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Ordförande har ordet 

 
Hej!  
 
Då var det dags för 2016 års första nummer och för en gångs 
skull så tycker jag faktiskt inte att tiden har flugit iväg, jag 
tycker snarare att vi har hunnit med en hel del redan trots att 
det bara har gått 3 månader av det här året.  
 
Vårt kaninhopparår i Värmland började den 20 februari då vi 
hade vår första tävling och även årsmötet i samband med 
tävlingen. Där delades priserna ut till Årets Ekipage som år 
2015 tilldelades Freija Persson och Silverados Nicco Starlight, 
Årets Eldsjäl som gick till den välförtjänta vinnaren Yvonne 
Karlsson och Årets Värmlänning som är den kanin som 
placerat sig bäst på alla tävlingar under hela året, vilket i år var 
min alldeles egna Zeus, Flammans Black Magic.  
 
Jag vill tacka allihop för en jätterolig första tävling, ett bra och 
givande möte och självklart vill jag tacka så mycket för att jag 
fick ytterligare två års förtroende som ordförande i klubben. Det 

här betyder att jag går in på mitt tredje år som ordförande och jag är så otroligt taggad på allt som det 
här året har att erbjuda. När jag ändå pratar styrelse så kan jag meddela att vårt arbete är i full gång. 
Vi har hunnit beta av ett styrelsemöte där vi har planerat in sommarens tävlingar med KM, 
Lillerudsdagar, Gammelvala och allt vad det innebär! Det kommer vara en del kvällstävlingar och vi 
har även planerat in en uppvisning som kommer att äga rum i Svanskog den 5 maj. Förutom det här 
så kan jag avslöja att det kommer att hända en hel del annat roligt under året, så håll er uppdaterade 
på våra olika forum där vi lägger ut information så ni inte missar något kul!  
 
På årsmötet tillsattes en liten redaktionsgrupp så nu har jag nya friska krafter som ska hjälpa mig att få 
ihop en så bra tidning som möjligt till er medlemmar. Men det här betyder inte att ni inte kan skicka in 
material, tvärt om. Vi vill ha så mycket material som möjligt, så skicka in bilder på era kaniner ute i 
vårsolen, en liten text om er första tävling eller kanske något kaninrelaterat pyssel, allt är välkommet. 
Ju fler bidrag desto roligare!  
 
I det här numret kan ni läsa om lite nya regler som började gälla 1 januari i år. Dessutom finns 
tävlingsresultaten från våra första tävlingar, pyssel, medlemsintervjuer och annat smått och gott. Som 
vanligt så finns tävlingsprogrammet på Skuttli och jag vill även poängtera att de fullständiga 
tävlingsresultaten finns där. Funderar ni på pinnar, uppklassningar eller cert så rekommenderar jag att 
ni tittar där och även håller koll i tävlingsboken, för visst har ni kvar den trots att vi inte längre måste? ;) 
 
Nu är det dags att runda av den här texten, ta hand om er och era kaniner och njut av värmen som 
börjar komma så hoppas jag att vi ses ute på tävlingarna framöver. 
 
Kram Miranda Wigander 
Huvudredaktör och ordförande 
 

 

 

 
På framsidan: Flammans Black Magic ”Zeus” – Årets Värmlänning 2015 
 
Kollage på föregående sida: Fossa, Adde, Sally, Värmlänningar på Kista, Zeus, Liz, Lovis  
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Att bli medlem i Värmlands Kaninhoppare 
 

Medlemsavgiften är 200 kr för 12 månader.  
 

Är man fler i familjen som vill bli medlemmar går det att lösa familjemedlemskap som  
kostar 300 kr för 12 månader för alla som bor på samma adress! 

 
 

Avgiften betalas till 
 

Värmlands Kaninhoppares Plusgiro nr 644 16 00-1 
Ange namn, adress, telefon och glöm inte ditt födelsenummer! 

 
Efter din medlemsregistrering får du som ny medlem snart ett välkomstbrev och  

Värmlands Kaninhoppares klubbtidning Hoppnytt. 
 
 

Välkommen! 
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Styrelsen 2016 
Värmlands Kaninhoppare 

 
 
Ordförande 
Miranda Wigander, Skolvägen 13, Deje, 073-141 18 42 
info@flammans.com 
 
 
Vice Ordförande  
Anette Aronsson, Sonatvägen 12, Arvika, 070-325 31 06 
viceordforande@varmlandskh.se 
 
 
Kassör 
Yvonne Karlsson, Skolvägen 13, Deje, 073-752 28 29 
kassor@varmlandskh.se  
 
 
Sekreterare 
Henrietta Ahlenius, Strömsborg, Borgvik, 070-674 13 48 
borgviksform@telia.com 
 
 
Ledamöter 
Anna-Lena Haglund, Humlekil, Övre Berget, Arvika, 070-649 52 74 
annalenahaglund@tele2.se 

 

 
Veronica Axelsson, Svartå herrgård 2, Filipstad, 072-518 23 88 
ljungberg@hotmail.com 
 
 
Erica Svensson, Fågelvägen 8, Filipstad, 073-841 68 23 
swensson96@hotmail.com 
 
 
Jeanette Gustavsson, Bror Linds väg 3, Arvika, 070-877 87 68 
jeagu@yahoo.se 
 
 
Suppleanter 
Desireé Aronsson, Sonatvägen 12, Arvika, 070-325 31 06 
desiree.aronsson@arvika.se 
 
 
Karin Molin, Lövåsen 415, Dyltabruk, 073-364 49 55 
simoneholm@telia.com 
 
 
Anna-Lena Flink, Gräsholmen 525, Degerfors, 076-671 00 01 
swensson96@hotmail.com 
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Presentation av redaktionen 
Namn: Miranda Wigander 
Ålder: 22 år, fyller 23 år i oktober 
Vad vill du tillföra till klubbtidningen? Jag har suttit som redaktör sedan ett par år tillbaka, 
anledningen är att klubbtidningen är väldigt uppskattad av många medlemmar vilket gör att allt jobb 
blir väldigt värdefullt när tidningen väl kommer ut till er alla. Som ansvarig redaktör vill jag ge ut en 
tidning med mycket varierande och läsvärt material som alltid blir lika rolig att få hem i brevlådan.  

 
Namn: Desireé Aronsson 
Ålder: 15 år 
Vad vill du tillföra till klubbtidningen? Jag vill införa nya innovativa artiklar. 
 

Namn: Nathalie Månsén 
Ålder: 23 år 
Vad vill du tillföra till klubbtidningen? Jag har alltid haft ett intresse för att skriva, och att få 
kombinera det med ett av mina största intressen, kaniner tycker jag är superkul. Jag vill dela med mig 
av tips, råd och information som alla kaninägare bör veta. 
 

Namn: Jeanette Gustavsson 
Ålder: 38 år 
Vad vill du tillföra till klubbtidningen? Jättekul att få vara med på detta och vara flera som 
samarbetar för tror det är bra med olika tankar och idéer. Denna tidning tycker jag kan växa och bli 
större. Vill gärna vara med och påverka tidningen framåt, om jag lyckas får man väl se.  
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Värmlands Kaninhoppares plusgironummer är 644 16 00-1. 
Skriv ditt namn samt datum 
för den tävlingen du betalar för på inbetalningen. 
 

 
Alla anmälningar till klubbens tävlingar gör du på Skuttli. 

Gå till www.skuttli.se, logga in med ditt användarnamn och lösenord. 
 
 
 
I menyn väljer du 'Tävlingar', letar upp den tävlingen du vill anmäla till och klickar på knappen 'Anmäl' 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nu får du upp anmälningssidan där förare och betalare är förifyllt med ditt namn. I rutan 'Kanin' skriver 
du in namnet på den kaninen du vill anmäla. När du skrivit in kaninens namn så kommer de klasser 
upp som den kaninen kan starta i. 
Klicka i rutan framför den klassen du vill starta i. Vill du starta Utom Tävlan i en lägre klass klickar du i 
rutan 'Starta utom tävlan' och sedan väljer vilken klass bland de alternativen som kommer upp. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Under Betalningssätt väljer du hur du vill betala genom att klicka i rutan framför det sätt du väljer. 
 
I Kommentarsrutan skriver du tex in hur många pinnar kaninen har i den klass den ska starta i om det 
är dubbla klasser.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälningsrutiner 

http://www.skuttli.se/
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Klicka nu på den gröna knappen 'Skicka anmälan' 
Under den knappen ser du nu skrivet i grönt vilken kanin du har anmält och i vilken klass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du anmäla flera kaniner så går du upp till rutan ”Kanin” och skriver in nästa, väljer klass, betalsätt,  
Ev. kommentarer och klickar på 'Skicka anmälan'. 
 
Längst ner på sidan ser du vilka kaniner du redan har anmält till den tävlingen. 
När du har anmält alla och är klar så klickar du på gröna knappen ”Till tävling”. Där ser du alla som har 
anmält sig och hur mycket du ska betala. Har du valt att betala på postgiro? Glöm inte bort att 
betalningen ska vara gjord senast onsdag före tävlingsdag för att det ska hinna komma in på klubbens 
postgiro! 
 
Du ska alltid gå in på klubbens forum under aktuell tävling före tävlingen. Där skriver vi ut all viktig 
information och vägbeskrivningar. Du kan också se tävlingsprogrammet där.  
 
www.varmlandskh.se/forum → Tävlingar, där väljer du den tävling som du ska tävla på. 
Har du inget konto på Skuttli så ska du skapa ett. Hur du gör kan du läsa i användarguiden som du 
hittar här: www.varmlandskh.se/forum/ → Tävlingar → Skuttli  
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Skattkärr 20 februari 
RAK ELIT 

Domare: Veronica Axelsson Tidtagare: Nina Jonsson  Bed: C 

1. Engens Gt Ch Shadrin  Julia Björlin   1+0 
2. Tassens Fossa  Desireé Aronsson  2+0 
3. Snöflingans Spirit  Thea Gustavsson  1+1 
4. Flammans Black Magic  Miranda Wigander  3+0 
5. Mellangårdens Echo Of a Fighter Sandra Eriksson ÖLKH 3+0 
6. Pralinens Ett litet leende & Kärlekshopp Sandra Eriksson ÖLKH 2+2 
7. Miraculix   Thea Gustavsson  2+2 
8. Sjökullens Ch Navi  Sandra Eriksson ÖLKH 2+3 
9. Paradisets Cuvée Paradis Karin Molin   3+2 
10. Khaos Seraphim Praise  Karin Molin   4 
11. Silverados Wings of Love Thea Gustavsson  4 
12. Pumpkin Perfection  Karin Molin   4 
13. Grenens Strange Vision  Miranda Wigander  5 
14. Spår i Mörker  Nathalie Månsén  5 
15. Tassens Gingiva  Anette Aronsson  6 
16. Grenens Gt Ch Final Try  Karin Molin   6 
17. Grenens Magical Fairytale Karin Molin   8 

opl. Snöflingans Salt-N-Pepa Paulina Haglund 

 
RAK SVÅR 
Domare: Miranda Wigander  Tidtagare: Desireé Aronsson Bed: C 

1. Moälvens Raven Queen  Sandra Eriksson ÖLKH 0+0 
2. Silverados Nico Starlight  Freija Persson   0+2 
3. Regnbågens Sound of an Angel Sara Johansson ÖLKH 2+2 
4. Remember the time  Julia Schmidt   2+2 
5. Arrows Fanthology  Karin Molin   3+4 
6. Grenens Stardom in Mind Karin Molin   4 
7. Charms Kärlek  Thea Gustavsson  4 
8. Khaos Veil of Mists  Karin Molin   4 
9. Pink Panther  Sandra Eriksson ÖLKH 4 
10. Snöfingans Tykkimäki  Thea Gustavsson  9 

 
 

     
Silverados Nico Starlight                Tassens Fossa  
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RAK MEDELSVÅR 
Domare: Anette Aronsson  Tidtagare: Sophie Jacobsson Bed: C 

1. Shadow Rain  Desireé Aronsson  2+1 
2. Silverados Major Free  Julia Schmidt   3+0 
3. Söderskogens Chocolate Mousse Thea Gustavsson  3+0 
4. Sandåsens Dexter  Isabelle Axelsson  2+1 
5. Eternal’s Midsommardans Veronica Axelsson  2+1 
6. Arrows Requiem of Spirit  Karin Molin   1+2 
7. Stella Mjuknos  Freija Persson   3+1 
8. Engens Tinker Taylor  Nathalie Månsén  3+2 
9. Silverados Sassy Crown  Lovisa Flink   4 
10. Valentinos Just Love It  Sara Johansson  5 
11. Twilight Princess  Julia Persson   6 
12. Broken Butterfly  Nathalie Månsén  7 

Opl. Tingeling 8258  Desireé Aronsson 
        Snöflingans Wizzair  Thea Gustavsson 
        Sudden 8873  Paulina Haglund 
        Brave Heart Andy  Linnea Flink 
        Espri   Lovisa Flink 

 

RAK LÄTT 
Domare: Anette Aronsson  Tidtagare: Anna-Lena Haglund Bed: C 

1. Grenens Echo In Chinon  Sara Johansson ÖLKH 0+0 
2. Äbba   Kajsa Larsson   0+1 
3. Ocean Rain  Miranda Wigander  1+0 
4. Minuet of Forest  Julia Persson   0+1 
5. Röstebos Applejack  Yvonne Karlsson  0+2 
6. Wild Heart Clare  Linnea Flink   2+0 
7. Silverados Sassy Somolli  Linnea Flink   1+1 
8. Lyckans Magical Powers  Cecilia Ljungberg  1+1 
9. Sandåsens Isadora  Isabelle Axelsson  2+2 
10. Snöflingans Alitalia  Linnea Flink   3 
11. Röstebos Lingonben  Veronca Axelsson  3 
12. Glädjens Min Dröm  Lovisa Flink   3 
13. Nordalas Chaperon  Sandra Eriksson  4 
14. Vurra   Anna Lööw   4 
15. Lyckans Zingo  Cecilia Ljungberg  4 
16. Pärlan 8874  Paulina Haglund  6 

Opl. Casper 15-02-13  Sophie Jacobsson 
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RAK LÄTT NY 
Domare: Nathalie Månsén  Tidtagare: Julia Persson  Bed: C 

1. Magic Rain  Desireé Aronsson  0+0 
2. Lucky Brough Superior  Julia Schmidt   1+0 
3. Midnight Rain  Paulina Haglund  1+0 
4. Bubble Rain  Anette Aronsson  1+1 
5. Starlights Diamond Dash  Veronica Axelsson  1+1 
6. Hooligan’s Unforgiving Enya Miranda Wigander  2+1 
7. Warroo   Lovisa Flink   2+1 
8. _Skrutten_  Agnes Bergman ÖLKH 2+1 
9. Silverados Full of Faith  Emelie Wilén  MKH 2+2 
10. Skogstorps Try To Play With Me Emelie Wlén  MKH 3 
11. Vedbybackens Paper Towns Caroline Fagerlund ÖLKH 3 
12. Follow The Dots  Julia Schmidt   3 
13. Arrows Bolero of Fire  Karin Molin   3 
14. Sweet Cupcake  Sally Wittvången ÖLKH 3 
15. Leo Lad   Emelie Wilén  ÖLKH 3 
16. Felicia   Embla Persson  3 
17. Silverados Kamelia  Linnea Flink   4 
18. Lilly 9992   Matilda Larsson  4 
19. Purple Rain  Yvonne Karlsson  4 
20. Juni   Lina Larsson  ÖLKH 4 
21. Furuborgs Dream of Gratification Veronica Axelsson  5 
22. Silverados Tingeling  Sara Johansson ÖLKH 6 
23. Caramel Joy  Caroline Fagerlund ÖLKH 7 

Opl. Zelda 9886  Kajsa Larsson 
 
 
 
 

 

 
Purple Rain, “Nemo”  
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Regler i korthet 

 
 
Här följer lite grundläggande regler som är bra att känna till: 
 
 

- På tävlingsplatsen ska kaninen förvaras i transportbur eller liknande 
 

- I transportburen får ej halm, spån eller någon form av strö finnas 
 

- Transportburen ska vara täckt med tillexempel en filt på alla bursidor 
 

- Som förare ska du ha fyllt 7 år eller fylla 7 år i år för att starta på tävling 
 

- Kaninen måste ha fyllt 5 månader för att få starta 
 

- Kaninen ska ha fri tillgång till vatten 
 

- Endast friska kaniner får vistas på tävlingsplatsen 
 

- Utanför buren ska kaninen hållas i sele och koppel 
 

- Kaninungar under 8 veckor får ej vistas på tävlingsplats 
 

- Halskoppel är inte tillåtet och inte heller selar med samma effekt 
 

- Du får endast befinna dig inne på framhoppningen när du blivit uppropad dit 
 

- När det är din tur att starta på banan så ställer du dig vid starthindret och väntar tills domaren 
sagt ”Varsågod” innan du börjar hoppa 
 

- Du har vanligtvis två minuter på dig att komma igenom banan 
 

- Du får lyfta din kanin tillbaka i banan om den springer iväg, ge den ny sats eller vända den åt 
rätt håll, men inte lyfta den framåt i banan.  
 

- För varje hinder som kaninen river, som föraren river eller som föraren lyfter kaninen över så 
belastas ekipaget med ett fel.  
 

- I lättklass, som är den klass alla kaniner börjar tävla i, får hindren vara max 30 cm höga och 
max 45 cm långa och det är minst 8 hinder på banan. 

 
 

Lycka till!   
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Medlemsintervju 

Vad heter du?  

- Mitt namn är Linnea Flink 

 

Vart bor du? 

- Jag bor tillsammans med min familj på en mindre gård utanför 

Degerfors.  

 

Ålder?  

- Jag är i nuläget 14, men fyller 15 den 3 november 

 

Hur många kaniner har du och vad heter dem?  

- Brave Heart Andy "Andy", Wild Heart Clare "Lillan", Silverados Sassy Somolli "Molle", Silverados 

Kamelia "Kami" och Snöflingans Alitalia "Atta" är kaninerna jag tävlar med. Sedan har jag 5 äldre 

"goskaniner", Mandel, Hennry, Helix, Mini-Muffins & Lalle-Lakrits. 

 

Varför just kaninhoppning?  

- Det var roligt att hitta något att sysselsätta kaninerna med. Vi provade tidigare utställning men då var 

hoppningen något som passade oss bättre. Sedan är ju detta en familjegrej som alla i familjen ställer 

upp på. Jag ville även träffa lite nytt folk, med samma intresse som jag. 

 

Övriga intressen?  

- Kaninhoppning är det enda intresset som jag har numera. Sedan är ju allt inom Kaniner (avel,färger 

etc.) något jag tycker är intressant. 

 

Ditt roligaste minne från tävling?  

- Måste nog säga Valentine Cupen i Eskilstuna. Kaninerna gjorde oerhört fina lopp i alla klasser och 

jag fick med mig ett flertalet pinnar hem. Min älskade Molle tog sin första cup placering genom att 

komma 3:a! Sedan vart Lillerudsdagarna en succé för mig och Andy. Det var första cupen jag 

någonsin tävlat och så får man tredje placeringen! 

 

Förutom dina egna kaniner, vilken hoppkanin skulle du gärna vilja äga?  

- Älskar mina kaniner till tusen och är väldigt nöjd med dem jag har, men om jag måste välja att så är 

det Attas syrra Snöflingans Delta Airlines, Regnbågens Sound of an Angel eller Regnbågens I Belong 

to you. 

 

Vad är ditt mål 2016? 

- Mitt mål är att fara runt i sverige på tävlingarna och träffa nytt kaninfolk. Tanken på att tävla i mycket 

olika klubbar finns givetvis med på listan & att starta i höjd respektive Längd. ... Sedan finns ju även 

drömmen om att få avsluta året genom att tävla på Kista kvar! 
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Registrering 
 

Sedan 1 januari 2015 måste alla kaniner som tävlar vara registrerade redan i lättklass. 
 
Att en kanin är registrerad betyder att den är inskriven i ett register och har fått ett 
registreringsnummer. I detta register står det när kaninen är född, om den är hona eller hane, vilken 
klass den är i de olika banklasserna och höjd/längd, när den blev elit-klassad och om den har någon 
titel och när den fick titeln. Även vilken det är som äger kaninen och vilken klubb ägaren är medlem i 
står med. 
 
Kaninen måste anmälas med sitt registreringsnummer till tävlingen för att anmälan ska vara giltig. 
 
Det är enkelt att registrera 
 
I en registrering ska det stå: 

 Kaninens tävlingsnamn (namnet den fått av tex uppfödaren), INTE smeknamnet 

 när kaninen är född, vet ni inte dag så skriver ni bara år och månad 

 om det är en hona eller hane 

 vilken klass kaninen är i, skriv med både rak och krok, höjd och längd 

 ägarens namn och medlemsnummer 

Så här registrerar du: 
 
Börja med att betala in 10 kr på VKH's postgiro skriv vad betalningen gäller, tex ”kaninreg+(kaninens 
tävlingsnamn)”. Väljer ni att köpa tävlingsbok samtidigt betalar ni 40 kr (paketpris) och skriver att 
betalningen även gäller för bok! 
 
Sedan så ska du lämna registreringsuppgifterna till kassören som även har hand om 
kaninregistreringarna.  
 
Gör det på något av tre sätt: 

 Skicka ett mail till kassören med registreringsuppgifterna 

 Skriv ned uppgifterna på en lapp och lämna till kassören och betala på nästa tävling. 

 Gå in på www.varmlandskh.se/forum → 'Kaninregistreringar' → 'Registrera kaninen' Skapa ny  

 tråd och skriv in uppgifterna som behövs 
 

 

     

Registrera oss redan innan vi 

börjar tävla! 

http://www.varmlandskh.se/forum
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KISTA 2016 
Av: Thea Gustavsson 

 
Okej, denna resa är lång men intensiv. Mycket hände på fyra dagar 
och jag har lärt mig mycket. Allt började med att vi tog bilen ner 
dagen innan Kistamässan började. Vi checkade in på hotellet och 
gick upp till vårt rum. Ingen rast eller vila när man har kaniner. Nu 
skulle det fixas med burar som vi skulle bygga upp.  
 
Nästa dag kunde Kistamässan 2016 dra igång. Som förra året var 
det en dröm att komma in dit. När första start drog igång då började 
min mage pirra extra mycket. Jag var rätt sent i startfältet så det 
blev en lång väntan. Före min första start hann jag göra mycket. 
Kika på hinder, handla kaninsaker och prata med massa underbara 
kaninhoppare. Men sen så var det dags. Jag skulle göra min första 
start på Kista 2016. Jag tävlade en annans kanin som tyvärr inte 
gick i mål. Men inte långt efter var det dags att tävla Delta som 
slutade på 1 fel. Lyckan var total och tårarna kom direkt. Sen var 
det dags för final och hon gick på 2 fel. Allt kändes bra och jag fick 

veta att jag fick pinne. Jag var verkligen överlycklig. Elitkaninerna hoppade på jättebra och alla gick i 
mål. Adde som jag fick låna av Julia fick placering på 1 fel. Vi åkte upp på hotellet helt överlyckliga och 
somnade gott efter första dagen på Kista. Tidigt på morgonen vaknade jag igen. Pigg och utvilad för 
nästa dag på Kista. Idag skulle även några andra Värmlänningar komma. Vi hade superkul och Delta 
gick i mål men kommer tyvärr inte ihåg fel. Elitkaninerna chockade mig totalt. Både Adde och Sprett 
gick till final på otroligt fina lopp. 2+1 slutade resultatet med. Helt lyckliga åkte vi upp på hotellet. 
Gjorde oss iordning för att gå till Kistagallerian och äta. Den dagen slutade inte bättre. Efter skratt och 
roligt sällskap så var det dags att sova igen.  
 
Vi vaknade och var taggade för tävling. Tredje dagen drog igång och jag hade ingen aning om vad 
som skulle kunna hända. Delta hoppade på 4 fel och jag var så stolt. Wings och Milou hoppade också 
på fint. Sen var det dags för Sprett. Han var pigg och glad för en ny tävlingsdag och jag såg på 
framhoppningen att han var taggad. Vi fick ett varsågod och startade. Han hoppade varje hinder utan 
och riva. Sen kom vi fram till det läskiga hindret (tyckte jag iallafall). Tog en korr och sedan släppte ner 
honom. Han hoppade det och han klarade det. Vart överlycklig men det var att inte bli för uppspelt. 
Han hade ändå 3 hinder kvar. Han fortsatte hoppa och klarade resten. Tårarna började komma och 
helt översvämmad av lycka sprang vi in i mål. Pussades och kramades på Sprett in i kaninstallet och 
hämta nästa kanin som snart skulle starta. Adde kom till sista hindret utan att riva men vi kom i mål på 
bara 1 fel. Sprett och Adde gick även till final även denna dag. Jag och några andra kaninhoppare 
drog ut och åt och nervöst satt jag och fick i mig min Subway-macka. När vi kom tillbaka var det dags 
för final. Tog ut Sprett och gosade honom lite innan vi skulle hoppa fram. När vi väl stod vid start slog 
mitt hjärta i hundratjugo. Vi fick ett varsågod och jag släppte ner honom. Han sprang och sprang och 
det var som en dröm. Där gick dom i mål på 0 fel. Det var nog den bästa dagen i mitt liv. Sen var ju 
Adde kvar. Han var väldigt trött men hoppade på fint. Vart superglad då också. Vi satt resen av finalen 
och kollade på hur dom andra gick. Just denna dag kraschade Skuttli så jag hade ingen koll alls. När 
sista start hade gått i mål så var jag supernervös. När dom ropade upp mig som skulle hoppa 
segerlopp sprang jag in i kaninstallet och tog ut Sprett. Gick och satte mig och jag förstod inte 
verkligen inte vad som hade hänt. Dom ropade upp person efter person. Till slut var det bara jag kvar. 
När dom ropade upp mig så jag släppte ner honom. Han sprang och hoppade helt utan tvivel. Jag är 
helt skakig i kroppen och förstår inte vad som hänt. Överlyckliga går vi upp till hotellrummet och sover 
till sista dagen på kista. 
 
Jag avgick med Delta då hon ville ha barn ;) Sen så hoppade Wings och Milou på 4 fel. Superstolt 
matte när dom går så fint. Sen var det dags för Sprett igen. Ett nollat lopp till som gör mig överlycklig. 
Kan liksom inte fatta det. Sen var det Adde som var väldigt trött. Han hoppade på jättefint, kommer 
tyvärr inte ihåg hur många fel. Sen var det final med Sprett. Han gör det där fina loppet igen på 1 fel 
bara. Stoltare matte går inte att få. Sen var det dags för prisutdelning. Nu skulle vi få veta vilken plats 
Sprett fick i cupen. På 13:onde plats blev Thea Gustavsson och Snöflingans Spirit.  
DETTA KISTA KOMMER JAG ALDRIG GLÖMMA!!  



17 

 

Medlemsintervju 
 

 
Vad heter du?  
- Jag heter Lovisa Flink och är tolv år (fyller tretton i slutet av maj.) 
 
Vart bor du?  
- Vi bor på landet en bit utanför Degerfors. 
 
Hur många kaniner har du?  
- Jag har sju gosiga kaniner. 
 
Vad heter dina kaniner?  
- Kaninerna som jag tävlar med heter Silverados Sassy Crown 
"Honey", Warroo "Wajjo", Espri "Esspe" och Paloma "Loma". Jag 
är också fodervärd åt Glädjens Min Dröm "Mexx".Resten är mina 
kelkaniner som heter Stickan, Lukas och Sockan. 

 
Varför just kaninhoppning?  
-Till en början ville Linnea och jag börja med utställning, men vi märkte tidigt att det inte var något som 
passade oss, så vi testade kaninhoppning som nu är mitt största intresse. 
 
Övriga intressen? 
- Det jag gör på fritiden är att pyssla med kaninerna. Jag går inte på någon annan sport för 
kaninhoppning är det ända som jag faller för just nu. Det är jätteroligt att få träffa folk på helgerna på 
tävlingarna. 
 
Ditt roligaste minne från tävling?  
- Roliga minnen har skapats men ett minne som jag kommer ihåg i HD är tävlingarna i Lillerud då det 
gick som bäst för mina kaniner. Vädret var på topp. Kaninerna var extra hoppglada och taggade och 
det verkar resten av människorna också vara. Det var en toppen helg. 
 
Förutom dina egna kaniner, vilken hoppkanin skulle du gärna vilja äga?  
- Jag älskar mina kaniner så mycket, men om jag ska välja någon annan kanin skulle det vara Thea 
Gustavssons kanin Snöflingans Spirit eller Julia Björlins kanin Engens GT Champion Shadrin för att 
dom är grymt duktiga har fin hoppstil. 
 
Vad är ditt mål 2016? 
- Mitt mål i år är att Warroo och Paloma ska komma upp till lätt och ta nån eller några pinnar och jag 
vill också att Honey ska komma upp till medelsvår helt och att Espri kommer igång på tävlingarna 
igen. Inget av målen är ett måste. Det viktigaste är att kaninerna och jag har roligt tillsammans. 
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Skattkärr 5 mars 
KROK ELIT 

Domare: Erica Svensson  Tidtagare: Eva Ljungberg  Bed: C 

1. Friscos Gt Ch Passionate Kiss Tina Larsson  WKH 0+1 
2. Lövets S Ch Sundance Kid Tina Larsson  WKH 1+1 
3. Grenens Key To Stardom Tina Larsson  WKH 1+1 
4. Regnbågens I Belond To You Johanna Berglund VÄSKH 1+1 
5. Tassens Carabellis Kusp  Alexandra Åslev  3+1 
6. Miraculix   Thea Gustavsson  2+2 
7. Khaos Ch Chinook  Elin Nylund   2+2 
8. Eternal’s Ch Rävunge  Elin Nylund   2+3 
9. Regnbågens Gt Ch Fiffighetsfantomen Johanna Berglund VÄSKH 3+2 
10. Gt Ch Nordic Sunset  Maria Melander VÄSKH 2+4 
11. Gt Ch Chrystal Sahara  Maria Melander VÄSKH 3+3 
12. Snöflingans Spirit  Thea Gustavsson  3+3 
13. Grenens Ch Wings Of Rememberance  Tina Larsson  WKH 2+4 
14. Sliverados Wings of Love Thea Gustavsson  2+4 
15. Etarnal’s Höstmörker  Elin Nylund  WKH 2+5 
16. Snöflingans Salt-N-Pepa  Desireé Aronsson  4 
17. Ch Vinterstorm  Maria Melander VÄSKH 4 
18. Tassens Fossa  Desireé Aronsson  4 
19. Grenens Brightest Sunray Tina Larsson  WKH 4 
20. Regnbågens Eldvävare  Carina Äslev   4 
21. Paradiso Classico  Johanna Berglund  5 
22. Elans Wing Commander  Elin Nylund  WKH 5 
23. Grenens Born With Stardom Elin Nylund  WKH 5 
24. Elans Floral Fantasy  Elin Nylund  WKH 6 
25. Tassens Gingiva  Anette Aronsson  8 

 

KROK SVÅR 
Domare: Anette Aronsson  Tidtagare: Desireé Aronsson Bed: C 

1. Friscos Naja Nivea  Tina Larsson  WKH 1+0 
2. Fantomen Goola-Goola Häxan Johanna Berglund VÄSKH 2+0 
3. Solomåne   Maria Melander VÄSKH 2+1 
4. Elans Explorer of Darkness Elin Nylund  WKH 3+1 
5. Midnattssol  Maria Melander VÄSKH 3+1 
6. Delfino Square  Maria Melander VÄSKH 4+1 
7. Skogstorps Try To Become Me Tina Bierfeldt  MKH 2+4 
8. Stjärnan’s Caspian  Carina Åslev   4+3 
9. Svartå’s Hunted Vampire  Erica Svensson  5 
10. Snöflingans Terra Mitica  Alexandra Åslev  5 
11. Snöflingans Magnum Gold Johanna Berglund  6 
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KROK MEDELSVÅR 
Domare: Carina Åslev  Tidtagare: Alexandra Åslev  Bed: C 

1. Shadow Rain  Desireé Aronsson  1+0 
2. Söderskogens Chocolate Mousse Thea Gustavsson  2+0 
3. Grenens Dazzling Display Tina Larsson  WKH 2+1 
4. Grenens Driven By Stardom Tina Larsson  WKH 3+0 
5. Skogstorps Desperate Dreams Tina Bierfeldt  MKH 4+1 
6. Mango Temptation  Erica Svensson  3+2 
7. Magic Rain  Desireé Aronsson  5 
8. Midgårdsolens Scilla  Tina Bierfeldt  MKH 5 
9. Charms Kärlek  Thea Gustavsson  6 
10. Sandåsens Dexter  Isabelle Axelsson  7 
11. Lyckans Zingo  Cecilia Ljungberg  8 

 
KROK LÄTT 
Domare: Anette Aronsson  Tidtagare: Freija Persson  Bed: C 

1. Ocean Rain  Miranda Wigander  0+0 
2. Silverados Sassy Somolli  Linnea Flink   0+1 
3. Silverados Sassy Crown  Lovisa Flink   1+0 
4. Grenens Dazzling Desire  Carina Åslev   1+0 
5. Lyckans Feeling Fabulous Cecilia Ljungberg  1+0 
6. Wild Heart Clare  Linnea Flink   0+2 
7. Kulans Dice  Tina Bierfeldt  MKH 1+1 
8. Pärlan 8874  Desireé Aronsson  3 
9. Sandåsens Isadora  Isabelle Axelsson  4 
10. Silverados Du Är Ju Allting Imma Skäre   7 

 
KROK LÄTT NY 
Domare: Alexandra Åslev  Tidtagare: Cecilia Ljungberg Bed: C 

1. Äbba   Kajsa Larsson   1+1 
2. Snöflingans Alitalia  Linnea Flink   2+0 
3. Grenens Solljus  Elin Nylund  WKH 2+1 
4. Guldkantens Nala  Imma Skäre   3+1 
5. Casper 15-02-13  Sophie Jacobsson  3+4 
6. Lilly 9992   Matilda Larsson  5 
7. Midnight Rain  Desireé Aronsson  5 
8. Love   Imma Skäre   5 
9. Snöflingans Legoland  Imma Skäre   6 
10. Warroo   Lovisa Flink   6 
11. Snöflingans Gummibrud  Tina Bierfeldt  MKH 7 
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Korsord 
Av: Desireé Aronsson 

Facit finns längst ned på sidan. 

  

     
  1.           

  

   
      2.         

   

  
  3.                 

  

 
          4.         

   

  5.                         

  6.                         

7.                           

    8.                       

 
  9.                       

 
    10.                     

  11.                       
 

  
             

 
 

 

      

 
 
 
1. Hindret på bilden 
2. Bedömningsform med endast grundomgång 

       
3. Skarp tillsägelse av domaren 

  

       
4. Basfoder 

     

       
5. Belastas som fel 

    

       
6. Förvaras kaninen i på tävlingsplats 

 

       
7. Uppvärmning 

    

       
8. Är framför dig 

    

       
9. Lyfter kaninen bakåt i banan 

  

       
10. Kändiskanin från värmland 

  

       
11. Startsignal 

    

              

Rätt svar: 1. Bron 2.A 3. Varning, 4. Ho 5. Snedhopp 6. Transportbur 7. Framhoppning 

8. Hoppnytt 9. Korrigeringar 10. Skåningen 11. Varsågod 
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Tävling i Uppsala 13-14 februari 
 
 
 
 
Helgen den 13-14 februari åkte vi iväg för att tävla hos Uppsala Läns Kaninhoppare. Resan dit är lång 
men många klasser samt att det var inomhus gjorde att vi gärna ville åka dit. Att få träna och tävla på 
matta lockade nog mest.  
 
Lördagen lockade kaninhoppare från stora delar av vårt land, och tävlingen började 09.00 och vi åkte 
därifrån 23.30. Under dagen hade våra kaniner hoppat bra och vi började inse att vi låg bra till i de 
olika cuperna. Lördagens främsta prestation var Neo som sent på kvällen vann dagens andra lättklass 
i konkurrans av 44 andra ekipage på två snabba felfria lopp.  
 
På söndagen var det betydligt färre med. Alla våra kaniner presterade på topp denna dag då de 
verkade komma underfund med underlaget. Resultaten som vi fick med oss hem var Fossas 
andraplats i söndagens krok elit. Ginnie blev 2:a i krok svår och tog klivet upp till elit. Dessutom blev 
hon totalt trea i svårcupen. Under söndagen ville även Tingeling hoppa och lyckades komma i mål och 
det räckte till en final. Våra ”bäbisar” låg efter lördagen riktigt bra till i cupen men skulle de verkligen 
orka prestera även under söndagen..?  
 
De överraskade oss alla tre och vi blev 1:a, 2:a och 3:a i S’agapo Cupen!  
Alla ni som ännu inte varit iväg på någon utomlänstävling, gör det!!! Man träffar nya vänner, kaninerna 
får träna på nya underlag och hoppa nya hinder dessutom får kaninerna rutin på resor, vilket vi tror 
stärker dem inför kommande utmaningar.  
 
Oerhört glada och stolta åkte vi hem till Värmland igen.  
 
// Desireé & Anette 
 
 
 
 
 

          
                                       Fossa   Prispallen i lättcupen  
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Skattkärr 19 mars 
RAK ELIT 

Domare: Erica Svensson  Tidtagare: Freija Persson  Bed: C 

1. Regnbågens Eldvävare  Carina Åslev   0+0 
2. Snöflingans Spirit  Thea Gustavsson  0+1 
3. Miraculix   Thea Gustavsson  1+0 
4. Tassens Fossa  Desireé Aronsson  1+1 
5. Flammans Black Magic  Miranda Wigander  1+1 
6. Tassens Gingiva  Anette Aronsson  2+3 
7. Silverados Wings of Love Thea Gustavsson  3+2 
8. Grenens Strange Vision  Miranda Wigander  4+4 
9. Tassens Limbus  Emma Edvardsson  4+5 
10. Tassens Carabellis Kusp  Alexandra Åslev  3+6 

 

RAK SVÅR 
Domare: Yvonne Karlsson  Tidtagare: Anette Aronsson Bed: C 

1. Silverados Nico Starlight  Freija Persson   2+1 
2. Charms Kärlek  Thea Gustavsson  2+2 
3. Engens Anvil Sparks  Nathalie Ljunggren  5+2 
4. Snöflingans Winning Love Alexandra Åslev  4+4 
5. Svartå’s Hunted Vampire  Erica Svensson  5+3 
6. Flamencos Ruins of Isis  Nathalie Ljunggren  6+4 

 

RAK MEDELSVÅR 
Domare: Anette Aronsson  Tidtagare: Embla Persson  Bed: C 

1. Söderskogens Chocolate Mousse Thea Gustavsson  0+1 
2. Ocean Rain  Miranda Wigander  1+0 
3. Lillefix   Nathalie Ljunggren  1+1 
4. Shadow Rain  Desireé Aronsson  2+0 
5. Snöflingans Insomnia  Alexandra Åslev  1+1 
6. Grenens Dazzling Desire  Carina Åslev   1+2 
7. Sandåsens Dexter  Isabelle Axelsson  4+1 
8. Nina in action  Nathalie Ljunggren  4+4 
9. Stella Mjuknos  Freija Persson   2+6 
10. Mango Temptation  Erica Svensson  4+UT 

 

Söderskogens Chocolate Mousse, vinnare av rak medelsvår  
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RAK LÄTT 
Domare: Alexandra Åslev  Tidtagare: Jeanette Jacobsson Bed: C 

1. Casper 15-02-13  Sophie Jacobsson  0+0 
2. Röstebos Applejack  Yvonne Karlsson  0+0 
3. Bubble Rain  Anette Aronsson  0+1 
4. Midnight Rain  Paulina Haglund  0+1 
5. Äbba   Kajsa Larsson   0+2 
6. Sandåsens Isadora  Isabelle Axelsson  2+0 
7. Magic Rain  Desireé Aronsson  2+2 
8. Pärlan 8874  Paulina Haglund  3+7 

 
 

RAK LÄTT NY 
Domare: Carina Åslev  Tidtagare: Nathalie Ljunggren Bed: C 

1. Hooligan’s Unforgivning Enya Miranda Wigander  0+1 
2. Purple Rarin  Yvonne Karlsson  2+2 
3. Zelda 9886  Matilda Larsson  3+2 
4. Lilly 9992   Matilda Larsson  3+3 
5. Felicia   Embla Persson  4+4 
6. Smulan Piggelin  Natalie Sjöberg Johansson  5+3 
7. Spurtbullen  Emma Edvardsson  8+7 

 
 

 

 
Hooligan’s Unforgivning Enya, vinnare av rak lätt ny 
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Bidrag när vi tränar tillsammans 
 

Vår klubb får olika bidrag från Karlstad kommun. Vi får bidrag om vi tränar tillsammans och är minst 3 
medlemmar mellan 7-25 år samt har en ledare. Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i klubben.  
Aktiviteten bör annonseras på vårt forum. 
 
Träningen måste pågå i minst 60 minuter och innehålla samling, avslutning samt något teoretiskt som 
t.ex. banbygge. Det vi som bidragsansvariga behöver veta är: plats, tid för aktivitet samt vilka 
medlemmar som har deltagit. 
 
Hör av er till Desireé eller Anette så fort ni haft en gemensam träning eller aktivitet eller om ni har 
någon fråga eller fundering kring detta. 
 
Desireé Aronsson 
mail: desiree.aronsson@arvika.com 
mobil: 0703711472 
 
Anette Aronsson  
mail: anettearonsson@hotmail.se 
mobil: 0703253106 
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Sätt kaniner kan likna människor 
 

Kaniner är smarta och väldigt tillgivna djur, som har en del beteenden som efterliknar oss 

människor. Det är väldigt lätt för oss att känna igen sig själv i sin kanin. 

Här är några beteenden hos kaninen som efterliknar människor: 

  

 Kaniner visar sitt humör 

Efter ett tag när du lärt känna din kanin kan du se på kaninens uttryck via ögon och kropp vad 

den är på för humör och/eller vad den (antagligen) tänker göra. När kaninen är rädd stampar 

den, när den är irriterad/försvarar sig tar dem öronen bakåt,håller kroppen lågt men spänd. En 

glad kanin springer runt dig och uppvaktar (kan även vara parnings beteende) samt gör 

glädjeskutt till exempel. 

 Visar vad dem vill 

Kommer du med en leksak till kaninen som den inte är intresserad av eller vill leka med då 

visar den det genom att gå där ifrån eller kastar bort den så att du ska förstå att den inte vill.  

Ligger det någonting i vägen så kommer kaninen flytta på saken, för den kommer inte att gå 

runt den. 

 Uttråkade 

Även kaniner blir uttråkade som vi människor. Eftersom de flesta kaninerna idag sitter i en bur 

så har dem begränsat med utrymme och aktiviteter. När dem blir rastlösa visar dem detta på 

ett högljutt sätt för att få sin uppmärksamhet. Dem kan till exempel börja skaka och gnaga på 

gallret eller andra saker som är i buren. Börja möblera om och stöka till i buren, allt för att göra 

dig irriterad och för att få dig till kaninen och buren. 

 Intelligenta 

Kaniner är smarta djur som kan lära sig saker väldigt lätt. Är man envis och har tålamod kan 

man lära dem mycket. Det vanligaste är att lära dem gå på låda. 

Klickerträning är även populärt och där sätter bara fantasin gränserna. 

 Kaniner gillar att leka och bli aktiverade 

Låt fantasin flöda och gör egna leksaker till din kanin, pyssla tillsammans. Det finns mycket 

man kan göra för att stimulera sin kanin både psykiskt och fysiskt. Till exempel göra 

utfodringen lite roligare genom att stoppa pelletsen i en aktiveringsboll. Fysiska aktiviteter är 

till exempel promenader i skogen och kaninhoppning. 

 Möbler 

Kaniner gillar möbler och inredning, precis som människan. Fast kaniner använder dessa som 

sov/viloplatser och tyvärr ibland som gnag och grävmaterial. Hittar kaninen en bekväm soffa 

eller matta, varför inte ta en tupplur? 

 Sällskap och närhet 

Kaniner vill inte vara ensamma. Menar inte att alla kaniner måste ha en burkompis, men dem 

behöver ha sällskap av något slag. Oavsett om det är av en annan kaninkompis måste dem 

även ha mänsklig kontakt. Låt kaninen få umgås med dig i din vardag minst 2 timmar varje 

dag. Spenderar du mycket tid tillsammans med din/dina kaniner kommer du få gladare och 

tillgivna husdjur. Kaniner behöver närhet och kärlek, precis som oss människor. 
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Nästa nummer 
 

Nästa nummer av Hoppnytt kommer ut i juni. 

Skicka in material senast söndag 5 juni.  

 

Allt är välkommet – presentation av dig eller din 

uppfödning, någon text om din kanin, bilder, krönikor, 

artiklar, pyssel eller vad du än har för roligt att dela med 

dig av!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkollage på nästa sida:  

Tassens Gingiva ”Ginnie” 

Shadow Rain ”Neo” 

Tingeling 

Purple Rain ”Nemo” 

Söderskogens Chocolate Mousse ”Liz” 

Röstebos Applejack ”Valle” 

 

 

På baksidan: Magic Rain, ”Nelton”  

Material skickas till: 

hoppnytt@varmlandskh.se 
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Redaktör: 
Miranda Wigander                  HOPPNYTT 
Skolvägen 13                                                   Värmlands Kaninhoppare  
669 30 Deje                                                 


