Kaninhop hos MV Kaniner
Hos os kan du træne med uanset om du
er voksen, ungdoms- eller
STAMPEmedlem, du kan dog ikke
deltage i åbne konkurrencer som
STAMPE-medlem, Det er en regel, som
DK har bestemt. Vi træner i
sommerperioden ved CSU-Slagelse på
Skovvejen og om vinteren på Vestre
Skole i Sct. Pedersgade i Slagelse. Se
nærmere på vores hjemmeside.
Det er ikke et krav at være medlem af MV Kaniner for at træne hos os og det
koster ikke noget.
For at starte, skal du have en sele til kaninen. Her er det et krav, at snoren
sidder fast bagerst på selens rygstykke. Det anbefales også, at have en
transportkasse, som kaninen kan sidde og slappe af i, når den ikke skal hoppe.
Du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe ”MV Kaniner” hvor der kan fås
mere info og stilles spørgsmål til de andre hoppere. Der findes også en lukket
gruppe som hedder ”MV Kaninhop”, men for at få adgang til den, skal du være
medlem af MV Kaniner og være kaninhopper.

Foreningens adresse
Midt– og Vestsjællands Kaniner
Michael Christensen
Benløse Skel 9
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 86 97
www.mvkaniner.dk

Priser for medlemskab
Voksen
Par (Voksne)
Ungdom
Stampe
Abonnement

520 kr.
780 kr.
260 kr.
150 kr.
520 kr.

MV KANINER
INFOPJECE

Danmarks Kaninavlerforening
Stampeklubben

Danmarks Kaninavlerforening (DK) er en forening for alle, der
er interesseret i kaniner på den ene eller anden måde.

Medlemmer af kælekaninklubben vil blandt andet
modtage et medlemsblad 4 gange årligt og de kan
deltage med deres dyr i de særlige
kælekaninsarrangementer, som lokalforeningerne
afholder på flere og flere af udstillingerne.

DK er både for opdrættere af racekaniner, slagteproducenter,
pelsproducenter, kaninhoppere og ejere af kælekaniner

Hvad får du ud af et medlemskab af DK?
Du får mulighed for, at deltage på udstillinger i hele Danmark og få dine
kaniner bedømt efter Nordisk Kaninstandard med efterfølgende optagelse i
Danmarks Kaninavlerforenings Stambogsregister.
Du får ”Tidsskrift for Kaninavl” tilsendt 11 gange årligt. Mulighed for adgang til
digitale tidsskrifter, hvor de sidste 4 års tidsskrifter kan læses digitalt.
Tidsskriftet er fyldt med artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt
oversigter over arrangementer og udstillinger.
Mulighed for at deltage i kaninhopkonkurrencer.
Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i Midt– og
Vestsjællands Kaniner.
Deltagelse i et fællesskab med andre i lokalforeningen eller på tværs af
lokalforeningerne. Endda på tværs af landegrænser, da DK har et nært
samarbejde til især Norge og Sverige. Desuden er DK medlem af
Europaforeningen.
Du vil desuden få gode forbindelser til forhandlere af redskaber, inventar,
foder og litteratur.
Alt sammen til og om kaniner.

Bemærk! Medlemmer af Stampeklubben modtager ikke Tidsskrift for Kaninavl
men Stampebladet. Der udkommer 4 gange om året.
Kælekaninudstillingerne bliver annonceret i Stampebladet, Tidsskrift for
Kaninavl og på www.kaniner.dk.
MV Kaniner afholder 2-3 kælekaninudstillinger om året.
Midt– og Vestsjællands Kaniner
Vi er den største lokalforening under Danmarks
Kaninavlerforening og er ca. 85 medlemmer med en
fælles interesse for kaniner.
Har du lyst til at vide mere om vores forening, kan du
besøge vores hjemmeside. Der kan du bl.a. se vores
avlerkatalog og nogle af vores medlemmer, har skrevet
en præsentation om sig selv og om hvordan de er startet
med og hvorfor de har kaniner.
Adressen til vores hjemmeside kan du finde bagerst i
pjecen.
Det er for øvrigt gratis, at få sin præsentation på
hjemmesiden og stå i avlerkataloget, når man er
medlem af MV Kaniner.
Vi afholder 2 racekaninudstillinger, 2 - 3 kælekaninudstillinger, 2
kassebedømmelser og 10 - 15 kaninhopstævner om året. Derudover er der et
par PR arrangementer og lidt kaninhopopvisniger.
Hvad er Kaninhop
Kaninhop er en sport, hvor alle kaniner kan være med. Her gælder det om at få
kaninen til at hoppe over en serie af forhindringer med færrest
nedrivninger/fejl i den hurtigste tid. Kaninhop startede i Sverige i 1970’erne og
kom til Danmark i 1990’erne.
Danmarks Kaninavlerforening (DK) har efterhånden en del lokalforeninger,
som afholder hoptræning og stævner og der kommer stadig flere til.

