Juniorverksamhet

Kontakta oss!
Om du undrar över något som berör juniorverksamheten är du varmt välkommen att
höra av dig till någon av oss!
Sanna Snaula Storm
Louise Bengtsson
Louise Snaula Storm

sannastorm@live.se
louise.bengtsson@hotmail.se
7514799@gmail.com

Eller besök hemsidan

www.stockholmskaf.se

Vad gör juniorverksamheten?
Juniorverksamheten finns till för att alla juniorer i länet ska känna sig välkomna att
delta i aktiviteter som föreningen arrangerar. Även om du inte har en kanin med
stamtavla är du alltid välkommern att delta i juniorverksamhetens arrangemang!
Genom juniorverksamheten kan du hitta nya vänner med samma intresse som dig
och som bor i Stockholms län. Beroende på vilka aktiviteter du deltar i får du även
en liten inblick i hur det är att vara kaninuppfödare, hur utställningar går till samt
tips och råd hur du sköter din kanin.
Även om du inte har en egen kanin utan kanske är nyfiken på att skaffa en så är du
välkommen. Både medlemmar och icke medlemmar är varmt välkomna att vara
med. För det mesta är aktiviteterna gratis men ibland, som vid keldjursbedömning,
kostar det en liten summa att ställa ut sin kanin.
Vi försöker att arrangera lika många aktiviteter norr om stan som söder om stan för
att alla ska kunna vara med!

Vad för aktiviteter har vi?
Vi försöker att variera oss vad vi hittar på inom verksamheten men vissa saker
är mer populärt än andra och återkommer därför oftare.
Vi försöker att hålla runt 3-4 träffar per år och beroende på årstid kan vi både
vara utomhus och inomhus. En återkommande aktivitet är keldjursbedömning
som är mycket uppskattat. Här kan du få din kanin bedömd oavsett ras och
färg. Den finaste kaninen vinner men oftast brukar alla deltagare få ett litet
pris.
Vi har även arrangerat aktiviteter som kaningårdsvandring, då vi hälsat på
uppfödare i länet, ”prova på hoppning” där man fått tips och råd av en van
kaninhoppare hur man lär sin kanin att hoppa samt maskerader där man får klä
ut sin kanin!

