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Välkommen som
medlem!

Om Stockholms läns kaninavelsförening

Som medlem får du...

Stockholms läns kaninavelsförening har idag ca 150 stycken medlemmar. Våra
medlemmar är allt från den stora uppfödaren till ungdomar med en enda kanin. Vi
arrangerar utställningar, kurser, kaninträffar, juniorverksamhet med mera.



Kaninuppfödaren, Riksförbundets tidning som utkommer 8 ggr/år



Rätt att ställa ut din kanin på utställningar i hela landet

Några vanligt förekommande raser i länet är: Dvärgvädur, Hermelin, Lejonhuvad
kanin, Fransk vädur och Holländsk kanin. Du kan utan tvekan höra av dig till någon
av våra uppfödare om du undrar något över just den rasen du sysslar med. I vårt
separata uppfödarregister hittar du många av våra uppfödare.



Rätt att stambokföra din kanin, förutsatt att den uppfyller kraven



Tips och råd vid inköp av kanin, så väl ungdjur som avelsdjur genom vår

Skaffa dig en fadder
Som ny medlem kan du vända dig till någon av våra faddrar. De hjälper dig med
olika frågor om kaniner, utställningar, avel och annat som hör till kaniner. Ring eller
skicka ett mail till vår fadderansvarig så svarar denne på dina frågor eller skickar dig
vidare till någon som kan svaret. Denne kan också hjälpa dig att hitta en fadder nära
dig eller att hitta en fadder med samma ras som dig. Telefonnummer och
mailadress till vår fadderansvarig hittar du på baksidan av denna folder.

fadderverksamhet


Delta i kurser och träffar om kaniner och kaninhållning



Vänner med samma intresse



Juniorverksamheten, med träffar och aktiviteter

Medlemsavgifter

Är du intresserad av att ställa ut din kanin så tveka inte att höra av dig för att få
hjälp. Har man svårt att ta sig till olika utställningar men gärna vill ställa ut sin kanin
så försöker vi hjälpa till att lösa det också genom att samåka till utställningar.

Senior:

450:-

Materiallagret

Junior (t.o.m. 18 år):

300:-

Familjemedlem:

150:-

I vårt materiallager hittar du saker både för den inbitne uppfödaren som för den
nyblivne uppfödaren men även för de med en kelkanin! Där kan du hitta saker som
böcker, vattenautomater, mat- & vattenskålar, stamtavleblock och anmälningssedlar
för utställning m.m. Är man intresserad av vad vi har i vårt Materiallager så
kontaktar man den ansvarige som du hittar på baksidan av denna folder.

Bli medlem, hur gör jag?
Tag kontakt med medlemskontoret som hjälper dig med att bli medlem.
Kontaktuppgifter

Mail: medlemskontor@skaf.info
Eller www.skaf.info

