
  

Anmäla till kaninutställning 
Följande är instruktioner hur du anmäler med hjälp av förbundets anmälningssedel 

som kan skickas in både digitalt och genom post. 

 

Förbundets anmälningssedel finns att köpa genom SKAFs materiallager och i vissa fall även 

länsföreningens materiallager. Den fyller du i för hand och postar iväg till den som är 

anmälningsansvarig för utställningen. Den digitala varianten ser likadan ut och fylls i genom excel, som 

du sedan mailar till anmälningsmottagaren. Den digitala anmälningssedeln finns att ladda ner både 

från från förbundets hemsida och även från Stockholms KAFs hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här fyller du i: 
1. Fyll i ras och färgvariant på kaninen.  

2. Fyll i vilken klass kaninen tävlar i.  

3. Fyll i om kaninen är en hona eller hane. 

4. Fyll i öronnummer i vänster respektive höger öra. Är kaninen ringmärkt skriver du ringens bokstav 

och nummer under vänster öra och uppfödarnummer i höger öra. 

5. Fyll i kaninens födelsedatum. 

6. Fyll i om kaninen är inköpt eller egenuppfödd, om kaninen är en import sätter du ett kryss under 

Import. 

7. Om du ställer ut en ungdjursgrupp (klass M) eller hona med ungar (klass D) så anger du antal ungar 

och födelsedatum. 

8. Om kaninen är till salu sätter du ett kryss under Till salu och anger priset på kaninen. 

9. Fyll i utställningsplats samt datum för utställningen. 



10. Fyll i din adress och kontaktuppgifter, inklusive ditt medlemsnummer och vilket län du tillhör, samt 

om du tävlar som junior (7-18 år) eller senior. 

11. Ange hur mycket du ska betala i anmälningsavgift. 

Notera att endast en blankett ska användas per färg/ras/klass. Har du två kaniner av samma ras men 

i olika färg och/eller i olika klasser måste du använda flera blanketter och spara dessa separat. 

12. Har du fyllt i digitalt så sparar du filen och mejlar till anmälningsmottagaren, vem som är ansvarig 

för anmälningarna står alltid på utställningsannonsen.  

13. När du skickat iväg din anmälan betalar du in anmälningsavgiften till det bankgiro/plusgiro som 

står i utställningsannonsen. 

 

 

De olika utställningsklasserna  

Klass A – Vuxna djur 

Djuren ska på bedömningsdagen vara minst 6 månader gamla. 

  

Klass B – Ungdjur 

Djuren ska på bedömningsdagen vara minst fyra månader gamla. Jätteraser (Belgisk Jätte, Tysk 

Jättescheck och Fransk Vädur) kan tävla som ungdjur fram till den dag de fyller 8 månader. 

Övriga raser kan tävla som ungdjur fram till den dag de fyller 7 månader. 

  

Klass D - Avkastningsbedömning (Hona med ungar) 

Hona med ungar som är 5-8 veckor (35-56 dagar). Alla ungar ska ha samma färg och teckning 

som mamman. Undantag finns för järngrå honor. Endast tecknade honor får ha både 

enfärgade och tecknade ungar. 

  

Klass E – Familjegrupp (Stamdjur med avkomma) 

Ett stamdjur med minst fem avkommor. Alla ska ha samma färg, teckning och hårstruktur. 

Undantag finns för järngrå djur. 

  

Klass G – Elitgrupp 

En grupp av fyra djur, som får sammansättas oavsett ras, färg, teckning, hårstruktur, kön och 

ålder. Djuren ska vara minst 4 månader. 

  

Klass K – Produkter 

Handarbeten framställda av angoragarn, kaninskinn eller andra produkter från kanin. 

  

Klass M – Ungdjursgrupp 

3-5 kullsyskon som är minst 8 veckor och högst 14 veckor. Djuren ska ha samma färg, teckning 

och hårstruktur. 

  

Registreringsbedömning Klass A – Vuxna djur 

Djuren ska på bedömningsdagen vara minst 6 månader gamla. De deltar ej i tävlingen, men 

bedömningskortet kan användas för avelsregistrering. 


