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Ordförande har ordet
Hej!
Nu var det dags för 2017-års sista nummer och som vanligt
känns det sjukt att året har gått så himla fort. I skrivande stund
är det endast en och en halv vecka kvar till julafton, vi har haft
årets sista tävlingar och även avslutningsmiddagen som börjar
bli lite av en tradition.
Under året som har gått har vi haft några tävlingar som är
återkommande varje år, tillexempel Lillerudsdagarna,
Hjärtecuperna och Gammelvala. Vi har haft medlemsmöte,
klubbkvällar, tävlingar med mycket starter, små mysiga
kvällstävlingar, vi har stått ut med regn och blåst men även haft
härliga lagom varma tävlingsdagar. När ni ser tillbaka på det
här kaninhoppningsåret hoppas jag att ni har mycket fina
minnen med er och att ni minns det med glädje. Jag hoppas
även att ni ser fram emot ett nytt år och allt vad det innebär lika
mycket som jag gör.
Med nytt år innebär det en del ändringar inom vår sport. Efter årsskiftet börjar nya regler gälla som
röstades igenom på Riksförbundets årsstämma. En liten sammanfattning av de viktigaste reglerna på
tävling finns att läsa på sidan 21. Tänk på att alla medlemmar har skyldighet att följa reglementet så
läs igenom det nya reglementet för att hålla koll på alla nya (och gamla) regler. Reglemente finns att
ladda hem på SKHRFs hemsida.
Den 27 januari är det dags för klubbens årsmöte, inbjudan till detta finns på sidan 12. Där tar vi upp
eventuella motioner som har inkommit till oss från er medlemmar, vi delar ut pris till Årets Värmlänning
(vinstrikaste kaninen under året som gått) samt till Årets Eldsjäl och Årets Ekipage. De två sistnämnda
priserna är det ni medlemmar som nominerar ekipage/personer till – läs mer om det på sidan 13. Vi
ska dessutom sätta ihop en ny styrelse, i förra numret av Hoppnytt kunde ni läsa ett litet meddelande
från valberedningen angående styrelseposter. Är ni intresserade av att sitta med i styrelsen eller vill
tipsa om någon som ni tror skulle passa för det arbetet får ni mer än gärna höra av er till
valberedningen.
Nu får vi se om det här är mitt sista nummer av Hoppnytt eller om jag kommer tillbaka som redaktör.
Det återstår att se efter årsskiftet. Till sist vill jag tacka för ert förtroende för mig som ordförande under
året och tack för att ni alla har varit med och bidragit till att det här kaninhopparåret har blivit så bra
som det har. Ta nu hand om er och era fyrbenta, ha en riktigt god jul och ett gott nytt år så ses vi!

-Kram Miranda Wigander,
Huvudredaktör och ordförande
På framsidan: Flammans Sunny Impression
Kollage på föregående sida:
Café på SM. Foto: Ingalill Persson
Förberedelser för SM. Foto: Yvonne Karlsson
Prispallen höjdhopp. Foto: Ingalill Persson
Klubbkväll i Arvika. Foto: Yvonne Karlsson
En av banorna på SM. Foto: Ingalill Persson
SM- hindren. Foto: Ingalill Persson
SM- invigning. Foto: Ingalill Persson
Rosetterna på SM. Foto: Ingalill Persson
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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
ordforande@varmlandskh.se

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
Anna-Lena Haglund, Humlekil, Övre Berget, Arvika, 070-649 52 74
annalenahaglund@tele2.se

Ledamöter
Desireé Aronsson, Sonatvägen 12, Arvika, 070-325 31 06
desiree.aronsson@arvika.se
Veronica Axelsson, Södra Skoga Bråt, Ekshärad, 072-518 23 88
ljungberg@hotmail.com

Erica Svensson, Fågelvägen 8, Filipstad, 073-841 68 23
swensson96@hotmail.com

Maria Frykstedt, Pilgården 4, Karlstad, 070-664 08 63
maria.frykstedt@hotmail.com

Suppleanter
Cecilia Ljungberg, Liåsbacken 4A, Borgvik, 070-789 76 73
Linnea Flink, Gräsholmen 525, Degerfors, 070-200 44 15
Anna-Lena Flink, Gräsholmen 525, Degerfors, 076-671 00 01
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Nya medlemmar
Vi vill hälsa alla klubbens nya medlemmar välkomna till oss!

Ellen Dalslåen

Andrew Lööw

Hoppas ni kommer trivas i klubben och att vi ses ute på tävlingarna.
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Anmälningsrutiner

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.
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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 22 oktober
1.
2.
3.
4.
5.

RAK ELIT
Domare: Erica Svensson

21 starter

Bed: C

Grenens Gt Ch Wings Of Remembrance
Friscos Gt Ch Naja Nivea
Friscos Gt Ch Passionate Kiss
Grenens Gt Ch Born With Stardom
Grenens Gt Ch Brightest Sunray

Tina Nylund, WKH
Tina Nylund, WKH
Tina Nylund, WKH
Elin Nylund, WKH
Tina Nylund, WKH

0+0
0+0
1+0
1+0
0+1

RAK SVÅR
Domare: Miranda Wigander

18 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.

Erica Svensson
Tina Nylund, WKH
Erica Svensson
Ida Johansson

2+1
3+1
2+2
3+2

RAK MEDELSVÅR
Domare: Paulina Haglund

16+2 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.

Tina Nylund, WKH
Tina Nylund, WKH
Linnea Flink
Linnea Flink

1+0
2+0
3+0
2+1

RAK LÄTT
Domare: Anette Aronsson

15 starter

Bed: C

1. Flammans Pineapple Twist
2. Grenens Smokey Essentials
3. Grenens Simply Marvellous

Linnea Flink
Elin Nylund, WKH
Tina Nylund, WKH

0+0
0+0
0+1

RAK MINI
Domare: Yvonne Karlsson

15+1 starter

Bed: C

1. Grey Dream
2. Wild Tornado
3. Leya

Clara Carlson
Louise Jonasson
Clara Carlson

1+0
1+1
1+1

RAK VETERAN
Domare: Anette Aronsson

3 starter

Bed: C

1. Elans Floral Fantasy

Elin Nylund, WKH

0+0

Fight for Happiness
Kings Incomparable Diamond
Snöflingans Wizzair
Mullberry Shimmer

English Rose
Tenerife Sea
Valentinos Splendid Arcas
Silverados Sassy Somolli
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Skattkärr 11 november
KROK ELIT
Domare: Julia Persson

11 starter

Bed: C

1. Flamencos Ruins of isis
2. Ocean Rain
3. Björklövets Pumpkin Perfection

Nathalie Ljunggren
Miranda Wigander
Karin Molin

1+4
3+3
5+2

KROK SVÅR
Domare: Carina Åslev

15+1 starter

Bed: C

1. Fight for Happiness
2. Mullberry Shimmer
3. Purple Rain

Erica Svensson
Ida Johansson
Yvonne Karlsson

2+1
2+2
2+3

KROK MEDELSVÅR
Domare: Miranda Wigander

15+3 starter

Bed: C

1. Regnbågens Sensation for Life
2. Grenens Dazzling Desire
3. Silverados Speedy Ka

Linnea Flink
Carina Åslev
Anna-Lena Flink

1+0
2+0
1+1

KROK LÄTT
Domare: Erica Svensson

16 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.

Ida Johansson
Olivia Eriksson-Johansson
Linnea Flink
Johanna Kuusinen

0+0
0+0
0+0
1+0

KROK MINI
Domare: Paulina Haglund

10 starter

Bed: C

1. Hooligan’s Black Lotus
2. Out Of The Easy

Olivia Eriksson-Johansson
Linn Gustafsson

0+0
0+1

KROK VETERAN
Domare: Erica Svensson

4 starter

Bed: C

1. Stjärnan’s Mystery Day

Alexandra Åslev

0+0

Silverados Zonett Song
Did It Again 10959
Flammans Pineapple Twist
Houndor
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Värmlands Kaninhoppare kallar till

Årsmöte
27 januari 2018 i Skattkärr/Östra Fågelvik, ridhuset, i samband med dagens tävling.

Är det något du vill att vi ska ändra i vår klubb?
Har du några förslag på vad man kan göra för att det ska fungera bättre på tex tävlingar?
Är det något du vill införa i vår klubb eller något du vill ta bort?

I så fall ska du skriva en motion och skicka den till: klubben@varmlandskh.se
Du kan även vara med och påverka det som händer i vårt Riksförbund och eventuella regeländringar.
Under våren hålls SKHRF's årstämma. Vill du ha med något förslag dit så är det bara att du skickar en
motion om ditt ärende till samma adress som ovan.

Din motion ska vara inne senast den 14 januari 2018!
Endast medlemmar får skriva motioner. Glöm inte att skriva i ditt mail om det gäller VKH eller SKHRF!

Alla VKH's medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna och rösta på vårt årsmöte.

Klubben bjuder på fika.
Välkomna!

Har ni några förslag eller vill ni själva vara med i styrelsen så kan ni ta kontakt med valberedningen.
Vill ni veta mer om vad styrelsearbete innebär och vad man gör tar ni kontakt med någon i styrelsen!
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Nominering till Årets ekipage!
Årets ekipage 2016 blev Miranda Wigander och Hooligan’s Unforgiving Enya, vem blir årets ekipage
2017?
Tanken bakom priset är att ni medlemmar ska få nominera ett ekipage som ni tycker förtjänar att få
titeln år 2017. Det kan vara en kanin och en förare som ni anser har utvecklats otroligt mycket även
om det inte alltid leder till pinnplats och vinster. Det vi behöver från er är en motivering till varför ni
tycker att just det här ekipaget ska vinna. Vi i styrelsen hoppas på att få in många och bra
nomineringar för att sedan kunna fatta ett beslut om vilket ekipage som kommer att få titeln.
Har du någon som du tycker har utvecklats bra, som kämpat på oavsett hur det har gått, som aldrig
gett upp eller som kanske alltid varit lika glad oavsett antal rivna hinder när de gått i mål? Eller har du
sett en förare som sticker ut från mängden och förtjänar att lyftas fram lite extra? Tveka inte på att
skicka in det till oss! Alla medlemmar får skicka nominering på ett ekipage. Antingen kan du som
enskild medlem skicka in eller så kan ni gå ihop några stycken och skicka en nominering tillsammans.
Det här är till för att alla ska känna sig uppskattade, så var inte rädda för att göra någon i klubben lite
extra glad – oavsett om det är ett ekipage som tävlar i lätt eller något ekipage i elit (eller
medelsvår/svår). Observera att du endast kan nominera ett ekipage.
Det vi behöver från er är:
- En liten text om varför ni tycker just det ekipaget ska vinna
- Ditt namn (anonyma nomineringar räknas inte)
Skicka in senast den 14 januari till klubben@varmlandskh.se

Nominering till Årets Eldsjäl
Årets eldsjäl 2016 blev Miranda Wigander!
Tanken bakom detta pris är att ni medlemmar ska få nominera en person som ni tycker har gjort något
extra för klubben, som värnar lite extra, kanske arbetar lite mer för klubben, någon som för klubben
framåt eller bara finns där för alla. Kort sagt en riktig Eldsjäl!
Det vi behöver från er är en motivering till varför ni tycker att just denna person ska bli Årets Eldsjäl. Vi
i styrelsen hoppas på att få in många och bra nomineringar för att sedan kunna fatta ett beslut.
Har du någon som du tycker har gjort något extra för klubben. Tveka inte på att skicka in det till oss!
Alla medlemmar får skicka nominering på en person. Antingen kan du som enskild medlem skicka in
eller så kan ni gå ihop några stycken och skicka en nominering tillsammans. Observera att du endast
kan nominera en person som eldsjäl.
Det vi behöver från er är:
- En liten text om varför ni tycker just denna personen ska vinna
- Ditt namn (anonyma nomineringar räknas inte)
Skicka in senast den 14 januari till klubben@varmlandskh.se
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Juldekoration av filt
Du behöver:
Filt i olika färger, finns i flerpack på bla ICA
knappar, paljetter eller pärlor att dekorera med
Brodergarn
Vadd
bomulls- eller sidenband
Pepparkaksmått som mönstermall
Lägg pepparkaksmåttet på filtbiten. Rita av och klipp ut två likadana bitar.
Sy fast pärlor, knappar, paljetter eller sy mönster med brodergarnet.
Lägg avigsida mot avigsida och sy ihop bitarna nästan hela vägen runt. Lämna en liten öppning.
Stoppa med lite vadd, sy sedan ihop öppningen.
Sy fast ett hänge av bomulls- eller sidenbandet.
Gör flera i olika modeller och färger och häng upp i granen
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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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Registrering & medlemskap
Ny viktig information!
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.
Det är enkelt att registrera, så här gör du:
ALL kaninregistrering ska göras i Skuttli!
När ni har lagt in kaninen i Skuttli ska ni klicka på den gröna knappen 'Registrera kanin'. Vill ni ha en
tävlingsbok måste ni välja det redan när ni registrerar kaninen.
Betala in på VKH’s postgiro, 10 kr för registrering och 30 kr för bok om ni vill ha bok.
Ingen kanin är registrerad före betalningen har kommit in till klubben och klubben godkänt
betalningen!
Medlemskap
ALL förlängning av medlemskap och nyteckning av medlemskap ska göras på Skuttli.
Medlemskapet måste du förlänga i god tid före det går ut om du vill tävla.
Logga in på ditt Skuttli-konto, gå in under 'Min sida'. Där väljer du 'Bli medlem' och klicka i om det är
enskilt medlemskap eller familjemedlemskap, klicka på knappen 'Bli medlem' (OBS tänk på att
förlängning av medlemskap kan få en egen knapp men just i dagsläget är det samma knapp som vid
nyteckning av medlemskap)
Glöm inte att betala in till klubbens postgiro samtidigt som du registrerar kanin, förlänger eller tecknar
nytt medlemskap för att det ska vara godkänt.

Nu mer ska vi registreras
direkt i Skuttli & våra förares
medlemskap förnyas i Skuttli.
Läs ovan hur man gör!
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Snögubbekruka
Du behöver:
Blomkruka, keramik eller plast som går att måla på
Hobbyfärg, ska den stå ute så välj tex Panduro 'Outdoor Paint'
Dekorations/bomullsband
Fingervante
Måla krukan, låt torka, Måla ögon, mun, näsa och kinder, Knyt fast ett band längst ned på krukan
Sätt på fingervanten som en mössa och knyt ett band över finger-delen så det blir en tofs
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Skattkärr 2 december
RAK ELIT
Domare: Yvonne Karlsson

14 starter

Bed: C

1. Ocean Rain
2. Meadow’s Ladybug Curse
3. Björklövets Incredible memories of April Violets

Miranda Wigander
Annie Oskarsson, VÄSKH
Annie Oskarsson, VÄSKH

1+0
1+2
1+2

RAK SVÅR
Domare: Julia Persson

23 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.

Erica Svensson
Wilma Jonsson, VÄSKH
Linnea Flink
Annie Oskarsson, VÄSKH
Paulina Haglund

0+0
1+0
1+0
1+0
0+1

RAK MEDELSVÅR 1
Domare: Paulina Haglund

22 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.

Thea Karlsson
Annie Oskarsson, VÄSKH
Linnea Flink
Linnea Flink
Linnea Flink

0+0
2+0
2+0
3+0
2+2

RAK MEDELSVÅR 2
Domare: Desirée Aronsson

21+1 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.

Thea Karlsson
Sanna Warneryd, VÄSKH
Emelie Claesson
Linnea Flink
Linnea Flink

0+1
2+0
2+0
1+1
1+2

RAK LÄTT 1
Domare: Erica Svensson

31 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olivia Eriksson-Johansson
Tove Källström, VÄSKH
Juli Hultman, VÄSKH
Linnea Flink
Wilma Jonsson, VÄSKH
Malin Norrman
Hanna Winroth, VÄSKH

0+0
0+0
0+0
0+0
1+0
0+1
0+1

Fight for Happiness
Amulettens Pavillion Rouge
Regnbågens Sensation for Life
Björklövets White Winter hymnal
Midnight Rain

Powerline
Björklövets Without a Word
Valentinos Splendid Arcas
Silverados Speedy Toruk
Snöflingans Alitalia

Powerline
Hasselöns Kolo Touré
Lavendulas Speed of Sound
Silverados Speedy Toruk
Valentinos Splendid Arcas

Did It Again 10959
Grenens Marthe-Ingvild
Silverados Lady Speedy Spin
Flammans Pineapple Twist
Emmchens Candor
A Black Beauty of Ranviken
Lilla Snigel
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RAK LÄTT 2
Domare: Miranda Wigander

29+1 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wilma Jonsson, VÄSKH
Emelie Claesson
Juli Hultman, VÄSKH
Olivia Eriksson-Johansson
Tove Källström, VÄSKH
Annie Oskarsson, VÄSKH

0+0
0+0
0+0
0+0
1+0
0+1

Emmchens Candor
Golden Fire
Silverados Fly Speedy Pride
Did It Again 10959
Grenens Marthe-Ingvild
Emmchens Abnegation

I år tävlades det om två nyinstiftade vandringspriser, i Medelsvår tävlade klubbens ekipage om
TomteNisses VP som vanns av Powerline och Thea Karlsson och i Lätt om TomteLisas VP som vanns
av Did It Again 10959 och Olivia Eriksson-Johansson
Stort Grattis!
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God Jul & Gott nytt år
önskar
Värmlands kaninhoppares
styrelse!
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Nya regler från 1 januari 2018
Det var många motioner som behandlades på Stämman i Uppsala. Alla motioner och vad som blev
beslutat finns att läsa på online.skhrf.com. Här är några av de som gick igenom och börjar gälla 1
januari 2018:
Kaninregistrering: Avgiften för kaninregistrering är idag 10 kr där 5 kr betalas in till förbundet av
klubben. Från 1 januari försvinner avgiften som klubben betalar till förbundet. Därför har styrelsen
beslutat att ta bort avgiften även för medlemmar. För övrigt är det ingen förändring, man registrerar
som vanligt och förbundets kaninregistrator kontrollerar uppgifterna.
Tävla i Svår-klass: Nu finns ingen åldersgräns för svår-klass. Efter 1 januari införs en åldersgräns
och kaninen ska ha fyllt tio månader innan den kan starta i Svår-klass.
Tävlingsbok: Det är nu frivilligt om man vill ha en fysik bok eller bara en elektronisk och förbundet ska
trycka böcker så det finns om någon vill ha. Efter årsskiftet tas kravet bort att förbundet ska trycka
böcker så när de tryckta är slut finns inget krav att de måste trycka nya.
Om ni vill ha en tryckt bok så ta kontakt med kassören och kolla om det finns någon kvar innan ni
betalar!
Klubbtävling: Det beslutades på Stämman att klubbar får arrangera max två klubbtävlingar per år.
Klubb som vill arrangera en klubbtävling måste ansöka hos förbundsstyrelsen, klubbar får inte bara
arrangera klubbtävling utan måste även ha vanliga tävlingar. En klubbtävling är öppen endast för
arrangerande klubbs medlemmar.
Kaniner på tävlingsplats: Efter 1 januari skärps paragraf 6 i Tävlingsreglementet till att även gälla
transport till tävling. ”Kaninen skall vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga på och transporteras till
officiella arrangemang.”
Tävla honan efter kull: Efter 1 januari gäller att hona får delta på officiella arrangemang från och med
den dagen ungarna fyller åtta veckor, varav två veckor från det att hon skiljts från ungarna och att vid
dödfödda ungar eller tidig död kull, ska honan vila fyra veckor efter förlossning. Vid eventuellt för tidig
separation ska honan vila fyra veckor efter separation. Honor som bor tillsammans med unge/ungar,
kaniner som bor i flock, får delta på officiella arrangemang tidigast 12 veckor efter kullens födsel och
under förutsättning att honan inte längre är digivande.
Koppellängd: Nu måste ett koppel överstiga en meters längd. Från 1 januari måste koppellängden
överstiga 2,5 meter.
Mini-klass: Maxhöjden i Mini-klassen ändras till 25 cm.
Utom Tävlan i Höjd/Längd: Denna möjlighet försvinner och det är endast domare och tidtagare som
dömer/tar tid i den aktuella klassen som får starta utom tävlan.
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Skattkärr 9 december
RAK ELIT 1
Domare: Yvonne Karlsson

27 starter

Bed: C

Annie Oskarsson, VÄSKH
Annie Oskarsson, VÄSKH
Desirée Aronsson
Johanna Berglund, VÄSKH
Miranda Wigander
Emelie Claesson

1+2
2+2
2+2
2+2
2+3
1+4

RAK ELIT 2
Domare: Yvonne Karlsson

27 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desirée Aronsson
Johanna Berglund, VÄSKH
Johanna Berglund, VÄSKH
Johanna Berglund, VÄSKH
Annie Oskarsson, VÄSKH
Johanna Berglund, VÄSKH

1+1
1+1
2+1
1+2
1+2
1+3

RAK SVÅR 1
Domare: Anette Aronsson

31 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linnea Flink
Wilma Jonsson, VÄSKH
Desirée Aronsson
Wilma Jonsson, VÄSKH
Sara Johansson, ÖLKH
Annie Oskarsson, VÄSKH
Ida Johansson

1+0
2+0
2+0
1+2
2+1
2+1
2+1

RAK SVÅR 2
Domare: Anette Aronsson

30 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linnea Flink
Wilma Jonsson, VÄSKH
Sara Johansson, ÖLKH
Wilma Jonsson, VÄSKH
Wilma Jonsson, VÄSKH
Sara Johansson, ÖLKH

0+1
1+0
1+1
2+0
2+1
2+1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meadow’s Ladybug Curse
Björklövets Incredible memories of April Violets
Shadow Rain
Gt Ch Fantomen Goola-Goola Häxan
Ocean Rain
Charms Meant to fly

Tassens Ch Fossa
Fight For Hope
Regnbågens Gd Ch Fiffighetsfantomen
Gt Ch Fantomen Goola-Goola Häxan
Björklövets Incredible memories of April Violets
Ch Fight For Life

Regnbågens Sensation for Life
Amulettens Pavillion Rouge
Magic Rain
Emmchens Severus Snap
Charms I lågornas sken
Björklövets White Winter hymnal
Black Beauty 11188

Regnbågens Sensation for Life
Miss Pinky’s Black Brittle
Valentinos Frosted Elfin
Amulettens Pavillion Rouge
Emmchens Severus Snape
Charms I lågornas sken
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RAK MEDELSVÅR
Domare: Carina Åslev

17 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.

Tove Källström, VÄSKH
Wilma Jonsson, VÄSKH
Annie Oskarsson, VÄSKH
Linnea Flink

1+0
0+1
1+0
1+0

RAK LÄTT
Domare: Alexandra Åslev

20 starter

Bed: C

1.
2.
3.
4.

Johanna Berglund, VÄSKH 0+0
Ida Johansson
1+0
Johanna Kuusinen
1+0
Emma Karlsson Grell, VÄSKH0+1

Grenens Marthe-Ingvild
Emmchens Candor
Björklövets Without a Word
Silverados Sassy Somolli

Kings Nitro Daytona
Silverados Zonett Song
Houndor
Milleniums Goldflake Angel

I Elit tävlade klubbens ekipage om Tomtefars VP som vanns av Tassens Ch Fossa och Desirée
Aronsson och i Svår om Tomtemors VP som vanns av Regnbågens Sensation for Life och Linnea
Flink.
Stort Grattis!
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Grundfärg för kaniner
Av: Veronica Axelsson
Jag tänkte försöka förklara lite om färger. Så enkelt som jag kan få det.
Viltgrå: Detta är den ursprungliga färgen på kaniner. När den är ”renavlad” har den dubbla
dominanta gener i alla genpar, inga recessiva gener någonstans, och därmed ingen färgreduktion.
(recessiva gener = vikande, inte dominant)
(färgreduktion = försvagning, urtunning)
Detta gör den här färgen dominant över nästan alla andra färger.
Alla viltfärgade, renavlade, det vill säga, bara parade med samma viltfärg, och inte renavlade, det vill
säga blandade olika färger i de bakomvarande leden, innehåller alltid minst en dominant viltgen G.
Genen påverkar färgens fördelning på själva pälsstrået, den så kallade bältindelningen, och
färgens fördelning på kroppen = viltteckningen.
Hårstrået får en zonindelning, bälten, i olika färger. Utifrån, från yttersta spetsen, svart topp, en
ljusbrun rand, en mörkbrun rand, ett ljusbrunt bälte, mellanfärg, och längst ner mörk blågrå bottenfärg.
Viltteckningen.
Nackkilen är rödbrun utan svarta toppar. På buken, magen alltså, svansens undersida, insidan på
benen och käkarnas kant är färgen vit. De har en cremefärgad ring runt ögat, och kanten på öronen är
svart, med ljus insida.
AA BB CC DD GG = Viltgrå.
Människan har genom århundrena tagit till vara på de allra flesta muterade formerna av färger som
uppstått på deras kaniner. Man har valt ut och avlat vidare på dessa muteringar, och därmed också
skapat nya färger och olika teckningar. Beroende på vilka av generna i genparen som ersatts med
någon muterad gen, förändras också färgen på olika sätt. Eftersom ursprungsfärgen är dominant,
måste de reccessiva generna finnas i dubbel uppsättning för att synbart påverka färgen.
e

Enda undantaget från regeln är den muterade B genen som är dominant över ursprungsgenen B.
e
Eftersom den är dominant behöver den endast finnas i enkel uppsättning för att synas. B förstärker
den svarta färgen och reducerar bältesindelningen på hårstrået. Det tar också bort viltteckningen med
de ljusa partierna på kroppen. Resultatet blir
e
Järngrå = B B CC DD GG.
e

e

Har kaninen dubbel uppsättning av den muterade B B i sin genmassa, ökas det svarta färgpigmentet
så mycket att bandningen helt försvinner och kaninen blir helsvart.
e e
B B CC DD GG = Viltsvart.
chi

Byter man ut båda AA mot den muterade genen a i dubbel uppsättning, kommer chinchilla anlaget
att förhindra gul färg från att framträda, den gula färgen bleks, försvinner, och blir vit istället.
Bandningen på hårstrået förlorar de bruna/gula zonerna som då blir vita.
De mörka hårtopparna ger en så kallad ”pärling” i teckningen.
chi chi
Chinchilla = a a BB CC DD GG
Förenas chinchilla med två recessiva små b, reduceras den svarta färgen ytterligare, och enbart
hårtopparna blir svarta. På de platser där viltteckningen har ljusa, vita partier, försvinner även de
mörka hårtopparna.
Resultatet av den här blekningen blir färgen
chi chi
Schwartzgrannen = a a bbCC DD GG.
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Byter man ut de två dominanata B hos viltgrå mot två recessiva små bb gulanlag, reduceras det
svarta, och kaninen blir viltgul. Den har också här (som hos Schwartzgrannen) få mörka hårtoppar.
Det påstås att det finns två olika former av viltgult: med och utan mörka hårtoppar. (Författaren till
färglära tror inte det, utan hennes teori är att man istället avlat in ”japananlaget bj” i de kaniner som
inte har mörka hårtoppar) Denna gen kombination kallas för:
Viltgul = AA bb CC DD GG.
Byter man ut de två dominanta C hos viltgrå mot två recessiva små cc brunanlag reduceras det
svarta och brunt framträder i stället. Håren blir bältvis indelade. Från toppen på hårstrået går färgen,
mörkbrunt fält, gulbrunt och ett ljusbrunt bälte (mellanfärg) och till slut så är stråets bottenfärg brungrå.
Täckfärgen blir gulbrun, nästan cremefärgad med insprängt mörkbrunt. Kaninen har viltteckning med
ljusa, vita partier.
AA BB cc DD GG = Viltbrun
Byter man ut de två dominanta D hos viltgrå mot två recessiva små dd blåanlag, reduceras det
svarta till blått. Färgen är som hos en viltgrå men skillnaden ligger i att de svarta fälten är gråblå, och
de bruna fälten har en ljusare brun nyans . Den så kallade ”pärlingen” består av täckhår med skarpt
avgränsade mörkblå spetsar, som ger en pärlande gråblå ton. Kaninen har viltteckning med ljusa, vita
partier.
AA BB CC dd GG = Viltblå (även känd som Perle Egern).
Mitt referensmaterial är Färglära för kaninavel av författaren Birgit Lundberg.
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Svenska Mästerskapen i
krokig bana & höjdhopp
2017
Av Paulina
Två gånger om året arrangeras de Svenska Mästerskapen i kaninhoppning. SM arrangeras
en gång på våren i rakbana och längdhopp, samt en gång på hösten i krokig bana och
höjdhopp. När man tävlar SM så tävlar man i elitklass som är den högsta klassen. Det är
en helg där ekipage från hela vårt avlånga land kommer för att deltaga, ända nerifrån söder
till högt upp i norr. Tillsammans får vi under dessa två helger vara med och se några utav
Sveriges bästa kaniner, som tillsammans med sina förare bildar ett unikt ekipage. Det här
är en av Sveriges största tävlingar med flera hundra deltagande ekipage. När hösten och
året drar sig mot sitt slut så har vi korat en Svensk Mästare i samtliga grenar.
De Svenska Mästerskapen arrangeras varje år av olika klubbar som är anslutna till förbundet, och i år
fick Värmlands Kaninhoppare chansen att arrangera de Svenska Mästerskapen i krokig bana samt
höjdhopp. Tävlingen som skulle gå av stapeln under hösten var något många såg fram emot, något
som jag själv också tyckte skulle bli väldigt kul och spännande!
Jag har själv varit med på några SM innan, då både med och utan kanin. En tävling som jag alltid tyckt
varit lika rolig att åka på även om jag själv inte deltagit som tävlande. Att få se alla duktiga kaniner
som tillsammans med sina förare gör en enorm insats på banorna, och att få chansen att träffa så
underbara människor som har precis samma intresse som jag själv, är det absolut bästa enligt mig.
Jag har deltagit som tävlande på SM en gång tidigare, tävlingen arrangerades även då på hösten, i
Södertälje, med 08 Kaninhopparteam som arrangör.
Att Värmlands Kaninhoppare nu skulle få arrangera SM var något jag sett fram emot, en helg som jag
visste skulle generera mycket glädje, skratt och nya erfarenheter, och såklart även fantastiska lopp av
både förare och kaniner. Att arrangera SM skulle för mig bli en ny erfarenhet, något jag själv inte varit
med och gjort tidigare. Det är en tävling som kräver stora förberedelser, att köpa priser, göra
startlistor, förbereda för caféförsäljning, planera invigning och städning av lokalen var bara några av
förberedelserna som skulle göras innan tävlingen. Precis som med andra stora tävlingar så ligger det
mycket tid och arbete bakom ett sådant stort arrangemang, något som tar och kräver mycket energi
för att kunna ro i land, men som ger minst det dubbla tillbaka.
Sommaren gick mot sitt slut och hösten närmade sig med stora steg. Septembermånadens varma
vindar övergick till lite kallare, och snart var det bara en vecka kvar tills Svenska Mästerskapen i
Värmland skulle äga rum. En helg som trots att det var kallt och grått utanför, skulle generera mycket
värme och glädje, det var jag helt säker på.
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Lördagen kom och det blev morgon. Idag skulle höstens Svenska Mästerskap gå av stapeln. Jag
vaknade trött, men förväntansfull. Tillsammans med familjens retriever Leija gick jag ut till kaninboden
för att hämta Sally som skulle få följa med och tävla under helgen. Förutom mat och långa
promenader, så älskar våran hund Leija att få vara med och hjälpa till i kaninboden. Hon viftade glatt
på svansen när vi kom ut till kaninerna, men möttes dock av ett konstigt läte ifrån den översta buren
där Sally bor. Sally som tyckte att det var alldeles för tidigt på morgonen var inte lika glad.
Jag åkte tillsammans med Anette och Desireé till Älvenäs Industrilokal där tävlingen skulle äga rum.
På lördagsmorgonen hjälptes några medlemmar åt att fixa de allra sista förberedelserna, och snart
började alla deltagare att droppa in i lokalen.
Tillslut slog klockan 9 och invigningen ägde äntligen rum där några av Värmlands kaninhoppares
medlemmar var med och deltog, det bjöds bland annat på musikunderhållning, samt en parad där
föregående års Svenska Mästare deltog tillsammans med flera utav Värmlands medlemmar. Vår
ordförande Miranda höll även ett välkomsttal och kunde därmed förklara det Svenska Mästerskapet
som invigt. Nu skulle helgen äntligen börja!
Den första omgångens bana byggs av arrangörerna och därför var det nog ganska självklart att SM i
Värmland skulle ha en rosa bana. Med drygt 140 starter i Krok och 80 stycken i höjd, och efter att
banan kontrollerats av domarna så var tävlingen igång. Hendrike och Cecilia som var helgens domare
i krokig bana, drog igång klassen första omgång tillsammans med sina två tidtagare, Freija och Embla,
som båda är från Värmlands Kaninhoppare. I den första omgången fick jag och många andra se
otroligt fina ekipage, både fina insatser av Värmlands deltagande ekipage, samt av ekipage från
många andra delar av Sverige!
Under SM körs alltid bedömning E, vilket innebär att det är två omgångar och final. Det innebär att alla
kaniner som kommer i mål i den första omgången, får hoppa även en andra omgång. Finalen hålls
sedan på söndag där de kaniner som placerat sig bäst i tidigare omgångar deltar.
När den första omgången var avklarad var det dags för lunchpaus. Några köpte lunch i vårt café som
vi hade på plats, medan andra åkte i väg för att handla pizza eller liknande. När banan byggts om, och
domarna hade fått i sig något att äta, så var det dags att starta den andra omgången. Även den andra
omgången flöt på riktigt bra tack vare alla som hjälpte till med hinderuppsättning, sopning av mattor
etc. Och även i den här omgången bjöds det på många duktiga förare och kaniner!
När lördagskvällen kom så tror jag att vi var många som var väldigt trötta, men också väldigt nöjda.
Alla hade verkligen hjälpts åt, för att göra dagen så bra som möjligt - och det blev den verkligen! Även
jag och Sally var nöjda med dagen trots att Sally tyckte att halva banan räckte. Att vi inte kom i mål
gjorde ingenting eftersom vi båda blev en erfarenhet rikare, och dagen blev ju precis lika rolig och bra
ändå!
På söndag vaknade jag förväntansfull. Vem skulle egentligen bli svensk mästare i krokig bana och
höjdhopp? Förutom finalen i krokig bana, så skulle idag även en svenska mästare i höjdhopp koras,
där den kanin som hoppar högst på minst antal försök vinner.
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Finalen drar igång och nervositeten i lokalen stiger. Det kändes som att finalen gick ganska fort och
helt plötsligt var det bara några få ekipage kvar. När de sista kaninerna hoppade så var det nästintill
knäpptyst i hela lokalen. Att kaninerna trots omständigheterna och nervositeten är så lugna och coola
är häftigt att se. De gör alltid sitt bästa och ställer alltid upp för sina förare. Som förare blir man blir
tillsammans med sin kanin ett team, ett team som samarbetar och tillsammans gör så gott man kan.
Det är det som jag tycker är så häftigt.
Att man lär känna varandra så bra och att man som förare och kanin kan lära sig så mycket
av varandra
När finalen var slut hade vi en vinnare i krokig bana 2017. Vinnaren blev Julia Bergstrand och
Fortunas S CH Amalthea.
Även i höjdhopp skulle en vinnare utses. Här dömde Cecilia igen tillsammans med Tobias,
där var det jag och Cecilia Ljungberg som satt som tidtagare. Ingångshöjden på SM är alltid
60 cm i höjd och hade i år ca 80 stycken startande. Vi hade också här flera värmländska ekipage
deltog och gjorde så fina insatser! Även här fick vi en vinnare, nämligen Elin Hävrén tillsammans
med Grenens GD CH Starlit Appearance, som till och med försökte på ett nytt världsrekord. Stort
Grattis till både Julia och Elin!
Under helgen hade vi även besök av ett filmteam från Frankrike, och trots att det ibland inte var helt
enkelt att förstå varandra på grund av att vi talar olika språk, så såg de ut att ha väldigt kul! De
gjorde en programserie om djur och olika aktiviteter som vi människor kan göra tillsammans med
våra fyrbenta vänner. Hoppas själv att få möjlighet att kolla på reportaget vid nåt tillfälle.
Får ni chansen att vara med på ett SM någon gång så tycker jag definitivt ni ska ta den! Man
behöver inte tävla för att vara där utan det är minst lika kul ändå! Jag har själv varit med flera gånger
utan att själv tävla, man lär sig enormt mycket och träffar härliga människor från hela landet!
Det var en riktigt rolig helg med så många duktiga deltagare och kaniner. Tack vare alla som var
med och hjälpte till under och före helgen så blev det ett väldigt bra och roligt arrangemang!
God Jul o Gott Nytt År!
/ Kram Paulina

Priset till helgens funktionär
som blev Malin Norrman!

Helgens prisrosetter och sponsorvägg
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”Långa nattens”-kakor
En gammaldags spröd kaka som inte bara är otroligt god, den är även rolig att baka. Namnet har den
fått av att smeten ska vila 12 timmar före gräddning..
Detta behövs till 35-40 st
2 ägg
1 ¼ dl strösocker
1 msk vanillinsocker
1 ¾ dl vetemjöl
Strössel till garnering
Gör så här:
Vispa ägg och socker kraftigt och länge med elvisp, ca 10 minuter.
Blanda ned vanillinsocker och mjöl.
Vispa ytterligare en kort stund.
Klicka ut smeten på plåtar med bakplåtspapper, ca 18-20 st på varje plåt.
Strö på strössel och låt de ogräddade kakorna vänta över natten eller en hel dag i rumstemperatur.
Grädda i 150 grader ca 10 minuter på 2:a falsen tills kakorna känns torra.
Låt dem svala på plåten.

(Bilden är från recepthäftet då jag inte hunnit baka dem än i år)
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Nästa nummer
Nästa nummer av Hoppnytt kommer ut under 2018.

Allt material är välkommet från alla medlemmar –
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!

Material skickas till:
hoppnytt@varmlandskh.se

Bildkollage på nästa sida:
Julpynt av Kicki Lindqvist
Grenens Tequila Sunrise Pearl ”Nocco”
Ida Johansson & Mulle
Ida Johansson & Zimba
Grenens Freedom Mine ”Felix”
Silverados Zonett Song ”Lavah”

På baksidan:
Grenens Cordero Mine ”Cody”

30

31

Redaktör:
Miranda Wigander
Skolvägen 13
669 30 Deje

HOPPNYTT
Värmlands Kaninhoppare
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