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Innledning 
Dette dokumentet er en første versjon RAS-rapport for rasen Cavalier King Charles Spaniel.  

Arbeidet er utført i løpet av høsten 2013. Dokumentet inneholder mål for rasen og en 

gjennomgang av eksisterende avlsretningslinjer. Videre presenteres det forslag til endrede 

retningslinjer for avl, basert på de opplysninger som er samlet i rapporten. 

Det forutsettes derfor at disse delene av dokumentet framlegges til behandling på klubbens 

neste ordinære årsmøte.  

NKK anbefaler en jevnlig rullering av RAS-planene.  Dette førsteutkastet kan med fordel 

videreutvikles i løpet av relativt kort tid. 

Vi har brukt Agria’s statistikk fra Sverige som faktagrunnlag i vår vurdering av helse. Dette er 

etter råd fra Agria, som opplyser at det statistiske materialet for Cavalier i Norge og Sverige 

er så samsvarende at det ikke er grunn til å finne fram til spesifikke norske data. 

Statistikk og opplysninger i Dogweb har også vært et viktig faktagrunnlag for våre 

vurderinger. 

Generelt 

Rasens historie; bakgrunn og utvikling 
 

Cavalier King Charles Spaniel har en opprinnelse som strekker seg tilbake mot 1500-tallet, 

men dagens hunderase må kunne sies å være gjenskapt i Storbritannia i mellomkrigsårene. 

Den var opprinnelig en jakthund som jaget med lukt og syn som sine viktigste sanser, men 

popularitet innen sosietet og kongelige kretser gjorde den til en viktigere selskapshund med 

årene. 

Navnet Cavalier King Charles Spaniel har sammenheng med tilnavnet på Karl II av Englands 

tilhengere, de royalistiske såkalte Cavaliers. Kong Karl II skal selv ha hatt slike hunder. Det 

sies at han skal ha vært så glad i disse hundene at han fikk vedtatt en egen lov som sa at 

Cavalieren ikke var en hund, slik at han kunne ta de med seg til parlamentet der hunder 

ellers ikke hadde adgang. 

 

I 1973 vant hunden Alansmere Aquarius den prestisjefylte prisen ”Best in Show” på Crufts, 

noe som førte til at rasens popularitet nærmest eksploderte. Norsk Cavalierklubb ble dannet i 

1998. 

 

Cavalierens reise til Norge og Sverige 

De første Cavalierene i Sverige ble registret i 1961. Det var Birgitta Ôstergren som gjennom 

en rekke importer startet et arbeide som skulle gjøre svenske Cavalierer verdenskjent! 

Hennes stjerne Nord UCH Stormkappans Elfin Prince ble solgt til kennel Sperringgården, 

som i løpet av annen halvdel av 1970-årene og gjennom hele 80-tallet var dominerende i 

nordisk cavalier-avl. Elin Nyby og hennes datter Lolan Nyby Dahlin importerte en rekke 
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hunder, først og fremst fra England. Sperringgården ble etter hvert et ”varemerke” i Norden 

og resten av verden, ikke bare pga. den generelt høye kvaliteten på deres hunder, men også 

fordi kennelen utviklet et eget særpreg. Sperringgårdens Cavalierer var godt konstruerte og 

hadde det milde uttrykket som er så viktig for rasetypen. 

 

Sperringgårdens kennel fikk gjennom utstrakt utlån av avlshanner, samt noen eksporter til 

andre nordiske land stor betydning for utviklingen av Cavalierer i Norden, bl.a. i Norge. I dag 

har vi fortsatt et utstrakt samarbeid med svenskene. 

På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet skjedde en utstrakt import av nye 

avlshunder fra England. Disse fikk stor innflytelse på rasen både i Norge og Sverige. Det ble 

importert flere helfargede fra kennel Sorata. Disse hevet klart kvaliteten i fargevariantene 

ruby og black/tan 

På 90-tallet ble det også importert en del blenheim og tricolour avlshunder frå de engelske 

kennelene Rossbonny, Delhaze og Annatika. Fleire av disse hundene var linjeavlet på 

Cherokee av Rossbonny at Delhaze. Han var en sønn av GB Ch Homaranne Caption. Slik 

fikk denne hunden også meget stor innflytelse på rasen i Norge.  

Rasens utbredelse 
I rasens hjemland, England, er populariteten stor, noe den har vært i mange år. Det foregår 

en utstrakt eksport av hunder til hele verden. Engelske oppdrettere eksporterer årlig flere 

hundre hunder til et titalls land. De største importørene er USA og Japan. I Norden har 

Cavalierene vært blant de mest populære rasene i noen år. Japan er det landet hvor rasens 

popularitet virkelig har skutt fart. Japanerne registrerer nesten like mange Cavalierer som 

engelskmennene. Cavalieren er også meget populær i land som Nederland, Frankrike, 

Australia, New Zealand og Canada. 

De siste årene har også importen til Norge økt. Samtidig har mønsteret endret seg noe. 

Mens de fleste importerte Cavalierer tidligere kom enten fra Storbritannia eller Sverige, 

importeres det i dag Cavalierer fra en rekke land i Europa. 

 

Overordnet mål for rasen 
Vi ønsker å beholde og videreutvikle den sunne, friske og tiltalende selskapshunden som 

Cavalieren er. Basert på dette formuleres det overordnete målet som:  

Det skal arbeides for en forbedret hjertestatus hos Cavalier i årene som kommer. Samtidig 

bør vi unngå en forverring av andre problemer. Temperamentet er en sentral del av 

Cavalierens personlighet og skal hele tiden ha fokus.  

Rasens populasjon 

Populasjonsstørrelse 
Som nevnt kom de første Cavalierene til Norge i 1961 men det skulle gå ti år før de fikk noen 

større utbredelse (17 registrerte valper i 1972). Den norske popularitetsboom’en begynte i 
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første halvdel av 80-tallet. Fra 1983 til toppåret 1991 steg registreringstallene fra 58 til 664. 

Cavalieren var i 2010 nr. 1 på NKK’s ”10-på-topp listen” med 1028 registrerte avkom. De to 

siste år har rasen stabilisert seg på mellom 800 og 900 registrerte som vist i tabell 1. 

Tabell 1: Antall registrerte hunder, og hunder brukt i avl, fra 2002-2012 

 Antall 
registrerte 
hunder 

Antall av disse 
som er brukt i 
avl 

Herav hanner Herav tisper 

2002 580 103 25 78 

2003 621 109 40 69 

2004 740 132 42 90 

2005 789 125 47 78 

2006 872 124 43 81 

2007 797 98 33 65 

2008 925 103 37 66 

2009 934 63 23 40 

2010 1028 43 26 17 

2011 705 13 8 5 

2012 868 0* 0* 0* 

Sum 8859 913 324 589 

*Disse hundene er for unge til å ha startet sin avlsdebut 

Kilde: Dogweb 

Tallene viser altså at ut av samtlige registrerte Cavalierer i perioden 2002 til 2012 har 3,7% 

av hannene og 6,6% av tispene gått i avl.  Dette må kunne karakteriseres som 

oppsiktsvekkende lave tall – selv i en rase der vi vet at de fleste valper selges og lever sitt liv 

som familie- og selskapshunder. 

Gjennomsnittlig kullstørrelse 
Det er sett på kullstørrelse fra og med 2002, og det ligger på gjennomsnittlig 4 valper pr. kull. 

Dette har ikke endret seg frem til i dag. 

Innavlsgrad 
Innavlsgraden i rasen er i gjennomsnitt lav. Tabellen nedenfor viser tall for de siste årene: 

Tabell 2:Innavlsgrad for Cavalier King Charles Spaniel i perioden 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 0,84 1,10 0,75 0,68 0,87 

Kilde: Dogweb 

Bruk av avlsdyr 
På 90-tallet var avlen mer sentrert rundt færre avlshunder enn det er i dag. F.eks. kan 

nevnes at en engelsk import på 90-tallet hadde 65 kull. Den hannhunden registrert mellom 

2002 0g 2012 som har flest valper etter seg i dag, har 31 kull.  

Det ble registrert 4460 valper totalt de siste 5 årene (tom 2012 ), og 5 prosent regelen sier da 

at ingen avlshund bør få mer enn 223 valper  totalt. Av de 5 mest brukte hannene registrert 

fra 2002 – 2012 er det en som har 131 avkom. De andre har mellom 80 og 95 avkom. 
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Vi ser at det har skjedd en positiv utvikling i forhold til avlsmatadorer. Vi er kommet bort fra 

ensidig avl på få avlsdyr. Man kan i dag med utgangspunkt i disse tallene konkludere med at 

rasen ikke domineres av få avlshunder. Samtidig bør vi være klar over at antall registreringer 

er så høyt at selv om ikke prosentandelen er høy, kan antall valper være ganske høyt. 

Innhenting av avlsmateriale fra andre land 
Det fremgår av data på Dogweb at importen av avlsmateriale øker. Stadig flere oppdrettere 

importerer og det importeres fra flere land. F.eks. ble det i 2002 importert 8 hunder fra 

Sverige og 1 fra Danmark. I 2008 ble det importert 15 fra Sverige, 2 fra Tyskland, 3 fra 

England og 2 fra Finland. 

Vi ser at Sverige er det landet vi tar inn flest importer fra. Da dette er vårt nærmeste 

naboland har det siden rasens debut i Norge vært et samarbeid i avlen mellom disse to land.  

England er rasens hjemland. Det er importert en del hunder fra England som er blitt mye 

brukt i avlen og derfor har satt sitt preg på rasen. De siste årene ser man at oppdretterne har 

importert fra Tyskland og Holland. Dette har vært fra oppdrettere som har brukt avlshunder 

fra England, slik at det er avlsmateriale fra England som hovedsakelig er kommet til landet.  

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Det er ikke noe mål å øke populasjonen ytterligere. Populasjonen er i dag stor nok til å kunne 

drive en forsvarlig avl ut fra et helseperspektiv.  

Unngå Matador avl er et klart mål som fortsatt skal prioriteres høyt. Det er ønskelig at en 

større andel av populasjonen brukes i avl. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Cavalieren er en utmerket selskapshund som fortjener sin popularitet. Likevel ser en at en 

lettsolgt rase kan trekke til seg oppdrettere som avler uten å gjøre en grundig vurdering av 

hver enkelt kombinasjon. Det er ønskelig at enhver oppdretter skaffer seg god kjennskap til 

rasen og har helse i fokus v/ planlegging av kull. 

Norsk Cavalierklubb vedtok på årsmøtet 02/06-2012 at ingen hannhund bør overskride 30 

avkom før han er 4 år. Totalt antall avkom bør ikke overskride ca. 100 valper. Man ser her at 

Norsk Cavalierklubb har lagt seg på et betydelig lavere avkomsantall enn 5 % regelen tilsier. 

Med utgangspunkt i at Cavalier er en stor rase, det anbefales at antall avkom etter en 

hannhund reduseres til 2% i større raser ( Astrid Indrebø: Genetikk, Avl og Oppdrett.), 

vurderes det som gunstig for å stimulere til økt bruk av flere avlsdyr samt unngå matador avl 

at retningslinjene vedrørende dette opprettholdes. 

Helse 

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
 

Som nevnt innledningsvis har vi basert oss på Agria’s svenske statistikk i denne rapporten. I 

følge Agria er dette fullgodt, fordi det ikke er vesentlige avvik i helsetilstanden mellom norske 
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og svenske Cavalierer.  Dette er interessant av flere grunner, men ikke minst fordi 

retningslinjer/regler for avl har vært formulert og praktisert helt forskjellig i disse to landene.  

I Sverige startet man rundt år 2000 opp et helseprogram gjennom svenske kennelklubben 

01012001, der hjertestatus ble registrert sentralt, og der regelverket bl.a. bestemmer at 

avkom etter hunder som får bilyd før fylte fire år, får avlssperre. I Norge ble det omtrent 

samtidig vedtatt at vi skulle ha retningslinjer (disse er gjengitt i detalj lenger nede). 

Interessant nok viser altså statistikken at det 10-15 år senere er sammenfallende resultat 

mht helse i de to landene.   

Dette indikerer at det ikke er retningslinjer og regler som har den største innvirkning på 

helseutfordringer i rasen vår. 

Videre viser statistikken fra Agria at det er hjerteproblemer som er den klart største årsak til 

dødsfall hos Cavalier. Detaljer er tatt inn i avsnittene nedenfor 

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 

 Bilyd på hjertet: 

Ifølge RAS – Sverige viser forskning at forekomst av blåselyd hos Cavalierer forårsaket av 

MVD v/ 5 års alder ligger mellom 20-30 % av populasjonen, mens det v/ 10 års alder er 90% 

av Cavalierene som har blåselyd. Det er en arvelig sykdom og tallene er de samme over 

hele verden (USA, England og Skandinavia). Sykdommen har et polygenetisk 

nedarvingsmønster. Av statistikken framgår det at sykdommen er spredt rundt i rasen, men 

erfaring viser at ulike slekter er rammet i ulik grad. Dette er en faktor som bør vektlegges i 

rasens avlsprogram. Cavalieren hjertefeil skiller seg klart ut når man sammenligner med 

rasens øvrige helseutfordringer.  

Som tidligere nevnt, hevder Agria at helsesituasjonen for cavalier i stor grad er den samme i 

Norge og Sverige.  Figurene nedenfor illustrerer hvor alvorlig hjerteprobemene er i forhold til 

andre sykdommer i rasen – både når det gjelder dødelighet og forekomst av veterinærbesøk. 

Den første figuren nedenfor viser en sammenlikning av dødsårsak hos cavalier sett i forhold 

til andre raser, mens den neste figuren viser forholdet mellom sykdommer som medfører død 

hos cavalier. Begge figurene dekker perioden 2006-2011. Vi har også tall tilgjengelige for 

perioden 1995-2001, men tendensen har ikke endret seg vesentlig.  



 

Figur 1 - Kilde: Agria Forsikring

 



 

Figur 2- Kilde: Agria Forsikring 

 



 Syringomyelia 

Syringomyelia (sm) er en progressiv neurologisk sykdom som varierer i alvorlighetsgrad. 

Gjennom å studere stamtavler har forskning vist at syke gener kan forekomme i alle 

nålevende Cavalierer. Årsaken til denne store spredning anses å være overdreven avl på 

visse fremgangsrike utstillingshunder på 1950 – tallet. Antallet anleggsbærere er i dag så 

stort at det er umulig via et avlsprogram å ta bort alle uten å påvirke avlsbasen negativt.  

Statistikk fra Agria viser imidlertid at dødelighet av neurologiske årsaker hos Cavalierer (et 

begrep som også kan inneholde andre helseproblemer) er noe høyere enn hos andre raser. 

Sett i forhold til helseutfordringen knyttet til hjerte, er andel hunder som rammes av sm 

vesentlig lavere.  

Rasen opplevde en økt fokus på denne sykdommen etter dokumentaren Pedigree Dogs 

Exposed og den fikk stor oppmerksomhet gjennom Media. Sammenliknet med hjerte er 

likevel omfanget her begrenset – ikke minst når man samtidig hensyntar rasens utbredelse, 

og også mange av hundene som er rammet, kan med medisinering leve videre med 

sykdommen.  

Avlsretningslinjer som er gjeldende for bekjempelse av Syringomyelia i dag: 

Syringomyelia er en sykdom som må tas på alvor fra oppdretternes side.  

Oppdretterne bør foreløpig, inntil mer utfyllende og sikrere forskningsresultater (gentest, 
blodprøver) foreligger, sørge for inngående kjennskap til avlsdyrenes arvemessige bakgrunn 
i forhold til sykdommen. Minimum bør det undersøkes hva foreldre, besteforeldre og 
oldeforeldre har gitt. I tillegg er det en fordel om andre nære slektninger som søsken, 
søskenbarn, tanter og onkler klarlegges.  

Oppdrettere bør om nødvendig ta kontakt med oppdrettere som har mye kunnskap om rasen 
for å få nødvendig informasjon. Tett linjeavl og matador avl bør unngås. Det må ikke avles på 
hunder som viser symptomer; som får diagnose basert på symptomer på Syringomyelia. 
Skanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret på 
undersøkelsestidspunktet.  

 

 Episodic Falling Disease og Curly Coated Eye Syndrom  

Episodic Falling Disease er en arvelig lidelse som skyldes en genmutasjon. Sykdommen ble 

første gang beskrevet i 1960 årene. Sykdommen er beskrevet hos flere raser, bla. Cavalier 

King Charles Spaniel, Skotsk Terrier, Bichon Frise, Boxer, Dalmatiner og Shetland 

Sheepdog. 

Eksempler på symptomer er: Mister balanse – og /eller koordinasjonsevne. Stiv gange, 

krumming av rygg, krampe i kjevemuskulaturen, kramper i for- og bakben, problemer med å 

reise seg. Symptomene er bare eksempler. Det forekommer også andre symptomer og felles 

for dem er at de sees i mildere eller alvorligere grad. Hunden er ved bevisshet under 

anfallene og er ikke umiddelbart smertepåvirket. Anfall kan utløses v/ mosjon, opphisselse, 

stress eller varme. Og de fleste hunder fungerer som normalt etter et anfall.  

Sykdommen kan I noen tilfeller behandles med medisiner som brukes for epilipsi. 
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Curly Coated Eye Syndrome er en arvelig lidelse som skyldes en genmutasjon. Symptomene 

på sykdommen kan variere fra milde til kraftige. Oppdretteren vil kunne se symptomene på 

valpene i meget ung alder, ofte fra fødselen av. Disse valpene er født med en krøllet/bølget 

pels. De er utsatt for å utvikle alvorlige hudproblemer. De får problemer med uttørring av 

øyne, øyensmerter, skader på hornhinnen. Stadige betennelser på tredeputer kan oppstå. 

En slik valp vil gjennomgå så store lidelser at den av dyrevernmessige hensyn bør avlives. 

Den vil ikke kunne leve opp uten at den får intens daglig omsorg, medisiner og gjentatt 

drypping av øyne hele livet. 

Gentester ble tilgjengelige for disse to sykdommene i 2012.  

Det foreligger ingen tall for hvor utbredt disse sykdommene er, men mange oppdrettere har 

gradvis begynt å teste sine hunder for disse sykdommene. Retningslinjene må oppdateres i 

forhold til gentestenes eksistens. Vi må imidlertid unngå at gentestene i for stor grad 

reduserer avlsmaterialet.  

Den danske Cavalierklubben har iverksatt et helseprogram for disse to sykdommene. Vi ser 

at resultatet har blitt at oppdretterne unnlater å bruke bærere i avl, og dermed har det 

forårsaket en utarming av genpoolen innenfor et kortvarig tidsrom. 

 Patellaluxasjon 

Avlsretningslinger vedrørende Patellaluksasjon i dag: 

«Avlshunder skal ha veterinærattest for kneledd u.a. foretatt tidligst fra ett års alder». 

Dette er ikke et noe utbredt problem i rasen pr i dag. 

 Øyesykdommer 

Øyelysning av Cavalier registreres i NKK’s sentrale register Dogweb. Det er katarakt og 

retinal dysplasi (RD) som tradisjonelt har vært rasens to utfordringer i forhold til øyne. Det 

har være en viss utvikling i løpet av de siste ti årene.  

I 2002 ble RD diagnostisert i 5,9% av de øyelyste hundene, mens det i 2012 var 6.9%. 

Katarakt i 2002 0 %. 

Katarakt i 2006 2,3 %. 

Katarakt i 2012 4,9 % 

Det er plukket ut et lite utdrag for å vise tendensen. Vi ser at RD har holdt seg stabilt innenfor 

den tiårsperioden som er kartlagt. 

Katarakt er noe økende. Det skilles imidlertid mellom medfødt og ikke medfødt katarakt. 

Videre er ikke all katarakt arvelig. Det økte antall bør undersøkes nærmere, men en første 

gjennomgang av resultatene indikerer at det er den ikke medfødte katarakten som har økt. 
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Antall medfødt er 5, mens antall ikke medfødt er 30. Dette er fram til 30.12.12, slik de andre 

tallene er. Totalt har det vært 1015 øyelyste i den perioden vi har statistikk for. 

 Forekomst av reproduksjonsproblemer 
Vi har ingen data som tilsier at det forekommer reproduksjonsproblemer i rasen. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Mål i forhold til helse hos Cavalier. 

1. Redusere forekomsten av tidlig bilyd hos Cavalierer 

2. Generelt redusere Cavalierens helseutfordringer 

 

Dagens avlsretningslinjer for rasen: 

Avlsretningslinjer som foreligger for Cavalierer i dag: 

1.1 HJERTEUNDERSØKELSER 

1.1.1 Hjerteundersøkelse ved auskultasjon 
* Avlshunder skal lyttes på med stetoskop (auskulteres) og ha attest på hjerte uten anmerkning (u.a.) 
fra veterinær før parring. Undersøkelsen skal være foretatt nærmest mulig parrings dato, minimum 
ved 24-måneders alder, og attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder ved parringstidspunkt. Når 
det gjelder hunder som er eldre enn 7 år og som har attest på hjerte u.a. ved fylte 7 år, bortfaller 
kravet om hjerteattest u.a. 
1.1.2 Hjerteundersøkelse ved ultralyd 
* Avlshunder kan alternativt undersøkes ved ultralyd. Dette er en for undersøkelse der mitralklaffenes 
prolapsgrad beregnes ved hjelp av ultralydundersøkelse. Første undersøkelse med ultralyd må foretas 
etter at hunden er fylt 20 måneder. Den skal undersøkes igjen etter 4 års alder ved fortsatt avl. 

1.2 ALDER VED PARRING OG KRAV TIL AVLSHUNDENES FORELDRE 

Avlshundene skal ved parrings dato ha fylt minst 24 måneder. Det anbefales at hund under 4 år 
parres med hund over 4 år, og at det i størst mulig grad benyttes gamle, friske hannhunder. Dersom 
minst en av avlshundens foreldre har utviklet bilyd før 4 års alder, bør ikke hunden brukes i avl. I 
tilfeller der det mangler hjerteattest på avlshundens ene eller begge foreldre ved minst 4 års alder, 
bør avlshunden selv ha oppnådd en alder av 4 år og ved denne alder ha attest på hjerte u.a. før 
parring Det anbefales at hunder som er benyttet i avl, årlig auskulteres selv om de ikke benyttes mer i 
avl. 
Hvis man likevel velger å benytte en hannhund yngre enn 24 mnd., så bør den ikke ha flere enn 3 kull 
før fylte 24 mnd. Hannhunden skal i så fall fortrinnsvis benyttes på en vesentlig eldre tispe. Ingen 
hannhund skal ha flere enn 30 avkom før fylte 4 år. 

1.3 ØYEUNDERSØKELSER 

Avlshunder skal ha øyelysningsattest foretatt tidligst fra ett års alder. Øyelysning av avlsdyr foretas 
en gang. 
Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl. Hunder med retinal dysplasi kan brukes i 
avl, men fortrinnsvis parres med hund uten lidelsen. 

1.4 KNELEDDSUNDERSØKELSER 

Avlshunder skal ha veterinærattest for kneledd u.a. foretatt tidligst fra ett års alder. 

1.5 SYRINGOMYELIA 

Syringomyelia er en sykdom som må tas på alvor fra oppdretternes side. 
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Oppdretterne bør foreløpig, inntil mer utfyllende og sikrere forskningsresultater (gentest, blodprøver) 
foreligger, sørge for inngående kjennskap til avlsdyrenes arvemessige bakgrunn i forhold til 
sykdommen. Minimum bør det undersøkes hva foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har gitt. I 
tillegg er det en fordel om andre nære slektninger som søsken, søskenbarn, tanter og onkler 
klarlegges. 
Oppdrettere bør om nødvendig ta kontakt med oppdrettere som har mye kunnskap om rasen for å få 
nødvendig informasjon. Tett linjeavl og matador avl bør unngås. Det må ikke avles på hunder som 
viser symptomer; som får diagnose basert på symptomer på Syringomyelia. Skanning av avlsdyr vil gi 
utfyllende informasjon om status for avlsdyret på undersøkelsestidspunktet. 

1.6 BEGRENSNING AV AVKOM FRA EN ENKELT HANNHUND / ANTALL KULL FOR TISPER 

Ingen hannhund bør overskride 30 avkom før han er 4 år. Totalt antall avkom bør ikke overskride ca. 
100 valper. 
Tisper bør ikke ha mer enn et kull i året. Dersom tispen allikevel parres to påfølgende løpetider, skal 
hun etterpå ha en hviletid på ett år. Tisper som har hatt to keisersnitt skal ikke parres på nytt. Tisper 
skal ikke ha mer enn 5 kull totalt. Tisper skal ikke ha mer enn 2 kull før 4 års alder. 

2. EKSTERIØR 

Hunder som skal brukes i avl skal være stilt ut ved offisiell eksteriørutstilling. Både hannhund og tispe 
bør ha oppnådd excellent. Imidlertid kan det etter nøye vurdering benyttes en som har oppnådd 
premiegraden very good, men den skal da parres med en med premiegrad excellent 

3. VALPER OG VALPEFORMIDLING 

Valper skal ikke leveres fra oppdretter før de er fylt 8 uker. Det skal skrives kjøpekontrakt. Valper skal 
leveres med individuell veterinærattest og ha gjennomgått ormekur og være mikrochippet. Kull som 
oppfyller alle punkter i avlsretningslinjene der oppdretter også står på klubbens oppdretterliste, kan 
formidles gjennom klubbens valpeformidling. 
 

Prioritering og strategi for å nå målene 

For å bedre helsetilstanden til rasen bør nye tiltak igangsettes. Spesielt bør hjerteproblemet 

på ny få sterk fokus. Dette bør derfor bli Cavalierklubbens og dens oppdretteres høyeste 

prioritering i årene fremover. 

Systemet for retningslinjer og avl i forhold til hjertestatus har vært lagt opp ulikt i de tre 

skandinaviske landene. Sverige, Norge og Danmark valgte rundt år 2000 ulike strategier for 

å bedre helse hos Cavalier. Mens Sverige innførte regler som ble administrert av SKK, valgte 

Norge å basere seg på retningslinjer kombinert med opplæring av oppdrettere. I Danmark 

ble ultralyd for hjertet tatt i bruk. Det er interessant å observere at etter nesten 15 år, kan 

man ikke stadfeste vesentlig forskjeller i hjertestatus hos hundene i disse tre landene. 

Konklusjonene blir dermed at ingen av disse tiltakene i seg selv har ført fram, og det er 

dermed ingen grunn for at vi i Norge nå skal prøve ut noe som har vist seg å ikke føre fram i 

våre naboland. 

For å forbedre hjertestatus hos Cavalier, foreslås det derfor i stedet at avlsdebut utsettes til 

2,5 år for begge kjønn. (Ved å innføre dette vil man også kunne vurdere hvilke dyr som får 

symptomer på SM, Episodic Falling og andre arvelige sykdommer med tidlig debut og unngå 

å avle på dyr som er syke. ) 

Hjerteproblemet er arvelig og polygenetisk. For å sikre en tilfredsstillende helse mht hjerte i 

flere generasjoner, skal avlsdyrene ha foreldre som er minst 5 år og som har hjerteattester 

uten anmerkning. Dette representerer en klar innskjerping av nåværende retningslinjer, noe 

som vi anser som helt nødvendig. Vi støtter oss til beskrivelsen ovenfor som viser at de 
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nåværende retningslinjer i de skandinaviske landene ikke har ført til en signifikant bedring i 

problemet med tidlig bilyd og død hos Cavalierer og vurderer derfor denne justering av alder 

hos besteforeldregenerasjonen som særlig viktig.  

Andre tiltak i forhold til helse: 

Beholde de gjeldende avlsretningslinjer vedrørende øyenlysning og patellaluxasjon. 

Dersom gentest på sykdommene Episodic Falling og Curly coated Syndrom utføres skal 

oppdretterne bruke bærere av CCS og EF i avl, men da mot avlsdyr som er frie. Erfaringen 

fra Danmark støtter denne vurderingen. Danmark innførte for et par år siden pliktig 

registrering av testresultater for disse gentestene. Dessverre har resultatet vist seg å være at 

så å si ingen oppdrettere vil bruke bærere i avl. Med tanke på de sykdomsutfordringer rasen 

har, er det betenkelig å redusere genmaterialet mer enn nødvendig. Bærere som har en god 

helse for øvrig bør i år fremover brukes mot hunder som er testet fri. Vi vil dermed ikke følge 

Danmarks praksis når det gjelder registrering, men i stedet oppfordre oppdrettere til å bruke 

testene slik at syke hunder elimineres. 

Generelt bør helseopplysninger gjøres kjent for rasens oppdrettere. Erfaring tilsier imidlertid 

at oppdretterne ikke går ut med opplysninger om sykdomsforhold i offentlighet. Samtidig er 

åpenhet i forhold til helse meget viktig for at vi skal komme videre i forhold til de utfordringer 

rasen har. Vi foreslår derfor at det opprettes en intranett side for registrering av helseattester 

i regi av Norsk Cavalierklubb der klubbens registrerte oppdrettere får adgang. 

I dagens situasjon er det behov for rådgivning til oppdretterne – spesielt dem som er relativt 

nye i rasen. Vi mener dermed at styret bør arbeide for å få til et avlsråd av erfarne 

oppdrettere med høy kompetanse. Avlsrådet bør være et rådgivende organ, men med et 

unntak: Avlsrådet bør gis mandat til å gi dispensasjon fra avlsretningslinjene for helse. 

I tillegg bør klubben ta opp sin tidligere praksis knyttet til oppdretterkurs, og 

oppdretterseminar bør få høy prioritet. Dette er disse beste virkemidler vi kan tilby våre 

oppdrettere for å sikre en sunn avl på rasen. Det bør derfor noe senere vurderes om det skal 

stilles krav til oppdrettere med hensyn til frammøte på noen av disse arrangementene. 

Mentalitet og bruksegenskaper 

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester 
Denne type prøver er det noen Cavaliereiere som har utført og holder på med. Cavalieren 

kan egne seg utmerket til å gå blodspor og jaktinstinktet er velutviklet hos noen individer. 

Med rett trening er det fullt mulig å drive med dette med sin Cavalier. Likevel anser vi det 

ikke for oppgaver som Cavalieren av i dag er avlet frem for å utføre. 

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden 
 

En Cavalier er en herlig selskaps – og familiehund. Den er en aktiv og utholdende turkamerat 

samtidig som den er omgjengelig og lett å ha i huset. En Cavalier er "mye hund i lite 

format"! Den er ca. 33 cm i mankehøyde.  Den er akkurat passe stor til å være med over alt, 

og stor nok til å orke solide turer. Rasen er mangfoldig og kan passe inn i mange ulike 

miljøer. Den er også skattet over hele verden for sitt gode temperament og behagelige 
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vesen. Cavalieren er ingen utpreget enmannshund. Den har et stort hjerte som utmerket lett 

rommer kjærlighet til hele familien. Det er en meget lykkelig liten hund som logrer med hele 

kroppen. Rasen er meget vennlig mot fremmede, så som vakthund er den ikke særlig egnet. 

Den blir gjerne barnas kjælegris, elsker å sitte på fang og bli klappet og kost med.  

Cavalieren skal være livlig, men dette betyr ikke hyperaktiv eller stresset. Den skal være” 

med på notene”. Den er lettlært og det finnes flere Cavalierer som er lydighetschampions. 

Flere Cavalierer konkurrerer også i agility og det er en svært morsom og livlig hund å drive 

denne hundesporten med.  

Videre er Cavalieren en hund som kan slappe av i nær sagt hvilket miljø som helst, dersom 

den er korrekt oppdratt. De går som regel bra sammen med andre hunder uansett kjønn, og 

prøver heller å unngå en fremmed hund enn å innlate seg på en slåsskamp. Så sjarmerende 

og enkel er altså Cavalieren, men selvfølgelig har også denne lille hjerteknuseren 

egenskaper som kan være irriterende. Den elsker å ligge høyt og betrakte sine domener fra 

en stol eller myk sofa. Noen Cavalierer elsker å grave, helst i blomsterbed. Noen liker å 

svømme, og kan plutselig hoppe i vannet om anledningen byr seg. 

Dette er en beskrivelse av slik vi ønsker at rasens mentalitet skal være. Rasestandarden 

sier: sporty, hengiven, absolutt fryktløs. Glad, vennlig, ikke aggressiv og uten tendens til 

nervøsitet. Betegnelsen sporty kommer fra det engelske sporting. Opprinnelig sto det da 

også ”sporting in character”. En sporting dog er en fuglehund. Cavalieren skal ha noe av 

jaktspanielens karakter. En engstelig Cavalier er utypisk, likeså en aggressiv eller nervøs 

Cavalier. En Cavalier skal helst stå og gå med glatt viftende hale.  

Tallmaterialet fra Agria (jfr figurene tatt inn under hjertesykdommer) bekrefter at oppførsel og 

adferd i meget liten grad er årsak til død hos Cavalier, og at rasen ligger langt lavere enn 

«andre raser» på dette området. 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
Cavalieren skal være en utmerket familie – og selskapshund. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Øke fokus mot Cavalierer med godt temperament. Styret bør vurdere om det skal settes i 

gang aktive positive ”markedsføringstiltak” av rasen. 

Hunder som viser tegn på redsel eller aggressivitet hører ikke hjemme i rasen og skal ikke 

avles på. 

Atferd 

Atferdsproblemer 
Det bes her om en beskrivelse om rasen er overrepresentert med hensyn til enkelte 

adferdsproblemer som f.eks separasjonsproblemer, aggresjon/utagering overfor andre 

hunder, aggresjon  overfor mennesker ( enten i familien eller overfor fremmede ), ikke 

stuerene hunder, engstelse, stress, bjeffing osv. 

Vi kjenner ikke til om Cavalierene har adferdsproblemer som kommer inn under dette 

avsnittet. 
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Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål  
Kartlegge om adferdsproblemer som ovenfor nevnt er overrepresentert i rasen. 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Utarbeide en undersøkelse der spørsmål i forhold til adferd inngår. 

Eksteriør 

Eksteriørbedømmelser 
Vi observerer at rasen ikke er så ensartet som den en gang var. Størrelsen er på nytt på vei 

oppover.  

Cavalieren skal ha moderat benstamme og bevegelsene skal være frie og elegante med 

kraftige fraspark. Cavalieren skal være velbalansert. Dvs. at den skal være fri fra enhver 

overdrivelse og alle deler skal være i balanse. Hodets og kroppens ulike deler skal gli 

harmonisk over i hverandre. Rasen er verken lavstilt eller høystilt. Cavalierens kropp er kort 

rektangulær og rasen er bygget som en” normalhund”. 

 

Overdrevne eksteriørtrekk 
Rasestandarden beskriver en hund uten overdrevne eksteriørtrekk. Så langt vi kan se så er 

ingen av rasens sykdommer relatert til eksteriør. 

Standarden poengterer at rasen verken skal være lavstilt eller høystilt.  

Oppdretterne må ha et våkent øye for konstruksjon og proporsjoner. 

Cavalier King Charles Spaniel er en av rasene som er oppført med risikoområder i det nylig 

publiserte Breed Specific Instructions ( BSI ) Regarding Exaggregations in Pedigree dogs. 

Dokumentet er utarbeidet av de nordiske kennelklubber. Se vedlegg nr.1 for mer 

informasjon. 

 

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål 
  

1. Bedre generell kvalitet hos Cavalieren 

2. Fokus på konstruksjon og proporsjoner. 

 

Prioritering og strategi for å nå målene 
Planlegge og gjennomføre en dommerkonferanse innen kort tid. 

Endre avlsretningslinjene: Hunder som skal brukes i avl skal være stilt ut ved offisiell 

eksteriørutstilling. Både hannhund og tispe skal ha oppnådd excellent.  
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Begrunnelse: Det er viktig å beholde rasens type. Ved å skjerpe kravet til kvalitet sikres dette 

for framtidig avl. 

Det er kun en liten andel av Cavalierene som brukes i avl. Selv om en innstramning av 

premiering, vil medføre en viss reduksjon av genpoolet, vil det være mange andre Cavalierer 

som i dag ikke går i avl, som eventuelt kan tas inn. I motsetning til helseutfordringene er ikke 

dette knyttet til rasens generelt. 

Oppsummering 

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 
 

1. Helse: Redusere hjerteproblemet. 

2. Helse: Redusere forekomst av andre arvelige sykdommer. 

3.Temperament: Cavalierene skal være utmerkede familie- og selskapshunder. 

4.Eksteriør: Bedre generell kvalitet på rasen 

Plan for videre arbeid i klubben 
Endre avlsretningslinjene med særlig fokus på å redusere hjerteproblemet og innarbeide 

retningslinjer i forhold til gentestene 

 Opprette et avlsråd. Dette bør være et rådgivende organ. 

 Avle bort redde hunder og aggressive hunder. 

 Klubbens styre må arbeide for å finne en velfungerende ordning med klubbens 

oppdrettere i forhold til adgang til oppdretterlistene. 

 Øke fokus mot Cavalierer med godt temperament. 

 Klubben må avholde oppdretterkurs og oppdretterseminarer. 

 Faginformasjon må overføres oppdretterne kontinuerlig, slik at disse hele tiden er 

best mulig rustet til å møte de utfordringer vi har. 
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Vedlegg nr. 1 – BSI 

Breed Spesific Instructions ( BSI ) 
Cavalier King Charles Spaniel er en av rasene som er oppført med risikoområder i det nylig 

publiserte Breed Specific Instructions ( BSI ) Regarding Exaggregations in Pedigree dogs. 

Dokumentet er utarbeidet av de nordiske kennelklubber.  De problemstillinger som blir tatt 

opp i dokumentet gjelder selvsagt alle raser, men de rasene som blir spesielt omtalt har 

spesielle utfordringer med negativ utvikling mot overdrivelser i eksteriør/adferd som kan føre 

til problemer for det individ det gjelder. Dersom disse overdrivelser får utvikle seg vil rasen 

som helhet få problemer. 

Dokumentet er en hjelp for utstillingsdommere som skal levere en rapport for de raser de 

dømmer som er oppført i BSI. Styret i Norsk Cavalierklubb vil se på denne rapportering når 

den foreligger og det vil være en svært viktig dokumentasjon i evalueringen av RAS. Vi gjør 

oppmerksom på at det i skrivende stund er blitt foretatt rapportering på en utstilling i Norge. 

BSI – vedrørende Cavalier King Charles Spaniel: 

Cavalier King Charles Spaniel 

Areas of risk are related to tendency towards brachycephaly, expressed in p.1-3: 

1. Breathing problems with snoring sound. 

 

2. Head: Overly short muzzle and very short rounded skull. 

 

3. Eyes: Protruding eyes, shallow eye sockets and loose eyelids. Profuse flow of tears. Skin 

folds showing sign of irritation. 

 

4. Movement: A deviant pattern of movement with frantic scratching behaviour and signs 

of unmotivated pain when on leash that may indicate a serious neurological disorder, 

syringomyelia.  

 

Look for soundness of breathing, skin, eyes and movement. The wording of the standard 

explicitly prevents a brachycephalic tendency: “Head, cranial region: Skull: Almost flat 

between ears. Stop: Shallow.” The eyes shall be “Large, dark, round but not prominent; 

spaced well apart”.  

 

De områder som er oppført som risiko områder vedrørende Cavalier King Charles Spaniel er 

relatert til en tendens mot brachycephaly, dvs. for korte neser og for korte runde skaller. 

Pusteproblemer med snorkelyd er spesielt nevnt.  

 

Det fremheves spesielt i standarden at skallen skal være nesten flat mellom ørene. Dette 

forhindrer den brachyphale tendens. Rasen har en nær slektning, King Charles spaniel og 

det må gjøres oppmerksom på at ved å avle på hunder med kortere snuter og rundere 

skaller nærmer man seg typen til en King Charles Spaniel. Det skal være en tydelig forskjell 

mellom disse to raser. En Cavalier King Charles skal ikke se ut som en dårlig King Charles. 
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Øyne: En skal være oppmerksom på utstående øyne. Det er ønskelig med store øyne, men 

ikke utstående. Videre angis også andre problemer med øyne som en må være oppmerksom 

på. 

 

Bevegelser: Her blir bevegelser med kløe og tegn til smerter uten grunn angitt som et 

problemområde. Dette kan være symptomer på Syringomyelia. 

 

Styret i Norsk Cavalierklubb vil henstille til oppdretterne å ha standarden som et mål, 

samt å være spesielt oppmerksom på at vår rase skal være en naturlig rase uten 

overdrivelser av noe slag. 

 


