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Ja, äntligen vår säger jag! Kaninerna har fått 

ungar och de första har börjat utforska 

miljön utanför boet. Det har blivit ljusare 

dagar och varmare ute och nu vågar man 

hoppas på att vi kanske får sommar igen 

ändå, det verkade lite tveksamt ett tag! 

När jag skriver detta är det inte långt kvar 

tills jag får ta på mig min vita mössa med 

blå/gul rosett framtill och brodyr i guld där 

det står ”Enskilda gymnasiet”. När ni har 

denna i handen har jag redan haft den på 

och tagit den av. Det känns helt ofattbart 

men samtidigt är jag väligt förväntansfull! 

Vad som med kändes ofattbart var när jag 

fick hålla i tidningen som jag själv skrivit. 

Det var en speciell känsla och jag hoppas att 

ni uppskattar den och kommer fortsätta 

göra i framtiden. Men glöm inte att utan er 

blir det ingen innehållsrik och intressant 

tidning! Till detta numret har vi fått en del 

medlemmar som delat med sig av lite olika 

historier. 

 

Jag önskar er alla en riktigt fin sommar! 

 

 

Sanna 

 

 

Äntligen vår! 
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Höstmöte 

HÖSTMÖTE 2013-10-06 
 

Dagordning 
1.Mötets öppnande 
2.Fråga om mötets behöriga utlysande 
3.Justering av röstlängden 
4.Fastställande av dagordningen 
5.Val av Ordförande att leda höstmötet 
6.Val av sekreterare för höstmötet 
7.Val av två justerare, tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande, justera 

protokollet. 
8.Beslut om arvoden   
9. Förslag till arbetsprogram och budget för 2014 
 

A) Ekonomiska situationen, budget för 2013 
 

B) Utställningar: KM, Berga-vår 
 

C) Stambokföringstillfällen och utställning för stambokföring 
 

D) Kursverksamhet 
 

E) Juniorverksamhet 
 

f) Övrig verksamhet, Temadag med föreläsare, resor 
 

 
10.Hemsida /Kanin Stockholm 
11. LU 2014 
13.Rapporter och skrivelser 
13.Övriga Frågor 
14.Dag för Årsmöte 2014 
15.Mötets avslutande 
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Välkommen på höstmöte 
I folkets hus i Kallhäll 6 oktober klockan 09.00 

Varmt välkomna på höstmöte den 6 oktober i Folkets hus i Kallhäll. Vi kommer börja dagen med 

att hålla vårt årliga höstmöte, se dagordning på sidan bredvid. Efter höstmötet kommer 

veterinären Helene Alm och föreläser för oss om sjukdomar på kaniner. Helene Alm är 

specialicerad på just kaniner och driver djurkliniken ”Tyresö Djurklinik”. Se gärna på 

www.tyresodjurklinik.se  

Föreningen erbjuder mat till självkostnadspris. Maten förbokas hos Lotta Karlsson på 

L8_333@hotmail.com senast 29 september. 

Vägbeskrivning till Kallhäll—Folketshus 

Med bil: 

Kör E18 norrut. Tag höger av mot Kallhäll. Följ Kallhällsleden och sväng höger vid Kallhälls 

station. Längre fram till vänster (framför konsum) finns en parkering där du kan parkera. Därifrån 

ser du Folketshus. 

Kommunalt: 

Pendeltåg norrut mot Kungsängen/Bålsta. Gå av vid Kallhäll och gå över gångbron, tag höger 

efter konsum. Rakt fram ser du Folkets hus. 
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Äventyr på Åland! 
Det var en helt vanlig eftermiddag, jag hade 

kommit hem från skolan och satt och pratade i 

telefonen. Helt plötsligt kommer pappa med 

hemtelefonen och säger ”det är någon från 

Mariestad”. Vem känner jag där? Tänkte jag 

och tog luren.  

I andra ändan fanns Kjell Carnbrand som 

undrade om jag var intresserad av att åka på 

ett ”dommaruppdrag” till Åland. Han hade fått 

höra att jag brukade döma keldjur och var bra 

på det och den 11 maj skulle Ålands KAF hålla 

en keldjursbedömning. Givetvis tackade jag ja 

till erbjudandet! 

 

Den 11 maj styrde vi kosan tidigt på morgonen 

mot Kapällskär där vi skulle ta färja över till 

Åland. Med vi menar jag mig själv och mitt 

resesällskap i form av min Mamma och Martin 

Härle som var uppe på besök.  

Vi anlände till Åland kvart i ett lokal tid och var 

framme på 4H-gården runt kvart över ett. 

Bedömningen skulle börja två så vi fick lite tid 

att titta runt på gården på de olika djuren.  

Det var inte speciellt stort, men här fanns både 

kalvar, lamm, höns med kycklingar, kaniner, 

marsvin, ankor, grisar och getter. Det var 

väldigt rent och fint och djuren hade fina hagar 

och hus där de kunde gå in. 

 

När bedömningen skulle börja så fick jag först 

döma 10 renrasiga kaniner som hade en 

inoficiell tävlan och ville bli dömda efter 

standarden.  

På färjan över till Åland                                                         4H– gården 
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 Först blev jag lite nervös eftersom jag inte 

riktigt var förberedd på detta men det visade 

sig bara vara ”vanliga” raser. Fem stycken 

dvärgvädurar och fem stycken hermelin i 

rexpäls. Bäst bland de renrasiga blev en 

viltgrå dvärgvädur på 93p. Överlag var djuren 

ganska gamla och inte i utställningskondition 

så därför blev poängen inte så höga. 

I keldjursklassen fanns med 10 kaniner i 

blandade raser, färger och teckningar. De 

flesta var renrasiga och köpta från svenska 

uppfödare men de var av någon anledning 

sålda utan stamtavla, vilket ägarna verkade 

lite besvikna över. De hade trott att de 

automatiskt fick en kanin med stamtavla om 

de köpte en renrasig kanin och de var inget 

större fel på kaninerna utan de hade utan 

tvekan klarat sig på en riksutställning! De 

önskade i vilket fall lite tips på uppfödare 

runt Stockholm som sålde kaniner med 

stamtavla så jag rekommenderade dem till 

några runt Stockholm. 

 

 

Text och bild: Sanna Snaula Storm 
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Jag köpte nyligen in lite nya Hermeliner då 

jag tänkt starta upp lite nya projekt med att 

få fram Hermeliner i viltblå. Jag köpte mig en 

fin blå hermelin hona men hade ingen 

lämplig hane, så jag korsade henne med en 

tan brun hermelin hane som kunde bära blått 

och förväntade mig att få lite otter svart och 

otter blå. Men när ungarna kom visade det 

sig att det blev två otter svarta och två 

järnotter! Jag blev väldigt fundersam, hur 

kunde jag få järnotter?  

Jag frågade runt med tidigare ägare och 

ingen kändes vid att hon var enfärgad 

järnblå. Det var en liten överraskning för mig 

men nu vet jag ju att hon kan ge järnfärgade 

ungar. Det som var lite positivt med detta var 

att jag insåg hur fint det är med otter och 

bestämde mig för att ha lite otter blå med 

som jag kan krosa med mina viltblå 

hermeliner i framtiden. 

Men min otur med dolt järnanlag slutade 

inte där. Jag köpte en väldigt vacker svart 

hermelin hane som var svensk champion och 

tänkte använda honom för att förbättra 

kropparna och pälsen hos de viltblå. Jag 

korsade honom med en viltgrå hona med 

anlag för blått. Det såg ut som jag fick två 

svarta och en viltgrå vilket jag blev väldigt 

glad över. Men efter några dagar såg de 

svarta inte svarta ut längre, de visade sig vara 

järngrå! Jag blev lite fundersam, han kunde 

inte vara viltsvart (järngrå i dubbel 

uppsättning) eftersom de inte fanns någon 

järngrå i stammen. Så han måste vara 

enfärgad järngrå. Hur stor är chansen att jag 

lyckats köpa två kaniner som båda är 

enfärgad järngrå? 

 

Vi får se hur detta slutar, kanske får jag 

övergå till järngrå när alla bär anlag. De är ju 

trots allt en mycket vacker färg det med! 

 

Camilla Öhrström 

Loveangels kaningård 

Ungar i konstig färg 
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I början av juni 2012 åkte jag på semester till 
bekanta i Halland. Åkte då också med Gösta 
Möller och Ing Marie Toborn på besök till 
Gunnar Johansson som föder upp dvärg 
vädur, hermelin och nu även dvärg hare. 
Dessutom har de 2 fjordhästar + 2 araber , 
katter och en amazonpapegoja vid namn 
Klara . Klara var 35 år gammal och en riktig 
pratkvarn.  

Kaninerna var inhysta i alldelaes nya burar i 
ett ljust och fint stall. Vi Gick runt och tittade 
på många fina dvärg vädurar och hermeliner 
i färgen viltgrå. Flera kullar fanns i nämda 
raser och även 2 små kullar med dvärg harar. 

Dvärgharar fanns i färgerna viltgrå, vit 
rödögd och även en mycket fin hane i färgen 
svart otter. I en kull fanns en mycket söt liten 
unge även den  svart otterfärgad. Efter att 
detta skrevs har harbeståndet utökats med 
några fina importer från england.  Gunnar 
har också haft en hel del framgångar med 
sina egenuppfödda dvärgharar.  

 
Maria Ottosson 

Kaningårdsbesök i Källsjö 

Bildtext 

Över t.v. Otter svart dvärghare 

Undre t.v. Vit rödögd dvärghare 

Övre t.h. Viltgrå dvärgvädur 
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Fylla i en stamtavla, hur? 
Nu när kaningårdarna är fulla med små 

kaninungar som skuttar runt i burarna är det 

hög tid att snart börja skriva stamtavlor på 

alla de små. Men hur fyller man i en 

stamtavla korrekt? Här kommer en guide! 

Till höger ser vi en påhittad stamtavla.  Vi 

börjar med att fylla i vilken ras kaninen är vid 

(1), det är alltså bara renrasiga kaniner som 

får ha en stamtavla. Sedan fyller man i vilken 

färg kaninen är (2), man skriver även om 

kaninen är av avvikande hår här (t.ex. 

hermelin fuchs). Man fyller först i avvikande 

hår, eventuell teckning och sist färg.  

Sedan kommer vi till en punkt som inte är 

ifylld på denna stamtavla, nämligen 

kaningård (3), denna ska bara fyllas i om 

kaningården är registrerad.  Sedan ska 

uppfödare (4) fyllas i och här ska uppfödarens 

namn fyllas i och inte kaningårdsnamn.  (5) 

postadress till uppfödaren (6) postnr till 

uppfödaren (7) postort till uppfödaren samt 

hemnr (8) och mobilnr (9) till uppfödaren. 

Om kaningården har en hemsida fylls den i 

vid (10) och email vid (11), annars kan dessa 

lämnas tomma.  

Nu har vi kommit till kulluppgifter och då 

börjar vi med när kaninen är född (12) samt 

kön (13) som ska fyllas i 1.0 för hane och 0.1 

för hona. Kaninens invividnummer, antingen 

ringnr eller vänster öra fylls i vid (14) och om 

kaninen har något namn skrivs det vid (15). 

Sedan har vi antal föddsa ungar (16) och med 

det menas antal födda ungar, inte 

överlevande. Sedan antal hanar (17) och 

honor (18) samt färgvariationer (19) i kullen. 

Om alla är samma färg är variationen 0 i 

kullen.  

Nu ska vi börja fylla i förfädernas uppgifter. 

Alla fylls i på samma sätt så därför förklarar 

jag inte på varje förfäder hur man gör. Färgen 

fylls i på förfödern vid (20). Om förfädern är 

svensk champion skrivs summan in (21), om 

inte lämnas denna tom. Individnr fylls i för 

förfädern (22) och höger öra (23).  Sedan ska 

exitör fyllas i (24) och det är viktigt att alla 

delpoäng samt summa står med här. Om 

kaninen är stambokförd ska 

stamboksnummer finnas med (25).  Sedan för 

man över från förälderns stamtavla uppgifter 

för uppfödaren (26) samt dennes postadress 

(27), postnummer (28) och postort (29).  

Vid (30) ska uppfödarens medlemsnr samt 

län (31) fyllas i. Ort (32) och datum (33) när 

stamtavlan skrivs under (34).  

 

Vid punkt (35) lämnas allt tomt till och med 

att kaninen stambokförs då stambokföraren 

fyller i. Du måste dock fylla i ditt 

uppfödarnummer (36). 
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 Vårutställning på Berga 
Till i år hade vi bokat bättre väder mot förra året 

då det regnade, hela dagen. Till en början såg 

det ut som vädergudarna hört vår bön, men 

fram mot eftermiddagen öppnade sig himmelen 

över Berga Naturbruksgymnasium. Men vi 

klarade oss lindrigt undan! 

Det var en hyffsat stor skara utställare som 

anmält kaniner till årets Berga. Vi fick ihop 

ungefär samma antal djur som förra året, ca. 260 

stycken. I år hade vi Eva– Lena Lönndahl som 

chefsdomare som till sin hjälp hade Pierre 

Eriksson, Stefan Fernlund samt Affe Hedlund, 

som även dömde juniorutställningen. 

Bedömningen flöt på bra och vi var klara med 

bedömningen runt halv tre.  

Både i riksutställningen och juniorutställningen 

fanns det några djur som glänste lite mer än de 

andra. För att nämna några så var det nog få som  

inte såg den fantastiska Sallandern, ägd av Sören 

Jansson, som belönades med 95,5p och senare 

blev utnämnd till Best in show. Även Rose-Marie 

och Urban Anderssons fantastiska Tan stack ut 

lite extra och de lyckades både få en grupp hanar 

på 285,5p och Bäst i motsatt kön på 95,5p. 

Även på junioruställningen fanns många fina 

kaniner och domare Affe Hedlund berömde hur 

rena kaninerna juniorerna visade upp. Högst 

poäng stod en dvärgvädur manteltecknad 

madagasar för samt en dvärgvädur viltgrå för. De 

belönades båda med 95p vardera. Den viltgrå 

ägd av Tobias Kurtsson utnämdes till Best in 

show. Något som var lite unikt var att i 

juniorutställningen var samtliga kaniner i 

prislistan (94p och mer) hanar. Det fanns tre 

honor på 93,5p och där vann en viltgul 

dvärgvädur, ägd av Olivia Janzon, och blev BIM. 

Best in show, Sören Jansson, Sallander 95,5p 
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Bäst i motsatt kön 

Rose–Marie & Urban Andersson, tan, svart 95,5p 

 

Juniorutställningen 

Best in show 

Tobias Kurtsson, Dvärgvädur, viltgrå 95p 

Bäst i motsatt kön 

Olivia Janzon, Dvärgvädur, viltgul 93,5p 

Övriga vandrings– och hederspriser 
 

Christinapokalen: Sören Jansson, Ekolsund, Sallander 95,5p 

Rosenborgspokalen: Rose-Marie & Urban Andersson, Linghem, Tan, svart 95,5p 

Norrgårdens vandringspris (bästa vädurshona): Camilla Hedberg, Fransk vädur, chinchilla 94p 

Zoo-kompaniets VP (bästa belgiska jätte): Annika Larsson, Visby, viltgrå 94p 

Lejonhuvad kanin i Sveriges HP till bästa man: Elin Lundkvist, Klintehamn, viltgrå 94,5p 

Lejonhuvad kanin i Sveriges HP till bästa hane: Ottilia Olsson, Visby, vit rödögd 94,5p 

Lejonhuvad kanin i Sveriges HP till bästa junior: Ottilia Olsson, Visby, vit rödögd 94,5p 

Fyrklöverns HP (bästa dvärgvädur ägd av stockholmsjunior): Linn Lingedal, Huddinge, viltgul 93,5p 

Norrgårdens och Stormens HP för Bästa Liten rex: Anna Ohlson, Stockholm, blå 94p 

14 | KANIN STHLM | NR 2 2013 

         Klass A - vuxna djur 
 1 Rose-Marie o Urban Andersson Linghem 3,0 Tan, svart 285,5 p 

 2 Sören Jansson Ekolsund 0,1 Sallander 95,5 p 

 3 Caroline o Pierre Liljeberg  Skebobruk 3,0 Dvärgvädur, viltgrå 284,5 p 
 Eriksson 

 4 Familjen Bäcke/Millberg Falun 3,0 Dvärgvädur, viltgrå 283,5 p 

 5 Ewelyn Nordsten Strängnäs 3,0 Lilla Chinchilla 283 p 

 6 Stefan o Morgan Fernlund  Saltsjöboo 1,0 Lilla Tysk Vädur,  95 p 
 Carlsson  manteltecknad viltgrå 

 7 Maria Ottosson Huddinge 1,0 Holländsk Kanin, järngrå 95 p 

 8 My Hemphälä Saltsjö-Boo 1,0 Lilla Tysk Vädur, viltgrå 95 p 

 9 My Hemphälä Saltsjö-Boo 1,0 Lilla Tysk Vädur,  95 p 
  manteltecknad viltgrå 

 10 Elin Lundkvist Klintehamn 0,1 Lejonhuvad kanin,  94,5 p 

 11 Lotta Nilsson Edsbro 0,1 Hermelin, svart 94,5 p 

 12 Lotta Nilsson Edsbro 0,1 Hermelin, havana 94,5 p 

 13 Ottilia Olsson Thuresson Visby 0,1 Lejonhuvad kanin, vit rödögd 94,5 p 

 14 Elin Lundkvist Klintehamn 0,1 Lejonhuvad kanin, viltgrå 94,5 p 

 15 Laura Mehtonen Urjala, Finland 1,0 Hermelin, zobeltecknad brun 94,5 p 

 16 Angelica Norberg Skärplinge 1,0 Belgisk Hare, tan-tecknad  94,5 p 

 17 Maria Ottosson Huddinge 1,0 Holländsk Kanin, japantecknad 94,5 p 
   svart/gul 

 18 Sören Jansson Ekolsund 1,0 White, svart 94,5 p 

 19 Stefan o Morgan Fernlund  Saltsjöboo 1,0 Lilla Tysk Vädur, järngrå 94,5 p 
 Carlsson 

 20 Ola Werme Mjölby 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 94,5 p 

 21 Camilla Öhrström Västerhaninge 1,0 Hermelin, svart 94,5 p 

 22 Sanna Snaula Storm Bålsta 1,0 Lilla Silver, svart 94,5 p 

 23 Annika Larsson Visby 1,0 Sachsengold 94,5 p 

 24 Ewelyn Nordsten Strängnäs 1,0 Alaska 94,5 p 

 25 Carina Gunnarsson Sollentuna 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 94,5 p 

  zobeltecknad blå 
 26 Hanna Eriksson Björklinge 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 94,5 p 

 27 Elin Lundkvist Klintehamn 1,0 Belgisk Hare, viltröd 94,5 p 

 28 Christina o Bengt Gårdman  Linghed 1,0 Hermelin, vit rödögd 94,5 p 
 Jonsson 

 29 Sandra Gustavsson Bålsta 1,0 Hermelin, vit rödögd 94,5 p 

 30 Louise Bengtsson Norrtälje 1,0 Hermelin, bourgogne 94,5 p 

 31 Laura Mehtonen Urjala, Finland 1,0 Dvärgscheck, svart/rödgul 94,5 p 

 32 Ottilia Olsson Thuresson Visby 1,0 Lejonhuvad kanin, ryss  94,5 p 
  tecknad zobelbrun 

 33 Angelica Norberg Skärplinge 1,0 Tan, svart 94,5 p 

 34 Matilda Hedberg Borlänge 1,0 Angora, vit rödögd 94,5 p 

  

 35 Hanna Eriksson Björklinge 1,0 Dvärgvädur, manteltecknad  94,5 p 

  Viltgrå 
 36 Katrin Swärd Tumba 1,2 Hermelin, fuchs vit rödögd 282 p 

 37 Ottilia Olsson Thuresson Visby 0,1 Lejonhuvad kanin,  94 p 
  zobeltecknad brun 

 38 Sanni Siren Turku Finland 0,1 Engelsk Scheck, svart 94 p 

 39 Alexandra Larsson Gagnef 0,1 Hermelin, fuchs vit rödögd 94 p 

 40 Maria Heina Norra Sorunda 1,0 Dvärgvädur, madagaskar 94 p 

 41 Ulrika Eneskjöld Bålsta 1,0 Dvärgvädur, madagaskar 94 p 

 42 Mette Andersson Västerås 1,0 Dvärgvädur, viltgul 94 p 

 43 Annika Larsson Visby 1,0 Belgisk Jätte, viltgrå 94 p 

 44 Anna Ohlson Stockholm 1,0 Liten Rex, blå 94 p 

 45 Hanna Eriksson Björklinge 1,0 Dvärgvädur, manteltecknad  94 p 
  chinchilla 

 46 Anna Siekas Upplands Väsby 1,0 Lejonhuvad kanin,  94 p 

 47 Jonny Edlund Norrtälje 1,0 Deilenaar 94 p 

 48 Jenny Andersson Björklinge 1,0 Belgisk Jätte, vit rödögd 94 p 

 

   Klass B - Undgjur 
 1 Rose-Marie o Urban Andersson Linghem 1,2 Hermelin, vit rödögd 283 p 

 2 Stina Jacobsson Hemse 0,1 Holländsk Kanin, japantecknad 94 p 
   svart/gul 

 3 Rose-Marie o Urban Andersson Linghem 0,1 Hermelin, viltgrå 94 p 

 4 Camilla Hedberg Sundborn 0,1 Fransk Vädur, chinchilla 94 p 

   Klass C - Juniorutställning 
 1 Tobias Kurtsson Ljusterö 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 95 p 

 2 Daniel Janzon Märsta 1,0 Dvärgvädur,  95 p 
  manteltecknad  
  madagaskar 

 3 Emma Dahlberg Brandbergen 1,0 Fransk Vädur,  94,5 p 
  manteltecknad blå 

 4 Theo Kurtson Ljusterö 1,0 Lilla Havana 94,5 p 

 5 Emma Hogenfält Visby 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 94,5 p 

 6 Emma Hogenfält Visby 1,0 Dvärgvädur,  94 p 
  manteltecknad viltgrå 

 7 Pontus Hedberg Sundborn 1,0 Fransk Vädur, chinchilla 94 p 

 8 Ottilia Olsson Thuresson Visby 1,0 Dvärghare, vit rödögd 94 p 

 9 Linda Nycander Täby 1,0 Hermelin, fuchs vit rödögd 94 p 
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 35 Hanna Eriksson Björklinge 1,0 Dvärgvädur, manteltecknad  94,5 p 

  Viltgrå 
 36 Katrin Swärd Tumba 1,2 Hermelin, fuchs vit rödögd 282 p 

 37 Ottilia Olsson Thuresson Visby 0,1 Lejonhuvad kanin,  94 p 
  zobeltecknad brun 

 38 Sanni Siren Turku Finland 0,1 Engelsk Scheck, svart 94 p 

 39 Alexandra Larsson Gagnef 0,1 Hermelin, fuchs vit rödögd 94 p 

 40 Maria Heina Norra Sorunda 1,0 Dvärgvädur, madagaskar 94 p 

 41 Ulrika Eneskjöld Bålsta 1,0 Dvärgvädur, madagaskar 94 p 

 42 Mette Andersson Västerås 1,0 Dvärgvädur, viltgul 94 p 

 43 Annika Larsson Visby 1,0 Belgisk Jätte, viltgrå 94 p 

 44 Anna Ohlson Stockholm 1,0 Liten Rex, blå 94 p 

 45 Hanna Eriksson Björklinge 1,0 Dvärgvädur, manteltecknad  94 p 
  chinchilla 

 46 Anna Siekas Upplands Väsby 1,0 Lejonhuvad kanin,  94 p 

 47 Jonny Edlund Norrtälje 1,0 Deilenaar 94 p 

 48 Jenny Andersson Björklinge 1,0 Belgisk Jätte, vit rödögd 94 p 

 

   Klass B - Undgjur 
 1 Rose-Marie o Urban Andersson Linghem 1,2 Hermelin, vit rödögd 283 p 

 2 Stina Jacobsson Hemse 0,1 Holländsk Kanin, japantecknad 94 p 
   svart/gul 

 3 Rose-Marie o Urban Andersson Linghem 0,1 Hermelin, viltgrå 94 p 

 4 Camilla Hedberg Sundborn 0,1 Fransk Vädur, chinchilla 94 p 

   Klass C - Juniorutställning 
 1 Tobias Kurtsson Ljusterö 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 95 p 

 2 Daniel Janzon Märsta 1,0 Dvärgvädur,  95 p 
  manteltecknad  
  madagaskar 

 3 Emma Dahlberg Brandbergen 1,0 Fransk Vädur,  94,5 p 
  manteltecknad blå 

 4 Theo Kurtson Ljusterö 1,0 Lilla Havana 94,5 p 

 5 Emma Hogenfält Visby 1,0 Dvärgvädur, viltgrå 94,5 p 

 6 Emma Hogenfält Visby 1,0 Dvärgvädur,  94 p 
  manteltecknad viltgrå 

 7 Pontus Hedberg Sundborn 1,0 Fransk Vädur, chinchilla 94 p 

 8 Ottilia Olsson Thuresson Visby 1,0 Dvärghare, vit rödögd 94 p 

 9 Linda Nycander Täby 1,0 Hermelin, fuchs vit rödögd 94 p 
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 Klass D - hona med kull 
1 Angelica Norberg                                 Skärplinge                  Dvärgvädur, viltgrå                        94   p 

 

Klass M - Ungdjursgrupp 
1 My Hemphälä Saltsjö-Boo Lilla Tysk Vädur, järngrå 95 p 

2 Maria Ottosson Huddinge Holländsk Kanin, viltsvart 95 p 

3 Emma Ahlin Lärbo Dvärgvädur, viltgul 94 p 

4 Pernilla Heineborn Grödinge Liten Rex, ryss teckand svart 94 p 

5 Marianne Jargéus Sollentuna Lilla  Wiener, blå 94 p 

6 Angelica Norberg Skärplinge Tan, svart 94 p 

Skånsk kaninutställning 
Den 8 juni höll Skåne läns kaninavelsförening sin 

årliga utställning på Skurupsmarknad. Det var ca 

130 anmälda kaniner och dömde gjorde Ingela 

Larsson samt Daniel Lindbladh. 

Det var första gången jag besökte utställningen 

i Skurup. Jag var både med och byggde innan, 

bar under utställningen och rev efter, så jag fick 

verkligen ut maximalt av min vistelse där! Trots 

att det var början av juni månad hade 

skåningarna fått ihop ett helt okej djurantal. 

Övervägande utställare var från Skåne men det 

fanns även några från Halland. Själv ställde jag 

inte utan var endast besökare.  

Utställningen tog plats utomhus med trevliga 

utställningsburar väl avsedda för att användas 

för just utomhusuställningar. Bedömningen 

började med de två anmälda hona med kull, en 

Madagaskar hermelin med tre ungar samt en 

Thyringer med sju ungar. Båda visade sig vara i 

bra skick och Hermelinen belönades med 94,5p 

och Thyringern med 95p.  

De sju thyringerungarna ägda av Martin Härle 

Text och bild: Sanna Snaula Storm 
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Bedömningen flöt på och visst märktes det 

att djuren inte var i sitt bästa skick utan att 

värmen börjat ta ut sin rätt på både färg 

och pälsar. Domarna hittade ändå ett 

hyffsat stort antal 95 poängare och även 

en Alaska som var väldigt väldigt nära att 

nå upp till 95,5p. Den nämnda Alaskan 

blev senare Best in show på utställningen. 

Förutom Alaskan belönades även ett antal 

Tan och Hermeliner med 95p. 

Best in show blev som sagt den vackra 

Alaskan, ägd av Pentti Ristinmaa och Carin 

Öhman. Bäst i motsatt kön blev en 

Hermelin, Zobel brun ägd av Ingemar 

Åkesson. Det fanns även en del specialpriser att 

tävla om. Bland annat tävlade man om en 

jubileumspokal för bästa skånska förening. Först 

till fem inteckningar tog hem priset för gott och 

man räknade de bästa 10 kaninerna från varje 

förening. Under dagens utställning hade Arlöv 

presterat bäst och tog hem sin femte och sista 

inteckning i priset. 

Ägarna till de 10 bästa kaninerna i Arlöv 

fr.v. Ebba Printzlow, Louise Printzlow, Martin Härle, Carin 

Öhman och Pentti Ristinmaa 
Bäst i motsatt kön 

Ingemar Åkesson 

Hermelin, Zobel brun 95p 

Best in show Pentti Ristinmaa & Carin Öhman, Alaska 95p 
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 Dvärgvädur, en charmig ras 
Dvärgväduren är en av de populäraste raserna 

sedan många år, både vad det gäller antal 

stambokförda och utställda kaniner. Den har 

varit min favorit ras i mer än 30 år. Under 

dessa 30 år har rasen förändrats en hel del 

både vad det gäller temperament och exteriör.  

Rasen är godkänd i väldigt många färger och 

teckningar och det är stimulerande för det gör 

att de flesta borde kunna hitta någon färg eller 

teckningsvariant som de vill ägna sig åt. Tyvärr 

lockar det även en del till att friskt blanda färger 

i beståndet av avelsdjur. Dvärgväduren finns 

även i flera hårlag t.ex. rex, fuchs och angora. 

Det gör att alla kan hitta sin favorit att jobba 

med. 

Under de här 30 åren har jag också sett hur det 

”gått mode” i vissa färger. Från början var det 

nästan bara madagaskar, isabella och siames 

som fanns. Det var de färger som Adrian de 

Cock, rasens skapare i Holland framför allt 

avlade på. Sen kom en period då de svarta var i 

majoritet, därefter en period med blåa och 

senare viltgrå. De viltgrå har nästan helt tagit 

över och det beror i första hand på alla Tyska 

importer. Chinchilla är numera också en populär 

färg. Själv har jag också haft dessa färger men 

madagaskar är den färg som jag troget hållit 

fast vid hela tiden och från att på senare år ha 

varit ovanlig så har den börjat komma tillbaka 

på utställningarna igen. 

Även Mantelteckningen har förändrats mycket 

under dessa år. Vid min start med rasen 

kallades teckningen för ”brokad” och var 

beskriven så här i standarden från 1972: ”Envar 

i denna standard beskriven pälsfärg samt 

brokade är tillåten. De brokade ska ha en 

erkänd färg på vit botten. Det gives inga regler 

för teckningen men minst ¼ och högst ¾ av 

djurets översida ska vara färgad.” Kaniner med 

en teckning som vi i dag eftersträvar nollades då 

som ”övertecknade”. Normen ändrades sen i 

1986 års standard till den så kallade 

”mantelteckningen” där man i stället krävde 

mer färg och mindre vitt i teckningen. 

Rasens storlek och därmed vikt har också 

förändrats en hel del. Adrian de Cock i Holland 

ville att det skulle vara en dvärgras och vikten i 

Holland har alltid legat låg. I Tyskland, England 

och Schweiz har rasen varit större och därmed 

tyngre och med alla Tyska importer till Sverige 

har väldigt många Dvärgvädurar också här blivit 

stora och tunga. Det tycker jag är synd för då 

tappar man en del av de ursprungliga 

kriterierna för en dvärgras. Kroppen ska vara 

kort och bred och ge ett kompakt intryck. 

Många Dvärgvädurar är idag enligtmin åsikt 

alldeles för långa i kroppen. I Storbritannien har 

man infört en ny variant ”Lop Miniature” som  
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 Dvärgvädur, en charmig ras Miniature” som har betydligt lägre vikt max 1,6 

kg och som namnet anger mindre kropp. 

Akilleshälen för de små Dvärgvädurarna har 

alltid varit öronen. En liten kort kropp har oftast 

också kortare öron. Det följs åt genetiskt. De 

större, längre kropparna har längre öron. 

Huvudets utformning är det mest framträdande 

draget för denna ras och även här finns det idag 

många olika ”huvudtyper”.  De kan variera allt 

från snipiga långa skallar till tjocka skallar med 

löst skinn. Idealet är att hitta en skalle som är 

runt och knubbigt med kort nosparti och 

tillplattad panna. Öronens form, längd och 

tjocklek varierar också mycket. Formen ska vara 

skedformad vilket är precis som det låter. Breda 

med avrundad form nertill och utplattade, inte 

dubbelvikta (ganska vanligt på just tunna öron). 

Tjockleken på öronen varierar kraftigt, från 

väldigt tunna nästan genomskinliga öron till 

tjocka med mycket brosk. De tjockare öronen är 

tyngre och faller bättre ner efter huvudets sidor. 

Förutom skedformen ska öronen helst hänga i 

”hästskoform” vilket innebär att de framifrån 

sett pekar inlåt mot halsen i en mjuk båge. Har 

skallen ordentlig bredd på hjässan så faller 

öronen bättre ner på sidorna. 

Min erfarenhet är att de tunna, dubbelvikta 

öronen lätt går i arv och tyvärr också ofta hänger 

ihop med kroppsstorleken. De hänger inte heller 

i hästskoform utan pekar mer utåt. Det är de 

små exemplaren av rasen som oftare har dessa 

öron. Förmodligen är det arvet från Hermelin 

förfäderna som ger detta. Hermelinen har ju 

korta, tätt ihop, upprättstående öron mitt på 

hjässan. 

Att skapa en liten kompakt, grov kropp med 

trubbigt huvud och kraftiga, skedformade öron i 

rätt längd som hänger i hästskoform är idealet, 

men ack så svårt! 

 

Birgit Lundberg - Flåhackebackens dvärgvädurar 
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