
 

 

2 | KANIN STHLM | NR 1 2014 

 

Innehåll 

REDAKTION 

Ansvarig utgivare: 

Redaktör: 

Formgivare: 

Adress: 

 

 

 

Mailadress: 

Tryck & Repro: 

Omslagsbild: 

 

Nästa nummer: 

Manusstopp: 

 

Helena Snaula                    ordforande@stockholmskaf.se 

Sanna Snaula Storm          redaktor@stockholmskaf.se 

Sanna Snaula Storm          redaktor@stockholmskaf.se 

”Stockholms läns kaninavelsförening” 

Sanna Snaula Storm 

Mastvägen 3 

74632, Bålsta 

redaktor@stockholmskaf.se 

Strands Grafiska AB, Lindesberg 

Lotta Karlsson med sin BIS-kanin från LU. 

Foto: Martina Hailjen 

Juni 

Maj 

 

3 

4 

5 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

18 

 

Förord 

Utställning, Berga 

Protokoll, Årsmöte 

Husdjursmässan 

Klubbmästerskap 

Länskampen 

Juniorträff 

Utställning i Finland 

Landsutställningen 2014 

Keldjursbedömning på LU 



3 | KANIN STHLM | NR 1 2014 

 

Äntligen är nästa tidning här! Det blev ett 

ovanligt långt uppehåll eftersom förra 

tidningen kom något tidigare på grund av ett 

tidigare årsmöte och denna kommer något 

senare eftersom vi haft fullt upp inför 

Landsutställningen i Södertälje!  

 

Visst kan vi i Stockholms slå oss lite för 

bröstet nu efter att ha arrangerat ett så fint 

LU tillsammans med Uppsala? Med så många 

fina kommentarer vi fick om vårt LU så har vi 

all rätt att sträcka lite extra på oss, alla har vi 

dragit vårt strå till stacken!  Det blev även 

många fina resultat från Stockholms sida. 

Själv blev jag Bäst i ras bland 69 utställda  

Lilla silver, vem hade kunnat tro det? 

 

Redan nu är det hög tid att planera för nästa 

års LU i Vänersborg. Här är aveln i full gång 

med nio parade honor. Nu är det bara 

hoppas att de inte går tomma och att allt går 

bra med de små.  

 

Annars är det ett spännande år vi har framför 

oss. Stockholms ska totalt arrangera 5 

utställningar varav 2 är avklarade. Dessutom 

fyller föreningen hela 85 år i år vilket i sig är 

värt att fira för, hela året! 

 

Sanna 

 

 

Stora saker på gång! 
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 Stockholms läns kaninavelsförening  

inbjuder till 

  Riksutställning & Juniorutställning 
På Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge 31 Maj 2014 

(i samband med Berga-dagarna) 

RIKSUTSTÄLLNING 
Anmälningsavgifter:                   Klass A,B  70:-/djur                 Klass D,M  75:-/djur 

 

Kommissarie: Sanna Snaula Storm 070- 72 74 771  

Vandringspriser och HP i riksutställningen:  Christinapokalen (BIS),  Rosenborgspokalen 

(BIM), Norrgårdens VP (bästa vädurshona), ZOO-kompaniets VP (bästa Belgiska jätte), 

Lejonhuvad kanin HP, Norrgårdens och Stormens HP (Bästa Liten rex), Ringblommans HP 

(Bästa viltgula dvärgvädur), Silverstjärnans HP (Bästa egna Hermelin), Fyrklöverns HP (Bästa 

juniorägda dvärgvädur) 
 

JUNIORUTSTÄLLNING 

Anmälningsavgifter:       Klass A,B  70:-/djur          Max 5 djur per utställare! 
 

Pris till BIS och BIM samt Silverstjärnans HP (bästa egna Hermelin). Prisberättigad från 93,5p.  

Placering i juniorutställningen kan ej tillgodoräknas till årets utställare men kan tillgodoräknas 

till årets junior. Skriv ”juniorutställning” i din anmälan för att deltaga i juniorutställningen.  

 

 

För båda utställningarna gäller att anmälan skickas på förbundets anmälningssedel och skickas 

via post eller mail till Josefine Amnesten, Salixvägen 7B, 756 42, Uppsala eller 

j_amnesten@hotmail.com  tel: 070- 392 11 71 senast den 12 maj!  Är du osäker hur du 

anmäler dig till juniorutställningen så ring till kommissarien.  

 

Betalningen sätts in på pg 76902-6 samtidigt som anmälan! Märk betalningen med utställarens 

namn. 

Ankomst: Djuren skall vara på plats 09.30 på utställningsdagen och får ej tas från utställningen 

innan prisutdelning ca 15.00 
 

Observera att ingen försäljning av djur får ske på skolans område. Inga djur får sitta i 

transportlådor under burarna. Om ni har transportkaniner tag kontakt med kommissarien i 

god tid innan så ordnas plats åt era kaniner.  

 

Vägbeskrivning och annan info finns på www.stockholmskaf.se  

http://www.stockholmskaf.se/
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Protokoll - Årsmöte 
Folkets hus, Kallhäll, 2014-01-12 

1. Mötet öppnas 

2. Årsmötets behöriga utlysning 

 Årsmötet har utlysts på hemsida och i tidningen. 

3. Justering av röstlängden 

 21 röstberättigade medlemmar är närvarande. 

4. Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkänns.  

5. Val av mötets ordförande 

 Catharina Flodin väljs till ordförande att leda årsmötet. 

6. Val av sekreterare 

 Josefine Amnesten väljs till sekreterare. 

7. Val av justerare jämte ordförande att justera protokollet 

 Lotta Karlsson och Birgit Lundberg väljs till justerare  

8. Verksamhetsberättelse 2013 

 a) Styrelsen Marianne Jargéus läser upp rapporten (se bilaga) 

 b) Kassör Gun Nycander läser upp Kassörens rapport för 2013. Mötet tycker att det låter 

   bra.  En total förlust på drygt 19.000kr redovisas. Förlusten beror på inköp av 

   nya burar. 

 c) Länsstambokföraren  

   Birgit Lundberg läser upp rapporten. Antal stambokföringar har minskat  

   kraftigt. 92st i år jämfört med 168 st förra året. Det är den lägsta siffran sedan 

   1995. Detta matchar jordbruksverkets undersökning vad gäller antal husdjur i 

   landet. Speciellt i Stockholm har det minskat. Oklart vad det kan bero på.  

   Andra intressen, allergier, sämre ekonomi? 

9.  Revisionsberättelse för 2013 

 Annika Sone läser upp rapporten då ingen av revisorerna är närvarande. Inga anmärkningar 

 har gjorts. 

10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 

 Styrelsen får ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 
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11. Val av styrelseledamöter jämte ersättare 

 a) Val av Ordförande (2 år) nyval 

 Förslaget är att Helena Snaula sitter kvar. Mötet godkänner förslaget. 

 b) Val av Ledamot (2 år) nyval 

 Förslaget är att Lotta Karlsson sitter kvar. Mötet godkänner förslaget.   

 c) Val av Ledamot (2 år) nyval 

 Lena Österblom lämnar posten då hon flyttat från länet. Förslaget är att Annika Sone, som 

 idag är suppleant, ska väljas som ledamot. Mötet godkänner förslaget. 

 d) Val av Suppleant (2 år) nyval 

 Louise Bengtsson lämnar posten. Förslaget är att Frida Lenell ska väljas som suppleant. 

 Mötet godkänner förslaget. 

 e) Val av revisorer (1 år)  

 Förslaget är att sittande, Annelie Rehnfeldt och Rose-Marie Flodberg, sitter kvar. Mötet 

 godkänner förslaget. 

 f) Val av revisorssuppleanter (1år) 

 Förslaget är att sittande, Jessika Andersson och Margareta Hoffman, sitter kvar. Mötet 

 godkänner förslaget. 

 g) Val av Valbereding (1 år) 

 Förslaget är att Sanna Snaula Storm sitter kvar. Förslag kommer in om Anna Siekas och 

 Michaela Glansk. Mötet godkänner förslaget. 

 h) Val av Suppleant (1 år) fyllnadsval 

 Eftersom Annika Sone lämnar sin post som Suppleant så måste någon väljas dit för ett 

 fyllnadsår. Förslag om att Elisabeth Pahlm ska väljas till Suppleant. Mötet godkänner 

 förslaget. 

12. Beslut om budget och arbetsprogram för 2015 

 Förslag från styrelsen att hänskjuta detta till höstmötet. Förslaget godkänns. 

13. Beslut om nästa års medlemsavgift 

 Förslag från styrelsen att avgiften ska vara oförändrad så länge som ekonomin tillåter eller 

 så länge som vi får ha. Det kommer att diskuteras på stämman om enhetlig avgift i hela 

 landet.  

14. Rätt att teckna föreningens konto 

 Oförändrat; Ordförande och Kassör. Mötet godkänner. 

15. Juniorverksamhet 

 Det har varit några populära träffar under det gågna året. Det kommer att hållas en stor  
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 keldjursbedömning på LU.  Det planeras även en prova-på hoppning till våren. 

 Verksamheten vill gärna ha in förslag från juniorerna själva. 

16. Förbundsstämman 

 Det kommer att hållas ett separat styrelsemöte den 5 februari där vi kommer att gå 

 igenom  motionerna. Alla medlemmar är välkomna. Meddela ordförande i förväg om 

 man vill komma, så får man ta del av motionerna i förväg.  

17. LU 2014 

 Detta jättejobb går framåt. Nu är det 1,5 månad kvar. Det behövs hjälp med praktiska 

 saker på plats som byggning 27/2 kl 09.00 och rivning 2/3, folk till informationen, bärare. 

 Alla som kan anmäler sig. 

18. Inkomna motioner, rapporter och skrivelser 

 Inget inkommet. 

19. Övriga frågor 

 a) Zoo-butik 

 Under husdjursmässan kom Arken Zoo Vinsta vid Bromma plan fram och visade intresse 

 för att köpa in raskaniner. Till henne kan man höra av sig om man vill sälja kaniner dit. 

 johannamariawickstrom@gmail.com  

20. Dag för höstmötet 2014 

 Förslag är 5 oktober på Stora skuggans 4H- gård.  

21.  Mötet avslutas 
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 Husdjursmässan 3-6 jan 
Den 3-6 Januari fanns Stockholms KAF 

som vanligt på plats under 

husdjursmässan.  I år hade vi ett 15-tal 

olika raser och vi lockade som vanligt 

många besökare till vår monter.  

 

Under helgen fanns det diverse djurslag att 

titta på så som fåglar, hundar, katter, grisar 

och mycket, mycket mer! Vi hade vår 

monter belägen längst ned i hallen vid 

kaninhoppningen som vanligt, men trots 

den något dolda placeringen så var 

montern ofta överfylld av människor som 

villa klappa kaniner eller hade funderingar 

kring kaniner. Mest populärt var som 

vanligt de lite mer udda raserna. Att klappa 

på den mjuka rexpälsen, på den lurviga 

angoran eller den jättestora Franska 

väduren var nog favoriterna bland 

besökarna.   

 

Givetvis hade många besökare redan 

husdjur men det fanns även de som var 

nyfikna på att skaffa kanin eller hur det 

fungerade med vår verksamhet. Både 

under fredagen och lördagen tog vårt  

PR-material helt slut och under helgen 

delades samtliga kvarvarande tidningar ut 

av Kanin STHLM! Förhoppningsvis kanske 

det bidrog till någon ny medlem i 

föreningen som också vill pröva denna 

hobby!  

 

På fredagen hölls även den årliga 

keldjursbedömningen, i år med något färre 

kaniner men lika entusiastiska kaninägare! I 

år segrade en isabellafärgad korsning. 

Segrare i keldjursutställningen 

Hårt tryck i vår monter!  Foto: Josefine Amnesten 

Text: Sanna Snaula Storm 
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 Klubbmästerskap 12 Jan 
Den 12 Januari höll Stockholms KAF sitt 

årliga Klubbmästerskap. Detta år prövade 

vi att ha det i samband med Årsmötet 

vilket fungerade väldigt bra. 

 

I år var det något färre anmälda kaniner, 

116 mot förra årets lite drygt 150. Troligen 

berodde minskningen på den ovanligt 

problematiska hösten så vi får ta nya tag 

igen nästa år!  

 

Även om antalet kaniner minskat hade inte 

kvalitén på kaninerna minskat. 

Chefsdomare Markus Hagström hittade 

tillsammans med Pierre Eriksson Lilla 

wiener, blå på 95,5p ägd av förra årets 

seniormästare Marianne Jargéus. Det 

räckte för att försvara sin titel som 

seniormästare även för år 2014.  

Man hittade även ett stort antal 95 

poängare, där ibland två svarta Liten rex 

ägda av förra årets juniormästare Louise 

Snaula Storm. Hon tog hem titeln för tredje 

året i rad och får därmed behålla 

vandringspriset för gott som juniorerna 

tävlat om sedan 1994 med tre raka 

inteckningar. 

 

 

Till vänster, Seniormästare Marianne Jargéus och till höger Juniormästare Louise Snaula Storm 

Text & Bild: Sanna Snaula Storm 
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 Resultat 
Seniormästare Marianne Jargéus, Lilla wiener, blå 95,5p 

Juniormästare Louise Snaula Storm, Liten rex, svart 95p 

 

Roland Längebys VP Marianne Jargéus, grupp hanar 284p 

Rolf Johannesdotters VP Lena Österblom, Rysstecknad Hermelin 

Gösta Ohlssons VP Ingrid Norman, Hermelin vit blåögd 280,5p (tog hem priset) 

Förgätmigejs HP Sara Sundqvist, viltgrå 94p 

 

Klass A 
1. Marianne Jargéus, Sollentuna, Lilla wiener, blå 3,0 284p 
2. Carina Gunnarsson, Sollentuna, Dvärgvädur, viltgrå 1,2 283,5p 
3. Sanna Snaula Storm, Bålsta, Lilla silver, svart 0,1 95p 
4. Louise Snaula Storm, Bålsta, Liten rex, svart 1,0 95p 
5. Lotta Karlsson, Ekerö, Hermelin, zobeltecknad blå 1,0 95p  
6. Stefan o Morgan Fernlund Carlsson, Saltsjöboo, Lilla Tysk Vädur, mantel viltgrå 1,0 95p 
7. Anna Bernelöv, Upplands Väsby, Holländsk Kanin, svart, 0,1  94,5p 
8. Annika Sone, Sollentuna, Sachsengold , 0,1  94,5p 
9. Lena Österblom, Upplands-Väsby, Hermelin, svart, 0,1  94,5p 
10.Maria Ottosson, Huddinge, Holländsk Kanin, järngrå, 1,0  94,5p 
För hela prislistan se hemsidan 
 
Klass B 
1. Marianne Jargéus, Sollentuna, Lilla wiener, blå 1,0 95,5p 
2. Sanna Snaula Storm, Bålsta, Lilla silver, svart 1,2 283,5p 
3. Marianne Jargéus, Sollentuna, Liten rex, svart 0,1 94,5p 
4. Lotta Nilsson, Edsbro, Hermelin, havana 0,1 94p 
5. Lotta Karlsson, Ekerö, Hermelin zobeltecknad blå 1,0 94p  
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 Länskamp  

Stockholm - Uppsala 
Söndaden den 1 December intog 

Stockholm och Uppsala läns KAF Östuna 

bygdegård för 3:e året i rad. Det blev en 

rafflande utställning med mycket jämn 

poäng mellan länen. 

 

I år var det återigen Uppsalas tur att vara 

arrangör för Länskampen. Som vanligt 

bjöds det på glögg, gröt och diverse annat 

julmys under dagen. Domare Eva-Lena 

Lönndahl och Thérése Franck hittade två 

95,5 poängare, båda från Stockholm, och 

ett stort antal 95p från båda länen.  

 

Även fast Uppsala anmält fler kaniner, 87 

mot Stockholms 74, så tog Stockholm hem 

vinsten för andra året i rad. Slutsumman 

blev 949p till Stockholm och 948p till 

Uppsala.  

Vi önskar Uppsala bättre lycka till 2014 när 

Stockholm står som arrangör för vad som 

nu blivit en trevlig tradition i länen. 

 

Se hemsidan för prislistor. 

De 10 bästa utställarna från båda länen. Foto: Martina Haijlen  Text: Sanna Snaula Storm 
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Juniorträff 
… Med seniorinvation! 

Söndagen den 16 November samlades en 

skara juniorer i Folkets hus i Kallhäll för 

att ha lite keldjursbedömning, 

fotografering och fika tillsammans!´ 

 

Keldjursbedömningen dömdes av 

Marianne Jargéus som debuterade som 

keldjursdomare och skötte sig galant. Det 

var ca 14 kelkaniner anmälda och det var 

väldig variation mellan färg, päls och 

storlek.  

Segrade gjorde Linnea Mälman med sin 

lilla Lejonhuvade kanin Love som fick 49p 

av 50 möjliga. Tvåa kom Beatrice 

Christersson med kaninen Grey som också 

fick 49p och trea kom Linda Nycander 

med sin kanin Lakrits som fick 48,5p.  

Linnea Mälman med Love            Beatrice Christersson med Grey    Linda Nycander med Lakrits 

Text & Bild: Sanna Snaula Storm 
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Utställning i Finland 
Den 7 Februari möttes jag och Thérése 

upp vid tåget på Stockholm Central för 

vidare transport till Arlanda. Dock många 

timmar där i väntan på flyget som 

dessutom var försenat. Fram kom vi till 

slut och klockan var närmare 24.00 finsk 

tid då vi checkade in på fina hotell 

”Hilton”. 

Efter en god hotellfrukost på lördag 

morgon blev vi hämtade av Vilja som 

transporterade oss till utställningsplatsen 

(en liten trevlig bygdegård). Efter lite kaffe 

började vi döma. Vi fick se en hel del olika 

raser men dvärgvädurarna var flest till 

antal .  

 

När en kanin av rasen beige kom upp på 

bordet blev jag näst intill lyrisk. Har ju haft 

dem själv en gång i tiden men gav upp dem 

pga deras otrevliga temperament. Thérése 

fick utställningens enda holländare- 

orättvist.  

 

När bedömningen var klar stod det klart att 

en satin madagascar kom etta. Eftersom 

det på en finsk utställning ska utses 

placering 1-7 behövdes så en uttagning av 

placering 2-6 av de som uppnått 95p. 2a 

kom en White zobel blå dvärghare. Jag 

minns inte resten av de placerade men det 

var bl.a. en tan, 2 dvärgvädurar, 2 

hermeliner , en satin och en beige.  Det jag 

minns mest från mitt domarbord var alla 

fina viltgrå dvärgvädurar och så rasen 

californian som det var första gången jag 

dömde. 

Tack Finland för en trevlig utställning! Vi 

kommer gärna tillbaka. 

Bild ovan: White zobel blå Dvärghare 

 

Bild till vänster: Kanin av rasen Beige 

Text & Bild: Maria Ottosson 
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WOW vilket LU! 

Sanna, vår tidnings redaktör och tillika 

vice kommissarie under det LU vi precis 

har haft, bad mig skriva några rader om 

landsutställningen och jag tänkte att, jo 

visst, det kan jag göra, men när jag nu 

sitter här vid datorn och ska försöka 

sammanfatta allt så, ja då är det bara ett 

virrvarr av tankar som far runt och så 

många osmälta intryck att försöka bena 

ut och sortera. 

 

För ganska precis en vecka sedan vid 

tidpunkten då jag skriver detta så var det 

en enda röra i hallen, en organiserad röra 

ska dock tilläggas, med burar, spån, 

vagnar, tjocka plastrullar och folk överallt 

som alla hjälptes åt med att riva och packa 

ihop det som för de flesta i kaninkretsar är 

årets händelse, Landsutställningen. Att så 

många från andra föreningar utöver 

Stockholm och Uppsala togs sig tid att 

stanna en liten stund extra och hjälpa till 

gjorde verkligen nytta och var just där och 

då till mycket uppskattad och välbehövlig 

hjälp. Det gick fort framåt med rivandet de 

första timmarna. 

 

 

 

 

Då var den då över, det vi planerat och 

jobbat för och med i över ett års tid var 

över. 3 dagar som blivit över förväntan var 

över. Just där och då, söndag eftermiddag, 

var det mest hårt och slitsamt jobb men 

nu, en vecka senare känns det ordentligt 

vemodigt och tomt.  

 

Vart tog allt och alla vägen, alla vänner 

från olika delar av Sverige och andra 

länder, alla kaniner, allt sorlet från 

kaninprat och alla skratt, de liksom bara 

dog bort och tog slut. Jag vet inte om jag 

bara pratar för mig själv, men just nu 

känns det riktigt tomt. Men så ser jag solen  

LU-hallen med rasvinnare och scen. 

Text: Marianne Jargéus 
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 lysa utanför, går ut och kikar på de 

kaninungar som föddes hos mig under LU 

och de honor som i väntan på sina små 

kaninungar börjar stöka runt och fixa i sina 

bon och ser den gnistra till, min BIR rosett 

från LU som hänger där på väggen och 

nytändningen inför detta års avel och 

utställningar kommer smygande och 

planeringen inför vad som ska ställas nästa 

LU tar fart och form. 

 

För mig personligen var 2014 års LU första 

Landsutställningen som jag planerade och 

satsade rejält inför. Med några enstaka 

lejonhuvade kaniner att ställa inför tidigare 

års LUn så har landsutställningen mest varit 

en trevlig och kul ”grej” men med de poäng 

jag fått på mina Lilla Wiener under hösten 

så kändes LU detta år lite extra spännande 

och det har blivit många timmar hos 

kaninerna veckorna innan,och vilket LU det 

blev, helt över min förväntan, inte bara för 

min egen del gick det otroligt bra utan även 

för många av oss i Stockholms KAF. Vilka 

resultat vi fick! 

 

Vi i Stockholm kan stoltsera med att inte 

bara tillsammans med Uppsala ha 

arrangerat ett LU som för många besökare 

varit mycket speciellt, uppskattat och över 

förväntan. Ett LU som, för oss som på olika 

sätt jobbat med arrangemanget, har varit 

fyllt av värmande och positiva 

kommentarer och reaktioner med så 

många lovord att man stundom blivit 

mållös och 

rörd, men 

det har 

framförallt 

varit ett LU 

som gått 

otroligt bra 

resultat-

mässigt för 

våra 

medlemmar 

i Stockholms 

Läns KAF.  

 

 

”Best in Show” kaninen var vår, Lotta 

Karlssons otroligt fina zobel blå hermelin 

som fick 96p vann över alla andra kaniner 

och fick sitta i den fina BIS buren längst 

framme vid scenen. Vi har en svensk 

juniormästare i vår förening, Louise Snaula 

Storm som med sin fina grupp svarta Liten 

rex hanar, för andra året i rad tog hem den 

mycket åtrovärda titeln och många av våra 

duktiga medlemmar fick plocka priser från 

det dignande prisbordet och vi hade flera 

mycket bra placeringar på prislistorna här 

är några exempel:  

 

Tre ”topp 30 placeringar” i Klass A 

Tre ”topp 30 placeringar” i Klass B 

En 6e plats i Klass E, Familjegrupp 

En 5e plats i Klass G, Elitgrupp 

Och inte mindre än 6 st Bäst i Rasen! 
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 Jag hoppas att dessa fina resultat i 

föreningen ska kunna vara till inspiration 

för oss alla, för nya medlemmar såväl som 

gamla och hoppas att det för er som 

kanske inte lyckades toppa formen på 

kaninerna till just detta LU ska gå bättre till 

nästa gång. Det har sannerligen inte varit 

en lätt match att inför detta LU toppa 

formen på djuren, vädrets makter och 

annat har inte stått oss bi. 

 

Med de mycket smickrande orden från 

förra förbundsordförande Åke Johansson i 

tankarna vill jag avrunda denna lilla skrift, 

ta min kaffekopp och gå ut i solen och para 

för förhoppningsvis nya avkommor till LU i 

Vänersborg 2015: 

 

”jag har varit med på vart enda LU sedan 

vi började med det och detta är det bästa 

jag varit på hittills” 

Ja gott folk, WOW vilket LU vi har haft! 

Vinnaren i klass K, produkter. 

Tovade filtstövlar 96p, Anna-Karin Åhsgren 

Foto: Martina Haijlen 

Vinnarna i Svenska foders avelspris 2014 

Foto: Martina Haijlen 

Prisbordet                                                                                                             Foto: Martina Haijlen 
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Vinnaren i klass K, produkter. 

Tovade filtstövlar 96p, Anna-Karin Åhsgren 

Foto: Martina Haijlen 

Vinnarna i Svenska foders avelspris 2014 

Foto: Martina Haijlen 

Hermelin, Zobel blå, 96p                                              Liten rex, svart, 95p 

Lotta Karlsson, Ekerö                                                    Louise Snaula Storm, Bålsta 

Lilla wiener, blå, 95p                                                   Lilla silver, svart, 95p 

Marianne Jargéus, Sollentuna                                   Sanna Snaula Storm, Bålsta 

Svensk päls, 94p                                                           New Zealand red, 95p 

Annika Sone, Sollentuna                                              Ylva Mårtensson, Täby 
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Ett 40 tal kaniner var anmälda till 

lördagens kelkaninbedömning. Det blev 

höga poäng då de allra flesta var 

välskötta och i fin kondition. Här kom 

kaniner i alla färger och öronställningar.  

 

Sötast var nog kaninen som slutade som 

4a på utställningen. En svart scheck- 

tecknad vädur med ett öra upp och ett 

öra ned.  Vann gjorde kaninen Theo en 

viltgul manteltecknad vädur. Stolt ägare 

var Jennifer, Julia och Johanna Sjörin. 

Theo uppnådde 50 poäng av 50 möjliga. 

 

Maria Ottosson som dömde kaninerna 

och hade Louise Bengtsson som sin 

assistent. 

 

Keldjursbedömning på LU 

Vinnaren Theo med alla tre tjejerna samlade och sina priser.                         Text: Maria Ottosson 

Tack till Kicki Ahvander och 

Berit Dunnachie som 

sponsrade LU med  

både glaskonst och 

handgjorda mattor! 

Tack till Gnagarboden som sponsrade LU med 

diverse nödvändiga saker samt till prisbordet! 
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 Tack till Södertälje Turistbyrå! 
 

Vi vill passa på att tacka Södetälje Turistbyrå med Aljoša 

Lagumdžija i spetsen för all hjälp och stöttning under 

arbetet med marknadsföring inför LU 2014. Ni har varit 

fantastiskt roliga att samarbeta med, alltid lika nyfikna 

och positiva. Vad sägs om att det på Södertälje 

Turistbyrå ni inför LU finns en monter som visar 

utställningskaniner (i plysch dock) med bedömningskort 

och rosetter. Där finns också angoraullprodukter samt 

plyschkaniner som hoppar hinder.  

Ett stort tack även till Täljehallen 

som lät oss hyra deras hall och 

varit behjälpliga under hela 

arbetet samt under helgen! 

Hjälp oss att bli årets förening! 
En nyhet från Förbundet i år är att man kommer att utse  

årets förening! Tävlingen går ut på att den förening som 

ökat mest procentuellt vid årets slut får titeln ”Årets förening”.  

 

Vi behöver därför din hjälp att värva nya entusiastiska  

medlemmar till vår förening! 

Juniorer, se hit! 
I år har Förbundet infört en ny tävling avsedd för landets juniorer 

”årets junior”. Tävlingen går ut på att utse årets bästa juniorutställare. 

De 5 juniorer som placerar sig högst i prislistan i klass A eller B på 

riksutställning, länsutställning, klubbmnästerskap, specialutställningar 

för svårtecknade eller avvikande hår etc. erhåller poäng till tävlingen. 

Den högst placerade får 12p och sedan sjunkande 10, 8, 6 och 4p. 

Första utställningen i Stockholm där du kan plocka poäng blir  

på Berga 31 Maj! För andra utställningar, se www.skaf.info 
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Stockholms Läns Kaninavelsförening 

Ordförande 
Helena Snaula 

Mastvägen 3 

74632 Bålsta 

Tel: 070 365 10 65 

ordforande@stockholmskaf.se 

 

Ledamot 
Annika Sone 

Tel: 070 482 63 13 

 

Lotta Karlsson 

Tel: 073 960 25 11 

 

Josefine Amnesten 

Tel: 070 392 11 71 

Kassör 
Gun Nycander 

Sollidenvägen 10 

183 65 Täby 

Tel: 070 562 73 33 

kassor@stockholmskaf.se 

 

Suppleant 

Marianne Jargéus 

Tel: 073 377 90 78 

 

Frida Lenell 

Tel: 070 665 95 77 

 

Elisabeth Pahlm 

Tel: 073 697 99 94 

Sekreterare 

Josefine Amnesten 

Salixvägen 7B 

756 42 Uppsala 

Tel: 070 392 11 71 

sekreterare@stockholmskaf.se 

 

Revisor 

Annelie Rehnfeldt 

Tel: 070 526 81 42 

 

Rose-marie Flodberg 

Tel: 070 400 03 01 

Materiallagret 

Annelie Rehnfeldt 

Tel: 070 526 81 42 

materiallager@stockholmskaf.se 

 

Ungdsomsverksamhet 

Sanna Snaula Storm 

Tel: 070 72 74 771 

 

Fadderverksamhet 

Annika Sone 

Tel: 070 482 63 13 

 

Hemsidan & Tidningen 

Sanna Snaula Storm 

webmaster@stockholmskaf.se 

Valberedningen 

Sammankallande 

Sanna Snaula Storm 

Tel: 070 72 74 771 

 

Michaela Glansk 

Tel: 070 848 62 16  

 

Anna Siekas 

Tel: 073 753 50 28 

 

Stambokförare 

Birgit Lundberg 

Tel: 08 712 81 59 

 

Carina Gunnarsson 

Tel: 070 310 68 63 
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