all present. I 
would like to thank the club officials who made us feel very 
welcome.

We were treated on Sunday to a guided tour around the old 
city in Stockholm and had the pleasure of seeing the chang-
ing of the guard and also a close-up introduction to the hor-
ses, a definite highlight for Heather. Special thanks to Micha-
el and Karin Andreasson for taking the time to take us and 
make this possible.
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I Stockholm har vi under våren träffats fyra gånger.
 
En solig söndag i februari promenerade vi i Nackareservatet. 
12 cavalierer - övervägande rubyfärgade - träffades vid kyrkan 
i Björkhagen och minglade innan de promenerade in i national-
parken med sina familjer. Efter fri lek i den snöiga rastgården 
promenerade vi vidare till golfklubben där vi fikade tillsammans.
 
I mars träffades åtta cavalierer med sina tvåbenta vid Stock-
holms universitet. Tillsammans gick vi Gula slingan och avslu-
tade med gemensam fika.
 
Aprils promenad var i Hagaparken. Inledningsvis hade vi en li-
ten träff för de allra minsta. Sedan gick ett 15-tal cavalierer från 
Mässingsgrindarna runt parken. Avslutningsvis samlades vi vid 
Koppartälten och fikade tillsammans.
 
Sista söndagen i maj träffades vi i Tyresta. I det lite mulna väd-
ret promenerade sex cavalierer och tvåbenta i trollskogen längs 
Barnvagnsslingan runt en liten sjö. Efter promenaden fikade vi 
tillsammans vid caféet i Tyresta by.

I april månad har Östra även haft hjärtkontroll i Nyköping. Hela 
18 hundar besökte veterinären den här omgången. Fler tillfällen 
kommer. 

Text: Malin Flood
Bilder: Annelie Johansson, Helena Karlsson & Malin Flood

Vårpromenader och
hjärtkoll i Östra

Nackareservatet

Nackareservatet Nackareservatet
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Universitetet
Haga

Haga

Tyresta

Tyresta

Haga
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Läsarbilder...Läsarbilder...

Bruno på besök i Borås hos hundkompisar.
Det finns en del konstverk utplacerade i stan.

Cavadiors Keeper Of The Seven Keys "Jojje" 6 månader.
Foto Kenneth Bergqvist

Cavadiors Keeper Of The Seven Keys "Jojje" 5 månader.
Foto Elsy Vilsson 

Ibland tycker Kajza snart 7 år att matte är snål med maten!!hälsn. 
matte Gunilla

20 augusti
kl 12-16

FAMILJEDAG PÅ ÄLVENÄS BYGDEGÅRD

Veterinär Jan Wissler kommer att finnas på plats för
hjärtintyg. Hundar 3-8 år 200 kr. Hundar över 8 år
gratis. 
Anmälan görs till maria.warg@cavaliersallskapet.net
senast 31/8. 
Betalning med swish till 070-582 65 77 i samband
med anmälan. Ni kommer få en bestämd tid för er
hund. 

https://www.annelierudner.se för att se
kort som hon tagit.

Fotograg Annelie Rudner
kommer att finnas på plats

Aktiviteter under dagen: 
Nosework, rallylydnad, tipspromenad, fika, 
eventuellt extriörbedömning

Mer info kommer på facebook och hemsidan

Varmt Välkomna 
Maria och Kari
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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

L O K A L S P A L T E N
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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

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 tresi-
diga 
blankett (en för varje hund, första sidan räcker). Betala 
samtidigt 
in anmälningsavgiften till Bankgiro 580-7888. För betal-
ningar 
från utlandet gäller IBAN SE0780000815059131483514 
och 
BIC SWEDSESS. Hela blankettsetet skickas till:
Gabriella Holmström
Snickarvägen 15
982 38 Gällivare
Tel: 070-282 22 26

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 

19 juni

2 juli

11 september

16 oktober

6 november

DOMARE

Kirsti Mättänen, Finland

Jussi Liimatainen, Finland

Anki Johansson

Joakim Olsson

VAKANT        

PLATS

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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