Tredje gången gillt för Dalbo-utställningen!
Då har vi för tredje gången haft utställning vid Dalbo.
Det vill säga Dalbo-träffen en utställning i samarbete med Örebro läns
kaninavelsförening och SK.U.F.
Dagen innan hämtade Göran och jag burar i ett härligt åskväder och efter att det
slutat regna byggde vi och Anne upp burarna i trädgården. Dagen till ära hade
jag även köpt in ett stort tält på 4 x 10 meter så att vi skulle ha någonstans att ta
skydd i fall himlen skulle öppna sig, men vi hade tur och det kom inget regn på
hela dagen.
Denna gång var det ett 70-tal anmälningar vilket var mindre än förra gången
vilket jag tror beror på att Alingsås var helgen innan. Som vanligt hade vi
trevligt och Göran skötte med glans sitt arbete som caféchef och utställningskommissarie. ”Tyvärr” hade han varit på instruktörskurs för att leda
”Grundkurs i kaninuppfödning” helgen innan i Alingsås och talade om för mig
ett flertal gånger att – Det var han som bestämde.
Anne skötte också med glans bedömningskort och resultat men ”tyvärr” hade
även hon varit på samma kurs. Ja, ni kan förstå hur jag hade det som inte hade
gått denna kurs!
Domare vid utställningen var Boo Paulsson och även han skötte det hela med
glans. På utställningen delades det ut 1 st 95,5p 6 st 95p och 11 st 94,5 p. Jag
som inte brukar bry mig om resultat så mycket var nu plötsligt med och slogs
om BIS! Konkurrenten till min rysstecknade angorahona var dels en hermelin,
ungdjur men även en Holländsk kanin, japantecknad hane som med all rätt tog
BIS-priset. Han var fem år och mycket fin. Grattis, Martina Haijlen,
Örsundsbro.
Den rysstecknade angorahonan tillsammans med en annan hona och en hane
gjorde så att jag kammade hem 1:a pris med 284p! Hon blev dessutom BIM.
Kändes bra eftersom jag jobbat lite extra hårt med just dessa kaniner. De har
även en ull som är utöver det vanliga. Att jag sedan var med fler gånger på
prislistan gjorde absolut ingenting. Men högsta poäng delades ut till
Anne Andersson som fick 95,5p med sin Hona med kull. Ungarna var
fantastiska och även honan. Grattis, Anne! Grattis även till produktpriset!
Priser till vinstbordet hade skänkts av GAGARBODE, Lina Karlberg och

Gnagarboden var även med och sålde material. Mycket trevliga produkter som jag
inhandlade en del av. T.ex. en platta som man kyler för att lägga i
transportburen varma dagar och även en höhäck att använda vid transporter. Ett
utav de skänkta priserna från Gnagarboden var en transportbur som jag
naturligtvis tog då jag fick välja först! Göran Stolpe sponsrade caféet som
vanligt och hade dagen till ära våfflor på menyn. Andreas Eklund och Maria Ottosson var bärare och lyfte kaninerna mycket bra. Johny Stolpe skötte vågen. Som
vanligt hjälptes alla åt.
Tack till er alla som var med och hjälpte till, ställde ut, hoppade samt besökte
utställningen.
På kvällen packade Göran, jag och Anne ned utställningen och allt blev som
vanligt i trädgården igen.
Kaninhoppningen sköttes av Örebrohopparna och vid Dalbo tävlades det i krok och
resultaten kan se på www.orebrohopparna.se Gå in på ”resultat” och under 2011
går du in på ”Gropen 16 juli” så finns alla resultat
redovisade.
Örebrohopparna skötte som vanligt detta
mycket bra. Tack!
Gunilla Larsholt

Resultat från utställning Dalbo 16 juli 2011
BIS: Martina Haijlen, Öresundsbro, 1,0, Holländsk kanin, japantecknad
svart/gul, 95p. Martina vann även S.K.U.F:s Bästa svårtecknade pris.
BIM: Gunilla Larsholt, Fjugesta, Angora, ryss tecknad svart, 95p.
BIR-priser delades också ut till de som blev bäst i sin ras.
Föreningen för Lejonhuvad kanin delade ut priser för:
Bästa man: Marianne Jargéus, Sollentuna.
Bästa hane: Lotta o Andreas Nilsson-Eklund, Odensbacken.
Bästa av junior utställda lejonhuvade kanin: Sanna Snaula Storm, Bålsta.
Prislista Klass A Vuxna djur:
1. Gunilla Larsholt, Fjugesta, 1,2, Angora, ryss tecknad svart, 284p.
2. Martina Haijlen, Öresundsbro, 1,0, Holländsk kanin, japantecknad
svart/gul, 95p.
3. Gunilla Larsholt, Fjugesta, 0,1, Angora, viltgrå 94,5p.
4. Marianne Jargéus, Sollentuna, 0,1, Lejonhuvad kanin, chinchilla 94,5p.
5. Gunilla Larsholt, Fjugesta, 0,1, Angora, bourgogne 94,5.
(Denna hona var 61 månader!)
6. Lotta o Andreas Nilsson-Eklund, Odensbacken, 0,1, Lejonhuvad kanin,
isabella 94p.
7. Kristina Lundström, Huddungeby, 0,1, Lejonhuvad kanin, madagaskar 94p.
8. Marianne Jargéus, Sollentuna, 0,1, Lejonhuvad kanin, vit blåögd 94p.
9. Sanna Snaula Storm, Bålsta, 0,1, Lejonhuvad kanin, vit blåögd 94p.
10. Anna-Karin Åhsgren, Gävle, 0,1, Angora, järngrå 94p.
11. Catrine Karlsson, Norrtälje, 1,0, Rex, viltgul, 94p.
12. Clara och Christine Fernström, Lindesberg, 1,0, lejonhuvad,
dvärgvädur madagaskar, 94p som även fick Stockholms pris för bästa junior.
13. Göran Stolpe, Arboga, 1,0, Rex, viltgul.

Full aktivitet. Djuren ska ur burarna till domaren för bedömning.

Klass B ungdjur
1. Hans Arwang, Katrineholm, 0,1, Hermelin, rysk tecknad zobelbrun, 95p.
2. Maria Lindqvist, Kumla, 0,1 liten rex, vir rödögd, 282,5p.
3. Maria Lindqvist, Kumla, 0,1, liten rex, chinchilla, 94,5p.
4. Cathrine Karlsson, Norrtälje, 1,0, rex, viltgul, 94,5p.
5. John Westermark, Karlskoga, 0,1 Lejonhuvad kanin, svart, 94p.
6. John Westermark, Karlskoga, 0,1 Lejonhuvad kanin, blå, 94p.
Klass M Ungdjursgrupp
1. Bengt o Christina Jonsson Gårdman, Linghed, Rex,
zobel siamestecknad blå, 95p.
2. Marianne Jargéus, Sollentuna, Lejonhuvad kanin, viltgrå, 95p.
3. Bengt o Christina Jonsson Gårdman, Linghed, rex, zobeltecknad blå, 94,5p.
4. Clara o Christine Fernström, Lindesberg, lejonhuvad dvärgvädur,
madagaskar, 94,5p.
Hona med kull
1. Anne Andersson, Fagerås, angora, svart, 95,5p.
2. Minna Hawée, Enköping, hermelin, rex castor, 94,5p.
3. Angelica Norberg, Skärplinge, lejonhuvad kanin,
manteltecknad zobel blå, 94p.
Angoraprodukter klass K
1. Anne Andersson, Fagerås, Poncho, 95p
2. Gunilla Larsholt, Fjugesta, smycke, 94,5p

Bedömning pågår

