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Kontingent for STAMPE
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Du kan blive medlem af STAMPE eller Danmarks Kaninavlerforening ved at henvende dig til
Danmarks Kaninavlerforenings Hovedkontor (se ovenfor).
Nye medlemmer ½ pris det første år.
Kontingent for Danmarks Kaninavlerforening voksne :
Kontingent for Danmarks Kaninavlerforening ungdom (indtil 18 år) :
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Nye medlemmer halv pris det første år
Redaktør af STAMPEbladet :
Ela Nørgaard, “Godset”, Klosterhedevej 13, Ølby, 7600 Struer. Tlf. 97 86 58 58.
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DK på INTERNET : Adressen til Kælekaninklubben STAMPE og Danmarks
Kaninavlerforening er http://www.kaniner.dk
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Kom maj du søde milde,
er der en gammel velkendt sang, der hedder. Og jo, vi trænger efterhånden til
noget stabilt mildt forårsvejr, for stadig her sidst i april har vi alvorlige
glatføreuheld, sne og slud, og kun de steder med mest læ kan man finde
mælkebøtter af en rimelig størrelse.
For dem, der har sået urtefrø i haven er der heller ikke noget særligt
opmuntrende at se, det hele venter på varme.
Jeg ved ikke, om kaninerne ligefrem venter på varme, men jeg er ved at være
bange for, at danske kaniner ikke helt har vænnet sig til det, man kalder global
opvarmning, der bl.a. har givet nogle milde vintre de sidste år, for igen i år så
kniber det med at få mange hunner i gang. Enten vil de ikke parres eller de får
bare ingen unger. Næste år vil jeg prøve med noget vitamintilskud i løbet af
vinteren og så håbe, at dét måske hjælper lidt. Men lidt unger har jeg da fået,
og noget af det dejligste er da bare forårets første kuld, som stikker næsen ud
af reden og betragter den store store verden, og så den dag, man har hentet
mælkebøtter nok til at hele stalden kan smage. Hvert år falder man også helt i
staver, når man ser en lille 4 ugers unge gå i gang med et mælkebøtteblad, der
er 3 gange så stort som den selv. Jo, det kan godt tage lidt ekstra tid at fodre
her i forårstiden. Vi fodrer med de allersidste sække med gulerødder nu, og de
er IKKE spændende, godt jeg har nogle andre dyr, som f.eks. vores vædder
(får), som er lykkelig for halvrådne gulerødder, for der er meget spild, men til
en flok kaniner på omkring 200, så skal der altså helst være noget at tage af,
inden man begynder med mælkebøtterne. Når nu den der søde milde maj
kommer, så skal jeg også ud og så vores plantekasser til med lidt spændende
til både os selv og kaninerne, det skriver jeg lige lidt mere om inde i bladet.
Selvom det ikke forslår så meget, det jeg selv kan dyrke til vores mange
kaniner, så er det rart med lidt specielt lækkert til de, der trænger til særlig
omsorg.
Med forår og sommer kommer også dyrskuerne, som jeg elsker af mange
grunde. Masser af mennesker, der gerne vil snakke kaniner, et mylder af børn,
der vil kæle med dem, mange andre dyr at kigge på, smagsprøver, spændende
udstillinger og ja, hele stemningen.
Jeg har et rimeligt antal dyr at vælge imellem til udstillingerne på dyrskuerne,
dels nogle hanner, som ikke har haft ret mange hunner på besøg, har de haft
for travlt, så kan det godt gå ud over både pels og krop (vægt); og så har jeg en
flok, der er født sidst på sommeren og ikke har været udstillet endnu. Men
hvis jeg skal have kaniner med både i Hurup, Lemvig, Thisted og Landsskuet i
Herning, så skal der også være lidt at tage af, max 3 gange afsted og helst med
lidt afstand imellem, ellers bliver de udstillingstrætte, og så er der stor chance
for, at de lægger sig fladt hen ad bordet foran dommeren JEG GIDER IKKE,
lyser det ud af dem.
Ela

4.
5. spørgsmål
1.

Er det en god ide at så salat i haven eller på altanen til din kanin eller kaniner ?

2.

Hvor skal Landudstillingen for kaniner være næste år ?

3.

Kan man udstille Stampekaniner på dyrskuerne ?

4.

Hvad hedder kaninracen med de længste hår ?

5.

Hvad hedder kaninracen med de korteste hår ?

Svarene finder du på side 11.

Landsskuet i Herning d. 30. juni – 2. juli.
Her er et af de få – måske det eneste – dyrskue, hvor der er inviteret til
Stampeudstilling. Du skal maile eller ringe til Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang
2, 7600 Struer, mail : anton@adslhome.dk eller tlf. 26 23 50 36 senest d. 18. maj og
oplyse dit navn, adresse, tlf. og mailadresse, det er fordi, hvis ikke man gør det, så får
man ikke gratis adgangstegn til de tre dage. Om du kommer med 1 eller flere kaniner
behøver du ikke bestemme dig til før d. 22. juni, og det skal du så også fortælle Anton.
Dyrene skal møde allerede onsdag d. 29. juni mellem 13 og 21, og de må første tages
hjem, når dyrskuet lukker lørdag d. 2. juli kl. ca. 16.
Er der noget, du er i tvivl om, så må du meget gerne kontakte Anton eller Landsskue
udvalgets formand Kaj Poulsen, tlf. 40 89 35 78 eller Stampeudvalgsmedlem Ela
Nørgaard, tlf. 97 86 58 58 eller mail : watership@post.tele.dk

En af de fine kaniner på Landsskuet
sidste år, den mest korthårede race,
der findes, en Rex, denne her er i
farven castor. Pelsen må max være 17
til 23 mm. Idealet er 20 mm. Ejeren er
Kaj Poulsen, Troldhede, som også er
formand for Landsskueudvalget.
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Menukortet for maj og juni måned
Hø
Piller
Frisk vand
Tørt brød
Mælkebøtter
Græs
Små nye tidsler og brændenælder
Udtynding af solbær og hindbærgrene
Grene fra æble- og pæretræer
Pilegrene og grangrene
Udtynding og lugning i køkkenhaven uden jord, tak
Vaskede æbler fra supermarkedet
Et enkelt lille salatblad
Dessert : En ¼ til en ½ Mariekiks

Har du en mailadresse ?
Kan du huske, jeg bad om jeres mailadresser i sidste Stampeblad,
der kom ikke så mange, så jeg prøver igen.
Stampeudvalget ved nemlig godt, at der ikke er alle foreninger, der har noget specielt
for Stampemedlemmerne. En del har udstillinger, hvor der også er Stampekaniner
inviteret, og nogen steder er der udflugter eller møde, som man kan deltage i, men
ellers er der kun Stampebladet 4 gange om året.
Stampebladet koster mange penge at sende ud, så der er ikke rigtig råd til at sende
flere ud, men vi ville gerne give Stampemedlemmerne lidt mere for deres kontingent.
Vi vil gerne være med til at sikre, at I også ved, når der sker noget spændende ude
omkring i landet, og vi vil gerne af og til fortælle jeg en god historie, sende jer et par
gode billeder m.m.
Mails koster næsten ingenting, så hvis vi havde jeres mailadresse, så kunne vi sende
lidt mere til jer engang imellem, samtidig med, at I selvfølgelig stadig får jeres
Stampeblad 4 gange om året.
Men vi mangler jeres mailadresse, for at vi har mulighed for det, så please send din
mailadresse til Ela på mail : watership@post.tele.dk
Hvis ikke du har en mailadresse, så ring eller sms lige til Ela på 26 25 08 58 og sig
det, så får du det pr. post.
Send eller ring i dag, så er du sikker på, at du husker det !!!!
Stampeudvalget
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Kaninhaven i forår og sommer og kaninens spisekamre.
En have kan være mange ting, det kan være en stor have til gården på landet, en
parcelhushave, en kolonihave, en gårdhave, fælles byhaver, altanen, ja selv
vindueskarmen kan forvandles til spisekammer til kaniner.
Men selvfølgelig er der forskel på, hvor meget man kan dyrke.
I vindueskarmen kan man nemt købe en stor potte med persille, som man kan gå og
nippe af til en enkelt kanin, de fleste krydderurter kan man også købe i potter og have
fornøjelse af længe, for bare de ikke er alt for stærke i smagen, så elsker kaniner dem.
Æblermynte er f.eks. en meget kraftig groende mynte med en relativ mild smag,
basilikum og estragon er også villige til at vokse godt i vindueskarme. De er gode til
kaniner.
Har man altanen til rådighed, så kan man udvide med lidt flere krydderurter, måske
bladbeder, lidt salat til sig selv og kaninen, som vil elske det ene blad, som den kan få
hver dag uden at få mavepine.
Byhaver og kolonihaver byder igen på større muligheder, her vil cikorie (julesalat)
være alle tiders, det er en kæmpemælkebøtte, som man kan skære af hele sommeren
og efteråret, bare man ikke skærer hjerteskuddet over. Gulerødder, rødbeder og ærter
er også nemme, og kan spises både af de tobenede og firebenede.
Parcelhushaven byder tit på endnu mere plads, her er fodermarvkålen et dejligt
supplement. Frøet kan sjældent købes i alm. frøbutikker, men hos Thisted Frø i
Thisted sender man gerne mindre portioner, så man har nok i flere år . Solsikker er
dejlige, de pynter i haven, og både blomst, blade og stængel spises meget gerne af
kaniner.
Har man god plads til rådighed, så er der jordskokker, som med årene kan brede sig
lidt rigeligt, men som giver masser af foder, først topskuddene for at styre højden lidt
og få den til at buske sig. Så bladene, stænglen og til sidst er der knoldene, men her er
kaninen og dens ejere tit lidt uenige om, hvem der har førsteret til dem.
Grønkål er et super foder, men pas på, det er stærke sager, som skal gives i små
mængder.
Majs giver også en masse foder, kolberne spises gerne, men er nok lidt fedende, hvis
de får for meget, men så kan vi jo spise dem, for indpakningen af kolberne, bladene og
stænglen er populært hos kaninerne. Hvis stænglerne bliver for tykke og grove, kan
man flække dem, marven er kaninguf.
Har man naboer, så kan man jo også fortælle dem, at deres ”affald” som
gulerodstoppe, alt for små gulerødder, ærtebælge og stængler, rødbedetoppe m.m.,
dem må de gerne aflevere til jer.
Tænk også på, at meget grønt kan tørre i solen, og kaniner elsker nu engang alt, der
knaser, men der skal både sol, og gerne vind til at tørre grønt, ellers rådner det, og så
er det ikke god kaninmad.
Før i tiden talte man tit om ”løvhø”, det var grene med blade, f.eks. bøg, som man
bundtede og hang op i f.eks. en vognport (carport), så de tørrede og det var godt
vinterfodertilskud. Jeg har tyndet solbærbuske, klippet de gamle hindbærgrene ned,
klippet brombærgrene, der voksede, hvor de ikke var velkomne og tørret dem alle
sammen, det er rart at have på regnvejrsdage, eller når sneen og frosten kommer.

7.
Den STORE have, naturen
Ude i naturen findes der en masse lækkerier til kaninerne. Lige nu er det
mælkebøtterne, mange steder i parker, skovbryn, levende hegn, grøfter osv., myldrer
det med store fede mælkebøtter. Det eneste, du skal tænke på, er, om der er mulighed
for, at der kan være sprøjtet med gift mod ukrudt, og så skal man ikke plukke lige op
af befærdet vej. Måske er udstødningen fra biler ikke ligefrem giftig, men næppe
heller særlig sund.
Senere kommer f.eks. fuglegræs, som har fået sit navn fordi fugle er vilde med
bladene, så har du undulater eller andre småfugle, så vil de også spise med, du kan
også selv bruge bladene i salat, og det er ganske vist, at i Tollund-mandens mave
fandtes frø fra fuglegræs.
Brændenælder vrimler det desværre også snart med, de brænder fælt, men et par
havehandsker på, så kan man både plukke dem og fodre med dem, og det er rene
vitaminbomber. Kaninernes tunger er mindre følsomme end vores, de ser ikke ud til
overhovet at registrere, at noget brænder.
Tidsler er også en ukrudtsplante, som man kan få en masse lækkert foder af. Her skal
man også udstyres med havehandsker, og igen ser kaninerne ikke ud til at registrere, at
de stikker dem i munden, dog har jeg set unger i 3- 6 ugers alderen se ud til at opdage,
at der er et eller andet ubehageligt, deres tunger har nok ikke udviklet helt deres
robusthed endnu.
Vores kaninpiller sikrer, at vores kaniner får de næringsstoffer og vitaminer, de bør
have, det håber vi i hvert fald, men kaninen er ikke født til at leve sit liv på små
grønne tørre piller, det vil være som, hvis vi skulle spise en pille, og det var nok til at
vi var lige så sunde og mætte, som hvis vi havde fået en god solid middag, så kom ud
og få købt lidt planter, nogle frø, udstyr dig med en kurv og en kniv og giv din kanin
et rigt kaninliv.
Ela

Fuglegræs, i hvert fald i dele af Jylland
bedst kendt som van(d)ar.

Tidsel som vi tit ser den langs
hegn og marker
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Balder går til teatret, bare han nu ikke får sceneskræk 
For nogen tid siden blev jeg ringet op af en teatergruppe, som skulle bruge en
kanin i deres opførelse af Hamlet. Den skulle sidde i en kurv under et klæde og så
skulle klædet på et tidspunkt tages af, og kaninen skulle hoppe ud og æde noget
grønt, der lå ved siden af. Den skulle forestille et spøgelse ! Hvad der lige er
forbindelsen mellem Hamlet, et spøgelse og en kanin, det forklarede hun ved, at
deres instruktør havde så mange gode ideer !
Kaninen skulle være med til at øve, så de skulle bruge den fra ca. 1. maj til midt i
juni, og de skulle selvfølgelig nok passe den godt.
Kaninen, de skulle bruge skulle ikke være ret stor og så skulle den være rolig,
kunne vi klare det ?
Valget er faldet på en meget lys – næsten hvid – Dværg Vædder, siameser, brun,
som hedder Balder, døbt da han var helt lille, af et af vores børnebørn. Han er 3
år.
Balder har mest gået i sit bur i stalden, avlet lidt unger, været inde at se TV
sammen med et af børnebørnene nogle gange, og så har han været med ude at
være kæleklappekanin nogle gange, blandt andet på Landsskuet i Herning, han
er både kælen og rolig, så mon ikke de kan bruge ham ?
Men jeg er da spændt på, hvordan det går. Han får bur med herfra, sit eget
vante foder, og lidt nedskrevet om hvor meget foder og grønt han kan tåle, og at
han skal have sit ¼ tørre rundstykke eller stk. franskbrød hver dag.
Jeg vil også lige skrive lidt om hans race og farve, hans alder, navn osv. Det
kunne godt være, at nogle af skuespillerne er nysgerrige, eller de ville bruge det
til deres PR for forestillingen.
Hvad vi får ud af at låne ham ud ? Måske en flaske rødvin, men vi får i hvert fald
det ud af det, at alle skuespillerne ved, hvor man kan købe dejlige kælne og rolige
Dværg Væddere, og det er jo en fin reklame.
Ela

Balder
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SKYGGE
Af Susanna Mørck Kristensen
Her vil jeg lave en lille historie om "Skygge" Ved ikke hvad han skal hedde, og ved
slet ikke, om det er en han.
Men hans mor hed Shadow, og døde, da han var godt 2 døgn gammel.
Sådan starter Skygges historie hos Stald Pecasus. Og jeg håber, at jeg kan skrive en
lang historie over de næste 8 uger, inden han kan flytte hjem til Merete igen.
Men historien starter her hos os lørdag den 5/9, da Merete efter at have kørt
ambulance kørsel tværs over Jylland kommer med det lille my.
Vi har en Rhinsk Schecke med 7 unger fra den 28. Så altså en god varm rede, men de
er jo noget større end ham. Så han vil nok have svært ved at finde en god dievorte ved
spisetid.
Så derfor har Merete også en lille madpakke med til ham, bestående af KMR
(mælkeerstating til kattekillinger) og piskefløde, samt diverse udvalg af sutteflasker..
Han får uden problemer lov til at spise ved Schecken "4314" da vi lægger ham til, så
han bliver med fyldt mave puttet i reden hos hendes "de 7".
Lørdag aften synes jeg han var lidt slap i maveskindet, og forsøgte mig med
engangssprøjte og sut, men det er ikke nemt - kan jeg da hilse og sige.
Det samme gentog sig søndag morgen. Og ind i mellem puttede han i reden hos "de
7".
Søndag 6/9
Da jeg fodrede og stod og kiggede på "222" en Hermelin, hotot med 4 unger på knap 4
uger, slog en tanke mig.
Hendes unger er så store, at de nemt kan undvære et par dråber mælk ind i mellem, og
hun har et dejligt temperament og passer altid sine unger perfekt.
Så hun bliver sat på bordet, og "Skygge" bliver fisket ud af reden hos "4314".
Han bliver lagt tæt til hende, og straks går han i gang med at søge mad. Og som den
gode avlshun hun er, lader hun ham ganske roligt finde en patte og spise, alt imens jeg
blot står og passer på, han ikke møver sig ned af bordet.
Da der er gået et par minutter, er han kuglerund og falder i søvn.
Så endnu en gang kommer han tyk og rund i reden hos "de 7".
Mandag 7/9
Morgen runden i stalden, jeg skal da lige mærke i reden, om alt er, som det skal være.
Han er ikke på nogen måde rynket at se på, så "Skygge" kommer igen på besøg hos
"222", igen tager hun pænt imod ham, og han får maven fyldt op. Han kommer i reden
hos "de 7" og hun kommer ind i buret til sine unger, og de bliver alle forkælet med en
god håndfuld cikorie blade.
7/9 aften:
Så er aftenfodring af store og små overstået. Vi havde vægten med for at tjekke
Skygge, og for at få en idé om hvor meget han spiser.
Men jeg tror vægten drillede, så det lader vi ligge.
Historien fortsætter og billeder af Skygge følger i de næste numre af Stampebladet.
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Hvad sker der rundt omkring, hvor også Stampe medlemmer kan
have glæde af at være med ?
Lørdag d. 7. maj har Haderslev hyggeeftermiddag med bedømmelse, hop og grill
fra kl. 14 hos Lisa Wølk Johansen, Bredgade 11, Øster Højst, 6240
Løgumkloster, tilmelding til Lisa på tlf. 26 81 62 84 senest d. 3. maj.
D. 7.-8. maj er der forårsudstilling også for kælekaniner i klubhuset Løvehulen,
Hovedgaden 13, 4420 Regstrup. Tilmelding til Anne Nielsen på mail :
annemnielsen@mail.dk senest 1. maj.
D. 27. maj afholder Ringkøbing-Ulfborg-Vemb aftentur til Elo Rasmussen,
Højborgvej 2, 7500 Holstebro. Elo har Hermelin i flere farver og Hermelin, rex i
3 farvevarianter. Derforuden er der masser af høns at kigge på. Tilmelding til
formanden Dorthe Flak på mail dortheflak@gmail.com eller tlf. 21 48 74 77
senest 25. maj.
D. 24. – 26. juni holder Storstrøm kaninweekend ”KaninCamp”. Mere
information hos Rikke Hegvald, tlf. 25 15 19 10 eller på
http://storstroemskaninavlerforening.weebly.com/
Viborg afholder aftenudflugt tirsdag d. 17. maj i Friheden i Viborg, de skal se
alle 4 kaninstalde i haveforeningen og afslutter med kaffebord i Have 4-5.
Tilmelding til Poul Erik på tlf. 26 70 93 30 eller mail p.s.c@post.tele.dk Alle er
velkommen.
! ! ! HUSK ! ! ! Alle Stampemedlemmer, tænk på at langt de fleste foreninger vil
blive henrykte, hvis I kontakter dem og tilbyder jeres hjælp til udstillinger,
dyrskuer og lignende. Måske mangler de en til at gå og rydde lidt op, feje og
sørge for der ser pænt ud, eller til at passe deres klappekælekanin, eller hvis du
har nogle gode muskler så til at stille telte, borde og bure op og pille ned. Ved at
hjælpe med, så lærer du en masse om kaniner, og du lærer de andre kaninejere
at kende, så er det nemmere at spørge dem om gode råd og hjælp en anden gang.
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Svar på spørgsmålene side 4.
1. Salat har det med at vælte op af jorden og blive til en hel masse, så hvis du selv er
glad for salat, så skal du endelig så noget, men lad være at give kaninerne mere en
stump blad. Salat, hvidkål, kinakål og lignende er mest vand, og får kaninerne ret
meget, så bliver deres afføring lige så vandet, de får diarre. Jeg ved godt de elsker det,
men vi mennesker elsker også visse ting, som vi ikke har godt af at spise en masse af,
det har vi lært og det kan vi huske, men vi har altså lidt flere hjerneceller end kaniner,
de kan bare ikke stoppe, når det smager godt, og de kan ikke huske, at de sidste gang,
de foråd sig, fik ondt i maven. Du skal være den fornuftige og bare give dem lidt.
2. Endelig er det blevet bestemt, at Holbæk Kaninavlerforening afholder næste års
Landsudstilling d. 17.-19. februar, det bliver nærmere bestemt i Svinningehallen i
Svinninge.
3. Læser vi foreningsmeddelelserne, så er det kun Landsskuet i Herning, der også har
arrangeret Stampeudstilling, men du kan da altid spørge din lokalforeningsformand,
om det ikke er muligt. DM 2016 for Stampekaniner bliver d. 24. september i
Ringkøbing, glæd dig .
4. Angorakaninen er kaninen med den længste pels, den skal være mindst 7 cm, ellers
giver det fradrag på udstillinger. Pelslængden når den på 90 dage, så skal den klippes
og det skal den hver 3. måned hele dens liv. Ulden kan man spinde til det lækreste
garn til at strikke af, hvis man da ikke foretrækker at sælge ulden, f.eks. til Norge, som
betaler ret godt for den. Hvis ikke Angorakaninen bliver klippet, vil pelsen filte
sammen, og det kan i den sidste ende føre til, at kaninen dør af det.
5. Den korteste pels sidder på en Rex, du kan læse lidt mere om dem på side 4 ved
siden af billedet. Både Angora og Rex hører til gruppen ”afvigende hårstruktur, som
foruden de to racer består af Satinangora, hvor hårene også skal være 7 cm lange, men
med et mere glansfuld og silkelignende præg end Angora. Så er der Jamora med en
hårlængde på 5 – 6 cm. og Fuchs med en hårlængde på 5 – 6 cm og med en meget tæt
pels med mange uldhår. Til sidst er der Satin, som ikke er så langhåret, kun ca. 3 – 3,5
cm., men hvor de enkelte hår har et meget glansfuld og silkeagtig præg. Her er
dækhårene ca. 15 % tyndere end uldhårene. Jamora og Satinangora er meget sjældne
at se i Danmark, der er derimod lidt Fuchs, noget flere Angora og Satin, og rigtig
mange Rex.

Angora med fuld pelslængde

12.

Så tæt, så man slet ikke kan
se skindet, er en god Angora.

Billedet I ser på side 10 er IKKE en Stor Sølv med en flok
krydsningsunger. Sådan ser Stor Sølv unger ud, når de er ca. 10 uger. De
bliver født kulsorte, og når de er ca. 3 uger, begynder de så småt at skifte
farve. Først med lidt lysere hår omkring mund og næse, de ser næsten ud,
som der er gået mug i dem, og efterhånden breder de sig. Det sjoveste
alder er fra 10 uger og 1 – 2 måneder frem, hvor de har aftegn i sort og
sølvfarven over det hele. På sølvkaniner er det kun hårspidserne, der må
være hvide.

Der er kamp om de gode
sager mellem disse 3 Fransk
Vædder i chin.

13.
Hoparrangementer i den nærmeste tid.
MAJ
1. : Gladsaxe inviterer til stævne på Grønnegården, Transformervej 1-3, 2860
Søborg fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Stina, tlf. 61 67 46 49 (kun sms).
5. : Gladsaxe inviterer til stævne og mærkeprøver på Grønnegården, Transformervej
1-3, 2860 Søborg fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Stina, tlf. 61 67 46 49 (kun sms).
5. : Odense inviterer til Kristi Himmelfartsstævne på det grønne område ved Emma,
for enden af Mælkehatten, 5220 Odense SØ. Evt. spørgsmål til Karen på tlf. 28 88 06
84.
7. : Aarhus inviterer til Hyggestævne ved Stald Malega, Højgårdsvej 75, 8362
Hørning fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Maria Gadkjær på tlf. 23 24 70 94 (efter kl. 16).
7. : Hørsholm-Lyngby inviterer til stævne i Dyreklubben, Østersvej 1B, 33600
Frederikssund fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Mette Wind på tlf. 30 23 96 63.
8. : Storstrøm inviterer til hopstævne på Langdyssevej 5, 4750 Lundby fra kl. 10.
Evt. spørgsmål til Mia Hansen på tlf. 29 80 52 35 eller Flemming Mønsted på tlf. 60
75 91 36.
15. : Aarhus inviterer til pinsestævne på Asylgade 21-23, 8660 Skanderborg fra kl.
9.00. Evt. spørgsmål til Maria Gadkjær på tlf. 23 24 70 94 efter kl. 16.
15. : Gladsaxe inviterer til begynderstævne på Grønnegården, Transformervej 1-3,
2860 Søborg fra kl. 9.30. Evt. spørgsmål til Stina, tlf. 61 67 46 49 (kun sms).
18. : Gladsaxe inviterer til aftenstævne på Grønnegården, Transformervej 1-3, 2860
Søborg fra kl. 19. Evt. spørgsmål til Stina, tlf. 61 67 46 49 (kun sms).
22. : Aalborg inviterer til forårsstævne på St. Brøndums Stadion, Mølholmsvej 8, St.
Brøndum, 9520 Skørping fra kl. 9. Evt. spørgsmål til Betina på tlf. 50 72 56 96.
28. : Skjern-Tarm inviterer til forsinket (mener visse personer) indflytterstævne hos
Camilla på Tarmvej 56, Lønborg, 6680 Tarm fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Camilla på
tlf. 22 36 82 43 (via sms).
JUNI
3.-5.: Der inviteres til stævne på Roskilde Dyrskue på Dyrskuepladsen. Evt.
spørgsmål til Tanja Skou Pedersen på. Tlf. 25 71 33 14 (kun sms).
4. : Viborg inviterer til sommerstævne. Evt. spørgsmål til Marianne Bredkjær på tlf.
21 23 03 20.
11. : Sydvestfyn inviterer til hopkonkurrencer på Det Fynske Dyrskue fra kl. 10. Evt.
spørgsmål til Helena Aikas på tlf. 23 71 79 71 (efter kl. 17 – helst sms).
12. : Aarhus inviterer til stævne ved Vester Mølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg
fra kl. 10. Evt. spørgsmål til Maria Gadkjær på tlf. 23 24 70 94 (efter kl. 16).
26. : Viborg inviterer til stævne hos Asta og Stine Bredkjær, Vinkelvej 255, Vinkel,
8800 Viborg. Evt. spørgsmål til Marianne Bredkjær på tlf. 21 23 03 20.
30. og 1. og 2. juli : Horsens og Skjern-Tarm inviterer til stævne på Landsskuet i
Herning. Spørgsmål til Susanna på tlf. 22 14 33 22 eller Kirsten på tlf. 30 12 47 73.

14.

HOPtræning rundt i landet.
Aalborg Vi har ikke nogen fast træning, men følg med på facebook i gruppen:
Aalborg Kaninforening, der vil det blive slået op når der er træning. Kontaktperson
ved spørgsmål er Betina Hansen, tlf. 50 72 56 96.
Aarhus har pt. indstillet træningen, da de leder efter et egnet lokale at være i. Mere
info kommer så snart der er mere, og ellers følg gerne med på Aarhus´ facebook side.
Har man spørgsmål så kontakt Maria Gadkjær på 23 24 70 94 efter kl. 16.
Bornholm træner hver tirsdag fra klokken 17 til vi ikke gider mere på Skovgård,
Skovgårdsvejen 20, Vestermarie, 3700 Rønne. Der hoppes konkurrencer hvis lysten
og tiden er der. I tilfælde af at træningen bliver aflyst gives der besked via Facebookgruppen eller sms. Ved spørgsmål kontakt Katja P. Honnens på tlf. 50 58 62 44 eller
Nina Poulsen på tlf. 60 22 99 06.
Gladsaxe træner onsdage i ULIGE uger fra kl. 19 - 21 på Grønnegården,
Transformervej 1, 2860 Søborg. Det koster 10 kr. pr. gang (gratis for medlemmer af
Glad Kanin). Træningsstævner kan forekomme, hvis der er en dommer tilstede.
Kontakt Rikke Pernille Hansen på tlf. 50 50 47 81 eller Stina Brahtz Nagel på 61 67
46 49 (kun SMS), hvis du har spørgsmål om hop i Glad Kanin.
Grænseegnen træner/hopper hver mandag fra kl. 18 på adressen Hesselvej 6, 6400
Sønderborg.
Nærmere information ved Arvid Pedersen tlf. 51 21 38 91.
Haderslev holder hoptræning hver torsdag kl. 18.30 til ca. 21.00. Træningen foregår
på adressen Tornumvej 5, 6630 Rødding. Ved evt. spørgsmål kan Anne-Mette Fogh
kontaktes på sms 26 11 12 64.
Hillerød holder træning efter aftale. Kontakt Susan Comitre-Noppenau på tlf. 23 92
50 87 for yderligere informationer.
Holbæk Der er lige p.t. ikke noget fast hoptræning i Holbæk Kaninavlerforening.
Men interesserede kan henvende sig til hopansvarlige og næstformand Janni
Brenholdt, på tlf.42 20 40 75 eller e-mail Janni@hkaf.dk
Horsens afholder træning for alle hver torsdag 19-21 og endvidere træning efter aftale..
Træningen foregår på Naturcenter Skovgård, Vandværksvej 32, Egebjerg, 8700 Horsens.
Nærmere ved Kirsten Bjerg tlf. 86 52 47 73 eller Aase Bjerner tlf. 75 61 77 94. Se evt. mere på
http://hok.kaninhop.dk.
Midt- og Vestsjælland holder indendørstræning lørdage i lige uger (2016) kl. 10 - 12 (13) på
Nørrevangsskolens gymnastiksal, adressen er Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse, men det er
nemmest hvis i kommer ind af jernporten på Nr. Ringgade, så er det den første høje bygning på
højre hånd.
Kontaktpersoner er Christina på tlf. 28 89 85 30, Tanja på tlf. 61 67 11 25, Allan på tlf. 31 60
17 34 eller allan@mvkaniner.dk. Det er ikke et krav at du er medlem af MV Kaniner og er
gratis at træne med. Hold øje med Facebookgruppen (MV Kaniner).
Roskilde holder træning efter aftale. Kontakt Lisa Hein på 40 88 67 44 for yderligere
informationer.

Ringkøbing-Ulfborg-Vemb har i øjeblikket igen hoptræning.
Interesserede er velkomne til at kontakte formanden Dorthe Flak på tlf. 21 48 74 77.
Kig evt. forbi på www.ruvk.dk

15.

Skjern-Tarm træner kaninhop i Skjern efter aftale. Nærmere informationer og tilmelding til
træning hos Susanna på e-mail sus@pecasus.dk eller 22 14 33 22. Ellers følg med på vores
facebook side Skjern-Tarm Kaninavlerforening.
Skjern-Tarm Kaninavlerforening afholder også hoptræning hver onsdag, kl. 19-21, i
stalden/haven bag Haunstrup Hovedgade 12. Pga. skiftende arbejdstider bedes deltagere
tilmelde træning fra gang til gang til Lene 40386573.
Storstrøm holder hop-træning søndage i lige uger hos Rikke ved Langdyssevej 5, 4750 Lundby
(se også opslag om træning i Søllested), fra kl. 13.00-15.00. Kontaktperson Rikke Hegvald 25
15 19 10. Hold øje med Facebookgruppen (Storstrøms kaniner) for ændringer.
Storstrøm afholder også hoptræning søndage i ulige uger i Trylleparken, Søllested, for enden af
Sportsvej, 4920 Søllested (se også opslag om træning i Lundby). Vi starter kl. 12 og hopper til
vi er færdige dog senest kl. 16.30. Kontaktperson er Sille på tlf. 29 66 67 43.
Sydvestfyn træner efter aftale. Kontaktperson er Sandra bardevig på tlf. 40 60 46 69.
Vejle afholder træning efter aftale. I er velkomne til at kontakte hopansvarlig Malene på tlf. 20
78 87 30 (gerne sms), hvis der ønskes træning. Vores facebook side Vejle og Omegns
kaninavlerforening vil løbende blive opdateret med træningsdage og tidspunkter. Træningen
foregår på Oustrupvej 20, 6040 Egtved (kun efter aftale).
Vesthimmerland træner kaninhop ved Dorthe Veggerby Laustsen, Grønningen 10, 9500
Hobro. Træningen flyttes ved lejlighed til Cilia Bisgaard Ebbesen, Hvilsom Hedevej 6, 9500
Hobro. Begge adresser er i Hvilsom. Den officielle træning er hver tirsdag kl. 18.30 – 21.00.
Der trænes dog også andre dage, hvor lysten og tiden er til det. Der skal lige skrives til Dorthe
eller Cilia inden fremmøde, så vi er sikre på, hvem som kommer og ikke kommer. Dorthe kan
kontaktes på tlf. 61 79 90 80 og Cilia på 31 71 23 08.
Viborg træner kaninhop i på Vinkelvej 255, Vinkel tæt på Viborg efter aftale. Kontaktperson er
Marianne Bredkjær og kan kontaktes på tlf. 21 23 03 20.

Bare rolig, den her lille skønhed skal ikke i gryden,
den bruger den bare til podie
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Udstillingsoversigt

Maj
5.
7. - 8.
7.

21.
27. - 28.
Juni
3. - 5.

Kælekaninudstilling i Søborg. Arr. : Gladsaxe
Sommerudstilling i klubhuset i Regstrup. Arr. Holbæk
Kaninbedømmelse og hyggedag med grillaften ved Lisa Wølk
Johannsen, Bredgade 11, Øster Højst, 6240 Løgumkloster kl.
14.00. Arr. : Haderslev
Kaninudstilling på Farmfestival i Hurup. Arr. : Morsø-Thy
Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa. Arr. : Grænseegnen

30. juni 2. juli

Kaninudstilling på Roskilde Dyrskue. Arr. :
Kaninavlerforeningerne på Sjælland og Øerne
Sommerudstilling i FDF gården i Ørum. Arr. : Viborg
Kaninbedømmelse på Nibe Dyrskue. Arr. : Aalborg
Kaninudstilling på Lemvig Dyrskue. Arr. : RingkøbingUlfborg-Vemb og Ib Kyndi
Kaninudstilling på Thisted Dyrskue. Arr. : Morsø-Thy
Kaninudstilling på Det Fynske Dyrskue. Arr. De samvirkende
Fynske Kaninavlere
Kaninudstilling på Hjørring Dyrskue. Arr. : De nordjyske
Kaninavlerforeninger
Kaninudstilling på (LRØ) Det Østjyske Dyrskue. Arr. : De
samvirkende Østjyske Kaninavlerforeninger
Kaninudstilling på Løgstør Dyrskue. Arr. : Vesthimmerland
110 års jubilæumsudstilling i klubhuset på Amager. Arr. :
Amagerland
Kaninudstilling på Landsskuet i Herning.
Arr. : Landsskueudvalget

Juli
29.

Kaninudstilling på Ribe Dyrskue. Arr. : Sydvestjyske Kaniner

August
13.

Kaninudstilling på Aulum Dyrskue Arr. : Herning og Ib Kyndi

4.
4.
4. - 5.
10.-11.
10.-12.
17.-18.
17.-18.
18.
18.-19.

