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Nu är den äntligen här, sommaren! Som vi 

längtat, nu stundar lov, semester eller kanske 

som för min del jobb. Oavsett tror jag alla är 

lättade över att sommaren är här, kaninungar 

skuttar i burarna och kaninerna är härligt 

solbrända.  

 

Det är även nu spänningen börjar tätna i 

kaningårdarna. Vilka ungar ska man spara? 

Finns ungen med DET där ute? Kommer 

kaninerna få plats i de burfack man har? Ja 

många funderingar flyger genom en 

kaninuppfödares huvud under sommaren. 

För kelägaren kanske det blir en behaglig 

sommar på landsstället med många 

maskrosblad och en svalkande bit morot i 

skuggan. 

 

För tidningens del blir det lite information om 

framtida möten men även lite resultat från 

Berga. Tyvärr har det ekat tomt i min inkorg 

på material för tidningen, jag hoppas det 

kanske trillar in något till nästa nummer så ni 

slipper läsa bara vad jag skriver! 

 

Sanna 

 

 

Sommaren är här! 
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 Norge tur och retur 
Under mycket tråkiga omständigheter 

blev det en liten spontantrip för mig 

tillsammans med Marianne Jargéus 

tidigare i våras.  

Ja det var ingen nöjesresa när Marianne 

och jag packade våra väskor och begav oss 

av mot Norge. Det var nämligen så att en 

av Nordens främsta uppfödare av Lilla 

wiener och blå wiener hastigt gått bort 

och nu stod hans änka kvar med ett stort 

antal kaniner som hon ville bli av med så 

fort som möjligt. Vi begav oss av kvällen 

innan avtalad dag och sov över hos min 

morfar på vägen, sedan var det bara upp 

tidigt och raka vägen till Norge.  

 

Strax innan norskagränsen mötte vi upp 

en annan uppfödare av Lilla wiener, 

nämligen Katrin Alfredsson som också 

följde med för att se om det fanns något 

att tillföra i hennes avel. Vi fick ett varmt 

välkomnande av domare Jonny Lyshaug 

som visade oss vägen. Hemmet var 

beläget i vacker natur på en höjd med 

otrolig utsikt. I norge är kaninhållningen 

något annorlunda än i Sverige, så trots att 

det var en vanlig villa så rymdes här ca 

200 kaniner när det varit som mest. Nu 

fanns ungefär ett 40-tal kvar då samtliga 

kaniner av rasen Blå wiener redan fått nya 

hem. 

Kaninerna var organiserade i olika stall, ett 

för honor med ungar, ett för avelshanar 

och sen fanns även ett stort antal 

uteburar som jag gissar var avsedda för 

tävlingsdjuren. Dessa var dock tomma nu. 

Vi började genast att titta på kaninerna, 

Marianne och jag hade redan diskuterat 

innan vad hon behövde för sin avel och 

bestämde oss rätt snabbt för en hona med 

4 ungar i sin kull. Det blev ett 

problematiskt val eftersom en unge 

givetvis kom lös i stallet och ville inte låta 

sig bli fångad. 

 

Efter mycket ålande på golvet var ungen 

fast och alla i sin låda. Vi tittade ut en till 

hona med 5 ungar i sin kull som också fick 

följa med hem till Sverige. Det fanns ett 

stort antal honor som vi tyvärr inte kunde 

välja på eftersom de hade alldeles för små 

ungar för att klara en resa på 5 timmar. 

Sist men inte minst så plockade vi ut en fin 

avelshane med fantastisk wienerpäls. 

Katrin Alfredsson fick också med sig 4 nya 

kaniner hem till Sverige. 

 

Det var en trevlig dag trots de tråkiga 

omständigheterna. Vi får hoppas att Kais 

minne lever kvar tillsammans med de 

kaniner som nu flyttat till Sverige för 

vidare avel av rasen.  
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Infångad Lilla wiener-unge 

Marianne känner och klämmer 

Sto-KAF 85år! 
Stockholms läns kanin-avelsförening fyller hela 85 år!  

Detta vill vi givetvis fira lite extra och har därför bokat 

lokalerna ute på Täby galopp den 25 oktobet där vi 

kommer att hålla vår jubileums-utställning. Har du 

någon bra idé på  vad vi kan göra för att fira lite extra?   

Hör av dig då till vår ordförande Helena Snaula på 

ordforande@stockholmskaf.se 

Nya avgifter 
På stämman i samband med Landsutställningen 

beslutades att från och med 1 November 2014 

kommer enhetlig avgift att gälla i hela landet. För nya 

medlemmar gäller även att om man betalar sin 

medlemsavgift den 1 November eller senare så gäller 

betalningen även för nästkommande år. 

 

Nya avgiter 

Senior                 400kr 

Junior                    300kr 

Familjemedlem   150kr 
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Vårutställning på Berga 
Den 31 Maj var det dags för Stockholms 

årliga riksutställning i samband med 

Bergadagarna på Berga naturbruks-

gymnasium. För tredje året i rad 

arrangerade vi även en juniorutställning 

som även detta år var mycket 

uppskattad. 

Som vanligt när vi arrangerar Berga på 

våren hade vädergudarna försett oss 

med ostadigt väder men inne i lokalen 

höll vi oss i alla fall hyffsat torra. 

Utställningen lockade i år 223 katalog-

nummer varav 28 var kaniner till 

juniorutställningen. Chefsdomare Maria 

Ottosson hade till sin hjälp Pierre 

Eriksson och Stefan Fernlund, som först 

dömde juniorutställningen.  

 

Tillsammans hittade de en 95,5 

poängare samt drygt ett tjugotal 95 

poängare. I juniorutställningen fanns en 

95,5a och en 95a. Dagens två 

högpoängare var en Lilla tysk vädur som 

ställdes av Stefan Fernlund och Morgan 

Carlsson samt en Hermelin som ställdes 

av junioren Max Betchel. För Max del 

var det extra roligt eftersom han är 

hyffsat ny medlem i föreningen och 

presterar redan gosa resultat! 

I klass D, hona med kull, togs vinsten 

hem av Annika Sone som ställde en 

Dvärgvädurshona med sex ungar som 

skrapade ihop inte mindre än 95 poäng. 

För Annikas del var det hennes första 

95a och att få det i klass D är inte illa. 

Klass M, ungdjursgrupp, segrades av en 

trio blå dvärgvädur på 95,5 poäng som 

ägdes av Camilla Söderros. 

Vi hoppas att ni alla hade en trevlig dag 

och att vi syns i Täby i höst 
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Best in show, Lilla tysk vädur 95,5p 

Bäst i motsatt kön, Sachsengold 94,5p 

Best in show juniorutställningen, Hermelin 95,5p 

Resultat 
Klass D 

1.Annika Sone, Sollentuna, Dvärgvädur, viltgul 95p. 

2.Minna Hawée, Enköping, Hermelin, rex castor 94,5p. 

 

Klass M                                                                                          Bäst i motsatt kön juniorutställningen, Tan 95p 

1.Camilla Söderros, Torshälla, Dvärgvädur, blå 95,5p. 

2.Sanna Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex, vit rödögd 94,5p. 

3.Louise Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex, svart 94,5p. 

4.Louise Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex, svart 94,5p. 

5.Annika Larsson, Romakloster, Belgisk Jätte, järngrå 94,5p. 

6.David o Hampus Andersson, Västerås, Hermelin, järngrå 94,5p.  

 Tvåan i klass D, hona med kull. 
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 Klass A 

1.Stefan Fernlund o Morgan Carlsson, Saltsjöboo, Lilla Tysk Vädur 95,5 p. 

2.Lotta Karlsson, Ekerö, Hermelin, zobeltecknad blå 285 p. 

3.Familjen Bäcke/Millberg, Falun, Dvärgvädur, viltgrå 284,5 p. 

4.Caroline Liljeberg o Pierre Eriksson, Skebobruk, Dvärgvädur, viltgrå 284 p. 

5.My Hämphälä, Saltsjöboo, Lilla Tysk Vädur, viltgrå/järngrå 283,5 p. 

6.Carina Gunnarsson, Sollentuna, Dvärgvädur, viltgrå 283,5 p  

 

Klass B 

1.Sanna Snaula Storm, Bålsta, Liten Rex,vit rödögd 94,5 p. 

2.Anna-Karin Åhsgren, Gävle, Angora, vit rödögd 94,5 p.  

 

Fullständiga prislistor finns på hemsidan, www.stockholmskaf.se 

______________________________________________________________________________________ 

Höstmöte  2014-10-05 
I Rådsparken 4H-gård, Huddinge den 5 Oktober klockan 10.00 

 

Varmt välkomna på höstmöte den 5 oktober i Rådsparken i Huddinge. Vi börjar höstmötet 

klockan 10.00 och föreningen bjuder i vanlig ordning på fika.   

 

Varmt välkomna önskar styrelsen! 

 

Vägbeskrivning 

Med bil: 

Huddingevägen väg 226 förbi Stockholmsmässan söderut. Passera fyrvägskorsningen med 

OKQ8 på vänster sida och statoil på höger sida. Passera även nästa korsning och lägg dig efter 

den i vänster fil. Sväng vänster in på Lännavägen. Tag sedan andra höger in på 

Kommunalvägen. Passera skolan som är på höger sida. Efter ca 100m kommer Huddinge 

kyrka, Rådsparken ligger nere i grönområdet. 

Kommunalt: 

Se www.sl.se  

 

Besöksadress 

Rådsvägen 17 

141 48 Huddinge 
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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.Medlemsavgifter 2014 

 

 10.Förslag till arbetsprogram och budget för 2015 
Ekonomiska situationen för 2014 
Utställningar: KM, Berga-vår 
Stambokföringstillfällen och utställning för stambokföring 
Kursverksamhet 
Juniorverksamhet 
Övrig verksamhet, Temadag med föreläsare, resor 

 

11.Hemsida/Stockholms Nytt 

 

12.Rapporter och skrivelser 

 

13.LU 2014 

 

14.Motionerna som beslutades på stämman 2014    
 

13.Övriga Frågor   
 

14.Dag för Årsmöte 2015 
 

15.Mötets avslutande 
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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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