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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. 
Vill du att ditt namn ska strykas vid 
dessa tillfällen, kontakta SCKCSs 
medlemsansvarig och meddela 
detta. Observera att ditt namn finns 
kvar i originalregistret 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 4 är
2 november, men ni kan löpande skicka in 

ert material!
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INNEHÅLLINNEHÅLL

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 vardagsliv, 
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 höst!
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Ordföranderader...
Jag hoppas ni alla har haft en fantastisk sommar!

Jag vill börja med att hylla våra fantastiska Lokal- och Kontaktombud runt om i landet som anordnar 
mängder av aktiviteter och ser till att vi alla trivs på bästa sätt. Tusen tack!
Många av oss tar hjärtintyg på våra hundar kontinuerligt men första halvåret av detta jubileumsår har 
vi fått in ytterligare 130 värdefulla hjärtintyg och aktiviteterna fortsätter under hösten så det skall bli 
spännande att summera hur många hjärtintyg som togs under året, det ser i alla fall mycket lovande ut.

I övrigt kommer styrelsen under hösten att tillsammans med Svenska Kennelklubbens Avel & Hälsa 
se över om det finns ytterligare åtgärder och förbättringar som vi kan jobba med inom hälsan på våra 
Cavalierer, detta kan vara att tex validera hjärtintygen eftersom det är en hel del som får fel diagnoser.

Vi planerar föreläsningar till både medlemmar och uppfödare under vintern/våren. Vi vill vara så 
transparenta och öppna som möjligt och vill gärna höra era åsikter och få in förslag. Har ni idéer, 
önskemål och/eller förslag på föreläsningar så mejla dem till christine@cavaliersallskapet.net.  Det som 
händer i klubben och alla aktiviteter som erbjuds läggs ut i sociala medier samt på hemsidan så var 
aktiva så ni inte missar något intressant.

Sen har vi vår fantastiska tidning som skickas till alla våra medlemmar. Vi vill ju gärna att den skall vara 
så innehållsrik som möjligt och att det skall finnas något intressant för alla att läsa, så tveka inte att 
skicka in historier om din vardag med hunden. Små kåserier eller bilder om vardagen med sina hundar 
är alltid uppskattat och roligt att ta del av. Kontakta vår redaktör som heter Anna så hjälper hon er 
tidningen@cavaliersallskapet.net

Hösten är i antågande, solen skiner och luften är hög och härlig när detta skrivs men jag vill ändå 
påminna om att nästa nummer av Cavalierbladet är Julnumret. Som vanligt kommer detta nummer att 
fyllas av julkort och priset för dessa annonser är även i år starkt reducerade, 175 kr för en halvsida och 
300 kr för en helsida så passa på att skicka in en julhälsning till alla era hundvänner! Behöver ni hjälp 
så är det bara att kontakta tidningen så hjälper Anna er tidningen@cavaliersallskapet.net

Önskar er en härlig höst 
/Kari Sundqvist

JULANNONSER
Trots att hösten precis har anlänt så är det nu dags att börja tänka på nästa nummers julannonser.

Oftast så brukar det vara en julhälsning från uppfödare vilket är trevligt men jag skulle önska att 
många medlemmar också ville göra en liten julhäslning till alla sina Cavalierkompisar.

Behöver du hjälp att göra att fint julkort så är det bara att höra av sig så hjälps vi åt. Ett litet önskemål 
är att du som skickar ett färdigt julkort skickar det i PDF format.

Skicka material eller önskemål om hjälp till tidningen@cavaliersallskapet.net senast den 2 November.

Halverings priserna för medlemmars julannonser:
Helsida 300 kr
Halvsida: 175 kr

Betalning till SCKCS Plusgiro 798919-7 eller Swish 123 597 85 56 och märk betalningen med namn 
och julannons.
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VALPINTRODUKTION

UPPFÖDARE SOM BJUDER SINA 
VALPKÖPARE PÅ MEDLEMSKAP

VALPINTRO Juni 2022-Augusti 2022
(viss fördröjning kan ske pga manusstopp)

Mixarens kennel, Carina och Enar Snögren
Flash´n Smash kennel, Carina och Josefin Karlsson

Mixangel´s kennel, Helena Karlsson
Vinbergets kennel, Monica Johannesson

Trixiez`s kennel, Lena Blomqvist
Paratime´s kennel, Mari Lundborg Sjöstedt

Stubbhagens kennel, Åsa Gehrman
Rövarkungens kennel, Christine Edvinsson

Myntalyckans, Cecilia Ekdahl
Tindra Magic`s kennel, Monica Åberg

Videdalens kennel, Pia Rundquist och Sofie Rundquist Müller
Evamirs kennel, Eva Grahn

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 är 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 ©®



        
7

EN SOMMAR
MED SMULAN

Fotograf Martin RimbySmulan i resväskan, inför hundlägret, var nog 
rädd att matte skulle åka utan henne

Smulan gillar att chilla så en bild från hur det 
sett ut mycket hemma i sommar

SUP bild, tagen från Öresjö

Hej jag heter Annie och är 13 år 
och jag har min hund Smulan som 
är tre år. Smulan är min första egna 
hund. Vi tävlar och tränar agility 
men gillar också att vara hemma 
och chilla. Smulan kommer varje 
morgon och vill in till mitt rum och 
vägrar lämna sängen till och med 
när det är mat och jag kan säga att 
hon älskar mat. Hon äter allt och 
slickar upp varje smula från skålen 
till och med från dom andra hun-
darnas skålar. 
Vi har fött upp Smulan själva och 
Mini som är vår andra hund är 
mamman till henne. Smulan är 
en ruby i färgen vilket gör att när 
mamma kommer till jobbet så tror 
alla att vår tollare som är samma 
färg är mamman till Smulan, men 
det är hon inte utan det är den lilla 
svartbruna hunden istället. 
Jag kallar Smulan mest för Bulan 
för det rimmar så det är hennes 
smeknamn. Men på vintern så kall-
lar vi henne för hallonet för när 
hon har på sig sitt illrosa vinter-
täcke ser hon ut som ett litet eller 
kanske stort hallon.

Nu i sommar så har vi åkt på hund-
läger med Sveriges hundungdom i 
Örebro vilket både Smulan och jag 
tyckte var jättekul. Vi fick testa på 
alla möjliga hundsporter som tex 
spår, freestyle och så fick vi även 
lyssna på en massa föreläsningar. 
Vi testade en ny sak nu i sommar 
vilket var att SUPPA och ni inte vet 
vad det är så finns Google. Smulan 
älskar att åka SUP och hon blir väl-
dig fascinerad av vattnet och hen-
nes långa öron fladdrar alltid i luf-
ten. Så gulligt! 
I sommar har vi också varit på 
Guldagilityn (stor agilitytävling i 
Kalmar) vilket var jättekul men 
det gick inte så bra för vår del för 
Smulan tyckte det blev för mycket 
med allt som hände runt omkring. 
Vi hade kul ändå och det viktigaste 
var att hon fick en bra upplevelse. 
Så lite bortskämd blev hon med att 
slicka slutet på våra glassar, hon är 
en riktig gottegris.
Sommaren med Smulan har varit 
rolig, äventyrsfull och lärorik!

Hälsningar Annie & Smulan
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Del 2/3 (1979-1986)                  
Av Erna-Britt Nordin

1979

Uppfödarpriset för 1978 vanns av Sperringgårdens kennel, 
Leni Louise Nyby.
Ett nytt förslag till medlemsmärke (se bild i slutet av arti-
keln), designat av Erna-Britt Nordin, föll till allas belåtenhet, 
kan vi läsa i protokoll.
Lydnadspriset vanns av Birgitta Larsson med hunden Jerry.
På årsmötet informerades om rasklubbens rätt till officiell 
status, man enades om att låta ansökan bero något år, men 
att söka certrättighet till vår huvudutställning i samband 
med 10-årsjubileet.
Lidautställningen, som blev ett begrepp under många år, 
hade samlat 180 hundar. Domare var Kari Järvinen från 
Finland. Vann gjorde Leni Louise Nybys Kindrum Laddie, 
med Pia Hjertquists Sperringgårdens Cara som BIM.
Maud Billström redovisar 1978 års cavalierstatistik, rasen 
ligger nu på 13:e plats på listan med sina 1238 registre- 
ringar som 177 uppfödare var upphovet till. 18 hundar 
importerades, av dessa var 7 ruby och 2 black/tan.
Det första obducerade fallet av progressiv nefropati redo-
visades i rasen och leg. vet. Astrid Hoppe skrev en artikel om 
sjukdomen i Bladet.
Höstutställningen i Karlstad med Paul Stanton som domare 
hade samlat 106 hundar. Margot Davidssons Höjdens 
Dan-cing Queen blev BIR och Dagny Söderströms Höjdens 
Absolut Okay blev BIM. BIS gick till Eivor Karis king charles-
tik Belinda.
Ursula Skoogs faktaregister vinner inget gehör hos Cavalier-
sällskapets medlemmar, endast ett tjugotal hade skickat in 
uppgifter om sina hundar.
Vid årets slut; 741 medlemmar, 31 familjemedlemmar samt 
2 ständiga.

1980

Parvovirus härjar i landet! Utställningssäsongen blir för-
dröjd. Sällskapet beslutar att ej hålla någon vårutställning 
på grund av det oroliga läget, samt att döpa om vårutställ-
ningen till ”huvudutställning”.
SSD har beviljat vår ansökan om cert-utställning 1982 och 
vi beslutar att inbjuda Mrs Susan Burgess*) att döma.
Lydnadspriset för 1979 vanns av Marianne Arosenius med 
hunden Höjdens Joakim. Marianne gratulerades med blom-
mor av Joakims uppfödare Margot Davidsson, som hade 
vunnit årets uppfödarpris. 
Detta tilldrog sig på årsmötet som hade samlat 25 medlem-
mar förutom styrelsen.
För att erhålla utställningschampionat krävs numera att 
hund, där inga andra regler gäller, skall ha godkänt karatärs-
prov.

Ytterligare två fall av progressiv nefropati inrapporteras.
Huvudutställningen, vårutställningen, blir trots allt av 
och det blir full fart på förberedelserna. Vad händer då? Jo 
landet drabbas av storkonflikt. Kommer posten att fungera? 
Vad händer om bensinen tar slut?! Det är inte alltid så lätt 
att vara arrangör.
Men det blev utställning, 160 anmälningar, Kari och Tore 
Edmund från Norge dömde och vann gjorde S o SF Ch 
Cornelia med Kindrum Darcy som BIM.
Den jubileumsbok som styrelsen planerat att ge ut till 
10-årsjubileet röner inget intresse från medlemmarna, 
beslutas att lägga det hela på is.
Catherine Sutton dömer 103 cavalierer på Stora Stockholm. 
BIR blir Nord Ch Sperringgårdens Cecil, ägd av Eva Gustavs-
son. BIM blir Laila Larssons Nord Ch Bella Sharon.
Vid årets slut; 726 medlemmar, därav 11 familjemedlemmar 
samt 3 ständiga.

*) Separat arti kel (ej översatt ) om Susan Burgess på annan plats i 
dett a Blad.       
   

1981

Uppfödarpriset för 1980 vanns av Margot Davidsson, 
Höjdens kennel, och lydnadspriset gick till Kjell Davidsson 
och Homerbrent Handy Man, som också tävlat i lägre klass 
sök.
Sällskapets första uppfödarträff, i samband med årsmötet, 
avhölls i Hemlingbystugan i Gävle. Lars Rydén, chefsveteri-
när på Hundskolan i Sollefteå, var föreläsare ena dagen. Dag 
två ägnades åt grupparbeten och utvärdering av kursen. 
Allmänt omdöme: “Toppen, stort behov finns av att komma 
tillsammans, ha trevligt samtidigt som man lär sig och 
utbyter erfarenheter”.

Blåsigaste dagen i 
maj inföll när vi hade 
vår Lidautställning. 
Stort deltagarantal, 
229 hundar. Hans 
Lehtinen från Fin-
land dömde. BIR blev 
S o NUCh Bengrove 
Haidee och BIM blev 
Int o Nord UCh Sper-
ringgårdens Cecil, 
glad ägare till båda 
var Eva Gustavsson 
(t.v. Cecil, t.h. Haidee)

Maud Billström har ett inlägg i Bladet om det olämpliga i att 
använda kända anlagsbärare, vad gäller defekter och 
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sjukdomar, i avel och undrar om det är förenligt med klub-
bens stadgar...
Mauds statistik berättar att 1980 registrerades 1096 hundar, 
den lägsta siffran sedan 1976! 319 kullar från 162 olika upp-
födare. En tillbakablick på 1976 års register visar att av de 
1060 valparna var ca 90 hanar och 105 tikar utställda, samt 
att 39 hanar och 104 tikar gått i avel.
En stor hundentusiast och sann cavaliervän, Kris Sandberg 
Beldams kennel, gick ur tiden.
Knut-Sigurd Wilberg dömer Stora Stockholm och utser Sper-
ringgårdens Cecil till BIR samt Bengrove Haidee till BIM, 
ägare Eva Gustavsson.
705 medlemmar samt 12 familjemedlemmar vid årets slut.

1982

JUBILEUMSÅR och vår första certutställning står för dörren. 
Mrs Susan Burgess, Crisdig kennel från England, var inbju-
den att döma och naturligtvis blev det rekordanmälan. 
272 stycken, vilket gjorde att vi inbjöd Solvejg Sundberg att 
döma valpar samt king charles spaniel, som glädjande nog 
tillhörde vår klubb, men endast året ut. BIR och BIS vanns av 
Apricot Fortune, BIM blev Zamantha, ägare till båda Lolan 
Dahlin och Elin Nyby.

Apricot Fortune, ägare Lolan Dahlin och Elin Nyby, uppfödare Anja 
Szyszkiewicz                                                                         Foto Lolan Dahlin               
                                                                                                                           
Uppfödarpriset samt Lydnadspriset för 1981 vanns återigen 
av Höjdens kennel respektive Homerbrent Handy Man, 
ägare Kjell Davidsson.
Specialklubbsfrågan, som stötts och blötts i många år, togs 
upp till behandling på årsmötet som enhälligt beslutade att 
ansöka om specialklubbsstatus för Cavaliersällskapet. ”Och 
nu vaknade resten av landet” kan man läsa i Nytt från 
styrelsen. Telefonerna ringde kors och tvärs och man 
undrade varför ej medlemmarna informerats i frågan in-
nan ett så viktigt beslut togs. Goda råd blev dyra, i dubbel 
bemärkelse. Ett extra årsmöte kallades till i samband med 
Lidautställningen, där beslutades att ansöka om special-
klubbsstatus med 33 röster för och 13 emot.
Det debatterades i Bladet om ”Moln på Cavalierernas him-
mel” och ”defekthysteri” i samband med upptäckten av 
katarakt hos vår ras. Veterinär Kristina Narfström ombads 
att ge sin syn på saken i Bladet.

Ivan Swedrup och Pekka Olsson var populära föreläsare på 
helgkursen vi hade i Gävle. Deltagare från Malmö i söder till 
Niemisel i norr deltog med liv och lust i diskussionerna och 
det efterföljande samkvämet med den alltid lika intressanta 
”cavalierauktionen”, som man aldrig visste var den slutade.
Rainer Vuorinen dömde Stora Stockholm dit 97 hundar an-
mälts. Till BIR utsågs Nord Ch Zamantha och BIM Nord Ch 
Apricot Fortune, ägare Elin Nyby och Lolan Dahlin.
Vårt första decennium är till ända och vi kan blicka tillbaka 
och känna oss ganska nöjda, både med rasens och klubbens 
utveckling. Vår specialklubbsstatus är beviljad och klubben 
har fått sitt nya namn, och efter mycket förhandlande gick 
SKK med på att låta oss behålla namnet Cavaliersällskapet, 
om än som en svans till det officiella namnet. Vi har också 
utsett vårt första kennelfullmäktigeombud inför nästa KF.
Vid årets slut 681 medlemmar.

1983

Återigen har uppfödarpriset vunnits av Margot Davidsson, 
Höjdens kennel. Lydnadspriset såg däremot en ny vinnare 
1982, Cavats Daisy, ägare Ulla-Britt Mälberg.
En fråga via Bladet till våra medlemmar; huruvida utställ-
ningskritikerna var intressant läsning eller ej, fick vi ett 
massivt svar på från våra ”vanliga” medlemmar: att det var 
så värdefullt för dem att vi måste även i fortsättningen redo-
visa utställningskritikerna.
Årsmötet som avhölls i Stockholm hade samlat 36 medlem-
mar. I protokollet kan vi läsa att king charles spaniel lämnar 
oss och bildar en egen klubb med Maj-Lis Duvheden som 
ordförande. Ett vandringspris överlämnas till den nybildade 
klubben som önskas lycka till av SCKCS ordförande Erna-
Britt Nordin, som också i sitt tacktal till Maj-Lis talar om att 
”vår dörr skall alltid stå öppen för den lilla kusinen om den 
får svårt att stå på egna ben”.
Solskensutställning på Lida i maj med 190 anmälningar och 
Marit Sunde och Kenneth Edh som domare. Double-Up-Defy 
ägd och uppfödd av Eva Gustavsson blev BIR och Int Nord 
Ch NV-82 Sperringgårdens Zamantha ägd och uppfödd av 
Elin Nyby och Lolan Dahlin blev BIM.
I samband med utställningen i Skara hade cavalierfolk 
misskött sig på ett av stadens hotell så vi var aldrig mer 
välkomna dit. En skarp reprimand från Cavaliersällskapet 
till de berörda.
En medlemsvärvningskampanj inleddes under året för att 
försöka höja medlemsantalet.
Till Stora Stockholm hade 97 hundar anmälts för Bryan 
Claydon från England. Nyby-Dahlins S o SF Ch Blanche blev 
BIR och BIG 2.
Vid årets slut hade vi 728 medlemmar. 1181 cavalierer 
registrerades.

                         Dash (1830 - 1840) äg. Queen Victoria
”He was a Cavalier King Charles Spaniel. He was her favourite pet 
out of them all, and he was Victoria’s closest childhood companion 
because she never spent much ti me with any people her age”
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1984

Vad är det för fel på Cavaliersällskapet? undrar ordföranden 
i sin spalt. Värvningskampanjen blev ett fiasko, varken stora 
eller små uppfödare tycks ha något intresse av att rekom-
mendera klubben för sina valpköpare.
Veterinär Astrid Hoppe skriver i Bladet om progressiv nef-
ropati och veterinär Åke Hedhammar hade ett möte med 
Cavaliersällskapets styrelse angående de dokumenterade 
fall av sjukdomen som förekommit i rasen.
Årsmötet och weekendkursen i Gävle hade i vetgirighetens 
tecken samlat folk från hela landet för att lyssna på Astrid 
Hoppe och hennes njurföreläsning, samt Åsa Ahlbom som 
berättade om beteende.
Vinstrikaste cavalier 1983 blev S o SF Ch Blanche ägare Elin 
Nyby och Lolan Dahlin.
I Bladet kan vi läsa att cavalierrasen det senaste året rönt 
stor uppmärksamhet i utställningsringarna och att Lolan 
nog nådde målet i Linköping när hon visade Blanche till 
BIS! Nervöst? Inte, tyckte Lolan, jag hann ju träna på junio-
ren! Även han blev BIS! Var det nu de enorma utställnings-
framgångarna började?
Den torsdag i juni när löpsedlarna pryddes av en liten blen-
heimvalp med en lycklig liten kronprinsessa (Victoria) som 
matte har väl ingen glömt? Telefonerna gick varma. VEM*) 
hade fått den stora äran att leverera? Hursomhelst, alla 
tyckte nog att valet av ras var perfekt.

*) uppf Gertrud Svensson, kennel Lyaland (red. kommentar)

             

 

Prinsessan Victoria med sin lilla cavaliervalp från  Gertrud Svensson, 
Lyalands kennel

Lidautställningen: 127 vuxna 48 valpar. Hanarna dömdes 
av Solvejg Sundberg och tikarna av Ulla Segerström. BIR till 
Apricot Fortune ägare Elin Nyby och Lolan Dahlin, BIM till 
Bonnyville Tintomara ägare A-G Samuelsson.
Ett medlemsmöte i Stockholm arrangerades under hösten, 
där vi bland annat diskuterade rasstandarden. Birgitta 
Östergren och Erna Jungefeldt var speciellt inbjudna och fick 
motta Cavaliersällskapets första förtjänsttecken.
Året närmar sig sitt slut och Stora Stockholm står för dörren. 
Erna Jungefeldt dömer 77 cavalierer och utser Spering-
gårdens Cylvia till BIR och BIG 4 samt Apricot Fortune till 
BIM. Båda hundarna ägs av Elin Nyby och Lolan Dahlin.
Vid årets slut 835 medlemmar. 1144 cavalierer 
registrerades.

1985

Vinstrikaste cavalier 1984 blev inte helt oväntat Elin Nybys 
och Lolan Dahlins framgångsrika tik Blanche. Tretton gånger 
hade cavalierer placerat sig i gruppfinaler och två gånger 
blivit BIS.
Kuppvindar blåste över hela landet, vilket gjorde att ovan-
ligt många hade sökt sig till årsmötet och weekendkursen. 
Skohorn och extrasängar gjorde att alla fick plats! 
Smidigt och galant sköttes årsmötesförhandlingarna av 
Maj-Lis Duvheden och lugnt och enigt var mötet. Ibland kan 
tydligen oro ena. Den motion som kommit in till årsmötet 
om att ansöka om bekämpningsprogram för katarakt hade 
av styrelsen yrkats avslag, vilket bifölls av årsmötet. Clarence 
Kvart var inbjuden att prata allmänt om hjärtfel hos hund 
och avslutade med ”våra” hjärtproblem.
”Först av allt skulle jag vilja gratulera den svenska cavalier-
klubben för dess succéartade utställning på Lida” skriver 
Diana MacLaine i sitt tack efter det att hon varit vår domare. 
175 hundar anmälda och BIR blev Sperringgårdens Cylvester 
med Sperringgårdens Cylvia som BIM. Ägare och uppfödare 
Elin Nyby och Lolan Dahlin.
Medlemmar, både inhemska och utländska, hjälpte oss att 
fylla Bladet med kåserier och rapporter, och på det viset göra 
det till en riktig medlemstidning.
Sällskapets medlemsantal ökar nu stadigt, men uppmaning-
en att värva nya medlemmar står fast och i slutet av året kan 
vi se det magiska 1000-talet. Det har betydelse ur två syn-
punkter, klubben blir starkare och får skicka två delegater 
till KF (kennelfullmäktige), där hela hundsportens riktlinjer 
dras upp.
En unik händelse i svensk hundsport stod Sperringgårdens 
kennel för under 1985. Deras fantastiska framgångar i 
ringarna kröntes på Stora Stockholm när det stod klart att 
de erövrat både titeln Årets Hund Uppfödare!
På grund av platsbrist i Bladet kommer från och med 1986 
endast de av SCKCS arrangerade utställningarna att redo-   
visas. Ett speciellt utställningsblad, ”Hänt i ringen”, kommer 
att distribueras av Annica Selg, till självkostnadspris.
Vid årets slut 1061 medlemmar! 1247 registrerade 
cavalierer.

Och så gör dom det igen, Elin och Lolan! Blir årets uppfödare och 
gratuleras stort av Hundsport i samband med Stora Stockholm

Redovisningen av 1985 års Tio i topplista gav vid handen att 
33 utställningar anordnats varav tre i SCKCS regi. 253 hanar 
och 303 tikar hade ställts ut. 
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Toppade gjorde SUCh Sperringgårdens Cylvester, ägare och 
uppfödare Elin Nyby och Lolan Dahlin.
Vi kunde läsa i Nytt från styrelsen att en arbetsgrupp 
tillsatts för att tillsammans med SKKs projekt Hundavel gå 
vidare i utredningen angående cavalierernas dåliga hjärtan. 
Dr K C Barnett hade gett sitt tillstånd att låta oss publicera 
hans artikel om katarakt i Bladet.
Ett femtiotal medlemmar hade slutit upp kring årsmötet 
och weekendkursen i Hemlingby. Irene Höglund föreläste 
om färgnedärvning samt genetikens grunder. Lördagskväl-
len blev en enda stor fest med utdelande av klubbens 
förtjänsttecken till två medlemmar som osjälviskt arbetat 
för klubben under många år, Margareta Jansson och Annika 
Selg. Elin Nyby dekorerades med jätterosett samt blommor 
för de framgångar hon och Lolan haft under 1985 och för 
den fina reklam rasen fått genom dessa.
Huvudutställningen dömdes av Mary och Richard Ford från 
England. Till BIR utsågs Pennygown Coft Centre, ägare Elin 
Nyby och Lolan Dahlin. K Hellsens SUCh Sperringgårdens 
Cimone blev BIM.

Vi kan läsa i Bladet att ”registersnokaren” Gertrud Anders-
son hittat en tik som inom loppet av fyra år och fyra måna- 
der fött 34 valpar i åtta kullar, alla kullar efter samma hane. 
Därefter övergick tiken i annans ägo och den nionde kullen 
efter samma hane föddes!
Från och med september månad och ett år framåt kommer 
cavaliererna att mätas på våra egna utställningar, för att ge 
ett underlag till den kommande domarkonferensen. Åke 
Hedhammar lämnade en lägesrapport till Cavaliersällskapet 
angående rasens ögonstatus. Vi kan komma att bli föremål 
för central registrering.
Vid årets slut 1280 medlemmar. 1061 cavalierer registre-
rades.

                Klubbens medlemsmärken genom åren

Fr. v.
Första märket är framtaget av dåvarande, och första, ordförande Birgitt a Östergren, Stormkappans kennel, ti digt i vår historia

Andra märket, från 1979 på ordförande Erna-Britt  Nordins, Cavamirs kennel, förslag (se 1979 ovan). Förebild är den ruby hanen Int Nord U Ch 
Panti sa Willy Wagtail f. 1972. (Det avbildade märket är gammalt och välanvänt och därför lite skamfi lat)

Tredje, och nuvarande märke, från och med 2018-19

Till jubileumsårets sista nummer av Cavalierbladet söker vi bilder (med namn) på “gamla” cavalierer, 
alltså hundar som levde på 1970- 80- och 90-talet. 

Gräv i era gamla kartonger och album och dela med er av bilder som visar hur våra cavalierer såg ut då!
Vi vill så gärna avsluta jubileumsåret med att  hylla våra fi na “gamla” vänner.
Välkommen att  skicka bilder (och ev berätt elser) ti ll ullabritt a_i@yahoo.com
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MRS SUSAN BURGESS – “Crisdig” Cavalier King Charles Spaniels
14 April 1925 – 24 May 2015

by Lesley Jupp

Those of you who remember Susan, and the many who had 
the privilege of working with her, will remember her strong 
sense of ‘right and wrong’. Also her strong sense of duty, no 
matter how significant or lowly the task may have been at 
the time. However, it was her sense of fun that was probably 
her most endearing quality – she could see the funny side of 
almost anything – at least in retrospect!
Susan was born on 14th April 1925. She married Jack on 
3rd July 1946 and this was obviously a very special partnership. 
They had two children, Lorna and Peter. In 1963 Susan was 
elected to the committee of the Cavalier King Charles Spaniel Club,           
and in 1964 she was invited to judge the club Sanction show. 
Proof, if proof is needed, that everyone has to start at a bottom 
rung of the ladder!
In 1964, she and Jack, now a Brigadier, began to produce the first club yearbook. I understand that 
she suggested the idea of the yearbook at a committee meeting, and was promptly given the job, 
before the meeting moved swiftly on to the next item on the agenda! They continued to edit the 
yearbook together until 1970 when Jack was posted to Germany.
During this time she was establishing the hugely successful Crisdig kennel, that produced some 26 
champions. She also became an admired and respected judge of cavaliers in Britain and worldwide. 
Jack sadly died in 1992 and for several years Susan was completely bereft. Nevertheless, she 
continued to fulfil her duties and one of her favourite sayings was ‘pale but determined’. However, 
cavaliers were not called ‘comforters’ for nothing and in the fullness of time she started to enjoy 
events again and her sense of fun returned.
In 1996 Mrs Burgess became Chairman of the Club and in 1999 she became its President. In 1980 
she joined the WELKS committee and served as its President from 2000 to 2011. She was also 
Patron of the Northern Cavalier King Charles Spaniel Club. In 2002 she was elected an Honorary 
Member of the Kennel Club and 2005 she had the honour of presenting the trophy for 
the Toy Group at Crufts.

                             
                                                 2004 WELKS Committ ee                                          Mrs Burgess presenti ng the 2005  CRUFTS Toy Group Trophy
                                     Left  to right seated: Sybil Churchill (Chairman),                            
                                     Susan Burgess (President), Joan Garner (Treasurer)                                                   
                                     Standing: Sheila Jakeman (Secretary)                                                                                                              Photo Carol Ann Johnson
                                          
                           Tre länkar med reportage om och bilder på Susan Burgess´, Crisdig kennel, cavaliergärning:
 

The Crisdigs by Susan Burgess 1984
https://www.thecavalierclub.co.uk/breed/burgess/burgess_history.html

The Great Breeders – Susan Burgess & The CRISDIG Cavaliers
A Profile by Anne Roslin-Williams, Dog World, December 30, 1994
https://www.thecavalierclub.co.uk/breed/burgess/profile.html 

                                                                                        Best of Breeders - Susan Burgess - Dogs Monthly September 1985
                                                                              https://www.thecavalierclub.co.uk/breed/burgess/burgess_dog_month.pdf

Stort TACK till The Cavalier King Charles Spaniel Club, England, för att vi fi ck låna och publicera denna artikel!
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Hemma hos oss är det lite lagom stökigt, lite lagom smut-
sigt och lite lagom oordning. Jag och Signe är inte så pet-
noga med sånt. Det gör väl inget om det ligger en hög med 
kläder på golvet. Det är ju ytterligare en mjuk och skön 
liggplats helt enkelt. Eller vad gör det om sängen är obäd-
dad? Täcken är betydligt fluffigare och mysigare att ligga 
på än ett sträckt överkast. Men mamma tycker annorlunda.

Hon tyckte att det kunde vara hopplöst stökigt, rörigt och 
smutsigt i vårt hem. Det ledde till att mamma och pappa 
för några år sedan anlitade städhjälp. Städhjälp är några 
underbara människor som kommer hem till oss varannan 
vecka och klappar och kelar med oss. De vill gärna mysa 
och prata med sina ljusa röster till oss. De blir alltid glada 
när de ser oss och vi hälsar alltid lika glatt tillbaka. Sedan 
går de runt i huset med sin maskin som väsnas ganska 
mycket och den har ett konstigt koppel. Kopplet är liksom 
stelt i början som en lång tjock pinne och de kör runt med 
den på golvet. Sedan tycker de om att klappa alla möbler 
och ytor med en lite trasa i handen. Som tur är använder 
de inte den när de klappar oss! Då hade de ju inte kun-
nat känna vår silkeslena glänsande päls. (Mamma ger oss 
några specialdroppar olja i vår mat för att hålla oss i prima 
skick)

Jag brukar lägga mig i sängen efter att vi hälsat på varan-
dra. Är inte så stormförtjust i den där maskinen. Men Signe 
är mer fascinerad av den och följer efter städhjälpen i alla 
rum. Tja, på det sättet är hon väl en bättre värdinna än mig. 
Hon håller ju våra gäster sällskap.  

I början höll sig alltid mamma hemma när städhjälpen 
kom. Jag tänkte att hon också ville hälsa på dem. Men 
sen förstod jag att det berodde på oss. Hon visste inte om 
det skulle gå bra att de kom hem till oss utan att hon var 
hemma. Eller att vi skulle vara i vägen när de körde med 
sin maskin och klappade våra möbler. Har ni hört något 
så dumt? Alla människor är välkomna hem till oss! Och vi 
är inte i vägen. Vi är alltid med, men vi är definitivt inte i 
vägen!

Mamma pratade med någon av städhjälpen i telefon en 
gång och det var då jag hörde detta bisarra resonemang. 
Hon frågade också om någon kanske var hundrädd. Men 
käre tid, inte skulle vi skrämma någon eller bita någon. 
Men tydligen finns det människor som liksom är rädda för 

alla hundar. Som tur var så var vår städhjälp inte rädd för 
oss. (Dom kände ju redan oss!) Så nu kan dom komma hem 
ibland utan att mamma är hemma och det går hur bra som 
helst!

Ibland får mamma för sig att, nej nu måste här göras iord-
ning från grunden. Dessa dagar sker oftast i slutet av hen-
nes semester på sommaren. Annars orkar hon inte med 
sånt och det är inte konstigt, för när det storstädas, tja, då 
röjer hon verkligen runt! I somras så skulle källaren ren-
sas. Hon bar ut alla grejer och sorterade allt i olika högar. 
Sånt som skulle slängas, ges bort, skänkas till Stadsmis-
sionen etc etc. Jag och Signe tyckte det var jättespännande 
och vi gick runt bland alla grejer och luktade och tittade. 
Vissa saker hade ju varit på höga hyllor så vi aldrig kom-
mit åt dem. Det var saker överallt men mamma sa: ”Måste 
ni vara överallt?” Hmpf, kom ihåg vi är med, inte i vägen! 
Sedan skulle hon sortera in alla grejer igen fast i en viss 
ordning och i ett system. Jag sa ju att hon gillar ordning 
och reda. 
Men rätt som det var sa hon: ”Jaha, och här ska vi ha en 
liten hund” Och så sorterade hon in mig i en hylla också!!! 
Jättetokigt! Det tyckte hon nog själv också för hon började 
skratta och lyfte ner mig. Men det är något med det där 
att allt är iordning, insorterat och städat som gör mamma 
genuint glad. Hon är alltid så nöjd och glad när städhjäl-
pen hälsat på eller när hon storstädat och fått rensa och 
sortera. Men det är klart, odlingen gör henne ju också glad
Mamma har ju odlat ganska mycket i sommar och när lö-
ken torkat och skulle tas om hand så ställde hon den lite 
tillfälligt på gästsängen. Vips så hade jag hoppat upp. Det 
känns liksom bra att var med i händelsernas centrum. Då 
har man så bra överblick på allt viktigt som händer. Så 
tycker jag att det ska vara, det är min ordning och reda!

ORDNING OCH REDA
MITT I LÖKEN!
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När den nya hundsporten "Hoopers" blev allmänt känd i Sve-
rige så tyckte jag att det verkade kul. I hoopers ska man vara 
mera still än i agilityn och inte springa med, vilket passade 
mig som har problem med knän och höfter.
Sedan skulle Birk ha möjlighet att springa ur sig lite energi 
på banan. Vi tränar rallylydnad och viltspår som mest och 
där är han ju låst till en lina eller att följa mig. Så jag höll lite 
koll på om det skulle bli några kurser i hoopers här hos oss 
i Värmland.
Då fick jag möjligheten att själv utbilda mig till hoopersin-
struktör genom min klubb, Sörmons Hundklubb. Det var en 
distansutbildning under en månad och filmat material skulle 
skickas in. 
Jag hade en elev, Carin med sina två collietjejer, som jag skul-
le lära upp samtidigt som Birk skulle lära sig hindren och jag 

också. Därefter var det slutprov och en bana som bara jag 
och Birk skulle lära oss.
Så i mars började utbildningen. Jag hade inte provat något 
av detta innan och Birk var också helt novis. Han hade aldrig 
gått någon agilitybana heller.
Vi tränade i två månader och många filmsnuttar skickades 
in. Till slut var det dags för slutprovet och det blev godkänt. 
Birk älskar hoopers. I början var det lite trögt när jag  inte 
heller var så bra på det men ju mera jag lärde mig ju roligare 
blev det. 
Nu kan han spring långa banor och ju mera han får springa 
desto mer taggad blir han.

Hälsningar från  Rita Hillring och Birk 
(RLD N  Dreamcreater`s Spirit Crystal)

Vad är Hoopers?

Den nya hundsporten "Hoopers" som kommer ursprungligen från USA är 
en riktigt rolig aktivitet för hundar och förare i alla åldrar. I hoopers så ska hunden gå genom bågar, 
runda tunnor och bågar (hoops) och igenom en kort tunnel. Det får inte vara skarpa svängar, bara 

mjuka runda böjar. Dessutom så bygger det på samarbete på distans. Du visar din hund vilken väg den 
ska gå på avstånd. Som förare behöver du inte springa runt banan. En positiv rolig men skonsam

utmaning för både dig och hunden. 

I hoopers är målet att föraren dirigerar hunden från en förbestämd plats, du springer inte med hunden 
som i agility. I hoopers finns inte hopphinder, slalom och skarpa svängar vilket gör sporten skonsam 
för hundens kropp. I tävling får alla som går runt banan felfritt inom idealtiden 45 sek samma poäng. 

Endast den snabbaste hunden får 5p extra. Det behöver med andra ord inte gå fort för att få poäng och 
bli uppflyttad. 

I en hoopersbana kan det finnas fem olika hinder. Det  är bågar ,staket,tunnor och tunnlar. Avståndet 
mellan hindren ska vara minst fem meter. Tunnan är det hindret som används för att ändra riktning. 

Föraren står i ett dirigeringsområde och visar hunden hur den ska springa. 

Det bygger på teamwork på avstånd, hunden ska gå förbi eller genom hinder
med hjälp av fjärrdirigering. 

HUNDSPORTEN HOOPERS
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Bästa junior BIR och BIM

BORÅSSPECIALEN
Borås levererade som vanligt väder av alla de slag, från hetta till blåst och 
regn under helgen! 68 anmälda Cavalierer för dvärghundsspecialist Jussi 
Liimatainen, Finland(se hans domarberättelse).

BIS-Valp 4-6 mån ”Knattings Mr Branson” äg. Marina Nordholm
BIS-2 Valp 4-6 mån ” Festivitas That Girl” äg. Roger & Marie Karlsson 
BIS-Valp 6-9 mån ” Attis Adrian” äg. Annette Rosenqvist
BIS-Valp-2 6-9 mån ”Cavanettans Lady Electra”äg. Annette Lindfors
BIS-Valp-3 6-9 mån ”Toftas Patricia Kent” äg. Pia Åström- Persson 

Bästa uppfödargrupp Valp: Kennel Knattings, Eva Holmberg

Bästa Avelsgrupp Valp: ” Knattings Phoebe” äg Eva Holmberg

BIR-Junior: ”Knattings Lindy Hop” äg. Eva Holmberg
BIM-Junior: ”Bibetis Yxi”äg. Elisabeth Steen

Bästa hane:
1) ”C.I.B NORD UCH Nord V-21 DK vV-21 SE V-17 Kabonovas Jive Party” äg. Karin Andreasson
2)  ”SE UCH  Gostuens Wind Maker” äg. Maria Persson
3) ”Bibetis Yxi” som även kammade hem CERT!!! Äg Elisabeth Steen
4) ”Gostuens Sweet Secret” som idag även tog R-cert ! äg. Maria Persson

Bästa tik;
1) ”Knattings Lindy Hop” som även knep CERT! äg. Eva Holmberg
2) ”Toftas Hide And Seek”  med R-Cert! Äg.
3) ”Videdalens Gimme The Prize” äg. Sofie Rundqvist-Mûller
4) ”DK UCH SE UCH Petit Maxim Sunbeam” äg. Ros-Marie Andersson

BIR Veteran: ”C.I.B NORD UCH Nord V-21 DK vV-21 SE V-17Kabonovas Jive Party” äg. Karin Andreasson
BIM Veteran: ”DK UCH SE UCH Petit Maxim Sunbeam” äg. Ros-Marie Andersson

BIR: ”Knattings Lindy Hop” äg. Eva Holmberg
BIM: ”C.I.B NORD UCH Nord V-21 DK vV-21 SE V-17 Kabonovas Jive Party”  äg. Karin Andreasson

Bästa uppfödargrupp med HP:
1) Kennel Petit Maxim, Ros-Marie Andersson
2) Kennel Toftas, Birgitta Persson

Bästa Avelsgrupp med HP:
1)”Nord UCH Nord V-19  SE V-16 Toftas Tom-Tom” äg Birgitta Persson

Stort grattis alla!
Väl mötta på Ryda 2023!

Vinnare Barn med hund
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BIR och BIM valpBästa uppfödargrupp valp

DOMARPRESENTATION VÄXJÖ 6/11
Markus Gisslén
Först och främst vill jag säga att jag är oerhört glad och väldigt ödmjuk 
inför uppgiften att döma er special i Växjö den 6/11! Det blir mitt första 
officiella uppdrag på Er fina ras!

Mitt namn är Markus Gisslén och jag är 46 år gammal. Redan som liten 
pojke var jag förtjust i hundar! Som 14 åring hade jag jobbat ihop till-
räckligt med pengar (7 000 kr på den tiden) för att köpa en egen hund! 
Det blev en Tibetansk Terrier, en ras jag sedan dess tävlat med, jobbat 
med och fött upp. 

Det var även i den åldern som jag visste att jag en dag ville bli exteriör-
domare. Jag har alltid haft ett stort intresse för olika rasers exteriör, ana-
tomi, ursprung och sätt... Cavalier King Charles Spaniel har alltid legat 
mig varmt om hjärtat med sitt härliga sätt, vackra uttryck och intelli-
genta blick... 

2016 blev jag auktoriserad domare av SKK och har sedan dess succes-
sivt utökat mitt rasregister. Jag har sedan dess dömt flertalet gånger i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland, men även i Tyskland, Israel, Est-
land och som grädde på moset gett CC i min egen ras i rasens hemland, 
Storbritannien, då med 144 st Tibetanska terriers anmälda! Gissa om jag 
var i himmelriket!

Jag hoppas att vi ses i Växjö och att vi får en fin och trevlig dag!

Med vänlig hälsning, Markus Gisslén, kennel Shadeacre"

Thank you for inviting me to judge the speciality of this lovely 
breed. I enjoyed seeing happy dogs and sportive exhibitors.
Was very happy with my winners BIS being a female from ju-
nior class. I would expect her to have great future. She has 
basically all the main points correct for the breed and also 

so well developed for the age. Best male came from veteran 
class, quite a smashing package, but female won being better 
in size. 
Overall quality was a bit mixed, as it is everywhere at the mo-
ment. Size was mainly good and colours as well, blenheims 
and tricolours well broken and solid colours rich without 
white markings. Didn’t see too many extreme heads, what we 
see many countries, but there was some varieties of head ty-
pes. Coats we mostly silky and not over coated. 
High tail carriages we can see everywhere and steep croup 
and high tail carriage was one of my main criticism that day 
as well. That affect also to movement and overall picture, so I 
don’t place dogs high with this fault. 
It is easy to find faults, but most important was all the happy 
and healthy looking dogs I saw that day. 

Jussi Liimatainens, Judge

Bästa uppfödargrupp
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I år arrangerades specialen i Övre Norrland på Vännäs Fri-
luftsområde, dagen innan hade SKK sin Nordic Dog Show 
på samma område. 35 anmälda cavalierer och domare 
denna dag var Kirsti Määttänen, Finland. 
Vädergudarna var inte med oss, himlen fullkomligt öppna-
de sig och regnet öste ner, det blåste och var kallt. De som 
hade tält bjöd in de som inte hade så de flesta fick tak över 
huvudet men direkt man skulle ut i ringen så var både 
handler och cavalier sjöblöta. Utställarna och hundarna 
genomförde dagen med gott mod och det skrattades en 
hel del i det eländiga vädret och hur vi såg ut men är man 
på utställning så är man det är bara att genomföra bita 
ihop och simma lugnt.
Tack alla som trotsade vädret och kom och visade upp era 
underbara cavalierer, domaren Kirsti som hela tiden fick 
vara ute i regnet, fantastiska ringsekreterare, även stort 
tack till Lotta B och till alla andra som fixade runt arrang-
emanget.  Det blev en blöt men väldigt trevlig dag tillsam-
mans med alla fina cavaliervänner.

CAVALIERSPECIAL
VÄNNÄS 2022-06-19

Några rader från domaren Kirsti
It was so nice to come to judge in your show. It has been a 
long break since my last judging because of the pandemia. 
Many thanks for the hosbitality. Special thanks to Lotta 
Boström. I feel that generally I had lovely dogs in the ring. 
Heads were mainly good. Not too heavy heads. I’m usually 
very critical with backends but this time I found myself 
hoping for better fronts in some cases. I really liked my 
winners. The lovely dog being my favourite. The weather 
could have been better but we have got used to that.

BIR & BIM VETERAN

Bästa hane

Bästa Tik

Kirsti är en genuin 
hundmänniska. Hon 
har haft hund sedan 
hon var tonåring 
och tävlade med sin 
första hund Toko 
(engelsk cocker). 
Sedan början av 
90-talet, fram till 
sin pension 2020, 
har hon varit en 
mycket omtyckt 
och engagerad 
djursköterska. I 

anslutning till djurkliniken drev hon också djuraffär och 
hundtrim. 
Hon har genom sitt långa liv bland annat varit ägare/
uppfödare av engelsk cocker spaniel (sedan -68, första 
kullen -72), cavalier sedan 1980  och även chihuahua. 
På senare år har kattintresset ökat och på bilden ses hon 
med sin katt Reimo, en ocicat.

Domare: Kirsti Määttänen 
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Till sist resultaten från Vännäs, grattis till er alla!

BIS Valp 1: Sonza's Impreza Cavanza
BIS Valp 2: Knattings Mr Branson

Unghundsklass hanar
1. Neta's Cavalierstuga Fantastic King Excellent, CK & R-CERT
2. Queenoustie's Jojje Is My Name Very Good

Öppenklass hanar
1. Jablen Xonatello Excellent, CK, BH-3 & CERT
2. Emperix Starshade Excellent, CK
3. Cavanzas Going For Prince Excellent, CK
4. Elvendream Cole Porter Excellent

Championklass hanar
1. SE UCH Emperix Lannister Excellent, CK, BH-1 & BIR
2. SE JV-19 SE UCH Emperix Snowfall Excellent, CK, BH-2
3. NORD JV-19 RLD N SE UCH Jämtkullens My Giggling Pearl Excellent, CK, BH-4
4. NORD UCH Mountainduck's Corageus Boutari Excellent

Veteranklass hanar
1. Sandarnagården Jäger Excellent & BIM-Veteran

Juniorklass tikar
1. Cavanzas I Stole The Show Excellent, CK, BIR-Junior, BT-1, CERT & BIM
2. Cava Pearls Britney Excellent
3. Jablen Heather Excellent
4. Cavagold's Citrus Dream Very Good Unghundsklass tikar
1. Cavadiors I'll See You In My Dreams Excellent, CK

Öppenklass tikar
1. Emperix Naomi Excellent, CK, BT-2 & R-CERT
2. Emperix Primrose Excellent, CK, BT-3
3. Cava Pearls Adele Excellent
4. Cava Pearls Angelina Very Good

Championklass tikar
1. NO UCH SE UCH Cavanzas Madison Square Garden Excellent, CK, BT-4
2. NO UCH Magic Charm's Shine Bright Excellent

Veteranklass tikar
1. C.I.B. EE CH LT CH LV CH NORD UCH Chadyline Birthday Girl Excellent, CK & BIR-Veteran
2. DK UCH NO UCH SE UCH Cavanzas Rudencia Excellent, CK
3. Fräkermyren's Härliga Hera Excellent

 Cavanzas Best in Show-uppfödargrupp

 Vid pennan Christina o Carina

BIR & BIM BIS valp 1 & 2

Cert hane

Bästa veteranhane
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Sommarträff i Göteborg!
En varm söndag i augusti samlades ett gäng cavalierer och 
deras tvåbenta.  Träffen ägde rum i Hinsholmens hundrast-
gård, där det finns en agilitybana. Några av hundarna tyckte 
det var kul att prova agility. Sedan blev det en liten prome-

nad till havet för att svalka tassarna. 

Foto: Leif Rosander
Text: Cecilia Ekdahl
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Har egentligen massor av berättelser och delar gärna med 
mig av massa bilder på henne. Men jag tänkte berätta hur 
min familj kom fram till att köpa just en Cavalier.

Jag har i hela mitt liv alltid älskat hundar och önskat mig en 
hund mer än något annat. 

2020 var det året jag fick min adhd-diagnos och det påverka-
de mig mycket. Min mamma började läsa på om hur en hund 
kan påverka personer med olika diagnoser och hjälpa dem i 
deras vardag. Det var då som mina föräldrar började tänka 
på att skaffa en hund. Jag ville ha en Golden retriever! Dem 
verkar ha ett väldigt bra psyke och är väldigt familjär av sig. 
Men en sån stor hund ville inte mina föräldrar ha. Eftersom 
dem inte orkade ha en hund som måste ha super mycket mo-
tion. Min mamma började därför googla på hundraser som 
golden i psyket fast mindre. Då kom rasen Cavalier King 
Charles Spaniel upp på skärmen, en snäll och lugn hundras 
som är väldigt anpassningsbar (ni med cavalier förstår nog 
vad jag menar) och efter det fanns det ingen annan tänkbar 
ras. Det fick bli en sån, en Cavalier. 

Vi började leta kennlar, ringde runt och mejlade. Vi började 
ringa på sommaren, men som ni vet är det många som vill 
köpa valp och väntetiden var ganska lång då. Tillslut när 
hoppet nästan var ute ringde vi till en sista uppfödare. Allt lät 
så bra med henne, vi fick ställa oss i kö på en gång och vänta. 
Min mamma hade kontakt med henne hela tiden och när vi 
fick veta att tiken äntligen var dräktig blev förväntningarna 
större. 

Den 8 december föddes fyra valpar, två hanar och två tikar. 
Och runt jul ringde kenneln och vi fick ett glädjande besked. 

Hon ville att vi skulle få köpa en tik av henne. Den glädjen var 
oförglömlig! Jag skulle äntligen få en hund! 

Den 6 februari 2021 åkte vi och hämtade hem vår lilla tjej. 
En av dem bästa dagarna i mitt liv. Redan från första dagen 
älskade jag henne. Hon var helt underbar och är det fortfa-
rande.

Nu står vi här idag, jag och min hund. Livet kunde inte blivit 
bättre. Är så tacksam för Selma. Vi har ett instagram konto 
där jag dagligen lägger ut bilder på selma. Heter selma_the_
cavalier

Text: Elsa Karlsson

VÅR BERÄTTELSE
Jag heter Elsa och är en 15 årig hundälskare. 
Selma heter min hund och hon är en cavalier 
på 1 år och 8 månader. Hon är min bästa vän 

och det är för henne jag lever.
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En vacker och solig söndag i slutet av augusti träffa-
des drygt 30 cavalierägare för den årliga gemensam-
ma höstträffen i Lövånger, som vanligt med surström-
ming på menyn.

Träffen inleddes med att undertecknad blev hyllad 
med blomma, diplom med fina ord samt SCKCS:s
förtjänsttecken. 
Jag är oerhört glad och hedrad – tänk att bli firad på 
klubbens 50-årsjubileum! Speciellt roligt eftersom 
jag varit med i klubben sedan den bildades (och varit 
cavalierägare ytterligare fyra år).

Tyvärr gjorde bristen på strömming i år att man inte lyckats 
få tag i läckerheten, så i stället för den annonserade suströmin-
gen så bjöds vi i stället på jättegod marinerad file med po-
tatisgratäng och fräscha tillbehör (vattenmelon, tzasiki och en 
bönröra). 
Även om de flesta saknade surströmmingen så kan 
jag väl säga att ALLA klagade inte på menybytet...

Efter maten gick vi en tipspromenad i den otroligt vackra 
omgivningen i i Munkviken. En enda av oss hade rätt på alla 
tio frågorna – Josefin Karlsson, GRATTIS Josefin! 
Ett välfyllt och varierat prisbord tömdes snabbt under fort-
satt glatt prat.

Kaffe och jättegod tårta, vackert garnerad med ”SCKCS 50 år”, 
samt ett stort gäng jättetrevliga cavalierägare som delade 
minnen och historier, avslutade dagen.

TACK, TACK, TACK för en fantastisk sommardag i trevligt 
sällskap!
                                                                        /UllaBritta ideryd
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SOMMARTRÄFF I STORA HÖGA
Söndagen 19 juni bjöd Cavaliersällskapet Västra in till stor sommarträff i Stora Höga för tredje året 
i rad! På programmet stod mingel&lek, fika, hinderbana, tävling med prisutdelning samt promenad 
ner till havet med bad för några av vovvarna. Totalt närvarade 24 tvåbenta och 14 fyrbenta delta-

gare och vädret visade sig från sin bästa sida med sol och lagom värme. Stort tack till alla som kom 
och gjorde detta till ännu en härlig träff!

Vid pennan
Linda Plannthin

Kontaktombud Cavaliersällskapet Västra
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Läsarbilder...Läsarbilder...

Några somriga foto på Wides Ernst.
Christina Heise

En bild på Tyra (Chadylines Queen of Rock) tagen en varm som-
markväll i juni.
Anna-Karin Johansson

Cavadior's Keeper Of The Seven Keys "Jojje" och halvbror Cavadior's Little Bit Of 

Lovin "Hugo"

Fotograf Elsy Vilsson
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Cavalierer På Hugget

Svensk Utställningschampion!
SE UCH NORD JV-19 RLD N Jämtkullens My Giggling
"Rio"
Ägare: Josefin Karlsson & Carina Karlsson
Uppfödare: Ewa-Marie Öderyd & Sivert Öderyd

2019-12-14 Älvsjö Hundmässa, CERT + NORD JV-19 Domare: Anne 
Buvik
2021-07-17 Lövånger SCKCS, CERT Domare: Erna-Britt Nordin
2022-05-29 Piteå SNKK, CERT Domare: Anette Edlander

Vår cavalier Mixaren's Tezzy 
"Chili" har tävlat i Nose Work 
och blev den 14 maj den första 
(?) cavalieren att få titeln NW1 
sedan titlarna infördes vid års-
skiftet. Bifogar några bilder på 
henne till tidningen.
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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/ar
Angående medlemskap 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 tre-
sidiga 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 anmäl-
ningsavgift 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 

11 september

16 oktober

6 november

DOMARE

Anki Johansson

Joakim Olsson

VAKANT        

PLATS

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.



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

POSTTIDNING B




