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Sommaren är så gott som över. I skrivande 

stund lyser solen, men de kalla vindarna tar 

över och det känns rätt svalt ute faktiskt. För 

de flesta är nog avelssäsongen avslutad och 

nu sitter vi alla hemma och väntar på att se 

resultatet av årets avelssäsong.  För egen del 

blev det många kullar i år, vi får väl se om det 

var ett bra eller dåligt beslut! 

 

För föreningens del så stundar snart 

höstmöte, Täby, Länskamp, ja hösten har 

definitivt en hel del att bjuda på.  Det betyder 

även att vi inom föreningen måste hjälpas åt 

så att vi orkar genomföra detta på bästa 

tänkbara sätt. När man gör det tillsammans 

blir det så mycket roligare! 

I detta nummer har vi fått två tappra 

medlemmar som skickat in lite material till 

tidningen. Det uppskattas väldigt mycket. Om 

du sitter hemma med något du vill säga, eller 

kanske bara en bild på din kelkanin så tveka 

inte att skicka in den. Mailadressen hittar du 

på baksidan av tidningen. 

 

Sanna 

 

 

Utställningssäsong 
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 The UK-tour 
Nu har vi varit på resande fot igen. Ja för 

de som känner oss väl så vet de nog hur 

mycket vi flänger. Denna gång fick vi 

idéen att bila över till England. Sagt och 

gjort, resan bokades och vi gav oss av! 

Den 12 augusti började resan med 

fullpackad Volvo mot Malmö som var 

slutdestination för dagen. Förutom oss två 

fanns även tre kaniner, ett antal fiskar 

samt 10 ägg med i bilen. Dock var det 

enbart äggen och två av kaninerna följa 

med oss hela vägen till England.  Sträckan 

Stockholm-Malmö är inte första gången vi 

kör så resan flöt på bra genom Sverige 

innan vi tog natt i Malmö för att tidigt 

nästa dag fortsätta mot Rødby och sedan 

vidare mot Tyskland och Holland för att ta 

färjan över till England. 

Efter långt över 200 mil i bil och ca 40 

timmar resande nådde vi vår desination, 

England! Första utmaningen var att klara 

oss av färjan, med vänstertrafik är detta 

ingen lätt uppgift. Sedan gav vi oss av till 

vår vän Paul Bentley i Crawley där vi 

bodde första dygnet. Vistelsen hos Paul 

bjöd på mycket shopping, skratt och en 

trevlig middag. Följande dagar var vi på 

kaningårdsbesök hos våra vänner Tony 

Peacock samt John Evans. Båda är mycket 

framgångsrika uppfödare av rasen Liten 

rex. John har även börjat med rasen mini 

satin som ännu inte är en godkänd ras i 

Sverige, men när den blir så är vi nog båda 

sugna på att skaffa ett par efter denna 

vistelsen. Vilka pälsar! 

 

Ingen återvändo, nu lämnar vi Sverige! I John Evans satinstall. 
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 På lördagen avnjöt vi en god middag 

tillsammans med 12 andra uppfödare, 

domare och Fur & Feathers redaktör. Vi 

fick många hyllningar för vår fantastiska 

Landsutställning som de läst om i Fur & 

Feather (deras motsvarighet till KU). Vi 

drog oss upp till hotellrummet rätt tidigt 

för att förbereda vårt föredrag vi skulle 

hålla dagen därpå under The British Mini 

rex club’s seminarium.  

Seminariumet var verkligen fantastiskt. De 

hade smyckat hallen full av Engelska 

flaggan och mini rexar i både levande form 

samt på bilder i otaliga färger.  Det syntes 

att man lagt ned många timmar på att 

förbereda detta seminariet för sina 

medlemmar.  

Förutom oss själva så fick vi lyssna på ett 

föredrag om genetik och färglära vilket var 

mycket intressant då de inte använder 

samma genkoder som vi gör. Även fast det 

var på ett annat språk och med andra 

genkoder så kunde vi hänga med vad hon 

pratade om och lärde oss ett och annat 

om hur de ser på genetiken i England. Vi 

fick även ett föredrag av den mycket 

duktiga domaren Eddie Hutchings som 

själv föder upp Rex.  Förutom det bjöds 

även på lunch, mingel mellan föredragen 

och många nyfikna personer som ville 

prata med ”the swedes”.  

 

 

I John Evans satinstall. 
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 För vår egen del gick föredraget över 

förväntan. Vi hade blivit tillfrågade att 

prata om hur man dömer i Sverige med 

fokus på Liten rex.  Vi började med lite 

knackig engelska att berätta. Frågorna blev 

många och i slutändan fick vi svårt att hålla 

tiden. När klubben i slutet av seminariet 

höll en brain storming var första 

önskemålet att svenskarna skulle komma 

nästa år med, så något bra måste vi gjort! 

Efter seminariet samlade vi ihop de sista 

kaninerna och började bege oss tillbaka till 

färjan och för den 290 mil långa resan 

hem. Många skulle säkert kalla oss galna, 

men vi planerar redan nästa resa över till 

våra vänner i England! 

 

På återseende! 

Sanna Snaula Storm & Marianne Jargéus 

 

 

Under vårt föredrag.   Foto: Garry Murphy 
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Under vårt föredrag.   Foto: Garry Murphy 

Kaningårdsbesök i Småland 
I Blomsterhult, någon mil från Fårbo i 
Småland, finns ”Edens kaniner & ull” som 
ägs av Mija Alsparr Einarsson. Mija har i 
många år haft Satinangorakaniner och 
Gotlandskaniner. Satinangora för den 
fina ullens skull och Gotlandskaniner för 
att de är så trevliga och personliga. Mija 
är intresserad av handarbete och har 
genom åren gjort många fina alster av 
ullen från satinangororna. 

Som så många andra ”kaninbitna” har 
Mija haft kaniner av och till i stort sett 
hela livet. Hon gick med i Kalmar läns 
kaninavelsföreningen 1995 och det var då 
hon kom igång på allvar med 
avelsarbetet. Sedan något år tillbaka har 
hon dragit ner satinangoraaveln, men 
fortsätter med Gotlandskaniner. Numera 
finns endast en satinangora kvar på 
gården.  

Mijas Gotlandskaniner är med i 
genbanken för rasen. Gotlandskaninen är 
en svensk gammal lantras som man 
arbetar med att bevara för framtiden. Det 
är en underbart härdig, frisk och matglad 
kanin som äter det den blir bjuden på. Det 
finns inget ”standardutseende” på en 
Gotlänning. Man väljer avelsdjuren som 
är friskast, starkast och inte efter färg, 
även om det händer ibland.  

Det skulle behövas fler kaninentusiaster 
till Gotlandskaninföreningen, som väljer 
att jobba med Genbank, hälsar Mija. 
Varför inte komplettera din kaningård 
med ett par Gotlänningar? Numera finns 
ett register över alla gotlandskaniner, där 
man som medlem kan gå in och t ex göra 
teoretiska provparningar för att finna vem 
som bäst passar ihop med de kaniner man 
själv har.  

Mijas sista satinangora. 
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 Man kan även se vilka som är mest i behov 
av att få fler avkommor, där det börjar 
"tunnas" ur i leden. Man kan även se vilka 
man kan undanhålla från parning eftersom 
det för tillfället finns gott om avkommor. 
Föreningen för gotlandskaninen önskar 
givetvis att alla gotlandskaniner skulle ha 
samma "värde" vad gäller avkommor, men 
det är något som kommer bli svårt och 
kanske rent av omöjligt att uppnå. Gå 
gärna in på hemsidan  
http://gotlandskaninen.se/ och kika runt 
lite. 

De flesta av Mijas honor och ungar bor i 
en stor box i ett svalt stall med lucka i 
väggen ut till en rastgård. De kan gå ut och 
in genom luckan på dagarna, men hålls 
inne på natten ifall räven kommer på 
besök. Hanarna bor däremot i traditionella 
fack i flervåningsburar i kaninstallet. 

Hur kommer det då sig att jag, som 
hermelinuppfödare, hamnat på 
kaningårdsbesök hos Mija? Jo, för ca 10 år 
sedan kom jag på att det bästa sättet att 
lösa semesterpassningen av mina kaniner 
var att ta med dem till lantstället vid 
Smålandskusten på somrarna. Så jag 
fixade burar till sommarstugan och så var 
det bara att packa in kaninerna i 
transportlådor och packa in dem i bilen 
med all annan semesterpackning. Men så 
var det detta med hö. Det vill jag kunna 
erbjuda kaninerna även om det finns 
grönbete. Kunde jag hitta det någonstans i 
närheten av sommarstugan? Att ta med 
från Stockholm verkar ju vrickat! Här är ju 
hö bristvara. Det borde det inte vara i 
Småland… När vi är nästan framme vid 
sommarstället passerar vi en by som heter 

Höckhult, och på den tiden såg jag att det 
stod kaninburar på en av gårdarna där. 
Efter att ha studerat ”Uppfödarregistret” i 
KU insåg jag att där fanns en själsfrände 
som också gillade kaniner. Jag ringde upp 
och berättade om mitt hö-behov och om 
mina kaniner, och sedan dess har Mija 
hjälpt mig med hö till kaninerna varje 
sommarsemester. Nu har hon flyttat till 
Blomsterhult, som ligger ett par mil bort, 
men fortsätter att hjälpa mig ändå. Det är 
alltid lika roligt att ses och prata kaniner. 
Hobbyn förenar oss kanintokar runt om i 
landet! 
Gun Nycander, Äppelblommans kaningård 

http://gotlandskaninen.se/
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Prova-på-bedömning 
I samband med höstmötet den 5 oktober i Rådsparken, Huddinge så kommer Pierre 

Eriksson att hålla en ”prova-på-bedömning” för de som är intresserade. Det hela går 

ut på att Pierre först berättar lite om kaninerna som senare ska bedömas och ger lite 

tips om vad man ska tänka på när man dömer just dessa raser. Vi kommer att 

fokusera på raserna hermelin och dvärgvädur. För att få ut så mycket av möjligt av 

prova-på-bedömningen så krävs lite förkunskaper om raskaniner och utställning. Max 

antal deltagare är 10 personer, utöver detta får man givetvis vara med och lyssna och 

lära sig men det är max 10 personer som får deltaga i prova-på-bedömningen. 

Skicka din anmälan till redaktor@stockholmskaf.se senast den 3 oktober om du vill 

deltaga. 

Sthlms minsta kaningård? 
En måndag i början av september 

knappade jag och Annika Sone in 

adressen till Tranbärets kaningård i 

Södertälje för lite kaningårdsbesök och 

lunch. 

Jag visste redan innan att Jessica hade en 
liten kaningård i en lummig trädgård, för 
det hade jag sett på bilder, men vi blev 
ändå överraskade av att den var så liten 
som den är. Kaningården består av 4 st 
burar (2 st 2-fackare) i ena hörnet av 
trädgården.  Det enda om avslöjar att det 
faktiskt är en liten kaningård där är de 
fina gallerhagarna som står uppställda på 
gräsmattan under de prunkande 
äppelträden. 4 st liten rex bor här och 
just när vi var på besök hade den ena 

honan ett litet gäng med små kaninungar 
som skuttade runt i buren. 

Första kaninen flyttade in hos Tranbäret i 

juni 2011. Det var en liten rex, i färgen 

chinchilla, som kom från Maria Ottosson. 

En liten rex blev till två och sedan flyttade 

några kaniner av rasen Lejonhuvad kanin 

in. Det var Jessica som framförallt föll för 

lejonen men då övriga familjen var helt 

såld på Liten rex och aveln med lejonen 

inte riktigt blev som hon tänkt och 

kroppen inte alltid orkade med att 

trimma dem inför utställningar så fick de 

till slut flytta till nya hem och en 

castorfärgad liten rex hona fick flytta in.  
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 Den honan var, när vi var på besök, stolt 

mamma till några underbara små svart 

och castorfärgade ungar som busade runt i 

buren och på våningen under satt Britta, 

eller Britannia som hon heter, som 

förhoppningsvis kommer bli början till 

förverkligandet av drömmen om 

manteltecknade castorfärgade liten rex. 

Medan Britta och kaninmamman fick 

sträcka på benen i varsin hage och vi 

pratade kaniner, som man så ofta gör när 

man träffar likasinnade, så smyger den lilla 

vildkaninen som bestämt sig för att bo 

under familjens redskapsbod fram och lika 

snabbt försvinner den när vi vänder på oss 

för att kika på den och den vita svans-

stumpen försvinner in under förrådsboden 

igen. 

Vi avslutar vårt lilla besök med en 

välsmakande lunch och njuter av att se 

kaninerna skutta runt i skuggan av 

äppelträden denna sensommardag. Det 

var ett mycket trevlig besök och nu håller 

vi tummarna för att det blir några 

mantlade små castorrexar på Tranbärets 

kaningård de kommande åren och att den 

lilla unghane som ska stanna ur kullen blir 

en riktig högpoängare på kommande 

utställningar. 

 

Marianne Jargéus, Förgätmigejs kaniner 

 

Stockholms minsta kaningård? 

En Liten rex, castor 

Britta, en Liten rex, brokad svart 
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Stockholms minsta kaningård? 

En Liten rex, castor 

Nu är det inte långt kvar till Stockholms läns KAF arrangerar sin jubileums-

utställning för att fira att vi fyller 85 år som förening. Vi behöver så många som 

möjligt som kan hjälpa till med att bygga, riva, bära kaniner, sätta upp kort etc. Det 

finns något för alla åldrar och kapacitet! Om du kan bidra med din hjälp skicka iväg 

ett mail till kommissarien Sanna, sannastorm@live.se 

Styrelsen informerar  

I samband med vår jubileumsutställning så är det ett lämpligt tillfälle att nominera 

någon person som du tycker gjort något extra för vår förening för förbundets 

utmärkelse Silvernål eller Guldmedalj. Se sid. 23 i stadgarna för vilka krav som bör 

uppfyllas för att bli nominerad. Stadgarna hittar du på förbundets hemsida under 

”förbundsinformation”. Om du ändå är osäker på hur man gör och vill nominera 

någon så kan du be styrelsen om hjälp. Skicka då iväg ett mail till 

ordforande@stockholmskaf.se 

 

Länskampen Stockholm-Uppsala 

Utställningsannonsen kommer att finnas på vår FB-sida samt på hemsidan inom 

kort tid. Utställningsannonsen hinner tyvärr inte med detta nummer av kanin 

STHLM. 

Julen är här! 
...Inte riktigt än! Men redan till nästa tidning så är julnumret här. Därför efterlyser 

vi nu juliga bilder, målningar, teckningar eller andra 

konstverk som vi kan pynta våran tidning med. Du 

kan antingen maila in ditt bidrag till 

redaktor@stockholmskaf.se eller skicka per post till: 

 

Sanna Snaula Storm 

Mastvägen 3 

74632 Bålsta 

Alla bidrag är varmt välkomna! 
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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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