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Tack för i år!
Då var vi framme i december och
ännu ett år har lagts till handlingarna. När detta skrivs är det dock
fortfarande en hel del som ska göras innan det är dags att krypa upp
i soffan med glögg, pepparkakor
och grandoft. När julklappar och
julmat är avklarat är det dags för
nytt år och med det möjlighet till
nya tag. Men kanske även dags att
sammanfatta och tänka över året
som gått. Personligen har det varit ett oerhört
intensivt år och med blandade känslor. I halvårsskiftet var det dags att ta över som redaktör
för Kaninuppfödaren, detta har varit en nervös
och kul uppgift. Kontakten med alla människor runt om i landet är naturligtvis rolig och givande. Förutom detta, LU i Helsingborg som
är en av de roligaste sakerna jag gjort i föreningslivet. Gemenskapen, förväntningarna och
glädjen att sedan se att det blev så lyckat var
givetvis en stor höjdpunkt. Lika roligt och
fantastiskt som LU var, lika hårt slag var det
när kaninerna plötsligt börja dö i Rvhd hos
mig. Det blev tre veckor i juli med stor förtvivlan. Tack och lov överlevde majoriteten av
kaninantalet och alla avelsdjuren. Men ett
stort antal fina ungdjur strök med, av både
Thyringer och Dvärgvädur. Rvhd har slagit
hårt mot den södra delen av Sverige. Förutom
ett flertal drabbade uppfödare som förlorat
mycket djur har även utställningsbiten blivit
hårt drabbad. Inte en enda arrangerad utställning har blivit av sedan juni månad i Skåne,
men även Kalmar och Jönköping har ställt in
sina utställningar i höst. Antingen beroende på
för få anmälda djur eller på grund av rädsla.
Sjukdomar som denna slår alltid hårt och förhoppningsvis dröjer det många år innan vi får
se sjukdomen igen.
Det är inte bara vi inom kaninvärlden som
blivit drabbad av sjukdomar. Både fågelinfluensa och Newcastle-sjukan har hittats på vilda
fåglar och i värphönsbesättningar under hösten. Detta har fått till följd att Jordbruksverket
höjt skyddsnivån och dessutom satt utställ-

ningstopp för alla fjäderfä. Även
om det är långt kvar och vi givetvis ska ha en positiv syn kan jag
inte undgå att det väcks ett litet
orosmoln inom mig för Europautställningen i Herning 2018. Där
ställs det ut både kaniner och fjäderfä och fjäderfäna är i majoritet.
Nog om sjukdomar och tråkigheter, tidigare har jag ju tagit upp
ett alternativ till detta med priser.
Åke Johansson kommer i denna tidning med
ett helt nytt upplägg för att dela ut betydligt
mindre priser än vad vi gör. Detta är intressant
och helt klart värt att prova. Jag hoppas någon
förening verkligen tar sig an detta och provar.
Våra utställningar har i princip alltid sett likadana ut och kanske är detta med priserna ett
sätt att förnya och utveckla?
Av de utställningar som ändå blivit av har
det varit en svårtecknad dundersuccé. Både en
Holländsk Kanin och en Tysk Jättescheck har
fått 96 poäng två gånger, men det har även
blivit flera högpoängare på andra svårtecknade kaniner. Det är givetvis väldigt roligt att se
att kvalitén är så hög och det bådar gott för
framtiden. Hur det går på LU vet vi givetvis
inte men visst hade det varit fräckt med en
svårtecknad BIS-vinnare?
Under nästa år finns det några som fyller
jämnt. Annette Ordeus fyller 60 år den 4 januari. Annette som sköter förbundets ekonomi
har varit förbundskassör sedan -94, ett arbete
som tar sin tid! Hon är dessutom ordförande i
Uppsala läns KAF. En annan jubilar är våran
rikstambokförare Lars-Åke Asp som fyller 70
år den 1 februari. Lars-Åke har tillsammans
med hustrun Ewa skött vår stambok klanderfritt i många år. Åke Johansson har under
många år arbetet tätt både med Annette och
Lars-Åke och har även skrivit en liten text
längre bak i tidningen. Vi från förbundsstyrelsen önskar er båda stort grattis och lycka i
framtiden!
LU närmar sig med stormsteg! Jag ser fram
emot att träffa alla kaninvänner, se alla fina
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kaniner under en hel helg och inte minst
svänga de lurviga till Nisse Jonson med vänner under helgens LU-fest. LU-festerna brukar alltid vara trevliga och känner man inte så
många är detta en god möjlighet att lära känna
fler. I mediagruppen pågår planering och arbete för fullt med att kunna uppdatera löpande
under hela helgen och även kunna sända live
på vår Facebooksida. Eftersom arbetet med
första numret nästa år redan är gjort innan LU
blir det därför ett fullspäckat LU-nummer i
mars istället.
När vi nu även går mot ett nytt är det med
glädje som jag ser i barometern att vi brutit

trenden med nedåtgående medlemsantal. För
första gången på flera år går vi mot nya och
bättre tider.
Till sist vill jag tacka för fina ord om tidningen, tacka skribenter och läsare och även
passa på och önska alla en riktigt god jul och
ett gott nytt år.
Martin Härle
OMSLAGSBILD
Markus Hagström, Romelanda blev årets ut
ställare 2016.

Katja Gran och den Belgiska Jätten Amazon önskar en härlig och mysig jul!
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SÅ MINNS VI 2016

Dags att blicka tillbaka

Siv Brömster och Zoo-Erik Eriksson blev Svenska mästare 2016.

Kaninåret började i år ordentligt på
sydliga breddgrader med landsut
ställning i Helsingborg 5-7 februari.
Helsingborgs KF fyllde 100 år och fi
rade detta med att arrangera lands
utställning.
Kaninantalet låg på cirka 1400 kaniner och
det var flera högpoängare. Fem djur tilldelades med 96 poäng och när prislistan var klar
kunde det konstateras att Siv Brömster och

Zoo-Erik stod som vinnare med en stam Hermelin Järngrå på 286,5 poäng. Det märktes
tydligt att det var populära LU-vinnare som
gick upp för att hämta pris till ljudet av jubel
och stora applåder. Best in show blev Markus
Hagström med en viltgrå Hermelin. Bäst i
motsatt kön blev Bo Paulsson med en Lilla
Silver, svart på 96 poäng. Louise Snaula
Storm blev juniormästare på en stam Liten
rex, svart på 286 poäng. På lördagen var det
traditionsenlig fest på kvällen och det utdelades i vanlig ordning välförtjänta utmärkelser i
5

SÅ MINNS VI 2016
form av förbundets silvernål till några trogna
eldsjälar inom kanin-Sverige. Under hela helgen arrangerades det även flera välbesökta seminarium.
I april var det dags för förbundsstämma på
Mattias kök och bar i Vårgårda. Det blev en
lång och viktig stämma med bland annat byte
av förbundsordförande. Christer Järnede tog
över klubban efter Lillemor Ljungbergs fyra
år. Ludvig Karlsson blev utsedd till hedersmedlem och det diskuterades ekonomi, behandlades motioner och val av förtroendeuppdrag. Förbundsstyrelsen fick se två nya ansikten, Bo Paulsson som ledamot och Sanna
Snaula Storm som suppleant.
En vecka efter förbundsstämman var det på
lördagen klockan 10.00 premiär för förbundets nya hemsida. Det var Sanna Snaula
Storm som efter att förbundets officiella hemsida legat nere lång tid byggt upp en ny hemsida och som även tagit över som webbmaster.
Hon tog även över Facebook-sidan och skapade tätare inlägg vilket lett till att under året
har vi kunnat se att följarantalet på Facebooksidan ökat kraftigt.
Paawo Paraniak, Skärblacka har haft ett fantastiskt år 2016 med flera 96 poängare. Frågan

Silvernålar
delades ut
på LU-festen.
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Avgående ordförande Lillemor Ljungberg
överlämnar klubban till
nyvalde ordförande Christer Järnede.
är om Paawo inte satt rekord i flest antal 96
poängare på ett och samma år? Förutom detta
tog Paawo även hem den sjunde rikspokalen
för gott rekordsnabbt. Endast sex gånger
hanns den nya pokalen tävlas om. Det var

SÅ MINNS VI 2016
den 28/5 i Malmköping som Paawo tog sin
sista inteckning. Denna rikspokal tävlades det
om för första gången på LU i Vänersborg
2015.
I maj började det pratas om en ny kaninsjukdom kallad Rvhd2. Om det skulle drabba uppfödare och hur hårt det skulle slå kunde ingen
veta. Men i juli och någon månad framåt började riksmedia att rapportera om den nya dödliga kaninsjukdomen och då kunde det konstateras att flera uppfödare drabbats och drabbats hårt. Främst i Skåne, Halland, Kalmar
och Blekinge. Detta skulle drabba utställningsverksamheten hårt. Flera utställningar
ställdes in Sydsverige vilket var kloka beslut.
I Alingsås bildades Svenska Vädursföreningen. Föreningen omfattar samtliga vädurar.
Föreningen hade monter på utställningen och
höll även en presentation på scenen. Tanken
med föreningen är att samla alla vädursfantaster och även skänka priser att tävla om för
sina medlemmar.
I augusti kom det första numret av Kaninuppfödaren ut efter att Mediagruppen tog över
tidningen. Anders Blom blev ny ansvarig utgi-

Louise Snaula Storm blev juniormästare.
vare och Martin Härle blev ny redaktör. Tidningen har även korrekturlästs av Jenny Borg
och Sanna Snaula Storm har jobbat med bil-
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SÅ MINNS VI 2016
Vi var bäst i
Helsingborg
FOTON: SANNA SNAULA STORM

Markus Hagströms sex
månader gamla Hermelinhane
fick inte bara 96 poäng, han
blev även Best in Show.
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Som enda hona med 96 poäng blev Bo
Paulsons Lilla Silver Bäst i motsatt kön.

Angelica och Jan-Olof Norberg, Skärplinge
ställde ut sju viltgrå Dvärgvädurar och en av
hanarna fick 96 poäng.

Christer Järnedes vackra Belgiska Hare var
en av fem kaniner som fick 96 poäng på LU.

Den järngrå Hermelinhanen ingick i Ziv
och Zoo-Eriks vinnande stam Hermeliner.
Han blev även bästa Hermelin på grund
av att han fick 38,5 poäng i kroppsform,
något som inte är så vanligt.

SÅ MINNS VI 2016

Tysk Jättescheck, blå med 96 p.
der och en del grafiskt material. Under hösten
har det publicerats nya serier som ”Kaninuppfödaren möter...” och ”Tips och råd för
nya medlemmar”. Förutom Mediagruppen
har även Affe Hedlund och Åke Johansson varit flitiga skribenter och bidragit med flera intressanta artiklar.
De svårtecknade kaninerna har utmärkt sig
under hösten. Både Amanda Isopoussus blåa
Tyska Jättescheck och Caroline Liljeberg och
Pierre Erikssons Holländska Kanin har blivit
tilldelade 96 poäng. Amandas Tyska Jättescheck lyckades dessutom med bedriften att bli
best in show på både utställningen i Nuntorp
och på utställningen i Mantorp.
Sista helgen i november kunde vi än en gång
konstatera att utställningen i Mantorp är näst
störst efter LU. I år hade utställningen lockat
nästan 600 kaniner, - detta är alldeles lagom,
hade det blivit fler hade det blivit väl trångt i
gångarna sa kommissarie Christer Järnede.
Djuren var i topptrim och inte mindre än fem

Holländsk Kanin, svart med 96 p.

Det har varit ett strålande år för Paawo,
här en bild från Örebro.
96 poängare delades ut. Det blev även final i
årets utställare där Markus Hagström gick
segrande ur striden efter en både första- och
andra-placering i klass A.
Martin Härle

AVELSPAKET
   För våra medlemmar har vi ett särskilt avelspaket med

50 st burkort, 10 st plastfickor och penna.
Betala in

130:– på PG 13 01 53-0. Porto ingår.
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Blir det silvrigt på LU?
Förra året blev en Lilla
Silver, svart vald till bäst
i motsatt kön och var en
av kaninerna med 96
poäng.
På LU 2017 går domarnas
specialpris till Lilla Silver.
Affe Hedlund är trogen rasen
sedan tonåren och är dessutom
en LU-fantast av rang. Därför
var jag givetvis nyfiken på hans tankar om
priset.
Lilla Silver är en ras med god representation
på våra landsutställningar, hur tror du specialpriset kan påverka antalet? Vågar Du gissa
något antal?
- Det har både försvunnit och tillkommet silveruppfödare under de sista två åren. Men jag
hoppas och tror att vi kan visa upp 100 exemplar!
Lilla Silver finns ju i ett antal varianter, tror
Du att vi skulle kunna få se alla färgerna representerade?
- Rasen kommer nog vara representerad i fyra
av de fem godkända färgerna eftersom vi(för
tillfället) troligtvis inte har några bruna exemplar i landet. Min gissning är att vi får se 7

viltgula, 10 viltgrå, 15 blå och
68 svarta.
Lilla Silver har ju varit lite
grann en kanin som ofta stannat vid 95 poäng, vad tror Du
om möjligheterna till högpoängare på LU?
- Det tror jag absolut, under
hösten har det delats ut några
95,5-kort på svarta och åtminstone ett motsvarande på en blå.
Jag misstänker att många kommer visa upp
bra djur
Vågar Du spekulera i vem som tar hem priset?
- Jag tror det blir jämnt och det är nog en
handfull silveruppfödare som kan ta hem priset. Bo Paulsson får nog anses vara förhandsfavorit med tanke på hans fina resultat på LU
senast.
En avslutande fråga, hur ser dina egna chanser ut att ta hem priset?
- Jag är nöjd med årets avel men vi får se hur
långt det räcker och jag ska erkänna att silverpriset är något jag länge sett fram emot att
vara med och tävla om.
Martin Härle

Nytt medlemskontor från 2017-01-01
Efter en tid i Fu i Dalarna är det åter dags för medlemskontoret att flytta,
denna gången söderut nämligen till Od i Västra Götaland. Det är vår förre
förbundsordförande, Lillemor Ljungberg som från 1 januari kommer att
ta över medlemsregistret och sköta kontakten med medlemmarna. Lillemor som är ett välkänt ansikte i kanin-Sverige är duktig på dator och kan
därför lätt vara behjälplig och även sprida kunskap hur man använder
Membit ute hos föreningarna.
Från 2017-01-01 är kontaktuppgifterna till medlemskontoret:
Lillemor Ljungberg, Bogared 2, 524 96 Ljung
0703-825253 (Nås söndagar kl 18-21)
medlemskontoret@skaf.info

ANNA ENGSTRÖM/SVERIGES RADIO

Martin Härle
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En annorlunda
tillbakablick
Karly Lindqvist exporterar avelskaniner till Afrika. Framsidan på
KU 1975. Bilden publicerades
också i Göteborgs Posten.

I år firar Alingsåsortens KAF 75 år. Vi
firade detta delvis under sommarens
Nolhagautställning men också ge
nom att bjuda på tårta på förening
ens höstmöte!
Alla föreningar som uppnått denna aktningsvärda ålder har inte bara uppnått framgångar
och motgångar utan också samlat på sig dråp-

liga episoder och lustiga anekdoter. Vår förening har genom åren med framgång arrangerat
många Riksutställningar och då i första hand
våra berömda Nolhagautställningar. Även populära bussresor, kursverksamhet, projekt, och
eget slakteri kan räknas till kontot för lyckade
aktiviteter. Idag har vi för avsikt att efter bästa
förmåga fortsätta att vara en aktiv förening på
flera plan. Just nu håller vi på att byta lokal
för våra burar och material. På tal om burar så
11

kan vi nämna att vi köpt in nya tyska burar för
30 000kr och hela summan har vi kunna betala genom två sökta investeringsbidrag. Nästa
stora satsning blir en vinterutställning med
julfest i december 2017!
Vi vill bjuda på några lustiga historier från
svunna tider som kanske inte känns så vanliga
idag bland våra kaninavelsföreningar.

 EXPORT TILL AFRIKA!
Föreningen har exporterat åtskilliga avelsdjur
till Norge, Danmark, Finland och undantagsvis även till Tyskland. Karly Lindkvist, Lerum, gick ett steg längre när han 1975 exporterade ett avelspar av vardera Fransk Vädur
och Tysk Jättescheck till Ghana i Afrika. Detta
uppmärksammades även av GöteborgsPosten.
Dessvärre saknas information om hur väl projektet lyckades när väl djuren var på plats i
sitt nya och varma land.

 KOSTYM OCH SKOR FRÅN
KLUBBKASSAN?
Jag minns att det efter en Nolhagautställning
försvann en ansenlig summa från ett lotteri.
Historien fick ett delvis lyckligt slut. Först efter hot om polisanmälan kom pengarna tillbaka, det sorgliga var att medlemmen och dess
familj slutade med kaniner och lämnade föreningen. En betydligt mer ovanlig historia
inom ämnet oegentligheter är den gamla skrönan om att en del av klubbkassan investerades
bland annat till tveksamheter som skor och
kostymer till någon eller några i styrelsen.
Dessa styrelseledamöter hade ansetts detta var
nödvändigt vid representation i samband med
någon festlighet/stämma.

 STYVMODERLIGT BEHANDLADE
VIT LANT?
I föreningens verksamhetsberättelse från 1966
kan man läsa några intressanta och minst sagt
ovanliga rader under berättelsens slutord. Man
menar att medlemmarnas normalt sett så
framgångsrika Vit Lant-kaniner har blivit
”styvmoderligt behandlade” av domarna. Man
menar i texten att detta har sin förklaring i att
det är få domare som idag själva har Vit Lant
och att många domare dömer efter eget tycke
och inte efter Nordisk standard.
12

Mr Alingsås. Det är omöjligt att skriva om
Alingsåsortens KAF utan att nämna Rune
Nilsson. Det var Rune som var den drivande
kraften bakom Nolhagautställningens framgångar. Rune var en mycket aktiv ordförande
under 29 år. Favoritrasen var Lilla Chinchilla.

 HANE MED KULL?!
Bengt Larsson, Herrljunga ställde till med en
liten scen på Bergums KAFs traditionella vårutställning i Olofstorp i slutet av 80-talet.
Bengt hade ställt ut en hane av Engelsk
Scheck och den bedömdes också som en hane
av domaren… På söndagen var det många
som trängdes framför buren då ”hanen” under
natten hade fått en kull ungar i sitt utställningsfack. Var det premiär för en ny klass,
”Hane med ungar”?

 HANDBOLL, INNEBANDY OCH
LÄNGDSKIDOR
Under 80-talet var vår Kaninavelsföreing en
synnerligen sportig förening. Under två vintrar (1986 och 1987) deltog man med ett eget

stafettlag i OK Kullingshofs populära 24-timmarslopp. Lagledare var Roland Andersson.
Utöver föreningens medlemmar så var Åke
Johansson inlånad från Borås.
När IBK Alingsås bjöd in till Alingsåsmästerskap i form av mycket populära korpturneringar i innebandy på 80-talet var vi representerade vid ett tillfälle(1986), men då med två
lag! Jag minns när vi juniorer blygsamt ställde
frågan till styrelsen. Styrelsen sa ja utan att
tveka.
Idag förknippas Alingsås väldigt starkt med
handboll och 1000-tals ungdomar har passerat
Alingsås HKs verksamhet i hopp om att nå
elitspel. Av de få lokala spelare från upptagningsområdet som har gått hela vägen och fått
representera AHK i elitserien hittar vi två fd
medlemmar i Alingsåsortens KAF, Pierre
Hammarstrand och Jonas Jonson. På LU i
Nyköping 1987 hittar vi dessa två herrar (då
som 11-åringar) i katalogen, Jonas ställde ut
en Perle Egern och Pierre ställde ut en samling ungdjur av Thyringer.
Affe Hedlund

Några årtal
1941. Via en annons bjöds kaninuppfödare in till
en intresseträff. På det efterföljande mötet bildades föreningen och 17 herrar betalde sin medlemsavgift på plats. Året efter hade antalet ökat
till 126.
1963. Föreningen nådde sin bott då man endast
var 20 medlemmar.
1973. Den första kvinnan i styrelsen valdes in
(Maj-Britt Sandberg).
1976. En tuff motgång eftersom vår lada med
alla burar och utställningsmaterial brann ner.
1982. Föreningen nådde sin toppnotering då man
var hela 137 medlemmar.
1985. Sigbritt Ingebäck blir Europamästare med
Perle Egern i Herning.
1991. Nolhagautställningen lockade smått otroliga 949 katalognummer mitt i sommaren.
2002. Föreningnes frontfigur Rune Nilson avgår
som ordförande efter 29 framgångsrika år.

Västmanlands läns kaninavelsförening
inbjuder alla medlemmar i Västmanlands och
Örebro läns kaninavelsföreningar till

LÄNSUTSTÄLLNING
i Medåkers bygdegård lördagen den 18 mars 2017.
Tävlan sker i klasserna A och B = 75:-.
Priser Västmanland: Länsmästare, bästa junior.
Övriga: BIS, BIM, Hankampen, poängjakten, Bästa junior, priser till alla juniorer och 94 p.
Anmälan skickas till: Ingela Lövdin, Garlinge 113, 73296 Arboga, tel. 073-6798368,
mail: ingela.lovdin@gmail.com (OBS! Ny mail) senast 24 februari 2017.
Anmälningsavgift insättes samtidigt på Vlkaf’s bg: 871-7290.
Utställningskommissarie: Johny Stolpe, tel: 070-7561087.
Utställningen börjar kl 09.00
Medlemmar i Västmanland har årsmöte efter uppbyggandet av burarna på fredagkvällen
Vi hälsar gamla och nya utställare varmt välkomna till Medåker/ Vlkaf
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Dags att ladda
inför LU-festen!
I år har hela kaninSveriges egen Lasse
Berghagen, Nisse Jon
son varit medlem i
Alingsåsortens KAF i
30 år!
Tyvärr finns det inga kaniner kvar i det Jonsonska hemmet, förutom barnens ensamma
Blåögda Hermelin men vem vet när det blir
nya djur av större modell? Nästa år är det åter
dags för Nisse och hans band Pinstripe att
stämma upp på LU-festen i Vänersborg. Nisse
är en förträfflig toastmaster som alltid ser till
att det blir drag och hålligång. Därför ville jag
naturligtvis veta hur han laddar inför årets
LU!
Nu är det snart dags att åter stå och spela inför nästan 200 kaninmänniskor, vet du för vilken gång i ordningen ni spelar i kaninsammanhang?
Med rockorkestern Pinstripe är det faktiskt
bara andra gången som vi underhåller kaninfolket, det var premiär för två år sedan i Vänersborg, jag hade då faktiskt en viss utmaning att förklara för övriga bandmedlemmar
som inte har någon ”kaninbakgrund” vad det
egentligen var för typ av tillställning vi skulle
spela på, det klarnade dock snabbt när de fick
se det glada och härliga gänget gäster på plats.
Däremot har ju undertecknad trakterat luta
och sång vid ett antal tillfällen bakåt i tiden. I
LU-sammanhang tror jag första tillfället var
LU i Herrljunga 2000 då festen avhölls på
Tånga Hed i Vårgårda. Om allsångsledning i
Nolhaga räknas så pratar vi om någon gång på
90-talet och antalet tillfällen är ett gäng, vet
dock inte exakt hur många dessvärre.
Laddar Du eller ni på något speciellt vis?
Inte för egen del då jag känner mig ganska rutinerad och världsvan efter alla dessa år i
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KAF-sammanhang, mina 4
vapendragare i orkestern har
jag däremot satt i hårdträning, så de skall ha avverkat
”Min första kanin” av Åke
Johansson, ”Färglära” av Birgit Lundberg och senaste
versionen av standarden innan vi äntrar scenen på LU-festen. Vi kommer
att köra förhör på detta innan det är dags.
Är det någon låt Du märkt som ”går hem” extra mycket hos kaninfantaster?
Här skulle man ju verkligen vilja svara
”White rabbit” med Jefferson Airplane eller
kanske ”The Rabbit song” med John Lydon,
men tyvärr inte, det verkar som att gamla
slagdängor i alla dess former funkar fint även
på kaninfolk i alla åldrar.
Ändrar ni repertoaren på något speciellt sätt
när ni ska spela i kaninsammanhang?
Ja, vissa mer sakrala inslag är ju kanske mer
självklara i dessa sammanhang än när vi till
exempel spelar på mc-klubbar eller pubar.
Förhoppningsvis skall vi också ha hunnit repa
in ett set med några fina dansbandsdängor,
något vi normalt inte spelar så jag vill flagga
redan nu att ni i så fall bör hava överseende
med själva utförandet, så lovar vi att ha överseende med eventuella skeva danssteg.
Pärleporten är ju en klassiker som spelats
många gånger, kan vi vara säkra att få höra
den även nu?
Viss risk föreligger.
Blir det några spännande nya inslag på festen?
Det kommer säkert att bli en hejdundrande
fest med massor av spännande nya inslag, så
det är inget ni skall missa, har ni möjlighet så
ta er dit. Kontakta herr Fredrik Wallh så löser
han biljetten.
Martin Härle

BJORN EGELAND

Angora fick 96,5 p
på Norska LUU

Best in show blev Hilde Krogedal med en Angora på 96,5 poäng.

Det blev höga poäng på det Norska
ungdjurs-LU, 28-30/10 i Sola på Air
port Hotell. När norrmännen har sitt
LUU tävlas det i klass B och klass C.
Det sistnämnda för gamla hanar.
I Norge finns en annan kultur var det gäller
raser och färger, här finns ett färre antal utställare än i Sverige men man ställer oftast
flera djur och då av en ras och färg. Flest antal
anmälda djur fanns av Hermelin med 74 anmälda djur av 11 utställare vilket ger ett snittal på 6,7 djur per utställare.
Det utdelades flera 96-poängare men mest

utmärkande var kanske ändå den vita Angoran
som fick 96,5 poäng. Denna var ägd av Hilde
Krogedal som alltid visar upp Angoror av hög
kvalité. På utställningen ställde hon ut 9
stycken djur med resultaten 1x 96,5 poäng, 1x
96 poäng, 3x 95,5 poäng, 1x 95 poäng, 2x
94,5 poäng och 1x 93,5 poäng. Detta är givetvis en fantastisk prestation! Med dessa poäng
vann hon även klass B på 288 poäng. Tvåa i
klass B men på samma poäng blev Norges
Tan-kung Björn Petter Åsheim. Han visade
upp 9 stycken Tan och lyckades med prestationen att få 3x96 poäng, 1x95,5 poäng, 2x 95
poäng och 2x 94,5 poäng.
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BJORN EGELAND

BJORN EGELAND
BJORN EGELAND

BIS-vinnaren från sidan.

En vacker och mycket reslig Stora Silver.

En vacker Vit Lant på 96 poäng
ägd av Karl Meihack.
Bland övriga kaniner fanns det bland annat
29 stycken Lilla Havana varav en med 96 poäng och 36 stycken Stora Silver med 4 djur på
95 poäng. Av Belgisk Hare som är en stor ras i
Norge fanns 55 djur på fyra utställare (inte
illa!). Av dessa fick 2x 96 poäng, 2x 95,5 poäng och 13x 95 poäng. En ras som helt klart
håller mycket hög klass! Av Vit lant fanns 23
djur från 3 utställare. Även dessa håller hög
klass och bland ”lanten” fanns utställningens
bäst i motsatt kön-vinnare, den kände Norska
Vit lant-uppfödaren Karl Meihack fick 286,5
poäng och med sin 96 poängare blev den vald
till Bim. I klass C fanns en 96 poängare som
då även vann klassen. En Perle Egern ägd av
Svein Erik Tønnesen.
Norges stora landsutställning hålls nästa år i
Larvik den 2-5 mars.
Martin Härle

Västmanlands läns kaninavelsförening
inbjuder till föreläsning med

KJELL CARNBRAND
i Medåkers bygdegård söndagen den 19 mars 2017 kl 09.30 - ca 15.00
Vi startar med välkomstssmörgås, lunch och em fika ingår.
Ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
300 kr/pers.
Anmälan senast 28 februari till: Ingela Lövdin, Garlinge 113, 73296 Arboga
ingela.lovdin@gmail.com Tel. 073-6798368.
Välkomna/ Vlkaf
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Angoraspalten

På Hallagården

Så här mitt i vintern tänkte jag berät
ta om utställningen Avvikande hår
struktur och svårtecknade raser som
vi hade i somras vid Hallagården och
som anordnas av Angoraföreningen
och SKUF.
En lagom varm och lite halvmulen dag var det
drygt 60 kaniner och 14 produkter som skulle
bedömas. Domare var Pierre Eriksson. Det
var 12 anmälda angoror, 13 st Rexar, 14 Liten
Rex, 1 Lilla Tysk Vädur, 1 holländsk kanin av
tre anmälda, 2 Rysk kanin, 4 Dvärgvädur, 1
Dvärgscheck, 6 st Hermeliner. Det var 4 Mgrupper varav 1 angora, 2 Liten rex och 1
Dvärgvädur. Av de 14 produkterna var det 12
angoraprodukter, vilket gläder mig. Jag skulle

gärna vilja se mer av produkter vid våra utställningar. Den som tog första pris i produktklassen var Anna-Karin Åhsgren med ett par
tofflor i skinn med 95,5p. På andra plats och
som även fick en inteckning i Angoraföreningens produktpokal var Anne Andersson med
en sjal och handledsvärmare 95,5p. Undertecknad fick pris Bäst i motsatt teknik med en
sjal 95p. Christina Gårdman Jonsson vann Roligaste produkt med ett par babytofflor i skinn
95p. Ingen av de 14 produkter som ställdes ut
fick under 94p så det var hög nivå och mycket
välgjorda och fina arbeten som ställdes ut.
Och så var det kaninerna. I klass A gick 1
pris till undertecknad dvs Gunilla Larsholt
med en stam angoror 283p. Min angorahane
som fick 95p blev uttagen till BIM av de djur
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som fick 95p, i konkurrensen med vit rödögd
angora och rödögd rex. Då blir man glad! BIS
blev den som vann i ungdjursklassen vilket
var Liten rex, vit rödögd och ägs av fam.
Snaula Storm, Bålsta. M-klassen vanns av
fam. Snaula Storm, Bålsta med Liten rex,
svart 95p.

Holländsk kanin, japantecknad svart/gul, 94,5p – 3.
Linda Hofmeimeijer, Sköllersta, Liten Rex, marburger egern, 94,5p – 4. Fam. Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex, havana, 94,5p
Klass M: Fam. Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex,
svart, 95p – 2. Marianne Jargéus, Sollentuna, Liten
Rex, blå, 94,5p
SKUF Bästa hona: Inger Hagström, Rysk Kanin,
94,5p

Prislistor:
Produkter: 1. Anna-Karin Åshgren, tofflor, skinn
95,5p – 2. Anne Andersson, sjal och handledsvärmare, 95,5p – 3. Anna-Karin Åshgren, mössa,
skinn, 95,5p – 4. Gunilla Larsholt, sjal, 95p – 5.
Gunilla Larsholt, sjal, 95p – 6. Christina Gårdman
Jonsson, babytofflor, skinn, 95p – 7. Anna-Karin
Åhsgren, Lovikkavantar, 95p – 8. Anne Andersson,
poncho, 94,5p – 9. Gunilla Larsholt, väst, 94,5p –
10. Anne Andersson, kudde, 94,5p

SKUF Bästa hane: Annelie Skistad, Dvärgscheck,
94p

Klass A: 1. Gunilla Larsholt, Vintrosa, Angora,
svart, 283p – 2. Anna-Karin Åshgren, Åshammar,
Rex, vit rödögd, 95p – 3. Anna-Karin Åshgren, Åshammar, Angora, vit rödögd, 95p – 4. Fam. Snaula
Storm, Bålsta, Liten Rex, svart, 94,5p – 5. Inger
Hagström, Lindesberg, Rysk Kanin, svart, 94,5p –
6. Emma Skogsberg, Mariestad, Rex, svart, 94,5p

Bäst i motsatt teknik: Gunilla Larsholt, sjal, 95p

Klass B: 1. Fam. Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex,
vit rödögd, 95,5p – 2. Maria Ottosson, Huddinge,

Inteckning Angorapokalen: Gunilla Larsholt, Angora, svart, 95p
BIS: Fam. Snaula Storm, Liten Rex, rödögd, 95,5p
BIM: Gunilla Larsholt, Angora, svart, 95p
Inteckning produktpokalen: Anne Andersson, sjal
och handledsvärmare, 95,5p

Grattis till er allihop och tack för att ni kom!
Till sist en önskan från Angoraföreningen
till er alla att ni får en riktigt God jul och ett
Gott nytt år!
Gunilla Larsholt

UTSTÄLLNINGSPAKET
   För våra medlemmar har vi ett särskilt utställningspaket
med stamtavleblock, anmälningsblock, penna och vykort.
Betala in 160:– på PG 13 01 53-0. Porto ingår.
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Vad står högst upp på önskelistan för dig och dina kaniner?

Välkommen till Teddytassens mysiga webbshop där du hittar

1000 SMARTA ARTIKLAR TILL KANIN
marsvin, hamstrar och andra smådjur!

Hos oss hittar du till exempel:
- Kreativa leksaker till kaniner i ALLA storlekar.
- Läckert utbud av allt vad naturen erbjuder
- Kaninselar och koppel i samtliga storlekar
- Vattenflaskor och matskålar
- Transportburar
- Kaninhinder

Vi finns utanför Nödinge
i Ale kommun strax norr
om Göteborg.

Något du vill ha men som du inte hittar i vår
webbshop? Fråga oss! Vi hjälper dig gärna med
en specialbeställning. Även till katt & hund!

Välkommen!
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Dags för ny prislista?
Vid flera tillfällen under åren har det
ibland diskuterats hur mycket priser
man skall dela ut.
Martin Härle förde fram att man kunde ha bedömning utan priser och därmed en lägre anNamn
Affe Hedlund, Vårgårda
Lars-Åke Asp, Lidköping
Göran Andersson, Målsryd
Markus Hagström, Romelanda
Gunnar Johansson, Ullared
Kenneth Hagström, Eksjö
Emma Skogsberg, Mariestad
Maria Andersson, Vårgårda
Catharina Sandbakken, Vårgårda
Annie Johansson, Alingsås
Inger o Thomas Wikberg, Ljung
Ebbe Nyqvist, Hällingsjö
Moens Kaniner, Anderstorp
Terje Axerud, Motala
Veronica Bengtsson, Varberg
Paula Frosth Johansson, Gråbo
Fredrik Holmdahl, Bankeryd
Max Hedlund Vårgårda
Ami Held, Hyssna
Cristel Andersson, Vinslöv
Amanda Isopoussu, Lilla Edet
Julia Scott, Veddige
Tommy o Yvonne Fransson, Bor
Marie Eriksson, Ingelstad
Anna Käthner, Värnamo
Odd Hallman, Målsryd
Ola Werme, Mjölby
Ludvig Karlsson, Huskvarna
Susanne Papic, Gemla
Veronica Stenberg, Hökerum
Hans Blomqvist, Tibro
Frida Joelsson, Kode
Jenny Borg, Munkedal
Josefin Amnsten, Svenshögen
Alma Carlén, Svenljunga
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5 djur
poäng
476
476
475,5
475,5
475,5
475
474,5
474,5
474,5
474
473,5
473,5
473
473
473
473
473
472,5
472
472
472
472
471,5
471,5
471
470,5
470,5
470
-

3 djur
poäng
286
286
285,5
285,5
285,5
285
285
285
285
285
284,5
284,5
284
284
284,5
284,5
284,5
284,5
284,5
284
284
284
283,5
284
283,5
283,5
283,5
283,5
283,5
283,5
283
284
282,5
282,5
282

mälningsavgift. Men det blev inte så populärt
men visst går det genomföra för den förening
som vill. Ändå måste vi förändra prislistan för
att få ett mindre antal priser. Den som köper
in priser till en utställning idag vet att det
måste bli många billiga saker för att det skall
Rangordning Antal priser Ordinarie Ordinarie
5
3		
prislista A Prislista B
1
1
1
1,6
1
1
2
3
3
2
2
3
2,12
2
2
4
5,16
6
2
2
5
11,24
1,17
3
3
6		
4
4
3
7
25
15
4
3
8
9
7
4
3
9
7,15
5
3
10
28
2
6
4
11
8,18
6
4
12
4
12
7
5
13
13,40
7
5
14
37
8,23
7
4
15
14
14
7
4
16		
9,13
7
4
17
10
4
18		
5
4
19
29,30
8
5
20
20,21
19
9
5
21
31
18
9
5
22
41
10
6
23
50
10
10
5
24
22,26
10
6
25
35,45,53,54
10
6
26
39
16
11
6
27		
11
12
6
28
19
12
6
29
17
6
30
34,43
7
31
23
13
5
32
27,33,52
7
33
48
7
34
38
20
8
35		
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gå ihop med en utställning. Visst kan man
höja priset på anmälningen men att komma
upp i kanske 100 kr på en vanlig utställning
blir troligen heller inte populärt.
Det prisfördelningssystem vi använder idag
härstammar från 1950 då den Nordiska kaninstandarden började gälla, det är 46 år sedan.
På den tiden gick det bra för då fanns det som
regel inte mer än en färg på varje ras och rasernas antal var kanske hälften mot idag. Det
bör vara dags att tänka om och jag vet ingen
annan djursport eller något annat där det förekommer så mycket priser som inom vårt förbund. Det bör vara bättre att få med ett pris
hem istället för kanske tre – fyra men av högre värde.
Jag gjorde ett exempel på en ny prislista vid
utställningen i Dalsjöfors för att få ett exempel på hur det skulle vara om man istället går
på utställarens högsta poäng. Det finns en
jämförelse mellan fem eller tre djur. Som ni
ser i tabellen räcker det att ha tre djur. Där
finns också en jämförelse med den ordinarie
prislistan. Förslaget innebär att det är de tre
högst bedömda djuren från varje utställare
oberoende av ras, färg kön, klass och ålder.
Det blir då endast drygt 1/3 del priser, men
nästan alla får ändå pris. Endast ett fåtal som
bara ställt ut en eller två kaniner med 94,5 eller 95 kommer inte med. Visst kan man komplettera med att ett djur som erhållit 95,5 p

Nyutgiven plakett

Åke Johansson har gett ut en plakett instiftad
2016 med begränsad upplaga. I samband med
utställningen i Dalsjöfors delades de två första
plaketterna ut. Nr ett gick till Ludvig och
Ingegerd Karlsson, Huskvarna och nr två till
Göran Andersson, Målsryd. Till plaketterna
finns också en motivering till varför man får
plaketten.
Åke Johansson

också kan läggas in, men det brukar inte vara
särskilt många. Jag har gått ända ner till 282 p.
Här kan det självklart göras justeringar uppåt
beroende på var man vill dra gränsen.
Det bör dessutom vara ganska enkelt att
göra ett datorprogram för denna typ av prislista.
I Dalsjöfors delades det ut 88 priser i klasserna A, B, G. samt juniorpris och Best in
Show.
Södra Älvsborgs KF avsätter 12 % (3285
kr), då blir det 37 kr/pris. Enligt den det nya
systemet blir det istället 91 kr/pris vilket innebär att man kan köpa priser till ett högre pris.
Det här var ett kort sammandrag, men det
kräver en del ytterligare prov för att se hur det
fungerar på både mindre och större utställningar.
Eftersom prislistan är nationell är det heller
inga problem om man vill provköra systemet
och senare genomföra det.
Åke Johansson

Recept

Lite gott inför julbordet

Rökt kanin smakar
extra bra så här i jultider. En del väljer
att röka själv medan
andra föredrar att
lämna in sitt kött till
någon yrkesman. På
bilden visas två lår
och en hel sadel av
rasen Fransk Vädur.
För den som vill röka själv i en klassisk röklåda finns följande recept:
Lägg köttet i en 10 % saltlake (1 dl salt/ liter vatten) i ungefär 12 timmar. Har man
tillgång till enriskvistar läggs dessa med
fördel i röken. Lägg sedan köttet i lådan
och rök i mellan 30-40 minuter.
Affe Hedlund, Martin Härle
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Tips från Norge!

Hur ofta har man hört: ”Vi har ingen
lokal”! I den aktiva föreningen Jae
ren og Sandnes KAF löste man lokal
frågan genom att låna (hyra?) ett
stort partytält på 12x6 meter.
Eftersom föreningens burar har frontöppning
så är det inga problem att stapla dem på höjd.
Genom att nyttja långsidorna och en gavel
med burar i tre våningar och burar i mittgången i två våningar fick man utan några större
problem in 154 utställningsfack. Utställningen
arrangerades i samband med en så kallad juleby (julmarknad) och på så vis behövde föreningen inte lägga en krona på marknadsföring.
I två dagar var det konstant 50-80 personer
inne i tältet. Folkmassan rörde sig i ett sakta
runt i ett varv runt i tältet. Arrangörerna menar att det var ca 4000-5000 personer som
passerade genom utställningen. Man delade ut
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400 tidningar (Norges motsvarighet till Kaninuppfödaren).
Under lördagen fick bärarna efter en stund
hoppa över bärlådorna eftersom det blev för
trång bland all publik. Att det var lite kallt i
tältet bekymrade inte publiken eftersom de
var klädda för att besöka julmarknaden. På
föreningens facebook-sida skriver man” Hvis
det ikke kommer flere nye medlemmer nå, så
forstår ikke eg no”! Tältet var utöver 154 kaninburar smakfullt pyntat med enris och morötter och julebyarrangörena var mycket nöjda
med föreningens insats och de har tagit bilder
av kaninutställningen som skall användas i
marknadsföringen av Julebyen 2017.
En utställning av denna typ fyller ju dubbla
syften eftersom det både blir ett PR-arrangemang för publik samt ett trevligt bedömningstillfälle för uppfödarna. På dag två hade domarnas plats bytts ut mot BIS och BIM-burar
samt ett litet bedömningsbord där man kunde

visa upp en och annan kanin. I båda dessa
vinnarburar satt det två stiliga Perle Egern
från Svein-Erik Tönnesen som var en av arrangörerna bakom arrangemanget.
Detta var ett tips till alla svenska föreningar.
Givetvis går det lika bra att arrangera motsta-

vade arrangemang över en dag för mig veterligen är våra svenska julaktiviteter i landet oftast över en dag eller en kväll. Självklart passar upplägget också till andra arrangemang.
Affe Hedlund
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Rexfrossa med
Rexklubben
När Rexklubben kallade till möte i
samband med utställningen i Man
torp så var en punkt på dagordning
en ”planering av aktiviteter under
2017”.
Idéer och förslag fanns det gott om och vi
började också försöka fundera på att kunna
göra något helt nytt. Vi fastnade för att ha en
konkurrensbedömning likt den bedömning
man använder sig av i England. Nästa fråga
var när vi skulle ha en sådan utställning. Svaret blev att självklart ska vi ha en konkurrensbedömning i samband med LU, det är ju den
utställningen under året där det ställs flest Rex
och Liten Rex.
Rexklubben inbjuder därför till Rexfrossa i samband med Landsutställningen
2017!
Alla som ställer ut Rex och Liten Rex inbjuds till att delta i konkurrensbedömningen
lördagen den 18 februari. Fredagens LU bedömning kommer att vara som vanligt och på
lördagen blir det en helt fristående bedömning
där inga hänsyn tas till de bedömningar som
gjordes under fredagen. Bedömningen i England är en typ av konkurrensbedömning och
det finns också i vår Nordiska Kaninstandard
kallad klass I. I England ligger fokus på att
genom att jämföra kaniner för att få fram en
vinnare. I Sverige har vi istället stort fokus på
bedömningskort, delpoäng och slutsumman
som ibland avslutas med en konkurrensbedömning vid lika slutsumma. Nu har vi möjlighet att få våra rexar bedömda enligt klass A
och B på fredagen och även kunna delta i
konkurrensbedömning på lördagen. Spännande och roligt att kunna testa något nytt!
De som anmäler Rex eller Liten Rex till LU
kommer att få en inbjudan till lördagens konkurrensbedömning. Mer information kommer
i inbjudan då alla detaljer inte är klara ännu.
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Man måste inte vara medlem i Rexklubben
för att få delta utan bedömningen är öppen för
alla rexutställare. Vi arbetar för att hålla kostnaderna nere och blir det riktigt många som
deltar så tror vi att anmälningsavgiften kommer att ligga på ca 20 kr per djur för våra
medlemmar och något högre för icke medlemmar. Rexklubben ansvarar för arrangemanget och kommer att arbeta under bedömningen med att plocka fram och sätta tillbaka
de rexar som deltar samt assistera domarna.
Först kommer bedömning att ske i olika
grupper och därefter kommer gruppvinnarna
att göra upp om titlarna ”Bästa Rex” och
”Bästa Liten Rex”. Vi ser fram mot en spännande avslutning där de bästa rexarna kommer få delta i en konkurrensbedömning från
scenen. Då kommer vi även få höra domarna
presentera kaninerna som tagit sig till den stora finalen.
Vi hoppas att det blir riktigt många Rex och
Liten Rex till LU i Trollhättan och att alla
dessutom deltar i Rexfrossan på lördagen! Vid
frågor, tveka inte att kontakta ordförande Sanna Snaula Storm, ordforande@rexklubben.se
alternativt 070-72 74 771.
Rexklubben

Bokslut i
vår förening
Så här i årets sista månad så är det
dags att summera året i föreningen.
Nöjd kan man luta sig tillbaka och
konstatera att vi ökat antalet med
lemmar i år igen.
När den första medlemsbarometern redovisas
i februarinumret av kaninuppfödaren så är det
inte ovanligt att medlemsantalet minskat rejält. Det är då väl sent att då börja fundera på
vad som har hänt och tänka ” Hur kunde det
bli så här?”.

 VIKTIG MÅNAD
December är en viktig månad för att behålla
medlemmarna även nästa år. Håll kontakten
och påminn om att betala medlemsavgiften i
tid. Presentera nästa års planering på hemsida
eller genom ett personligt mail/brev. Passa då
också på att önska God Jul och Gott nytt År.
Man kan ju också passa på att skriva vad jag
ser fram emot. Just nu så ser jag fram emot att
få ta hand om mina djur lite extra över helgerna och de kommande utställningarna i början
av januari. Landsutställningen i Trollhättan är
ju det stora målet som många ser fram emot.

 SAMARBETA
Om jag aldrig varit på en Landsutställning
men väldigt gärna skulle vilja åka dit så kanske jag kan få åka med någon utställare dit
och kanske ta tåget hem. Jag kanske som
gammal medlem kan ta med mig någon yngre
som inte har möjlighet att köra själv. Erbjud
dig att hämta vid stationen för den som åker
tåg. Som gammal medlem så kan du höra av
dig till de nya för att de skall få möjlighet att
uppleva en Landsutställning. Som ny medlem
så har jag kanske bara en kanin. Det är inte
heller ovanligt att den saknar stamtavla och
den kan jag inte ställa ut. På Landsutställning-

en så får jag en möjlighet att se en mängd olika raser och färgvarianter. Om jag då vill
skaffa mig en raskanin så får jag både se djuren och kanske t o m träffa uppfödaren. Frågan är vem jag skall ta kontakt med? Jag känner ju ingen. Jag har ju bara ett namn, trots att
jag var med på förra mötet.

 AKTIVITETER
När vi träffas på våra aktiviteter så ta för vana
att hälsa på alla. Presentera dig själv, vad du
heter och om du har en uppgift i föreningen
(ordförande, kassör), vilken ras du föder upp.
Då lär du och jag känna fler och om jag är ny
i föreningen så kanske jag vill vara med nästa
gång. Sätt dig hos någon som du inte känner.
Du kanske träffar någon som bor i närheten av
var du själv bor. På så sätt så kan du ju hjälpa
nya eller om du är ny få svar på dina frågor.
Är du erfaren uppfödare så har den nya medlemmen fått en bra start.

 UTSTÄLLNINGAR
Att arrangera en utställning är väl den aktiviteten som kräver störst arbetsinsats i föreningen. Det är väl ingen som går med i kaninavelsföreningen för att bli kommissarie eller
ordförande. Som ny medlem så vet jag inte
vad som behöver göras för att allt skall fungera vid en utställning. Det som är en av de roligaste uppgifterna på utställningsdagen är väl
att som ny i alla fall få bära kaniner till domarna. Var inte rädd för att ge dem nya uppgifter och med lite hjälp av någon erfaren
medlem i början så är i alla fall min erfarenhet att bära kaniner löser de flesta. Att sälja
bröd i fiket eller sitta i entrén var inte det jag
hade tänkt mig. Det får komma senare.

 BOKSLUT
Skall jag även nästa år i december kunna luta
mig tillbaka och vara lika nöjd med att vi fort25

farande har många medlemmar så är det nu
jag måste vara med. Det är inte bara styrelsens ansvar att vara aktiv och hålla kontakt
med varandra utan det gäller oss alla i föreningen.Framför dina önskemål på möten om
vad vi skall göra när vi träffas. Erbjud dig att
hjälpa till med vad som helst. Transportera
burar till en utställning, skaffa sponsorer, baka

till fiket, sekretariatet, bära kaniner till domarna, prisbord, skaffa lokaler, hålla föredrag
och mycket mer. Upp i startblocken börja med
en julhälsning och kalender på nästa års aktiviteter till alla medlemmar. Klara, fädiga- GÅ.
God Jul och Gott Nytt År
Kenneth Hagström

Fransk Vädur ute i snön.
Foto: Magdalena Ström

Gävleborgs Läns K.A.F.
inbjuder till

RIKSUTSTÄLLNING
I IOGT-NTO:s lokal i Lynäs, Bergvik 4 februari 2017
Anmälningsavgifter:

Klass A Vuxna djur 75:-	
Klass K Produkter 75:Klass B Ungdjur
75:Klass G Elitgrupp
80:Anmälan skickas senast den 13 januari till: Björn Linderdahl, Nordanåker 20, 810 20 Österfärnebo. Tel: 0291-20422. Endast en ras och färgvariant per anmälningssedel. Anmälan kan även tas
emot via mail på föreningens anmälningssedel: may-inger@telia.com
Anmälningsavgiften betalas samtidigt på Bankgiro 403-0276. För sent inkomna anmälningar samt
betalningar returneras.
Djuren tas emot kl. 08.00 - 09.00, Klassindelad prislista.
Alla tävlar om:
BIS, BIM, Bästa junior,
VP Nordanåkers pris till bästa Franska Vädur,
VP skänkt av Thore Malmberg, Bästa Enskilt Djur av Vit Lant, Sallander eller Fransk Vädur,
VP Bästa Hona egen uppfödning,
VP Bästa Hane egen uppfödning,
VP Bästa Junior.
Pris till Bäst i Rasen
Dunludd's Kaniners HP Bästa stam Rex, Dunludd's Kaniners HP Bästa grupp Rex.
Samt pris till alla Juniorer.
Telefon under dagen Björn 070-229 22 85.
Servering och lotteri.

Varmt välkomna!
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Juniorsidan är öppen för förbundets alla juniorer. Hit är du välkommen att skicka in bilder på dig och dina kaniner och berätta om er.
Text och bild skickas till kaninuppfodaren@skaf.info

Här hos Krooks kaniner har jag både tagit
höstbilder och pyntat på kaningården. Just
nu har jag fem Dvärgvädurar och två andra
raser till sällskap. Men det är dvärgvädurarna jag avlar på i bourgogne och bourgogne manteltecknat.
Alma Krook

Olof, viltgul Dvärgvädur. Ägare Leyla
O'Donnell, 7 år i
Genarp. Uppfödare
Susanne och Lars
Svensson i Helsingborg. Foto AnneLisbeth Andersson.
Olof är utställd med
94 p. Leyla och Olof
blev Bästa Junior vid
utställningen i Arlöv
30 april 2016.
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Årets junior

2016

Grattis Julia!
Julia Ahlgren från Asarum i Blekinge kan
nu glatt glädja sig åt segern i årets juniorutställare! Med en ledning på 310 poäng är
hon nu omöjlig att slå. Julia hade framförallt stor framgång i våras där hon tog större
818
Julia Ahlgren, Asarum
509
Daniel Mårtensson, Vallsta
289
Dennis Bäcke-Thim, Falun
236
Eddie Schardt Karlsson, Brålanda
234
Kellie Wängestam, Arvika
233
Isac Jargeus, Sollentuna
232
David Andersson, Västerås
205
Erik Hultskog, Eriksmåla
202
Andrea Svensson, Högsäter
152
Annie Johansson, Alingsås
147
Hugo Ihr, Vaxholm
146
Oscar Nilsson, Finspång
141
Per-Erik Bergh, Mönsterås
103
Pontus Hedberg, Sundborn
102
Lukas Nordin, Vistträsk
93
Isabell Olsen, Säffle
85
Theo Throbäck, Tomelilla
83
Theo Kurtson, Ljusterö
75
Leo Nordin, Vistträsk
73
Julia Scott, Veddige
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delen av sina poäng. Julia föder upp främst
Tan-kaniner och har haft stor framgång med
dessa. Jag har en känsla av att Julia nu laddar inför LU och att bli svensk juniormästare.

71
Fanny Karlsson, Skellefteå
70
Edit Åsberg, Hamrångefjärden
68
Oskar Andersson, Pålsboda
67
Frida Elebring, Linköping
65
Alma Krook, Hönö
Moa Nilsson, Arvika
64
Alina Shokouhi, Vistträsk
62
Gabrijel Segedi, Göteborg
60
Maja Hawee Leijon, Enköping
59
Isak Thilen, TorslandaFelix
Elebring, Linköping
56
Saga Eng, Västerås
49
Anna Johansson, Eriksmåla
45
Sara Sundqvist, Sollentuna
41
Linus Andersson, Pålsboda
40
Amanda Kristiansson, Vårgårda
38
Clara Fernström, Lindesberg
Jennifer Udd, Svärdsjö
Elin Jakobsson, Hörby
37
Tobias Kurtson, Ljusterö
Max Hedlund, Vårgårda
35
Julius Nolstrand, Upphärad
Clara Eklund, Torshälla

Martin Härle
32
Rasmus Moberg, Gävle
31
Richard Lövdin, Arboga
Wilda Ekenberg, Ödåkra
30
Victoria Weinehall, Bureå
29
Alice Carlén, Svenljunga
28
Indra Svensson, Mariannelund
25
Gustav Mattsson, Alunda
24
Amanda Johansson Backlund,
Bispgården
Isaac Persson, Mora
23
Victor Svahn, Adak
Mayja Johansson Åhman,
Robertsfors
22
Alma Carlén, Svenljunga
Lukas Hansson, Målsryd
21
Ottilia Olsson Thuresson, Visby
20
Alexander Björkgren, Askersund
18
Felicia Fahlman, Piteå
Filippa Enstedt, Sala
Tanja Öst, Borlänge
17
Benjamin Isaksson, Köpingebro
15
Jennifer Eriksson, Valdemarsvik
14
Tyra Kjellin, Obbola
Marika Niemi, Piteå
13
Felix Fransson, Nyköping

12
Klara Holm, Ockelbo
Wilma Damberg, Grums
11
Leopold Lövdin, Arboga
Linda Sundström, Arjeplog
9
Malin Sigås, Orsa
Jonathan Lammert, Åsa
Wilma Johansson, Vara

8
Tindra Hallberg Karlsson,
Rydaholm
Lisa Hedlund, Vårgårda
Saga Högberg, Lärbro
Isabelle Henttu, Taberg
7
Jenny De Bie, Lindås
Emilia Öhberg, Vålberg
Alma Evertsson, Höör
Hampus Andersson, Västerås
Linus Persson, Degeberga

6
Kristoffer Fahlman, Piteå
Kevin Udd, Svärdsjö
Sebastian Skån, Säffle
5
Ellen Ahlgren, Asarum
Leyla O´Donnell, Genarp
4
Heikki Karvinen, Sölvesborg
2
Erica Pernhult, Torslanda

Västerbottens läns Kaninavelsförening
inbjuder till

RIKSUTSTÄLLNING
och RASMÄSTERSKAP
Totohallen Umeå Travbana den 11 mars 2017
Anmälningsavgifter:

Klass A och B
Klass G
Exteriörbedömning*

75 kr
80 kr (tävlar även i klass A eller B)
50 kr

* - Utom tävlan. Endast vuxna djur. Anmälda djur i denna klass sitter i sina transportlådor.

Anmälan skickas senast 22 februari till Stefan Hedenström, Yttervik 49, 93191 Skellefteå eller
via mejl: anmalningar.kaf@gmail.com. Anmälningssedel för mejlanmälan finns på förbundets
hemsida, endast förbundets Excelblankett accepteras.
Avgiften betalas till Västerbottens KAF:s pg 67 23 75-3 senast 22 februari.
Djurmottagning kl 7.45 - 8.45. Djur som ska exteriörbedömas sitter i sina transportlådor.
Medtag vattenkopp. Fri djurförsäljning, endast kaniner med stamtavla.
Möjlighet till stambokföring.
Utställningstelefon: 070-37 10 792 (Ove)
Klassindelad prislista. BIS. VP till bästa junior. Thomas Wikbergs VP (för medlemmar i AC- och
BD län). Rasmästerskap för Västerbottens medlemmar: Kokard till BIR 1, 2 o 3 (lägst 93p).

OFFICIELL KANINHOPPNING
Lätt - Elit rak Lätt - Elit krok
25 kr/klass betalas på plats: kontant eller Swish. Anmälan senast 4 mars till
ackafshopp@hotmail.com. Vid frågor, ring kontaktperson Sofie Eriksson, tel. 070-131 43 91.

ÅRSMÖTE
I samband med Rasmästerskapet kallas även föreningens samtliga medlemmar till Årsmöte.
Mötet startar kl 8.30; i samma lokaler som utställningen.

Välkomna!
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SKAF Kaninhoppare
Hopptävling i Nuntorp

Tindra Ridderstedt på banan med Johanna´s ”Pontus”.

Äntligen, efter det långa uppehållet
på grund av risken för Rvhd, var det
dags för hopptävling i samband med
riksutställningen i Nuntorp lördagen
den 5 november!
Det var väldigt roligt att träffa alla goa kaninvänner igen. De flesta hade inte hoppat sedan
Nolhaga, Alingsås i juli. Dagens bana var
”Krok” och fint dekorerad i halloween tema,
30

sponsrat av Bosses handelsträdgård. (Eva &
Märta Hasselgren)
Trots lite kyligt i lokalen var humöret på
topp och samarbetet funkade kanon med tidtagning, hinderuppsättning, ifyllnad av böcker
samt avlösning av domare.
Extra roligt var att flera besökare visade intresse, tittade och ställde massa frågor.
Tvåstaddals nya klass ”Lille Skutt” är populär och man behöver man inte vara medlem i
SKAF eller SKAF KH för att prova på. Det är

Aspiranterna
Annie Lundberg
(Bergum) &
Cathrine Karlsson (Tdk) assisterar vid prisutdelningen.
väldigt låga hinder för att både kanin och förare ska få känna sig för.
Vi välkomnar fler utställare att prova på kaninhoppning i Lille Skutt och alla deltagare i
klassen för ett diplom.
Nu ser vi fram emot att träffa alla igen i Väne-Åska på nästa tävling sön. 11 december.
Smadar Ulriksen ordf. och
Kristina Lundberg sekr. SKAF KH

MÖTE N
Kallelse till Årsmöte för hopparna i SKAF
KH
SKAF KH inbjuder alla medlemmar till årsmöte fredagen den 17 februari 2017 i samband med LU i Trollhättan, Nova Arena. Mötet börjar ca. kl. 16 (efter avslutad hoppning)
Motioner sändes senast 10 januari 2017 till
mail, styrelse@skafkh.se
Varmt välkomna önskar ordf. SKAF KH,
Smadar Ulriksen med styrelse

Gotlands Läns KAF
inbjuder till

RIKSLÅDUTSTÄLLNING med KM
Lördagen den 14 januari i Lokrume församlingshem
Anmälningsavgifter:
Klass A & B
75:Anmälan sker till Annika Larsson på förbundets anmälningssedel, ingen annan anmälan accepteras!
Mail: annika_larsson@outlook.com Adress: Grötlingbo Mårtens 303, 62338 Havdhem senast 5/1.
Anmälningsavgiften sätts in samtidigt som anmälan på BG 525-5955
Djuren ska vara på plats senast 09.00.
Vi tävlar om BIS, BIM, KM-Senior och KM-Junior.

Varmt välkomna!
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Grattis Markus!

Ja, än är året inte slut men vi kan nog
ändå våga säga grattis till Markus
Hagström från Romelanda till att bli
årets utställare.
Markus har slagits hårt för titeln vilket han i
år lyckades med. Markus tävlingssäsong började bra med att bland annat bli best in show
på LU i Helsingborg. Markus gick upp i ledning tidigt och har sedan legat där hela året.
Stundvis har det gått att se ett hot i Caroline
Liljeberg och Pierre Eriksson som också har
haft en fantastisk höst. Men efter att Markus

nu i Mantorp lyckades med bedriften att komma både etta och tvåa i klass A är han nu
omöjlig att slå. Hur många poäng det tillslut
blir återstår att se när årets resultat är helt fastställt och sammanställt. Markus tävlar med
Hermelin, viltgrå som huvudras men har även
haft flera framgångar med sina fina Lilla Havana. Nu blir det troligtvis att hem och ladda
om inför LU där Markus troligtvis kommer
med ett stort antal djur. Än en gång grattis
Markus!

Köp förbundets MOCKAKEPS blå:
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Martin Härle

80 kr

ÅRETS UTSTÄLLARE 2016

Markus tog hem det!
Med bara en utställning kvar på året och med
en ledning på 95 poäng vågar vi nu nog utse
Markus Hagström, Romelanda som årets utställare. Det har under hösten varit en lång

och ibland mycket spännande kamp men efter
Mantorp-utställningen blev det klart att Högström tog hem det.
Martin Härle

RESULTAT
1
2
3
4
5

673
Markus Hagström, Romelanda
579
Caroline Liljeberg o Pierre Eriksson, Skebobruk
266
Paawo Paraniak, Skärblacka
229
Mikael Persson, Gävle
213
Angelica o Jan-Olof Norberg, Skärplinge

151
Lars-Åke Asp, Lidköping
129
Affe Hedlund, Vårgårda
122
Christer Andersson, Finspång
103
Göran Andersson, Målsryd
102
Ebbe Nyqvist, Hällingsjö
91
Catherine Lindström, Skellefteå
90
Christer Järnede, Motala
86
Felicia Ericsson, Bettna
84
Ove o Marika Karlsson Nilsson,
Skellefteå
83
Veronica Bengtsson, Veddige
80
Julia Ahlgren, Asarum

6
7
8
9
10

212
Rose-Marie o Urban Andersson, Linghem
199
Ziv o Zoo-Erik Brömster Eriksson, Olofström
177
Bo Paulsson, Molkom
163
Conny Berntsson, Hedersunda
159
Gunnar Johansson, Ullared

75
Daniel Mårtensson, Vallsta
70
Fam Snaula Storm, Bålsta
Stefan Fernlund o Morgan
Carlsson, Saltsjö-Boo
68
Barbro Sjöstrand, Eriksmåla
66
Åsa Nyman, Orsa
64
Jenny Fahlman, Piteå
Hanz Johansson, Bispgården
63
Sara Svensson, Holmsjö
61
Hans Arwang, Katrineholm
Maria & Patrik Wikberg, Ånäset
58
Emma Skogsberg, Mariestad
57
Mette Andersson, Västerås
53
Petra Borgström, Pajala

52
Kellie Wängestam, Arvika
50
Familjen Bäcke/Millberg, Falun
49
Ragnar Dehlen, Svenljunga
44
Ingela Engenström, Stöde
43
Kjell Carnbrand o Peter Landberg,
Mariestad
Bäcks Kanintorp, Romelanda
Gösta Möller, Falkenberg
42
Catharina Sandbakken, Vårgårda
41
Jeanette Palmkvist, Lindome
40
Louise Snaula Storm, Bålsta
David o Hampus Andersson,
Västerås
Jonny o Christina Kvist,
Grythyttan
Sara Segerström, Kil
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38
Ewelyn Nordsten, Strängnäs
35
Amanda Isopoussu, Lilla Edet
33
Linda Hofmeijer, Sköllersta
32
Marianne Jargéus, Sollentuna
Ida Quvang, Sikfors
31
Anette Wardmo, Eriksmåla
30
Karin Jansson, Storvreta
29
David Andersson, Västerås
Anette Dolonius, Bergsjö
Annie Johansson, Alingsås
28
Tom o Lena Johnsson, Bromölla
Theo Kurtson, Ljusterö
27
Annika Larsson, Havdhem
26
Anders Blom, Skövde
25
Pernille Silfverberg Utgaard,
Strömstad
Ingemar Åkesson, Ystad
Katalin o Anders Johansson,
Västra Frölunda
24
Jan-Erik Svensson, Färjestaden
Linda Ahlsén, Varberg
Nina Svalborg, Norrsundet
Martin Härle, Malmö
22
Familjen Berntsson, Sölvesborg
21
Madelene Svensson,
Mariannelund
Nathalie Ulriksen, Romelanda
20
Anna Johansson, Eriksmåla
19
My Hemphälä, Saltsjö-Boo
Fredrik Holmdahl, Bankeryd

Katrin Alfredsson, Kil
Inger Milton, Sävar
18
Alina Shokouhi, Vistträsk
Elisa Honkala
Hans Kvist, Kågeröd
Hans Blomqvist, Tibro
Lena Winkler, Säffle
Maria Ottosson, Huddinge
17
Anna-Karin Åhsgren, Åshammar
Karl Hals, Strömsholm
Camilla Hedberg o John Persson,
Sundborn
16
Lena Hedenström, Skellefteå
Familjen Torin, Mellerud
Carina Gunnarsson, Sollentuna
15
Micke o Åsa Andersson, Boxholm
Ivan Bäckström, Visby
Kenneth Hagström, Eksjö
14
Lolita Larsson, Arnemark
Stefan Hedenström, Skellefteå
Fam Zander, Insjön
Terje Axerud, Motala
Hans-Inge Pettersson, Fåker
Jennie Karlsson, Gammelstad
Elisabeth Österberg, Själevad
12
Yvonne o Tommy Fransson, Bor
Jenni Olsson, Kungälv
11
Jessica Andersson, Södertälje
Lukas Nordin, Vistträsk
Åse Sundström, Arjeplog
10
Emma Gustafsson, Agunnaryd
Carin Öhman o Pentti Ristinmaa,
Limhamn
Anita Ekman, Ånäset
Kevin Carlberg o Annica Jönsson,
Ljusdal
9
Marie Högberg, Lärbro
Maria Andersson, Vårgårda

JULKLAPPSTIPS!
Ge bort boken Stora Kaninboken,
eller unna dig själv!
Betala in 225 kr på PG 13 01 53-0.
Porto ingår.
Julpriset gäller t o m 31 december.
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8
Sandra Nordin, Vistträsk
7
Malin Johansson, Undenäs
Ivonne Nordström, Umeå
Eva Persson o Kenn Nilsson,
Degeberga
Magnus Marklund, Skelleftehamn
Kristina Bergman, Bureå
Matilda Jacobsson, Hemse
Lena Persson, Mora
Tove Corneliussen, Sjuntorp
Linda Aarnio, Lieto
Anette Eriksson, Östavall
Max Hedlund, Vårgårda
Fanny Karlsson, Skellefteå
Christine Schardt, Brålanda
6
Leo Nordin, Vistträsk
Frida Lenell, Skarpnäck
5
Indra Svensson, Mariannelund
Susanne occh Lars Svensson,
Helsingborg
Louise Printzlow, Vellinge
Alice Krantz, Skellefteå
Amanda Söderström, Visby
Annie Weiss Björklund,
Romakloster
Björn Linderdahl, Österfärnebo
Jenny Borg, Munkedal
4
Elisabeth Pahlm, Tyresö
Ingmarie Bjurhult, Frändefors
Anna Käthner, Värnamo
Ottilia Olsson Thuresson, Visby
3
Ingmar o Lotta Sjögren,
Sölvesborg
Gösta Johansson, Linghem
Dennis Bäcke-Thim, Falun
Matilda Hedberg, Borlänge
2
Angelina Svan Olofsson,
Marieholm
Tyra Kjellin, Obbola
Stina Jacobsson, Hemse

UTSTÄLLNINGAR

Många högpoängare
i Mantorp

Bis och Bim i Mantorp.

Årets traditionella adventsutställning i
Mantorp blev en stor framgång resul
tatmässigt. Bland de nästan 600 ka
ninerna hittade domarna inte mindre
än fem 96-poängare och väldigt
många med 95 och 95,5 poäng.
Chefsdomare Peter Landberg hade
fullt upp och hann knappt bedöma
några kaniner själv.

Markus Hagström från Romelanda kopplade
greppet om årets utställare genom att knipa
både första och andra plats i klass A med sina
vackra hermeliner och lilla Havanna. Kampen
om den prestigefulla titeln Mantorpmästare
stod mellan Markus Hagström och Paawo Paraniak från Skärblacka. Mantorpmästare blir
den utställare som får högst totalpoäng på utställningen och den här gången blev det Paawo som drog det längsta strået med imponerande 287,5 poäng (96, 96, 95,5). Med den
poängen tangerade Paawo Bernt Anderssons
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rekord från 2008, Mantorpsutställningens
högsta poäng. Bernt som för övrigt tagit hem
titeln Mantorpmästare flest gånger, hela sju
gånger hittills.
Utställningens höjdpunkt blev konkurrensbedömningen om Best in Show. Domarna fick
det stora nöjet att skilja fem otroligt fina kaniner åt – en Tysk Jättescheck med den ovanliga
färgvarianten blå, en Holländsk kanin, två Vit
Lant och en Hermelin. Förväntansfulla ägare
och utställare följde den ovanligt spännande
bedömningen, där den tyska jätteschecken
och holländaren båda fick högsta poäng av
samtliga domare. I det läget är det chefsdomaren som avgör vem som är den bästa kaninen.
En inte helt lätt uppgift för Peter Landberg,
som var mycket imponerad av båda djuren.
- Det här är två fantastiska tecknade kaniner,
de har allt. Men en av dem måste vinna och
då väljer jag den tyska jätteschecken.
Då släppte spänningen och ägaren till den
vinnande kaninen, Amanda Isopousso, sprack
upp i dagens bredaste leende. En mycket välförtjänt seger för en uppfödare med stort engagemang och en inte helt lätt ras. Övriga
stolta ägare till de kaniner som var med på
konkurrensbedömingen är Pierre Eriksson
och Caroline Liljeberg, Paawo Paraniak och
Markus Hagström.
Mantorpsutställningen har under sina 17 år
har skapat många mysiga traditioner. Utställarna bjuds på glögg och pepparkakor, julgranen glimmar och Ullacarin Bernström Järnede
säljer fina egentillverkade julkransar och
hemkokt marmelad. Har inte julstämningen
infunnit sig tidigare så är chansen stor att den
slår till här.
Ett relativt nytt men väldigt uppskattat inslag är fiket som sedan ett par år tillbaka drivs
helt av VÖK. En stor eloge till Tuss Fasth,
som i flera veckors tid bakat och lagat mat för
att mätta hungriga besökares magar. Hon serverade nybakta wienerbröd, lussebullar och en
himla massa andra goda fikabröd. Dagens
lunch, gulaschsoppa gjord på kaninfärs, var en
riktig höjdare som förstås passar extra bra på
en kaninutställning.
Sammanfattningsvis var vi i Västra Östergötlands Kaninavelsförening väldigt nöjda
med utställningen. Nästan 600 anmälda kaniner som överlag visade mycket hög klass, ett
fantastiskt engagemang bland utställare som
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återvänder år efter år och även några nya ansikten som vi hoppas få se nästa år igen!
Marie-Louise Elebring
Klass A: 1. Markus Hagström, Romelanda, Hermelin, viltgrå, 287p – 2. Markus Hagström, Romelanda, Lilla Havana, 286,5p – 3. Lars-Åke Asp, Lidköping, Thyringer, 286p – 4. Christer Järnede, Motala,
Belgisk Hare, viltröd, 286p – 5. Caroline Liljeberg
Pierre, Skebobruk, Holländsk Kanin, svart, 96p – 6.
Amanda Isopoussu, Lilla Edet, Tysk Jättescheck,
blå, 96p – 7. Paawo Paraniak, Skärblacka, Vit Lant,
285,5p – 8. Göran Andersson, Målsryd, Blå Wiener,
285,5p – 9. Mikael Persson, Gävle, Lilla Havana,
285,5p – 10. Caroline Liljeberg Pierre, Skebobruk,
Dvärgvädur, blå, 285,5p – 11. Fam Snaula Storm,
Bålsta, Liten Rex, svart, 285,5p – 12. Jonny o
Christina Kvist-Olsson, Grythyttan, Hermelin,
white tecknad svart, 285,5p – 13. Gunnar Johansson, Ullared, Dvärghare, vit rödögd, 285,5p
Klass B: 1. Paawo Paraniak, Skärblacka, Vit Lant,
287,5p – 2. Gunnar Johansson, Ullared, Dvärghare,
vit rödögd, 286p – 3. Felicia Ericsson, Sköldinge,
Bourgogne, 285,5p – 4. Martin Härle, Malmö, Örestad, 285,5p – 5. Caroline Liljeberg Pierre, Skebobruk, Holländsk Kanin, svart, 95,5p – 6. Bernt o
Christina Andersson Söderberg, Nyköping, Vit
Lant, 285p – 7. Lars-Åke Asp, Lidköping, Isabella,
284,5p – 8. Terje Axerud, Motala, Hermelin, chinchilla, 284p – 9. Emma Skogsberg, Mariestad, Rex,
vit rödögd, 284p – 10. Anders Blom, Skövde,
Fransk Vädur, viltgrå, 283,5p – 11. Isac Jargeus,
Sollentuna, Tan, svart, 283,5p – 12. Rose-Marie o
Urban Andersson, Linghem, Hermelin, vit rödögd,
283,5p – 13. Caroline Liljeberg Pierre, Skebobruk,
Dvärgvädur, viltgrå, 283,5p – 14. Johny Stolpe, Arboga, Lilla Tysk Vädur, järngrå, 283,5p

Riksutställning och
rasmästerskap i Piteå
12 november hade vi i Norrbottens läns
KAF vår höstutställning. Plats denna gång
var Bergsviken utanför Piteå.
139 djur var anmälda, och de flesta kom till
start.
Domarna Maria Ottosson och Thérése
Franck hittade en del kaniner som tilldelades
95 poäng, men de riktiga högpoängarna ute-

Hermelin, järngrå, 94,5p – 10. Åse Sundström, Arjeplog, Belgisk Jätte, vit rödögd, 94,5p
Klass G: 1. Petra Borgström, Pajala, 378,5p – 2.
Lena Hedenström, Skellefteå, 377p
BIS: Petra Borgström, Lejonhuvad Kanin, viltgrå,
hona, 95p
BIM: Jenny Fahlman, Lilla Silver, svart, hane, 95p
LINNEA BERGMAN

Bästa junior: Leo Nordin, Lilla Wiener, blå, hona,
95p
Bästa stam: Petra Borgström, Lejonhuvad Kanin,
viltgrå, 283,5p
Bästa grupp: Ove Karlsson & Marika Nilsson, Tan,
svart, honor, 285p

Petra Borgström, Lejonhuvad kanin
viltgrå hona 95p
blev denna dag. Kaninerna behöver ytterligare
lite tid på sig för att pälsarna ska vara i topp.
Återigen många jättar på våra utställningar,
med Belgisk jätte på andra plats över antal anmälda djur! Det tycker vi är riktigt roligt. Nivån var också ganska hög, med flera 94,5.
Undertecknad vill rikta ett stort tack till de
få medlemmar som roddar runt våra utställningar, och hälsa alla välkomna till nästa utställning som blir i Boden i januari.
Petra Borgström

Bästa Silver: Jenny Fahlman, Lilla Silver, svart, 95p
Bästa Wiener: Leo Nordin, Lilla Wiener, blå, 95p
Bästa veteran: Petra Borgström, Lejonhuvad Kanin,
viltgrå, 95p
Bästa avvikande hårstruktur: Petra Borgström, Lejonhuvad Kanin, viltgrå, 95p
Bästa rexpälsade kanin: Victoria Weinehall, Liten
Rex, svart, 94,5p
Norrgårdens HP: Åse Sundström, Belgisk Jätte,
viltgrå, 94,5p

Riksutställning på Orrnäset i Kil
15 oktober

Klass A: 1. Ove o Marika Karlsson Nilsson, Skellefteå, Tan, svart, 285p – 2. Petra Borgström, Pajala,
Lejonhuvad kanin, viltgrå, 283,5p – 3. Lukas Nordin, Vistträsk, Alaska, 283,5p – 4. Catherine Lindström, Skellefteå, Hermelin, viltgrå, 283,5p – 5.
Leo Nordin, Vistträsk, Lilla Wiener, blå, 95p – 6.
Petra Borgström, Pajala, Hermelin, viltgrå, 95p – 7.
Catherine Lindström, Skellefteå, Hermelin, vit rödögd, 95p – 8. Jenny Fahlman, Piteå, Lilla Silver,
svart, 95p – 9. Catherine Lindström, Skellefteå,
Wiener, vit blåögd, 95p – 10. Kristina Bergman,
Umeå, Dvärgvädur, viltgul, 282,5p – 11. Lena Hedenström, Skellefteå, Hermelin, järngrå, 282,5p
Klass B: 1. Ove o Marika Karlsson Nilsson, Skellefteå, Tan, svart, 283,5p – 2. Åse Sundström, Arjeplog, Belgisk Jätte, viltgrå, 94,5p – 3. Sandra Nordin, Vistträsk, Stora Silver, viltgrå, 94,5p – 4. Ida
Quvang, Sikfors, Deilenaar, 94,5p – 5. Jennie
Karlsson, Gammelstad, Lilla Silver, svart, 94,5p –
6. Alice Krantz, Skellefteå, Dvärgvädur, blå, 94,5p
– 7. Petra Borgström, Pajala, Hermelin, lutino, shadow, 94,5p – 8. Fanny Karlsson, Skellefteå, Dvärgvädur, blå, 94,5p – 9. Lena Hedenström, Skellefteå,

Stora vinnaren på lördagens utställning på
Orrnäset i Kil var Kellie Wängestam som
blev BIS på juniorutställningen med en vit
blåögd (trött vid fototillfället) Hermelin
hane på 95,5p!
Kellie blev även bästa junior på Riksutställningen med även där en vit blåögd Hermelin
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på 95p och hon vann klass A i juniorutställningen OCH vann även klass B i Riksutställningen!! Stort grattis till vår duktiga värmländska junior!
BIS på Riksutställningen blev Sara Segerström med en lilla havana hona på 95p och
BIM blev Maria Andersson med en Alaska
hane på 95p. BIM på juniorutställningen blev
Isabell Olsen med en manteltecknad viltgrå
fransk vädur på 94, 5p. Bästa färgade angora
vann Jennie Högberg med en viltbrun på 94p.
Tack för denna gång och hoppas vi ses på
Orrnäset nästa år igen!

Klass B: 1. Andrea Svensson, Högsäter, Fransk Vädur, manteltecknad viltgrå, 94,5p – 2. Andrea
Svensson, Högsäter, Fransk Vädur, viltgrå, 94,5p –
3. Andrea Svensson, Högsäter, Dvärgvädur, blå,
94,5p – 4. Isabell Olsen, Säffle, Hermelin, vit blåögd, 94p

Utställning i Bergvik

Sara Segerström

Klass B: 1. Kellie Wängestam, Arvika, Hermelin,
vit blåögd, 284,5p – 2. Maria Andersson, Vårgårda,
Alaska, 284,5p – 3. Markus Hagström, Romelanda,
Hermelin, viltgrå, 284p – 4. Jenny Borg, Munkedal,
Lilla Tysk Vädur, manteltecknad viltgrå, 95p – 5.
Katrin Alfredsson, Kil, Angora, vit rödögd, 95p – 6.
Christine Schardt, Brålanda, Hermelin, viltgrå,
282,5p – 7. Runar Herbertsson, Vårgårda, Belgisk
Jätte, viltgrå, 282,5p – 8. Jenny Borg, Munkedal,
Lilla Tysk Vädur, viltgrå, 94,5p – 9. Anne Andersson o Emma Edvardsson, Kil, Dvärgvädur, manteltecknad blå, 94,5p – 10. Jeanette Palmkvist, Lindome, Tan, svart, 94,5p
Resultat Junioren:
Klass A: 1. Kellie Wängestam, Arvika, Hermelin,
vit blåögd, 95,5p – 2. Isabell Olsen, Säffle, New
Zealand red, 95p – 3. Moa Nilsson, Arvika, Dvärgvädur, viltgrå, 95p – 4. Isabell Olsen, Säffle, Fransk
Vädur, manteltecknad viltgrå, 94, 5p – 5. Eddie
Schardt Karlsson, Brålanda, Dvärgvädur, viltgrå,
94, 5p – 6. Kellie Wängestam, Arvika, Hermelin,
holländsk tecknad viltblå, 94p – 7. Eddie Schardt
Karlsson, Brålanda, Dvärgvädur, manteltecknad
viltgrå, 94p
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ULF AHLVIK

Klass A: 1. Sara Segerström, Kil, Lilla Havana,
284,5p – 2. Jenni Olsson, Kungälv, Rex, viltblå,
284p – 3. Catharina Sandbakken, Vårgårda, Lilla
Silver, svart, 283,5p – 4. Christine Schardt, Brålanda, Hermelin, viltgrå, 283,5p – 5. Catharina Sandbakken, Vårgårda, Lilla Silver, blå, 95p – 6. Katrin
Alfredsson, Kil, Lilla Wiener, svart, 95p – 7. Sara
Segerström, Kil, Hermelin, vit rödögd, 95p – 8. Michael Renhult, Mangskog, Dvärgvädur, blå, 95p – 9.
Jessica Andersson Åsman, Årjäng, Dvärgvädur, blå,
95p – 10. Moa Nilsson, Arvika, Dvärgvädur, viltgrå, 95p

Angelica och Jan-Olof blev BIS.
Lördagen den 19 november anordnade
Gävleborgs läns kaninavelsförening en
riksutställning i Bergvik där domarna för
dagen var Stefan Fernlund, Pierre Eriksson, Rebecca Zander och Maria Ottosson.
Maria var även chefsdomare för dagen.
Det var 300 kaniner anmälda för dagen och
flertalet kaniner slog till med höga poäng. Till
slut var det totalt 13 stycken kaniner som tilldelades hela 95.5 poäng och omkring 40 kaniner tilldelades 95 poäng. Efter särbedömningar stod det till slut färdigt att best in show
vanns av Angelica och Jan-Olof Norberg med
en svart tan på 95.5 poäng. Bäst i motsatt kön
vann Pierre Eriksson och Caroline Liljeberg
med en viltgrå dvärgvädur på 95.5 poäng.
Bästa junior blev Nina Svalborg med en vit
rödögd hermelin på 95.5 poäng. Gävleborgs
läns kaninavelsförening vill tacka samtliga för
en mycket trevlig utställning!
Kevin Carlberg

ULF AHLVIK

Affe vann i Dalsjöfors

Bästa junior blev Nina Svalborg.
Klass A: 1. Mikael Persson, Gävle, Lilla Havana,
286p – 2. Caroline o Pierre Liljeberg Eriksson, Skebobruk, Dvärgvädur, viltgrå, 286p – 3. Åsa Nyman,
Orsa, Fransk Vädur, viltgrå/järngrå, 285,5p – 4.
Angelica o Jan-Olof Norberg, Skärplinge, Tan,
svart, 285,5p – 5. Caroline o Pierre Liljeberg Eriksson, Skebobruk, Dvärgvädur, svart, 95,5p – 6. Rebecka o Martin Janzon Pålman, Märsta, Dvärgvädur, blå, 95,5p – 7. Nina Svalborg, Norrundet, Hermelin, vit rödögd, 95,5p – 8. Dennis Bäcke-Thim,
Falun, Hermelin, viltgrå, 95,5p – 9. Caroline o Pierre Liljeberg Eriksson, Skebobruk, Holländsk Kanin,
svart, 95,5p – 10. Familjen Bäcke/Millberg, Falun,
Thyringer, 285p
Klass B: 1. Karin Jansson, Storvreta, Dvärgvädur,
viltgrå, 95,5p – 2. Nina Svalborg, Norrundet,
Dvärgvädur, viltgrå, 95,5p – 3. Caroline o Pierre
Liljeberg Eriksson, Skebobruk, Dvärgvädur, viltgrå,
284,5p – 4. Åsa Nyman, Orsa, Fransk Vädur, viltgrå, 283p – 5. Frida Lenell, Skarpnäck, Blå Wiener,
95p – 6. Edit Åsberg, Hamrångefjärden, Tan, svart,
95p – 7. Dennis Bäcke-Thim, Falun, Hermelin, viltgrå, 95p – 8. Anna Lammela, Norrsundet, Belgisk
Hare, viltröd, 95p – 9. Daniel Mårtensson, Vallsta,
Hermelin, vit rödögd, 95p – 10. Edit Åsberg, Hamrångefjärden, Dvärgvädur, viltgrå, 95p
Klass G: 1. Rebecka o Martin Janzon Pålman, Märsta, 378,5p – 2. Ingela Engenström, Stöde, 378,5p

Södra Älvsborgs Kaninförening hade utställning i Dalsjöfors den 19 november. Vi
återvände till Dalsjöfors efter drygt 40 år
och det blev en succé. Inte mindre än 365
kaniner hade anmälts och det var så mycket vi kunde få in i lokalen.
När vi kommit så här långt på året är djuren
också i bra kondition och ofta fullpälsade vilket märktes på poängen. Det var Kenn-Henri
Nilsson, chefsdomare och övriga var Eva
Persson, Affe Hedlund, Markus Hagström och
Niklas Wingård som var tjänstgörande domare. Sammanlagt var det 25 raser.
Av 95,5 p var det 8 st och 61 95:or. Antalet
sakande djur var 22 st. vilket bara är 6 %. Troligen var det den korta anmälningstiden som
gör att det är lättare att se vilka kaniner som
är lämpliga till utställning.
Utdrag ur prislistan, hela prislistan är införd
på förbundets hemsida.
Åke Johansson
Klass A: 1. Affe Hedlund, Vårgårda, Alaska, 286p –
2. Göran Andersson, Målsryd, Blå Wiener, 285,5p –
3. Lars-Åke Asp, Lidköping, Thyringer, 285,5p – 4.
Ebbe Nyqvist, Hällingsjö, Zobel brun 95,5p – 5.
Markus Hagström, Romelanda, Lilla Havana 95,5p
Klass B: 1. Gunnar Johansson, Ullared, Dvärghare,
vit rödögd, 95,5p – 2. Annie Johansson, Alingsås,
Liten Rex, svart, 95,5p – 3. Lars-Åke Asp, Lidköping, Isabella, 95,5p – 4. Kenneth Hagström, Eksjö,
New Zealand Red, 285p – 5. Max Hedlund, Vårgårda, Hermelin, svart, 284,5p
Klass G: 1. Affe Hedlund, Vårgårda, 380p – 2.
Emma Skogsberg, Mariestad, 379,5p – 3. Kenneth
Hagström, Eksjö, 379,5p – 4. Max Hedlund, Vårgårda, 379p – 5. Ebbe Nyqvist, Hällingsjö, 378,5p
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Ingemar Åkesson blev BIS
och BIM i Bollerup
Ystad-Österlens KAF avhöll söndagen den
13 november sin årliga höstutställning.
Liksom de sista åren var det ett samarrangemang med Österlens Fjäderfäklubb och platsen var Bollerups Naturbruksgymnasium.
Egentligen var kaninutställningen, en lokalutställning, planerad till lördagen den 12, men
då den då skulle ha kolliderat med länets utställning i Åstorp hade man propagandautställning på lördagen och en bedömd lokalutställning med fyrtiotalet nummer på söndagen. Så här i efterhand kunde konstateras att
bedömningen hade kunnat ske redan på lördagen då Skånes Länsförening valde att ställa in
Åstorpsutställningen.
Eva Persson, Degeberga, bedömde våra djur
och fann fyra toppar, fyra hermelinhanar, som
alla fick 95 poäng.
I klass A segrade Henry Persson, Gärsnäs,
med en gruppviltgrå hermelinhanar på 283,5
poäng. Samma poäng hade Ingemar Åkesson,
Ystad, som vann klass B med en stam hermeliner i färgvarianten zobeltecknad brun. Ingemar skördade stora framgångar med sina bruna zoblar som såg till att både BIS- och BIM-

Ingemar med sina BIS- och BIM-kaniner.
pokalerna hamnade i Ystad. Noterbart i övrigt
i prislistan var att duktige junioren Benjamin
Isaksson, Köpingebro, fick 95 poäng på sin
hermelinhane i färgen siames, zobeltecknad,
blå.
Tyvärr blev utställningen inte samma publiksuccé som tidigare år. Kanske berodde detta
på att det på ett par platser i grannskapet arrangerades julmarknader?
Ingemar Åkesson

Domaren Eva Persson tar ut Best in show. Det
blev Ingemars hane som ses längst till höger.
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Klass A: 1. Henry Persson, Gärsnäs, Hermelin, viltgrå, 283,5p – 2. Ingemar Åkesson, Ystad, Hermelin,
zobeltecknad brun, 95p – 3. Benjamin Isaksson,
Köpingebro, Hermelin, zobel siamestecknad blå,
95p – 4. Ingemar Åkesson, Ystad, Hermelin, zobeltecknad blå, 282,5p – 5. Elin Jakobsson, Hörby,
Hermelin, zobeltecknad brun, 94,5p – 6. Elin Ja-

kobsson, Hörby, Dvärgvädur, viltgrå, 94p – 7. Elin
Jakobsson, Hörby, Hermelin, silver svart, 94p
Klass B: 1. Ingemar Åkesson, Ystad, Hermelin, zobeltecknad brun, 283,5p – 2. Ingemar Åkesson,
Ystad, Hermelin, zobeltecknad blå, 94,5p – 3. Henry Persson, Gärsnäs, Hermelin, viltgrå, 94,5p
BiS: Ingemar Åkesson, Hermelin, zobeltecknad
brun, hane, 95p
BiM: Ingemar Åkesson, Hermelin, zobeltecknad
brun, hona, 94,5p

Länskamp Stockholm - Uppsala

Den 4 december gjorde stockholmarna upp
mot upplänningarna för 6:e året i rad.
Det stod sedan tidigare 3-2 till Uppsala och
mycket talade för att det fanns en risk för att
det skulle bli 4-2 efter dagens kamp. Innan
förmiddagsfikat såg det riktigt dystert ut för
Stockholms del. Med endast en 95-poängare.
I Uppsala hade Pierre Eriksson och Caroline
Liljeberg strålande resultat med 96-95,5-95,5
på Holländsk kanin, svart, och 95,5p på en
Dvärgvädur, blå. Fram mot lunch hade stockholmarna jämnat ut matchen något men halvpoängarna över 95 saknades fortfarande.
Efter lunch var det endast ett fåtal utställare
kvar men då ökade spänningen rejält. Angelica Norberg och Jan-Olof Norberg från Uppsala fick 95,5 poäng på en Tan, svart. Men sen
var det dags för stockholmarna att ta revansch. Undertecknad med familj lyckades
skrapa ihop 96p på en Liten rex, svart, samt
95,5p på en svart, två vita rödögda och en havana Liten rex. Nu stod det med andra ord
lika mellan Stockholm och Uppsala fram tills

sista utställaren från Stockholm, Maria Ottosson, fick 95,5 poäng på sin vackra Sachsengold-hane som belönades med full pott på färgen.
Vi tackar Uppsala för en otroligt jämn
match, nu står det 3-3 inför nästa års länskamp!
Louise Snaula Storm
Uppsala: 953p
96-95,5-95,5-95,5-95,5-95-95-95-95-95
Maja Hawee Leijon (Bästa Junior Uppsala)
Sören Jansson
Caroline och Pierre Liljeberg Eriksson
Angelica Norberg
Jan-Olof Norberg
Martin Pålman
Mette Andersson
Karin Jansson
Anette Ordeus
Minna Hawee
Stockholm: 953,5p
96-95,5-95,5-95,5-95,5-95,5-95-95-95-95
Isac Jargeus (Bästa Junior Stockholm)
Fam. Snaula Storm
Stefan och Morgan Fernlund Carlsson
Catrine Sjöström
Maria Ottosson
Sara Sundqvist
Carina Gunnarsson
Lotta Karlsson
Marianne Jargeus
Annika Sone

I brist på maskrosor äter jag knäckebröd.
Foto: Siv Brömster
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵

God Jul
och
ett Gott Nytt År
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
GOD✵
HELG
från Trycksaks- och Materiallagret.
✵ Tack
✵alla kunder
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
och medlemmar
landet för✵
✵ ✵iallahelabestäl
✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
lningar
✵ under
✵ året.✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
God Jul och Gott Nytt År
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ SKÅNE
✵ LÄNS
✵ KANINFÖRENING
✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Västmanlands läns KAF
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵
önskar ✵
God Jul och Gott Nytt År
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵Välkomna
✵ till LU✵i Trollhättan
✵ 2017!
✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Ludvig Karlsson

önskar

Helsingborgs KF
Ystad-Österlens KAF
Kristanstadortens KAF

Arlövs KAF
Lunds KAF
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
GOD JUL
✵ ✵ ✵ och
✵EttEnGOTT
✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
NYTT ÅR
önskar
✵ ✵ ✵
✵
✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
ALINGSÅSORTENS KANINAVELSFÖRENING
i hela Norden.
✵ ✵sina medlemmar
✵ ✵och alla
✵kaninvänner
✵ ✵
✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ Värmlands
✵ ✵ KAF
✵ ✵
önska
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵allavill
✵
✵ ✵ ✵
medlemmar
riktigt
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ God
✵enJul
✵och ett✵ ✵
År!
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ Gott✵Nytt✵
✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ JÖNKÖPINGS
✵ ✵LÄNS✵KAF ✵ ✵ ✵
önskar en
✵ ✵ ✵ GOD
✵ JUL
✵ och✵
✵ ✵ ✵ ✵
ett GOTT NYTT ÅR
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵God Jul
✵och Gott
✵ Nytt✵
✵
År
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ God
✵ Jul
✵ och✵Gott✵Nytt✵År ✵ ✵ ✵
önskar
✵ ✵ ✵ ✵ SKARABORGS
✵ ✵ KAF✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
och Gott
Nytt
År
✵ ✵ ✵ ✵God✵Jul ✵
✵
✵
✵ ✵
önskar
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ Södra✵Älvsborgs
✵ kaninförening
✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
önskar

Jörgen o Irené Alod, Lyckans Kaningård, Vålberg
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✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
GOD JUL
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵
GOTT NYTT ÅR
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
God Jul
och
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Gott Nytt År
✵ ✵ ✵ ✵
✵ önskar✵ ✵ ✵ ✵ ✵
KALMAR LÄNS KANINAVELSFÖRENING
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
God Jul och Gott Nytt År
✵ ✵alla kaninvänner
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
Bergums Kaninavelsförening
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵önskar✵ ✵ ✵ ✵
EN GOD JUL och
✵ ✵ ✵ ✵ETT✵GOTT
✵ NYTT
✵ ÅR✵ ✵ ✵
✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵ ✵
OCH

ÖNSKAR

önskar

Tvåstad Dals KAF
Tvåstad Dals
Kaninhoppare
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FÖDELSEDAG
LARS-ÅKE ASP 70 ÅR

ANNETTE ORDEUS 60 ÅR

Riksstambokföraren
Lars-Åke Asp, Lidköping fyller 70 år
den 1 februari. Han
blev riksstambokförare 1998. Ett uppdrag han fortfarande
har kvar och är troligen känd över hela
landet. Men han är
också en bra kaninuppfödare och har snart
haft kaniner i 50 år. Det har passerat många
raser genom åren men vi kan se att han alltid
haft bra kvalitet på djuren vilket kan ses i
prislistorna.
Han var också med om det slakteri vi hade i
Västra Götaland under lång tid. Det är en av
de främsta uppgifterna som en förening kan
ha. Finns det någon som tar hand om slaktdjuren blir det en uppgång för både utställningsuppfödaren som produktionsuppfödaren. Något man ser på sviktande medlemssiffror.
Lars-Åke har också under en lång följd av år
varit engagerad i Skaraborgs utställningar.
Han har också varit med på alla de landsutställningar som arrangerats i Västra Götaland.
Han har också varit valberedningens ordförande i förbundet.
När det gäller att vara riksstambokförare är
det en viktig sak för att hålla ordning på stamtavlor men också statistiken. Nu är det väl så
att Lars-Åke sköter det praktiska och hustrun
Ewa det administrativa när det gäller stamboken och där är det ordning och reda.
För hela kaninsverige är det viktigt med personer som engagerar sig och verkligen sköter
sina sysslor. Man kan inte säga att efterträdare, vare sig här eller på andra platser står i kö
att överta våra ideella arbeten.
Förhoppningen är att få behålla dig så länge
det är möjligt och vi önskar dig lycka till på
70-årsdagen.
Åke Johansson

Förbundskassören Annette Ordeus, Järlåsa
fyller 60 år den 4 januari. Hon tog över kassörskapet efter den legendariske Helge-Olof
Karlsson 1994. Hon är
som Helge ekonom
vilket visat sig vara bra
eftersom kassörskapet
är en mycket viktig
fråga inom alla föreningar. Inte minst kan
man säga när flera nya uppgifter kommer till.
När prisdomarnas arvoden med inbetalning av
skatt och även för övriga är det en viktig
funktion som måste fungera.
Det är inte lätt att finna folk med rätt kompetens men efter att du anmälde ditt intresse
var det Bengt Gustafsson som valberedningens ordförande ansåg att man hittat rätt person.
Boksluten är alltid professionellt utformade
och vi vet att det fungerar bra.
Annette har alltid varit mycket engagerad i
styrelsearbetet och även i föreningen i Uppsala. Du har också under senare tid ansett att vi
har idag en ”för stor kostym” vilket kanske
flera borde tänka till om. Det är alltid bra att
göra övervägningar innan det är för sent vilket vi hoppas skall ske.
Vi önskar dig lycka till på 60-årsdagen och
en bra framtid.
Åke Johansson

Bo Paulsson åter i
tjänst som domare
Förbundsstyrelsen beslöt 2016-07-08 att Bo
Paulsson skulle genomgå två godkända provbedömningar för att återinsättas som domare.
Detta har nu Bo Paulsson gjort med gott resultat. Förbundstyrelsen har därför beslutat att
Bo återinsätts som domare från och med 201701-01.
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Uppsala läns kaninavelsförening
Årsmöte och KM den 29 januari kl 09.00 i
Ålands bygdegård. Årsmötet börjar kl 13.00.
Anmälan till ulkaf@hotmail.com senast den
10 januari. Endast klass A och B, 65 kr/ klass.
För info:www.ulkaf.se eller annette.ordeus@
telia.com, 070-546 17 19.
Ordförande bjuder på födelsedagstårta.
Välkomna!

KÖP & SÄLJ

Annonsera max 5 rader för 100 kr
Betala in på PG: 3 84 09-9
Boka din egen annons här
kaninuppfodaren@skaf.info
Om du säljer kaniner måste de ha stamtavla.

Medlemsavgifter 2017
Senior
Junior
Familjemedlem

450:300:150:-

Familjemedlem kan endast kopplas till senioravgift
och bo på samma adress.

Prenumeration

400:-

Medlemsavgifter betalas in på BG 423-9828.
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Jan/Feb
Mars
April
Maj/Juni
Juli/Augusti
Sept/Okt
November
December

1/2
1/3
1/4
1/6
1/8
1/10
1/11
1/12

v8
v 12
v 16
v 25
v 34
v 43
v 47
v51

■ ■ ■ Här kan du se när Kaninuppfödaren
utkommer under 2016-17. Vår målsättning
är att hålla tiderna, men om det skulle bli
någon dags försening hoppas vi att med
lemmarna har överseende med det.
■ ■ ■ Vad som är viktigt är att alla håller
manusstopp-tiden inför varje nummer. Sär
skilt viktigt är det förstås för alla utställ
ningsannonser.

MEDLEMSBAROMETERN 30 nov 2016
Länsföreningar

Västra Götaland . . .  198 63 31
Skåne. . . . . . . . . . . .  116 30 25
Stockholm. . . . . . . . 
71 22 19
Uppsala. . . . . . . . . . 
61 24
5
Dalarna. . . . . . . . . . 
52 20
4
Östergötland . . . . . . 
56 16
3
Södermanland. . . . . 
35 16 21
Västerbotten . . . . . . 
42 10 11
Örebro. . . . . . . . . . . 
43 16
3
Jönköping. . . . . . . . 
50
8
2
Gävleborg. . . . . . . . 
41 13
4
Norrbotten. . . . . . . . 
29 12
6
Värmland . . . . . . . . 
29
3
9
Kalmar. . . . . . . . . . . 
22 10
1
Halland. . . . . . . . . . 
24
8
0
Blekinge . . . . . . . . . 
22
8
1
Västmanland. . . . . . 
22
5
2
Jämtland . . . . . . . . . 
21
6
1
Gotland. . . . . . . . . . 
20
4
0
Antal medlemmar. .  954 294 148
Prenumeranter. . . . .  				
Summa . . . . . . . . . .  				

Samma tid -15

MÖT E N

Manusstopp Utkommer

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8

Summa

Rikard Petterson

Utgivningsdagar 2017:

Familjemedlem
Junior

TOR-ERIK JOHANSSON DÖD
Östra Östergötlands KAFs äldsta medlem har
under året gått bort vid en ålder av 86 år.
Tor-Erik blev medlem i Norrköpings KAF i
början av 1970 talet.I föreningen var han ordförande under 70-80 talen.
För Östergötlands län var han vice stambokförare fram till 1995.
Tor-Erik var vän av stora raser Belgisk Jätte
och Fransk Vädur föddes upp under många år,
men även fina djur av bla Tan och Lilla Havana visade han upp på våra utställningar.
Vila i frid.

Senior

PER SONA L I A

292		 301
171		 177
112		 114
90 (+) 74
76 (+) 66
75 (+) 73
72		
85
63		
68
62		
70
60 (+) 51
58 (+) 57
47 (+) 39
41 (+) 37
33		
38
32 (+) 30
31 (+) 29
29		
30
28		
31
24 (+) 21
1396		 1391
6		
6
1402		 1397

Hit vänder du dig
Har du flyttat, vill skaffa uppfödarnummer, köpa
material etc ser du nedan uppgift om vart du skall
vända dig med ditt ärende.
• Medlemskap, prenumeration, adressändringar
och utebliven tidning
Berit Gustafsson (medlemskontoret), Patrons väg
12, 792 77 Nusnäs, tel: 0250-371 14,
medlem.skaf@telia.com
Medlemskap och prenumeration: BG:423-9828
På www.membit.net/m4-member kan du själv ändra din adress när du flyttar. Användarnamn och lösenord fick du med fakturan på medlemsavgiften.
• Hemsidan
Sanna Snaula Storm, Mastvägen 3, 746 32 Bålsta,
tel: 070-727 47 71, sanna.snaulastorm@skaf.info
• Tidskriften Kaninuppfödaren
Martin Härle, Ellenborgsvägen 2, 212 31 Malmö,
tel: 073-079 37 83, martin.harle@skaf.info
• Uppfödarnummer och dispensansökningar
Lars-Åke Asp (riksstambokförare), Axtorp,
531 96 Lidköping, tel: 0510-142 70,
stambokskontor@skaf.info
Uppfödarnumret kostar 100 kronor som betalas/
överförs till Swedbank konto 8314-7, 3506739-6.
Du kan också betala med swish till 0725572974.
• Ansökan om Kaningårdsnamn
Fredric Elebring, Rävantorp 1, 585 97 Linköping,
tel: 013-147 852, fredric.elebring@telia.com
Betalas till PG 3 84 09-9.
• Material och Championat
Ludvig Karlsson, Blomgatan 9, 561 35 Huskvarna,
tel: 036-135 061, ludvig.karlsson@skaf.info eller
luddekarlsson@telia.com
Betalar gör du på PG 13 01 53-0.
• Anmälningsavgifter till utställningar sätts in på
det konto som angivits i annonsen.
• Övriga inbetalningar skall gå till PG 3 84 09-9.
Annette Ordéus (kassör), Järlåsa-Dalkarlsbo 8,
744 97 Järlåsa, tel: 070-546 17 19,
annette.ordeus@skaf.info
• Hyra förbundets tävlingsprogram
Lillemor Ljungberg, Bogared 2, 524 96 Ljung,
tel: 070-622 96 03, lillemor.ljungberg@telia.com
• Uppgifter om Årets uställare, Årets hoppare
och Årets junior
Lars-Åke Asp, Axtorp, 531 96 Lidköping,
tel: 0510-142 70, stambokskontor@skaf.info
• Ansökan om Rikspokalen
Affe Hedlund (ledamot), Gongstorp 6,
447 95 Alingsås, tel: 0322-62 49 59,
affe.hedlund@skaf.info

• Utbildningsansvarig
Kenneth Hagström (ledamot), Åsarp Gootland 1,
575 96 Eksjö, tel: 073 – 970 46 00,
kenneth.hagstrom@skaf.info
• Ansökan om bidrag från Ekebyfonderna skall
skickas till Anders Blom
• Uppfödarregistret
Anders Blom (vice ordförande), Pl 15472,
541 93 Skövde, tel: 0500-45 12 30, 070-635 21 73,
anders.blom@skaf.info
• Övriga i förbundsstyrelsen
Christer Järnede (ordförande), Slingvägen 17,
Nydalen, 591 99 Motala, tel: 070-510 80 72,
christer.jarnede@skaf.info
Siv Brömster (sekreterare), Krusbärsvägen 12,
293 41 Olofström, tel: 0454-428 13,
siv.bromster@skaf.info
Bo Paulsson (ledamot), Ängebäckstorp 717,
660 60 Molkom, tel: 070-300 04 04,
bo.paulsson@skaf.info
Martin Härle (ersättare), Ellenborgsvägen 2, 212 31
Malmö, tel: 040-49 91 17, martin.harle@skaf.info
Maria Ottosson (ersättare), Björnspinnarevägen
41, 141 37 Huddinge, tel: 070-786 75 21,
maria.ottosson@skaf.info
Sanna Snaula Storm (ersättare), Mastvägen 3,
746 32 Bålsta, tel: 070-727 47 71,
sanna.snaulastorm@skaf.info
• Prisdomargruppen
Kjell Carnbrand (ordförande), Vallbytorp 7196,
542 92 Mariestad, tel: 0501-202 94, mobil: 070-64
84 927, hickorys@live.se
Nås säkrast onsdagar 19-22

KÖP & SÄLJ

Annonsera max 5 rader för 100 kr
Betala in på PG: 3 84 09-9
TILL SALU
Beställning av transportburar med
leverans till LU i Trollhättan.
Sista beställningsdag 3/2.
www.rabbiman.se
Mail: ivan.b@telia.com Tel: 070-205 81 52
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UTSTÄLLNINGS- OCH BEDÖMNINGSBAROMETER
JANUARI
ÖRSJÖ BYGDEGÅRD 7/1. Riksutställning.
Arr: Kalmar läns KAF.
KVÄNUM 8/1. Riksutställning. Arr. Skaraborgs KAF.
SÖDERTÄLJE 7-8/1. Riks- och specialutställning. Arr. Stockholms KAF.
LOKRUME 14/1. Lådutställning. Gotlands
Läns KAF.
SKÄRKIND 21/1. Riksutställning. Arr. Östra
Östergötlands KAF.
FEBRUARI
BERGVIK 4/2. Riksutställning. Gävleborgs
KAF.
TROLLHÄTTAN 17-19/2. LU. Arr. Västra
Götaland Läns KAF.
SVINNINGE 17-19/2. LU Danmark.
VÄNGE 29/1. KM. Uppsala KAF.
MARS
LARVIK 2-5/3. LU Norge.
MEDÅKER 18/3. Länsutställning Västmanland och Örebro. Arr. Västmanlandsläns KAF.
VÅRGÅRDA 18/3. KM. Alingsåsortens
KAF.
VÄNGE 19/3. Länsutställning. Uppsala KAF.

APRIL
NORA 14/4. Riksutställning. Bergslagens
KAF.
MAJ
7/5. Hankamp. Bergums KAF.
BERGVIK 20/5. Riksutställning. Gävleborgs
KAF.
27/5. Riksutställning. Bergums KAF.
JUNI
KNIVSTA 6/6. Riksutställning "Hona med
kull". Uppsala KAF.
OKTOBER
TIERP 28/10. Riksutställning. Uppsala KAF.
NOVEMBER
BERGVIK 18/11. Riksutställning. Gävleborgs KAF.
DECEMBER
MANTORP 2/12. Riksutställning. Västra
Östergötlands KAF.
ÖSTUNA 3/12. Länskamp Stockholm/Uppsala. Uppsala KA.
VÅRGÅRDA 9-10/12. Riksutställning.
Alingsåsortens KAF.
2018
HERNIG 6-11/11. Europautställning
Danmark.

ÅRSMÖTE I SKARABORGS KAF
Skaraborgs KAF ordnar bedömning av kaniner för stamboksförning i Longs byggdegård söndagen
26 februari 2017 med början kl. 09.00. Anmälningar till bedömningen insändes senast 12/2-17 till:
Ewa Asp Axtorp 531 96 Lidköping, eller på e-post: redeal.asp@gmail.com. Tel: 0510-14270. Anmäl
ningsavgift 50 kr/djur betalar du på plats.
Efter bedömningen blir det årsmöte som beräknas börja ca 11.00.
Som vanligt blir det val av ledamöter och funktionärer, arbetsprogram för året. Ni som har förslag till
förändringar eller motioner sänder in dessa till Anders Blom senast 20 februari.

Skaraborgs KAF hälsar alla medlemmar välkomna till ett trevligt årsmöte med fika.

Viktigt till barometern!
Det är viktigt att föreningarna tänker på att så fort en utställning är planerad så är det bra om detta kommer med i barometern. Detta underlättar för såväl utställare, prisdomargruppens ordförande som ska fördela domaruppdragen och för redaktören. Det är även viktigt att man skickar informationen om utställningen BÅDE till redaktören och webmastern så det kommer in i tidningen och
på hemsidan.
Mediagruppen
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Köp från

MATERIALLAGRET
Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund
erbjuder sina föreningar och enskilda medlemmar följande service
Order över 500 kr mot postförskott
Leveranstid 21 dagar
Inkl. moms. Frakt tillkommer

Beställning sker
skriftligen eller per
telefon

Trycksaker och materiallager Ludvig Karlsson
Blomg. 9, 561 35 Huskvarna, Tel. 036-13 50 61,
070-32 60 710, luddekarlsson@telia.com

Rabatter till läns- och lokalföreningar: 10 % vid order på minst 2.500 kronor

MATERIAL
Slaktdjurspåsar starka genomskinliga
storlek 250×700 mm 100 st	  150:––
Märktänger Hauptner
Tång för stora raser m. 2 siffersatser och tusch 1600:––
Liten Hermelin-tång m. 2 siffersatser och tusch 1600:––
Tusch i tub
pr st 50:––
Ringar
pr st 20:––

TRYCKSAKER
Stramrulleband, vita för honor, skära
för hanar, gröna för ungdjur
pr st
1:50
Anmälningsblanketter för
utställningar m.m.
block 50 st 40:––
Stamtavlor
block 50 st2) 60:––
Stamtavlor, data
50 st3) 80:––
Datapoängblad		3:––
Burkort för avelskaniner
pr/100 st 100:––
”
” angorakaniner
pr/100 st 100:––
Plastskydd till poängkort med ögla
pr st
8:––
Försäljningskort Till salu-Såld
pr/100 st 60:––
Anmälningsblanketter för produkter block 25 st 35:––
Hoppreglemente		20:––
Hoppanmälningsblanketter		20:––
Hopp-tävlingsbok		35:––

Prislappar. Hederspris Blå/Gul
pr/100 st 100:––
Matrecept nr 1
pr st
1:25
Matrecept nr 2
pr st
1:25
Rasaffisch i färg
pr st 40:––
Klubbnål
pr st 25:––
Keps, blå med mocka
pr st 80:––
Vykort, kaninmotiv
pr st	  3:––
Avelspaket		130:––
Utställningspaket		160:––
Rasskyltar 1
hel upplaga 16 st 50:––
Rasskyltar 2
hel upplaga 16 st 50:––
Rasskyltar
inplastade
5:––

RITNINGAR

Burtypen ”Ballingslöv”
Betesbur, monteringsbar

pr st
pr st

30:––
20:––

Min första kanin, ny upplaga		
Stora Kaninboken, Åke Johansson		
Vädurkaniner, Åke Johansson		
Raskaniner, 86 rasbeskrivningar		
Pälsen, Åke Johansson		
Kaniner som produktionsdjur, Åke Johansson
Nordisk Kaninstandard

45:––
180:––
120:––
150:––
50:––
190:––
350:––

LITTERATUR

Anmärkningar:
2
)		levereras endast till medlemmar i RF:s läns/lokalföreningar
3
) För utskrift krävs datafil/dataprogram
1511

SKRIV ELLER RING IN DIN BESTÄLLNING TILL MATERIALLAGRET

51

KANINUPPFÖDAREN
Organ för Sveriges
Kaninavelsföreningars Riksförbund
Obeställbart sändes till
Patrons väg 12, 792 77 Nusnäs
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