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Ordförande har ordet 

 
Hej!  
 
I skrivande stund håller snön på och smälter ute, mars månad 
har börjat och planeringarna inför sommarens alla tävlingar är i 
full gång. Jag tycker alltid att det är lika roligt att planera vår- 
och sommartävlingar och vid den här tiden på året längtar man 
alltid efter varma tävlingsdagar där man kan springa barfota i 
gräset tillsammans med sina fyrbenta vänner.  
 
Hittills i år har vi hunnit med tre tävlingar. Första tävlingen den 
21 januari arrangerades i samband med klubbens årsmöte där 
vi som vanligt delade ut priser, pratade om det gångna året, 
planerade lite inför det här året och tillsatte en ny styrelse. Jag 
vill börja med att tacka er ”gamla” styrelsemedlemmar för ett 
bra samarbete och hälsa er nya välkomna, jag hoppas att ni 
kommer se styrelsearbetet som roligt och givande! 
 
Jag vill även säga ett jättestort tack till er allihop som gav mig 
priset som Årets Eldsjäl 2016. Ibland är det inte lätt att vara 

ordförande och ibland måste man ta beslut som egentligen inte alls är roliga att ta. I sådana 
situationer är det så otroligt skönt att höra att jobbet jag lägger ner uppskattas av er medlemmar, för 
utan er finns det ju faktiskt ingen klubb. Vilka alla priser gick till kan ni läsa på sidorna 16-17. 
 
Snart går Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds årsstämma av stapeln och som det ser ut nu kommer 
vår klubb representeras av mig, Yvonne, Desireé, Anette och Paulina. Jag uppmanar alla medlemmar 
att läsa motionerna när de kommer ut, ta ställning till dem och sedan säga er åsikt till någon av oss, 
det är ju vår klubb vi ska representera och era åsikter vi ska framföra till övriga kaninhopparsverige. 
 
På årsmötet bestämde vi även att uppdatera våra stadgar på flertalet punkter. De nya stadgarna finns 
att läsa på hemsidan. 
 
Klubbkläder är något som har efterfrågats av många och en fråga vi har tagit upp i styrelsen. Nu mer 
kommer ni själva kunna beställa kläder från en webbshop, istället för att lägga en beställning till någon 
av oss. På det sättet blir det lättare för er att hitta rätt storlek, se hur kläderna ser ut och ger även ett 
större utbud av kläder. Håll koll på hemsidan, forumet och Facebook så kommer länken komma ut 
inom snar framtid.  
 
En sista påminnelse innan jag avslutar för den här gången är att sista anmälan inför tävlingar är 
ändrat till söndagen innan, så var uppmärksamma på vilket datum som står på Skuttli när ni har tänkt 
anmäla er så ni inte råkar missa sista anmälningsdag. 
 
Ha nu en fin vår så hoppas jag att vi ses snart! 
 
Kram Miranda Wigander 
Huvudredaktör och ordförande 
 
 

 
På framsidan: Grenens Cordero Mine ”Cody” (foto: Miranda Wigander) 
 
Kollage på föregående sida: Brave Heart Andy (foto Lovisa Flink), Hooligan’s Hermes (foto Nina 
Jonsson), Hooligan’s LL Cool J (foto Nina), Hooligans Oprah (foto Nina), Hooligan’s Tyrese (foto 
Nina), Snöflingans Goding (foto Nina).  
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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 klubbens nya medlemmar välkomna! 

 
 

Thea Karlsson 
 
 

Catarina Werner 
 
 

Jessika Kuusinen 
 
 

Malin Norrman 
 
 

Åsa Östlund 
 
 

Clara Carlson 
 
 
 

Hoppas ni kommer trivas i klubben och att vi ses ute på tävlingarna! 
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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 21 januari 
KROK ELIT 

Domare: Julia Persson  Tidtagare: Anna-Lena Flink  Bed: C 

1. Flammans Black Magic  Miranda Wigander  1+1 
2. Flamencos Ruins of isis  Nathalie Ljunggren  3+1 
3. Tassens Fossa  Desireé Aronsson  2+3 
4. Ocean Rain  Miranda Wigander  5+1 
5. Grenens Stardom in Mind Karin Molin   5+1 
6. Snöflingans Salt-N-Pepa  Paulina Haglund  2+4 
7. Engens Gt Ch Shadrin  Linnea Flink   4+2 
8. Regnbågens Sound of an Angel Sara Johansson  4+2 
9. Björklövets Pumpkin Perfection Karin Molin   4+3 
10. Tassens Gingiva  Desireé Aronsson  6+2 
11. Khaos Seraphim Praise  Karin Molin   7+4 
12. Arrows Speed & Smart  Karin Molin   8+4 

 
KROK SVÅR 
Domare: Karin Molin  Tidtagare: Paulina Haglund  Bed: C 

1. Kyrkeliden’s Gräddet på moset Sandra Magnusson  0+1 
2. Shadow Rain  Desireé Aronsson  1+1 
3. Hooligan’s Unforgiving Enya Miranda Wigander  1+1 
4. Grenens Echo In Chinon  Sara Johansson  3+1 
5. Bubble Rain  Desireé Aronsson  1+4 
6. Röstebos Applejack  Yvonne Karlsson  1+4 
7. Engens Anvil Sparks  Nathalie Ljunggren  6+2 
8. Lillefix   Nathalie Ljunggren  3+5 
9. Silverados Nico Starlight  Freija Persson   3+5 
10. Spår i Mörker  Nathalie Månsén  6+4 

 
 

KROK MEDELSVÅR 

Domare: Miranda Wigander  Tidtagare: Maria Frykstedt  Bed: C 

1. Nina in action  Nathalie Ljunggren  1+1 
2. Engens Tinker Taylor  Nathalie Månsén  0+2 
3. Magic Rain  Desireé Aronsson  3+0 
4. Valentinos Just Love It  Sara Johansson  2+1 
5. Snöflingans Alitalia  Linnea Flink   3+4 
6. Twilight Princess  Julia Persson   3+5 
7. Casper 15-02-13  Sophie Jacobsson  4 
8. Stella Mjuknos  Freija Persson   5 
9. Brave Heart Andy  Linnea Flink   5 
10. Silverados Angelique Quick Lovisa Flink   7 
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KROK LÄTT 
Domare: Nathalie Månsén  Tidtagare: Anna-Lena Haglund Bed: C 

1. Grenens Freedom Mine  Yvonne Karlsson  0+0 
2. Purple Rain  Yvonne Karlsson  0+0 
3. Valentinos Frosted Elfin  Sara Johansson  0+0 
4. Regnbågens Slinky Dog  Veronica Axelsson  0+0 
5. Grenens Cordero Mine  Miranda Wigander  0+1 
6. Arrows Bolero of Fire  Karin Molin   1+0 
7. Angel of darkness  Tova Hammarström  1+0 
8. Zelda 9886  Kajsa Larsson   1+0 
9. Silverados Tingeling  Sara Johansson  1+0 
10. Äbba   Kajsa Larsson   0+1 
11. Starlights Diamond Dash  Veronica Axelsson  2 
12. Kyrkelidens Iskall Ivrighet Sandra Magnusson  2 
13. Valentinos Island Marble  Sara Johansson  3 
14. Black Beauty 11188  Ida Johansson   3 
15. Röstebos Black Widow  Veronica Axelsson  3 
16. Röstebos Kung Fu Panda Veronica Axelsson  3 
17. Eternal’s Havets Safirer  Veronica Axelsson  3 
18. Lilly 9992   Matilda Larsson  3 
19. Charms Power to fly  Embla Persson  4 
20. Chocolateheart  Tindra Bergquist  4 
21. Kyrkeliden’s Paff Passion Karin Molin   4 
22. Golden Fire  Emelie Claesson  4 
23. Flash.heart  Tindra Bergquist  4 
24. Röstebos Angel Face  Veronica Axelsson  4 
25. Silverados Speedy Toruk  Linnea Flink   4 
26. Albinn   Johanna Kuusinen  5 
27. Pärlan 8874  Paulina Haglund  5 
28. Flying in the sky  Tindra Bergquist  7 
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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!   



13 

 

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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Skattkärr 11 februari 
RAK ELIT 

Domare: Yvonne Karlsson  Tidtagare: Sophie Jacobsson Bed: D 

1. Engens Gt Ch Shadrin  Linnea Flink   0+2 
2. Flammans Black Magic  Miranda Wigander  1+1 
3. Regnbågens Eldvävare  Carina Åslev   1+2 
4. Ocean Rain  Miranda Wigander  2+2 
5. Tassens Carabellis Kusp  Alexandra Åslev  3+2 
6. Midgårdsolens Scilla  Tina Bierfeldt   3+4 
7. Regnbågens Sound of an Angel Sara Johansson  4+3 
8. Snöflingans Copacabanana Tina Bierfeldt   8+2 
9. Miss Pinky’s Gt Ch Don Freak-Out Tina Bierfeldt   11+10 
10. Grenens Strange Vision  Miranda Wigander  8+UT 

 

RAK SVÅR 

Domare: Carina Åslev  Tidtagare: Freija Persson  Bed: D 

1. Maxim’s Simply Breathless Michelle Backlund Pikki  1+0 

2. Flamencos Ruins of isis  Nathalie Ljunggren  1+0 

3. Skogstorps She’s A Star  Michelle Backlund Pikki  1+1 

4. Björklövets Incredible memories of April Violets Annie Oskarsson  2+1 

5. Grenens Echo In Chinon  Sara Johansson  2+1 

6. Starlights Malificent  Tina Bierfeldt   1+4 

7. Snöflingans Wizzair  Erica Svensson  2+5 

8. Maxim’s Pineapple Crush Tina Bierfeldt   3+5 

9. Skogstorps Desperate Dreams Tina Bierfeldt   4+4 

10. Snöflingans Gummibrud  Tina Bierfeldt   4+4 

11. Snöflingans Insomnia  Alexandra Åslev  4+4 

12. Snöflingans Mosaique Face Tina Bierfeldt   7+2 

13. Röstebos Applejack  Yvonne Karlsson  7+3 

14. Maxim’s Coconut Crush  Michelle Backlund Pikki  5+6 

15. Engens Anvil Sparks  Nathalie Ljunggren  8+3 

16. Skogstorps Try To Win With Me Tina Bierfeldt   6+5 

17. Snöflingans Winning Love Alexandra Åslev  6+UT 

 

RAK MEDELSVÅR 

Domare: Miranda Wigander  Tidtagare: Anna-Lena Flink  Bed: D 

1. Amazing Mc Williams  Michelle Backlund Pikki  0+0 

2. Ringmurens Pretty Much A Zombie Already Annie Oskarsson  0+0 

3. Kulans Dice  Tina Bierfeldt   0+1 

4. Lillefix   Nathalie Ljunggren  2+0 

5. Nina in action  Nathalie Ljunggren  1+1 

6. Casper 15-02-13  Sophie Jacobsson  2+0 

7. Valentinos Just Love It  Sara Johansson  2+0 

8. Skogstorps What’s Next To The Moon Michelle Backlund Pikki  2+0 

9. Valentinos Frosted Elfin  Sara Johansson  3+0 
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10. Silverados Tingeling  Sara Johansson  2+1 

11. Snobben 10682  Annie Oskarsson  4+0 

12. Silverados Angelique Quick Linnea Flink   3+1 

13. Brave Heart Andy  Linnea Flink   3+1 

14. Snöflingans Alitalia  Linnea Flink   3+2 

15. Rasmus på luffen  Michelle Backlund Pikki  5+1 

16. Mango Temptation  Erica Svensson  3+3 

17. Stella Mjuknos  Freija Persson   5+2 

18. Ultimate’s Moon Sparkle  Tina Bierfeldt   5+5 

19. Silverados comet trix  Sofie Millqvist   7+7 

 

RAK LÄTT 

Domare: Erica Svensson  Tidtagare: Nathalie Ljunggren Bed: D 

1. Charms Power to fly  Embla Persson  0+0 

2. Angel of darkness  Tova Hammarström  0+0 

3. Purple Rain  Yvonne Karlsson  0+0 

4. Valentinos Splendid Arcas Linnea Flink   0+0 

5. Silverados Speedy Ka  Anna-Lena Flink  0+0 

6. Queen’s Locked out of Heaven Wilma Jonsson  1+0 

7. Valentinos Island Marble  Sara Johansson  1+0 

8. Grenens Cordero Mine  Miranda Wigander  1+0 

9. Amulettens Pavillion Rouge Wilma Jonsson  1+1 

10. Poetic justice  Lina Larsson   2+0 

11. Chocolateheart  Tindra Bergquist  2+0 

12. Powerline   Thea Karlsson   2+0 

13. Lilly 9992   Matilda Larsson  1+1 

14. Flying Angel  Thea Karlsson   2+0 

15. Little Christoffer  Lina Larsson   2+1 

16. Grenens Freedom Mine  Yvonne Karlsson  2+1 

17. Skogstorps Genom Eld Och Vatten Tina Bierfeldt   1+2 

18. The Jumping Bean Express Wilma Jonsson  2+1 

19. Milli Moondance  Agnes Bergman  2+1 

20. Winter Soldiers Deep Blue Sara Johansson  3+1 

21. Skogstorps Skuggor I Skymningen Michelle Backlund Pikki  3+2 

22. Seashell Pearl  Michelle Backlund Pikki  4+1 

23. Silverados Speedy Toruk  Linnea Flink   3+2 

24. Snöflingans Farinsocker  Sofie Millqvist   3+3 

25. Flash.Heart  Tindra Bergquist  4+2 

26. Flying in the sky  Tindra Bergquist  6+2 

27. Silverados Blue Bayou  Wilma Jonsson  5+4 

28. Skogstorps En Kväll I Juni Tina Bierfeldt   5+5 

29. Albinn   Johanna Kuusinen  7+4 

30. Proximas Tommy Lee  Hanna Paulsen  1+UT 
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Årets Värmlänning 2016 
 

 

Ocean Rain ”Nicco” 
Förare: Miranda Wigander 

 

 

 

2:a Flammans Black Magic ”Zeus”, förare Miranda Wigander 

3:a Hooligan’s Unforgiving Enya ”Enya”, förare Miranda Wigander 

       



17 

 

Årets Eldsjäl 2016 

 
Miranda Wigander 

 

Årets Ekipage 2016 

 
Miranda Wigander och Hooligan’s Unforgiving Enya  
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Skattkärr 25 februari 
KROK ELIT 

Domare: Yvonne Karlsson  Tidtagare: Anna-Lena Flink  Bed: C 

1. Friscos Gt Ch Naja Nivea Tina Nylund   1+0 
2. Flammans Black Magic  Miranda Wigander  2+0 
3. Eternal’s Ch Rävunge  Elin Nylund   2+1 
4. Engens Gt Ch Shadrin  Linnea Flink   1+3 
5. Friscos Gt Ch Passionate Kiss Tna Nylund   3+1 
6. Ocean Rain  Miranda Wigander  3+2 
7. Grenens Chase For Stardom Tina Nylund   3+2 
8. Grenens Gt Ch Wings Of Remembranc Tina Nylund   4 
9. Khaos Ch Chinook  Elin Nylund   4 
10. Flamencos Ruins of isis  Nathalie Ljunggren  4 
11. Elans Wing Commander  Elin Nylund   4 
12. Regnbågens Elvävare  Alexanda Åslev  5 
13. Tassens Carabellius Kusp Alexandra Åslev  6 
14. Elans Fifty Shades of Grey Anna Alm   6 

 

KROK SVÅR 

Domare: Miranda Wigander  Tidtagare: Linnea Flink  Bed: C 

1. Björklövets Incredible memories of April Violets Annie Oskarsson  3+0 
2. Grenens Chilli Mountain  Tina Nylund   2+1 
3. Friscos Vild som Vinden  Tina Nylund   0+3 
4. Elans Ace of Diamonds  Anna Alm   3+4 
5. Moälvens Snöstorm  Elin Nylund   4 
6. Friscos Crystal Caves  Emma Karlsson Grell  4 
7. Snöflingans Insomnia  Alexandra Åslev  4 
8. Lillefix   Nathalie Ljunggren  7 

 

KROK MEDELSVÅR 

Domare: Miranda Wigander  Tidtagare: Embla Persson  Bed: C 

1. Grenens Peppermint Valley Elin Nylund   0+0 

2. Purple Rain  Yvonne Karlsson  1+1 

3. Brave Heart Andy  Linnea Flink   0+2 

4. Nina in action  Nathalie Ljunggren  1+2 

5. Snobben 10682  Annie Oskarsson  2+2 

6. Grenens Dazzling Desire  Alexandra Åslev  2+4 

7. Snöflingans Alitalia  Linnea Flink   2+6 
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KROK LÄTT 

Domare: Alexandra Åslev  Tidtagare: Linda Ljunggren  Bed: C 

1. Grenens Cordero Mine  Miranda Wigander  0+0 

2. Ringmurens Pretty Much A Zombie Already Annie Oskarsson  0+0 

3. Queen’s Locked out of Heaven Wilma Jonsson  0+0 

4. Grenens Pepperfield Place Elin Nylund   1+1 

5. Snöflingans Farinsocker  Annie Oskarsson  1+1 

6. Friscos Angel of Rain  Tina Nylund   2+1 

7. Charms Power to fly  Embla Persson  1+2 

8. Amulettens Pavilion Rouge Wilma Jonsson  2+1 

9. Grenens Freedom Mine  Yvonne Karlsson  2+2 

10. Valentinos Splendid Arcas Linnea Flink   2+2 

11. Black Beauty 11188  Ida Johansson   3 

12. Silverados Blue Bayou  Wilma Jonsson  3 

13. Klöver ess   Anna Alm   3 

14. The little king  Tova Ekman   4 

15. Golden Fire  Emelie Claesson  7 

16. Iris   Emma Karlsson Grell  8 

 

KROK VETERAN 

Domare: Yvonne Karlsson  Tidtagare: Freija Persson  Bed: C 

1. Stjärnans Mystery Day  Alexandra Åslev  1+1 

2. Elans Floral Fantasy  Elin Nylund   3+1 

3. Grenens Micki  Alexandra Åslev  4+5 
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Hemma hos… 
 

I det här numret får vi se hur det ser ut hemma hos familjen Flink! Tack för att ni delat med er om hur 
det ser ut på gården hos er. 

Burarna:  

Större delen av våra kaniner bor utomhus i ett relativt stort, isolerat stall som tidigare varit ett stall 
lämpat för ett flertal hästar. När antalet hästar minskade i stallet och hästintresset lades på hyllan 
byggdes det istället kaninburar i hästboxarna.  

Förra året, 2016, så påbörjades ett stort stallprojekt av ett blivande kaninstall. Vi kände att vi ville 
utnyttja en större yta av stallet och göra det lite lämpligare för ett stort antal kaniner.  

Nu, ungefär 9 månader senare, så står kaninstallet klart och nästan alla kaniner har bosatt sig i någon 
utav dem 16 burar som står i denna del av stallet, som tidigare var 2 hästboxar.  

På ena stallväggen så står åtta stycken burar vid måtten 160x70x60 och på andra väggen finns det 
fyra stycken burar med måtten 190x80x80. Sedan har det också fått flytta in en vanlig två-fackare 
(160x60x60). 

I en annan box finns det två stycken stora burar med måtten 20x60x60.  

Till sist har vi sadelkammaren som även den fått bli kaninhörna. Här inne finns det totalt 5 stycken 
burar, en två-fackare (120x60x60) och en tre-fackare (180x60x60). 

Just nu så finns det även ytterligare en två-fackare bebodd. Då denna är tillfällig så står den i 
stallgången mellan hästarnas boxar, strax utanför "det större kaninstallet" 

Uteburar:  

Uteburarna vi har är en riktig kaninhopparklassiker - nämligen kompostgallerburen. Den typiska 
kaninhopparklassikern innebär att den har ett visst antal kompostgaller i botten (för att kaninerna inte 
ska kunna gräva sig ut) & även har ett stort tak av kompostgaller (för att inte kunna hoppa över & för 
flygande rovdjur). Burarna hålls samman av buntband, vilket gör det lätt att montera upp & ned. 

Måtten vi har är 160x60x60 cm och det finns ett 15 tal burar i denna stil.  

 

      

 



21 

 

Förvaring:  

Fodret vi använder (blandning av Lottie, Selective Jr & Svenska kanin-och marsvinspellets) förvaras i 
täta lådor av plats på hyllor och bänkar. Detta är för att stallets ovälkomna gäster inte ska komma åt 
maten. 

Vårt hö förvaras på ett höloft och strax nedanför försvaras pallar med spån. Även vatten finns i stallet.  

 

 
Städning:  

Som kaninägare finns det oerhört mycket roligt att syssla med. Men det finns också saker som inte är 
fullt lika roliga och dit hör en stor, viktig del - städning. Då få kaniner utgör sina behov över hela buren 
så brukar vi oftast prioritera att städa kisshörnorna som vanligtvis städas och töms 2-3 gånger per 
vecka. Vid behov så storstädas och töms hela buren, vilket vanligtvis sker varannan eller var tredje 
vecka.  

Höet i höhäckarna, som skiljer burarna åt, byts ett flertal gånger per vecka för att undvika att höet blir 
dammigt.  

Naturligtvis så sopas stallgången, sadelkammaren och kaninstallet dagligen.  
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Årsmöte för Värmlands Kaninhoppare 21 januari 2017,  

Östra Fågelvik, Skattkärr, Karlstad 

 
§ 1. Mötets öppnande – Mötet förklarades öppnat av Miranda Wigander. 

§ 2. Val av mötesordförande – Till ordförande för mötet valdes Veronica Axelsson. 

§ 3. Val av mötessekreterare – Till sekreterare för mötet valdes Anna-Lena Haglund. 

§ 4 Val av 2 justeringsmän – Till justeringsmän valdes Karin Molin och Desiree Aronsson. 

§ 5. Val av 2 rösträknare – Till rösträknare valdes Karin Molin och Desiree Aronsson. 

§ 6. Utlysande av årsmöte – Kallelse till årsmöte har skett i laga ordning. 

§ 7. Justering av röstlängd – 29 röstberättigade medlemmar fanns på plats. 

§ 8. Dagordningen godkändes. 

§ 9. Prisutdelning: 

Årets Värmlänning 2016 blev Ocean Rain med Miranda Wigander på 209 p, på 2:a plats 

kom Flammans Black Magic med Miranda Wigander på 176 p, på 3:e plats kom Hooligan´s 

Enya med Miranda Wigander på 146 p. 

Årets Ekipage 2016 utsågs Miranda Wigander med Hooligan´s Unforgiving Enya. 

Årets Eldsjäl 2016 utsågs Miranda Wigander. 

Värmlands kaninhoppare har 2016 hållit klubbmästerskap och klubbmästare blev: 

Rak bana – Snöflingans Ch Spirit med förare Thea Gustavsson 

Krok bana – Flammans Black Magic med förare Miranda Wigander 

Höjd – Ch Miraculix med förare Thea Gustavsson 

Längd – Snöflingans Delta Airlines med förare Thea Gustavsson 

Total klubbmästare blev Tassens Fossa med förare Desiree Aronsson 

§ 10. Verksamhetsberättelse för 2016 – Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes 

och läggs till handlingarna. 

§ 11. Ekonomisk berättelse för 2016 – Yvonne Karlsson redogjorde för föreningens 

ekonomi som fortfarande är god. Trots färre tävlingar och mindre cafeförsäljning har 

föreningens tillgångar ökat med ca 4400 kr för år 2016.  

§ 12. Revisorernas berättelse för 2016 – Revisorernas berättelse lästes upp och läggs till 

handlingarna. 

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 14. Förslag på verksamhetsplan för 2017 – Verksamhetsplanen lästes upp och kommer 

efter medlemmarnas önskemål att läggas upp på klubbens hemsida. Uppföljning av planen 

kommer också att göras vid nästkommande årsmöte, detta också efter medlemmarnas 

önskemål. 

§ 15. Val av styrelseledamöter för 2017 – Följande val gjordes: 

Val av sekreterare (fyllnadsval) 1 år – Anna-Lena Haglund 

Val av kassör 2 år – Yvonne Carlsson 

Val av ledamot 2 år – Anette Aronsson 

Val av ledamot 2 år – Desiree Aronsson 

Val av ledamot (fyllnadsval) 1 år – Maria Frykstedt 

Val av suppleant 2 år – Cecilia Ljungberg 

Val av suppleant 2 år – Linnea Flink 

Val av revisorer 1 år – Carina Åslev och Anita Bergström 

Val av revisorsuppleant 1 år – Jeanette Jacobsson 

 

Styrelsen för 2017 får följande utseende: 

Ordförande: Miranda Vigander 

Sekreterare:  Anna-Lena Haglund 

Kassör: Yvonne Karlsson 
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Ledamöter: Erica Svensson, Veronica Axelsson, Anette Aronsson, Desiree Aronsson, Maria 

Frykstedt 

Suppleanter: Anna-Lena Flink, Cecilia Ljungberg, Linnea Flink 

§ 16. Val av valberedning för år 2017, 3 personer på 1 år – Nina Jonsson, Julia Persson och 

Sofi Jakobsson. Valberedningen utser själva vem som är sammankallande. 

§ 17. Motioner till Värmlands kaninhoppares årsmöte – Motioner från styrelsen angående 

förändringar i KM och föreningsstadgar. Förändringarna godtogs av årsmötet och kommer att 

gälla från 21 januari 2017. Stadgarna bifogas årsmötesprotokoll. 

§ 18. Motioner till Sveriges kaninhoppares riksförbund: 

1. Angående höjd på lägsta upplaget – VKH föreslår årsstämman att följande tillägg görs 

till reglementet: Avståndet mellan upplaget/märlan och underlaget ska vara minst 18 mm 

på et hinder som har en bom på lägsta upplaget/märlan. 

2. Angående lägsta höjd på plank – VKH föreslår årsstämman att följande tillägg görs till 

reglementet:  Merparten på varje plank måste ha en höjd på minst 18 mm. 

3. Sidomarkeringar vid vattengrav – VKH föreslår årsstämman att följande tillägg görs till 

reglementet: Avståndet mellan sidomarkeringar får inte vara större än 32 cm. 

§ 19. Styrelsens frågor till årsmötet – Henrietta avgår som cafeansvarig och styrelsen 

efterlyser någon eller några som vill ta över denna uppgift. Behöver inte vara cafeansvarig 

som sköter cafet varje gång, men denne ska fungera som samordnare så att det finns 

cafeförsäljning vid så många tävlingar som möjligt. Extra viktigt vid utomhustävlingar där det 

kan finnas publik. Är en viktig inkomstkälla för klubben. Olika alternativ diskuterades men 

inget beslut fattades. 

20. Fastställande av medlems- och startavgifter för 2017 – Styrelsens förslag var 

oförändrade medlems- och startavgifter och detta beslutades. 

§ 21 Riksförbundets årsstämma 2017 – Årsstämman kommer att hållas i Uppsala den 8 

april 2017. 

§ 22. Val av representanter och reserver till Årsstämman 2017:  

Representanter: Miranda Wigander, Yvonne Karlsson, Anette Aronsson, Desiree Aronsson, 

Paulina Haglund 

Reserver: Linnea Flink, Cecilia Ljungberg, Sofi Jacobsson, Maria Frykstedt, Nathalie 

Ljunggren 

§ 23. Övriga frågor: Resultat av föregående års verksamhetsplan ska följas upp på 

nästkommande årsmöte, detta kommer att gälla från år 2017.  Miranda Wigander fortsätter 

som redaktör för Hopp-Nytt. 

§ 24. Veronica Axelsson förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Veronica Axelsson  Anna-Lena Haglund 

Ordförande för årsmöte  Sekreterare för årsmöte 

 

 

Karin Molin   Desiree Aronsson 

Justeringsman  Justeringsman 
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Kaninhoppning är inte bara 

kaninhoppning 
 

Av Linnea Flink 
 

 
I september 2017 har jag varit officiell 
kaninhoppare i 3 år. 3 år fulla av hårt 
arbete i hopp om att hitta rätt knappar, 
rätt fart, rätt förning.. Listan kan bli 
oändligt lång! Jag har letat efter 
framgång och förmågor hos kaninerna, 
och jag har både gjort framsteg och fått 
bakslag precis som alla kaninhoppare 
gör under sina karriärer som hoppare, 
oavsett om man tävlar på elit eller 
nybörjarnivå.  

 

När jag började med kaninhoppning var det prisjakt som gällde. Jag ville så gärna få priser och 
rosetter, sedan om känslan i ett lopp var bra eller dålig kvittade i mitt då 12-åriga huvud. I början 
korrigerade jag framför så gott som varje hinder, bara för att få vara säker på att dubbelnolla och få 
pinne. Under denna period var det det som verkligen var viktigt, kampen om pinnar & priser.  

Någonstans på vägen tappade jag bort mig helt och hållet. Jag började må sämre och hade svårare 
att känna av mina känslor, som liksom stängdes av och glömdes bort av mig själv. Ett ständigt 
magnetfält av stress och panik, även kallad ångest, skapades runt mig och jag fick då allt svårare att 
koppla av och uppskatta mig själv. Självkänslan sjönk betydligt samtidigt som jag retade mig på mig 
själv dagligen. Mörka tankar tryckte ner mig i skorna och till slut fann jag knappt den där gnistan som 
behövs för att orka. Jag var vid liv, men jag kände ingenting mer än ett stort mörker.  

Det är då jag först börjar inse hur mycket kaninhoppningen betyder för mig. Jag kämpade mig igenom 
hela dagar, veckor och månader bara för att jag visste att det var en tävling till helgen. En stund att 
känna, en stund då magnetfältet bryts och jag kan inse att jag lever. Jag fick adrenalin i blodet, ett 
leende som gömt sig bakom mörker var bredare en någonsin och kände glädje, en sådan där 
fantastisk glädje som gav chocken en kropp.  

Sedan dess har jag varit beroende.  

Kaninerna är inte bara kaniner för mig, utan de är grunden till glädje och kärlek ämnat för mig. De 
uppskattar mig, mitt sällskap och vill umgås med mig. De agerar som allt. De är min dagbok, då de vet 
allt om mig och alla mina hemligheter. De är min medicin, då de får mig att bli piggare och må 
bättre. De är min trygghet, som finns där och håller mig varmt om ryggen. De har även fått agera 
näsdukar när mitt magnetfält av ångest dragit med sig en flod av tårar.. De är minst sagt allt.  
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När vi tävlar tillsammans frigörs energi och glädje, vilket gör mig och mina känslor förvandlas till ett 
känslomässigt kaos. Vid riktiga drömlopp som är så fulla av arbete, slit, tårar & svett så blir det oftast 
att det blir jobbigt och jag visar då väldigt mycket känslor.  

För nu, är kaninhoppning inte bara kaninhoppning. Det är en överlevnad och något som gör att jag 
fortfarande kämpar, krigar och sakta men säkert vinner över det mörker som trycker ned mig, och det 
hade jag aldrig klarat utan kaninerna. Kaninerna är källan till min innersta glädje och glöd, som behövs 
för att jag ska orka.  

Allt jag gjort och gör, allt är för mina kaniner. Jag kan upplevas som lustig och knasig som ser upp till 
kaninerna, men det är inte mer än sanning. Jag antar att du ser upp till dina idoler, och på samma sätt 
ser jag upp till mina.  

Kaninhoppningen är mer än en kamp om vinster, pinnar och priser. Kaninhoppningen är för mig en 
befrielse, en känsla som gör att jag fortfarande strider mot mitt mörkaste innersta. Ett tillfälle för mig att 
koppla av, sträcka på mig och leva ut i det som kommer förbli mina drömmar.  

Ingen ska stoppa mig från att ha så roligt som det bara går på banorna ihop med mina bästa vänner, 
för att det är det mitt liv bygger på just nu - för kaninhoppning är inte bara kaninhoppning.  
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Verksamhetsberättelse 2016 
För Värmlands kaninhoppare 

 
 
Klubbens verksamhet har under året bestått av att arrangera tävlingar och uppvisningar. Vintertid har 
tävlingarna hållits inomhus i ett ridhus i Skattkärr, där även föreningens släpkärra stått parkerad.  
Under övriga året har tävlingar genomförts utomhus på olika platser i Värmland, både på gräs- och 
grusplaner. 
Antalet medlemmar den 31:e december 2016 var 72 stycken. 
Antalet officiella tävlingar har varit 21 stycken, varav en 2-dagars tävling. Vinterns 10 tävlingar hölls i 
ridhuset i Skattkärr, övriga tävlingar anordnades utomhus i Deje, Molkom, Kil, Arvika och Brunskog. 
Totalt har det under 2016 genomförts 2083 starter samt 53 utom tävlan. 
”Hjärtecuperna” är en egen 2-dagars-tävling som även i år lockade många deltagare både från egna 
klubben och andra län. Dock inte lika många deltagare som rekordåret 2015. 
Värmlands kaninhoppare har haft 3 uppvisningar under året, en i Svanskog, en i Värmskog samt en i 
Degerfors. 
Vid nyinvigning av Bergviks köpcenter i Karlstad fanns Värmlands kaninhoppare representerade 
med egen monter. 
En träff för klubbens egna domare genomfördes hösten 2016 i Karlstad. 
En cafeförsäljning har funnits med vid ett flertal tävlingar. 
Klubbens egna tidning Hopp-Nytt har getts ut med 4 nr. Ansvarig redaktör har varit Miranda 
Wigander. 
Klubben har under 2016 fått bidrag från Karlstads kommun. Ansvariga för bidragsansökningarna är 
Anette Aronsson och Desiree Aronsson. 
Årets Värmlänning 2016 blev Ocean Rain med Miranda Wigander på 209 poäng, på 2:a plats kom 
Flammans Black Magic med Miranda Wigander på 176 poäng, på 3:e plats kom Hooligan´s 
Unforgiving Enya med Miranda Wigander på 146 poäng. 
Till årets ekipage 2016 utsågs Miranda Wigander med kaninen Hooligan´s Unforgiving Enya. 
Till årets eldsjäl 2016 utsågs Miranda Wigander. 
Värmlands kaninhoppare har hållit klubbmästerskap och klubbmästare blev: 
Rak bana – Snöflingans Ch Spirit med förare Thea Gustavsson 
Krok bana – Flammans Black Magic med förare Miranda Wigander 
Höjd – Ch Miraculix med förare Thea Gustavsson 
Längd – Snöflingans Delta Airlines med förare Thea Gustavsson 
Total klubbmästare blev Tassens Fossa med förare Desiree Aronsson 
6 styrelsemöten har hållits under året. Då styrelsen bor utspridda i länet har ett antal beslut fatts efter 
diskussion på styrelsens sida i forumet på VKH:s hemsida. Besluten protokollförs som punkter på 
nästkommande styrelsemöte. 
Ett medlemsmöte hölls efter tävling i Arvika hemma hos Anette o Desiree Aronsson. Där planerades 
det inför Hjärtecuperna, även grillning av medhavd mat och trevlig samvaro för klubbens medlemmar 
hanns med. 
Årsmöte hölls den 20:e februari 2016 i ridhuset i Skattkärr. 
Styrelsen har under 2016 bestått av: 
Ordförande: Miranda Wigander 
Vice ordförande: Anette Aronsson 
Kassör: Yvonne Karlsson 
Sekreterare: Henrietta Ahlenius 
Vice sekreterare: Anna-Lena Haglund 
Ledamöter: Jeanette Gustavsson, Veronica Axelsson, Erica Svenson 
Suppleanter: Karin Molin, Desiree Aronsson, Anna-Lena Flink 
 
 
Miranda Wigander, ordförande  Anna-Lena Haglund, vice sekreterare 
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Under tävlingsdagen 
 

När man kommer som nybörjare till en tävling kan det vara svårt att veta vad man behöver hjälpa till 
med. Vi som varit med ett tag gör många av sakerna av ren rutin, och ni kan alltid fråga oss om det är 
något ni undrar över eller om ni inte riktigt vet vad ni ska göra. Här nedan finns en liten lista över vad 
som bland annat behöver göras under en tävlingsdag. 
 
På morgonen: 
På morgonen ska alla banor byggas, hinder upp och bommar upp. Nu förbereder vi allt inför hela 
tävlingsdagen. Vi ska bland annat: 
 
- Packa ur hinder/bommar/priser ur kärran. 
- Bygga banor & framhoppning (oftast tillsammans med klassens domare) 
- Sätta upp bommar på alla hinder på banorna.  
- Ta fram domarbord 
- Sätta upp avspärrning runt banor och framhoppning 
 
Under dagen: 
Under dagen behöver alla hjälpas åt för att dagen ska flyta på. Det som ska göras är tillexempel: 
 
- Vara hinderuppsättare 
- Vara tidtagare 
 

  
 
I slutet av dagen: 
När alla klasser är klara ska allt plockas ihop innan vi kan ha prisutdelning och åka hem. Vi ska: 
 
- Plocka ihop alla banor, hinder och bommar.  
- Ta bort avspärrning och domarbord 
- Göra prisbord 
- Packa kärran 
- Ha prisutdelning 
- Packa det sista in i kärran 

         



28 

 

Information om RVHD 
Av Miranda Wigander 

 
Att kaningulsot (RVHD samt RVHD2) har härjat runt om i landet har troligtvis ingen missat, och många 
har även valt att vaccinera mot denna allvarliga sjukdom. På SVAs hemsida, Statens 
Veterinärmedicinska anstalt, finns mycket bra information om de båda typerna av viruset och här har 
jag försökt att skriva ihop en översiktlig bild av det hela.  
 
Kaningulsot är en mycket allvarlig och smittsam sjukdom som framför allt härjar under vår, sommar 
och höst men även till viss del under vinterhalvåret. I Sverige finns två olika typer av viruset, det vi 
kallar RVHD (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och det nya som kallas RVHD2 (Rabbit 
Hemorrhagic Disease Virus 2). Båda typerna smittar både tam- och vildkaniner och i sällsynta fall 
även vissa hararter. 
 
Sjukdomsförloppet går ofta väldigt fort och i många fall hinner man inte ens märka att kaninen blir 
sjuk innan den avlider. De flesta smittade kaniner dör utan föregående symtom eller insjuknar med 
mycket hög feber och upphörd matlust följt av döden 12-36 timmar senare. Vid vissa dödsfall kan man 
se blodigt skum från nosen eller neurologiska störningar. I vissa fall kan sjukdomsförloppet vara 
långsammare där kaninen överlever med smittan upp till ett par veckor. Hos dessa kaniner ser man 
ofta gulmissfärgning av vävnad (gulsot). Ett fåtal kaniner verkar vara motståndskraftiga och överlever 
sjukdomen, men den chansen är extremt liten.  
 
En viktig skillnad mellan RVHD1 och RVHD2 är att kaniner som är yngre än 2 månader har en viss 
chans att överleva smittan vid RVHD1. Dessa kaniner smittas, men utvecklar en mild form av 
sjukdomen utan några kliniska symtom. Däremot kan den nya varianten, RVHD2, orsaka sjukdom 
även hos dessa unga kaniner, som då leder till dödsfall även hos dem. 
 
Smittspridningen sker väldigt lätt, sjukdomen är mycket smittsam och överförs lätt mellan tam- och 
vildkaniner. Smittspridning kan ske vid direktkontakt mellan djur men även indirekt via infekterat 
material så som avföring, blod, saliv och urin, insekter, utrustning, färskt gräs, foder, kläder, skor osv. I 
praktiken innebär det här att du kan föra med dig smittan på dina kläder och skor om du är ute och går 
i ett område där kaniner med smittan har vistats och sedan åker hem till dina egna kaniner. I Nya 
Zeeland har man dessutom konstaterat att kvarlevor från kaniner som dog av gulsot ute i naturen 
fortfarande spred smitta efter tre månader.  
 
Vid ett utbrott av RVHD1/RVHD2 ska sjuka kaniner isoleras från de friska, och både sjuka och friska 
kaniner på en gård ska isoleras från andra kaniner. Förutom hos djuren kan smittan också finnas på 
skor, kläder, handskar och utrustning.  
 
Efter sjukdomsfall med gulsot måste kaninburar och övrigt material i kaninens miljö saneras. Viruset 
tål både värme och kyla och måste bekämpas med desinfektionsmedel. 
 
Vaccin finns nu mer mot de båda typerna av viruset och är det allra bästa sättet för att skydda sina 
kaniner mot sjukdomen. SVA rekommenderar att man vaccinerar i god tid innan förflyttningar som 
innebär kontakt med andra tama eller vilda kaniner, så som utställningar, tävlingar, besök hos 
kaninkompis eller resa till sommarstugan på landet. Det finns olika vaccin som skyddar mot olika virus, 
och det finns vaccin tillgängliga som är verksamma mot båda typerna av kaningulsot.  
 
De vaccin som finns tillgängliga är Nobivac mot RVHD1 + Myxomatos, Cunipravac mot RVHD2 och 
Filavac mot RVHD1 + RVHD2. De allra flesta väljer att kombinera Nobivac med något av de andra två 
vaccinen, för att få fullt skydd mot alla tre sjukdomar. Myxomatos är ytterligare en smittsam 
kaninsjukdom som leder till dödsfall.  
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Påskpyssel, påskharekruka 
 

 
 
Det här behöver du: 

 lerkruka, ca 12-12 cm i diameter 

 färg 

 pensel 

 rörliga ögon 

 svart tuschpenna med smal spets 

 mellanstora pompom-bollar 

 2 ark styvt papper i två olika färger 

 lim 

 sax 

 en kruka med gräs, gräslök eller liknande grön 
växt 

 
 
 

Gör så här: 
1. Måla en torr ren kruka och låt färgen torka. 
2. Klipp ut två stora öron och två mindre som på bilden 
3. limma fast det mindre örat på det större. 
4. Rita en mun på krukan. Limma fast ögon eller rita 
ögon. Limma en pompom-boll som nos och en på 
motsatt sida som svans. 
5. Limma fast öronen och ställ i krukväxten. Klart! 
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Kullannons 
Hooligan’s Hoppkaniner, Nina Jonsson 

Till salu! 

Födda 160915 

Hooligan’s LL Cool J 

Hane, White Blå 

e: Bing 

u: Maxim’s Absolute Candy Punch 

Hooligan’s Tyrese 

Hane, Vilzobel Blå 

e: Bing 

u: Maxim’s Absolute Candy Punch 

Hooligan’s Oprah 

Hona, Zobelsiames Blå 

e: Bing 

u: Maxim’s Absolute Candy Punch 

 

Fodervärd sökes 

 

Hooligan’s Hermes, född 160606 

Hane, Brunzobelbrokad wienertecknad vitörad 

e: Snöflingans Gummiboll 

u: Friscos Fungi Forest 

Snöflingans Goding, född 150411 

Hona, Vitörad brokad 

e: Snöflingans Alonzo 

u: Jollra 

Intresserad? Kontakta Nina Jonsson på 0738378831 eller på Facebook: Hooligans Hoppkaniner 

 

       
                         Snöflingans Goding                                                      Hooligan’s Tyrese 
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Om olyckan är framme 
 

En kanin visar inte att den har ont så när du ser att den har ont eller sjuk är det alltid akut!  
Ring veterinären! 

 
Ibland händer det att en kanin blir sjuk eller skadad och då kan det vara bra att vara förberedd. 
Oavsett vilket djur man har så är en första förbandsväska bra att ha hemma och med sig på resan. 
 
Hos bla veterinären finns det färdiga väskor att köpa som oftast innehåller: 1 st luskam, 1 st kompress, 
1 liten gasbinda, 1 rulle med plåstertejp, 1 liten steril gasbinda/kompress, 2 st sterila våtservetter, 1 st 
fästingplockare, 1 st plastpincett, 1 par plasthandskar, 1 st doseringsspruta i plast samt 1 st nosögla 
(munkorg).  Väskan är lätt att ta med på tex tävlingar och om kaninen ska bo hos en kaninvakt. 
Komplettera med extra plåster, sårtvätt, bomull, doseringsspruta, blodstopp, ögonskölj och klorhexidin.  
Använd Vircon till sanering av burar och tillbehör, det är bakterie- och virusdödande. 
 
Critical care är ett måste hemma i medicinskåpet! Det har räddat många kaniner som fått trumsjuka. 
Fibreplex är också bra att ha hemma. Om kaninen måste äta medicin så kan man ge fibreplex 
samtidigt så magen håller sig igång.  
Miniform ges till småbarn vid kolik och är något som finns hemma hos många kaninägare. En del ger 
det om någon kanin blir dålig vid fällningen.  
 
Det kan bli mycket dyrt hos veterinären. En försäkring som även har medicintillägg kostar inte så 
mycket och täcker en hel del av veterinärkostnader. Hos Agria får medlemmar i klubben 
medlemsrabatt, hur mycket är inte i skrivande stund klart men SKHRF's styrelse kommer informera 
om det så fort allt är klart. 
 

Om kaninen visar tecken på skada, verkar sjuk eller rör sig konstigt ska du ringa veterinär! 
 
Kaniner får lätt värmeslag så se alltid till att det finns skugga och färskt kallt vatten. Om kaninen har 
fått värmeslag, se till att den kommer in i skugga och på ett svalt ställe. 
  

Vid värmeslag, Ta kontakt med veterinär direkt! 
 

Har du en sval källare så ta in kaninen dit. Blöt en handduk med kallt vatten och sätt kaninen på 
handduken. Ta frysta kylklampar eller något annat ur frysen, vira in i en kökshandduk och lägg på var 
sida av kaninen. Doppa öronen i kallt vatten och försök få i kaninen vatten, Ta en doseringsspruta och 
droppa försiktigt in vatten i munnen. Om kaninen inte visar tecken på att piggna till snabbt och inte vill 

ta emot vatten ska du genast åka till veterinär! 
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Bra att ha med sig på tävling 
 

Våren är äntligen på väg och utomhustävlingarna börjar. Här är lite tips på vad som kan vara 

bra att ha med sig: 

 

En presenning som regnskydd. Har du bara en eller två kaniner med så ta en ikea-kasse, lägg 

den på backen med öppningen på sidan och ställ in buren 

 

PET-flaska med fruset vatten, solens värme är farlig även för kaniner, lägg in en flaska i 

buren så svalkar det gott och se till att buren står i skugga.  

 

Extra hö och vatten, viktigt att tänka på då kaninen behöver äta hela dagen och aldrig får vara 

utan! 

 

Plåster, klubben har första-förbandslåda i kärran men det är alltid bra att ha några extra med 

sig 

 

Klosax, Fästingplockare, extra koppel och ev sele 

 

Våtservetter och en rulle hushålls- eller toalettpapper 

 

Filt, är det blåsigt eller kyligt är det skönt att vira in sig i en filt 

 

Ett sittunderlag eller hopfällbar stol, dagen kan bli lång och är det fuktigt i gräset är det skönt 

att ha något att sitta på 

 

Ett strandtält eller tält, om det regnar, blåser eller är väldigt soligt är det skönt för både 

kaniner och människor med ett tält 

 

Ett tunt tyg att täcka transportburen med 

 

Något att äta och dricka, viktigt att du har med till dig själv också. 
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Färglägg bilden 
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Nästa nummer 
 

Nästa nummer av Hoppnytt kommer ut i juni. 

Skicka in material senast söndag 4 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 Fossa (foto Yvonne Karlsson) 

Bubble Rain (foto Yvonne Karlsson) 

Hooligan’s Unforgiving Enya (foto Martin Avedal) 

Röstebos Applejack (foto Martin Avedal) 

Hooligan’s LL Cool J (foto Nina Jonsson) 

Snöflingans Goding (foto Nina Jonsson) 

Tassens Carabellis Kusp 

 

 

På baksidan: Ocean Rain, Årets Värmlänning 2016 (foto: Yvonne Karlsson)  

Material skickas till: 

hoppnytt@varmlandskh.se 
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Miranda Wigander                  HOPPNYTT 
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