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Delta i utstillinger for rasekaniner 
 
Rasekaniner stilles ut for vennskapelig konkurranse, og fordi 
oppdretterne ønsker en avlsvurdering. Det er en rekke forberedelser du 
som utstiller kan gjøre. 
 
 
Hva skal jeg gjøre først? 
 
 Bli medlem av en lokalforening i Norges Kaninavlsforbund (NKF). 
 Gå til anskaffelse av Nordisk kaninstandard. 
 Kaninene må tilfredsstille de beskrevne kriteriene for rasen, som 

man finner i Nordisk kaninstandard.  
 Sørg for at dine kaniner følger anvisninger om vekt, som gjelder for 

de respektive raser. Dette fylles ut ved påmelding. 
 Kaninen må ha en fødselsdato som benyttes ved påmelding. 
 Kun friske dyr tas med til utstilling. De må ikke være forkjølet, ha 

misdannelser eller utøy i pelsen.  
 Kaninene skal være rene og pene. Sørg for at de har rent strø. 
 Kaninene skal være merket med individnummer i venstre øre. 

Kontakt din lokalforening for å få hjelp til dette. 
 Sett kaninungene i enkeltbur senest når de er 3,5 måned. Da 

reduserer du risiko for rifter og bitemerker, som kan ødelegge 
pelsen og gi hvite hår hos fargede dyr. 

 Kastrerte kaniner kan ikke stilles ut. 
 
 

 
Flott buroppsett med dommerbord i midten 
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Utstillinger 
Det er lokalforeninger tilsluttet Norges Kaninavlsforbund som arrangerer 
utstillinger. Utstillingene blir annonsert i Tidsskrift for Kaninavl og i 
utstillingskalenderen på forbundets hjemmeside. Tid og sted for utstilling 
fremgår av annonsen, samt hvilke klasser du kan melde kaninene til, 
innmeldingsfrist, kontaktpersoner og avgift per kanin (katalognummer). 
Noen utstillinger varer over flere dager, mens andre gjennomføres på en 
dag. Annonseringen skjer oftest et par måneder før utstillingen. 
 
Ved innmelding må man velge hvilke klasser kaninen skal delta i. De 
mest brukte klassene er: 
 

 

Klasser for utstilling  
A: Voksne dyr Kaninen kan stilles her ifra den er 6 måneder 

 
B: Ungdyr Kaninen skal være minst 4 måneder, og inntil 7 

måneder. 
(unntak er kjemperaser: Belgisk Kjempe, Tysk 
Kjempe Schecke og Fransk vedder de kan stilles i 
B inntil 8 måneder.  
 

C: Enkeltdyr Alle kaninene i denne klassen konkurrerer mot 
hverandre, og poengene vil ikke bli lagt sammen. 
Denne klassen kan brukes i forskjellige varianter, 
hvor den vanligste er klasse C 1.0 voksner 
hanner.  
 

L: Klasse A+B+F Denne klassen er ofte brukt. Utstiller melder her 
på i klasse A eller B, utstillingsprogrammet legger 
da sammen utstiller sitt beste resultat som blir 
tellende på premielisten. 
 

  
 *     Listen er ikke utfyllende. Ta en kikk i Nordisk Kaninstandard for å lese om alle klasser.  
 
 
Kaniner i klasse A og B kan deles inn i stammer (en hann og to hunner), 
trio (to hanner og en hunn) og grupper (tre hanner eller tre hunner). Det 
vil si hvis man har flere kaniner av samme rase og variant (farge, 
pelsstruktur), vil resultatet for de tre beste dyrene legges sammen.  
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Ved lik poengsum vil rangeringen på premielisten være følgende:  
 

1. Stamme (1.2) 
2. Gruppe hunner (0.3) 
3. Trio (2.1)  
4. Gruppe hanner (3.0). 

 
I utstillingssammenheng bruker vi betegnelsene 1.0 for hann, og 0.1 for 
hunn. 1.2 kaller vi stamme, og den inneholder en sammensetning av 1 
hann og 2 hunner. 
 
Innmeldingsskjema/ Excel filer finner du på NKF sin hjemmeside. Der 
finner du også veiledning til hvordan de fylles ut. Trenger du hjelp eller 
synes noe er uklart, tar du kontakt med arrangør av utstillingen. De 
hjelper deg gjerne. 
 
Innmeldingsfrist er som oftest to uker før utstillingen. Du vil da motta en 
bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Før utstillingen (eller senest 
ved innlevering av kaninene) vil du få en såkalt «veieliste». Dette er en 
oversikt over dine kaniner med informasjon om hvilket bur hver enkelt 
skal inn i (alle bur er merket med katalognummer), hvilke klasser den 
skal delta i, og informasjon om kaninene du stiller. Det er viktig at utstiller 
sjekker disse opplysningene nøye, og at de er korrekte. Si fra til arrangør 
så snart som mulig dersom noe viser seg å være feil. Respekter 
tidsfristen og betal også innmeldingsavgift innen fristen. 
 
På utstillinger blir dyrene båret frem til dommerne av arrangørens 
bærere. Du har selv ansvaret for dine kaniner under selve utstillingen og 
under transport til og fra utstillingen. 
 

 
 
Publikum og utstillere kan følge med på bedømmingen og se alle kaninene. En fin anledning 

til å utveksle erfaringer og tilegne seg mer kunnskap om kaninhold  

https://www.kanin-nkf.net/nedlastinger/


Forberedelser til utstilling 
 
Sørg for at kaninene dine er vant til å komme ut av buret. La de jevnlig få 
sitte på et bord med godt underlag. Denne form for tilvenning og trening 
er gull verd, særlig inn mot utstillinger. Da får du en medgjørlig kanin, 
som gir dommerne et bedre inntrykk. 
 
Klørne skal være nyklippet. Klipp klørne noen 
millimeter under blodåren. Bruk en god klosaks, som 
ligger godt i hånden. Klørne skal være klippet på 
forhånd, før du ankommer utstillingslokalet. Bruk 
gjerne en lommelykt bak kloen, dersom nerven er 
vanskelig å se.  
 
Har du fargede kaniner, kan du kikke etter hvite hår. Du kan fjerne 
enkelte hvite hår med en pinsett. Dette skal foregå hjemme på forhånd 
og ikke i utstillingslokalet. 
 
Sjekk godt kaninenes tenner. Kaninen sliter normalt selv tennene sine, 
slik at tannstilling blir korrekt overfor hverandre. 
 
Sørg for å veie kaninen. Vekten skal du føre inn i innmeldingslisten. 
 
Kaninen skal selvfølgelig være ren og pen, både på bakbena og ved 
kjønnsorganer samt inne i ørene. Hvis du for eksempel har netting som 
skillevegg mellom kaninene dine, kan det være en god idé å sette inn en 
plate, slik at de ikke kan skvette på hverandre. 
 
I Nordisk kaninstandard kan du finne standarden for nettopp din rase 
eller fargevariant. På utstillinger i resten av Europa benyttes de fleste 
steder nasjonale standarder, bortsett fra de store Europautstillingene, 
hvor det benyttes Europastandard. 
 
 
Transport til utstilling 
 
Sørg for å ha en god kasse til å transportere dine kaniner til en utstilling. 
Kassen skal være ren, velstrødd og ha en passende størrelse til din 
kanin. Vær sikker på at kaninen får god nok luft under transporten. Norsk 
lovverk sier: "Dyr under transport skal med passende intervaller tilbys 
vann og fôr tilpasset dyrenes art, alder og kondisjon. Med høyst 8 timers 
mellomrom skal dyrene tilbys fôr og vann mens transportmidlet står stille 
i minst én time". 

https://www.kanin-nkf.net/nordisk-kaninstandard/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-129
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Innlevering av kaninene 
 
I annonseringen står det i hvilket tidsrom du skal innlevere dine kaniner. 
Kontakt arrangørene hvis du ikke kan overholde dette. Du setter selv inn 
kaninene i sine respektive utstillingsbur ut ifra «veielisten».  
 
Alle kaniner skal alltid ha vann, uansett hvor mange dager utstillingen 
varer. Husk rene vannkopper for å henge i utstillingsburet. Utstiller fyller 
selv koppene med vann ved ankomst. Fest vannkoppene ved buråpning 
slik at det er enkelt å fylle og sjekke. Ikke fest koppene i selve burdøren, 
da dette kan føre til mye vannsøling når dyret skal bæres til 
bedømmelsen. 
 
Bedømmelsen blir utført av autoriserte dommere, som dømmer etter 
Nordisk kaninstandard. Det er arrangørene, som bestiller dommerne. 
 
Arrangøren forer med høy, og sørger for at alle kaninene har vann resten 
av utstillingen. Fôr utover dette må utstiller sørge for selv. Kaniner med 
lang pels vil få halm i sine bur. 
 
Du kan som regel sette transportkassen under buret. Eller etter anvist 
plass fra arrangør. Kaninene skal etter bedømmelse sitte i burene sine til 
utstillingens slutt. Utstillinger avsluttes med premieutdeling og så kan en 
pakke dyrene og reise hjem. 
 
Alle kaniner som registreres på utstilling blir stambokført og får sitt 
registreringsnummer (om de da ikke er registrert tidligere). Du kan da i 
ettertid av utstilling bestille stamtavler fra forbundet. Har ditt dyr oppnådd 
tre ganger 95 poeng eller høyere, kan du søke om norsk championat i 
bronse, sølv eller gull. Eventuelle championater vil også fremgå i 
stamtavler utstedt av forbundet. 
 
Lykke til med dine forberedelser. Utstillingene er selve nerven i hobbyen 
og veldig trivelige treff. Som utstiller har du gratis inngang til utstillinger. 
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