
Foreningen  

for alle, der 

interesserer  

sig for kaniner 
 

Danmarks Kaninavlerforening er en 
forening for alle, der er interesseret i 
kaniner på den ene eller anden måde.  
 
Foreningen er både for opdrættere  
af racekaniner, kaninhoppere, ejere af 
kælekaniner og for slagte– og pels-
producenter. 
 
Vi er ca. 1.000 medlemmer fordelt på  
32 lokalforeninger over hele landet.  
 
Har du lyst til at 
prøve en 
levende hobby 
med masser af 
muligheder? 
Så kom med i 
foreningen! 

I Tidsskrift for Kaninavl kan du bl.a. 
læse om... 

• Glæden ved kaniner. Billeder, reportager, ung-
domssider mv., der afspejler den glæde ved ka-
ninerne, som er et centralt fællestræk i forenin-
gen. 

• Viden om kaniner. Fagligt stof, som kan om-
fatte såvel race-, kæle-, hop- som slagtekani-
ner. 

• Aktiviteter. Udstillingsoversigt og aktuel infor-
mation om de aktiviteter, du som medlem har 
mulighed for at deltage i. 

• Socialt. Lær andre medlemmer at kende. Mær-
kedage og mindeord med nyt om liv og død. 
Hvordan er det gået på arrangementerne rundt 
omkring i landet. 

• Info fra landsforeningen. Meddelelser og nyhe-
der fra Danmarks Kaninavlerforening, herunder 
Hovedbestyrelsen og foreningens udvalg. 

• Info fra lokalforeninger. Foreningsmeddelelser 
og andre nyheder fra lokalforeninger. 

• Annoncer. Både annoncer fra medlemmer om 
kaniner mv. og annoncer med mere kommerci-
elt indhold kan optages i Tidsskriftet. 

• ...og meget mere! 

Bliv medlem af Danmarks Kaninavlerforening og 
modtag Tidsskrift for Kaninavl med posten 11 
gange om året. 

Du kan nemt melde dig ind via foreningens 
hjemmeside www.kaniner.dk –> klik på 
”Medlemskab af DK”. 
 
Se de aktuelle priser på medlemskab inde i  
denne pjece. 

Bliv medlem af  

Danmarks Kaninavlerfo
rening! 



Kontakt til Danmarks  
Kaninavlerforening 
 
DK’s Hovedkontor 
 
Susanna Mørck Kristensen 

Holstebrovej 73, 6900 Skjern 

Tlf. 22 14 33 22 

Kontortid: Tirsdag 19-21  

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk 

Bankkonto nr. 7305 1062864 

 
Hvis du har spørgsmål om indmeldelse el-
ler andet vedrørende DK, er du velkom-
men til at kontakte Susanna på Hovedkon-
toret. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kælekaninklubben Stampe 
 
Hvis du vælger at blive medlem af vores kæle-
kaninklub Stampe, modtager du et medlems-
blad 4 gange årligt, og du kan deltage i med-
lemsdage, bedømmelser og udstillinger for kæ-
lekaniner, kaninhoptræning mv.   
 
Som medlem af Stampe kan du dog ikke delta-
ge i kaninhopkonkurrencer, det kræver det ful-
de medlemskab af DK. 

Medlemskab prisliste 
 
Priser for medlemskab af Dan-
marks Kaninavlerforening 
 
Årligt kontingent 
Voksne:   520 kr. 
Par (voksne):  780 kr.  
Ungdom til og med 17 år: 260 kr.  
Familieungdomsmedlem: 130 kr. 
Stampemedlem:  150 kr. 
 
NB! Vi giver netop nu ½ pris på et prø-
vemedlemskab det første år. Kontingen-
tet er halv pris uanset hvilken type med-
lemskab man vælger. Rabatten gælder 
kun personer, som ikke har været med-
lem før.  
 
Du kan nemt melde dig ind via forenin-
gens hjemmeside www.kaniner.dk –> 
klik på ”Medlemskab af DK”. 
 
Et par lokalforeninger tager et lille lokalt 
kontingent oveni kontingentet til DK. 
Disse lokalforeninger har til gengæld 
nogle fordelagtige ordninger (som folke-
oplysende foreninger), som kommer 
medlemmerne til gode.   
 
Du kan finde nærmeste lokalforening på 
www.kaniner.dk, hvor der er links til lo-
kalforeningernes hjemmesider under 
”Links” og oplysninger om alle lokalfor-
mænd under ”Kontakt DK”. 

• Du vil først og fremmest få glæden ved at 
dele din interesse for et lille dejligt dyr med 
en masse andre kaninglade mennesker. 

 
• Du får retten til at deltage på udstillinger i 

hele Danmark og få din(e) kanin(er) bedømt 
efter gældende retningslinjer med efterføl-
gende optagelse i Danmarks Kaninavlerfor-
enings stambog. 

 
• Du får Tidsskrift for Kaninavl tilsendt 11 gan-

ge årligt. Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd 
og gode tips om pasning af kaniner samt 
oversigter over arrangementer og udstillin-
ger. 

 
• Du får mulighed for at deltage i kaninhopkon-

kurrencer. 
 
• Du kan deltage i et fællesskab med ligestille-

de i lokalforeningen eller på tværs af for-
eningsskel - endda på tværs af landegrænser, 
da DK har nære forbindelser til især Norge, 
Sverige, Finland og Tyskland.  

 
• Du får mulighed for råd og vejledning fra er-

farne medlemmer og bestyrelsen i lokalfor-
eningen. 

 
• Du vil desuden få gode forbindelser til for-

handlere af redskaber, inventar, foder og lit-
teratur. Alt sammen til og om kaniner. 

 
Læs også om kælekaninklubben Stampe! 

Medlemsfordele  

 

Find flere informationer 

på vores hjemmeside 

www.kaniner.dk  

Hvad får du ud af  
et medlemskab af  
Danmarks  
Kaninavlerforening? 
 


