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Fotos: Pål-Eirik Iversen og Sølvi Lysfjord
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KANINAVL
«Kaniner på nettet»
For dem som har tilgang på internett er
det stadig flere og flere «kaninsider» som
kommer til, og som en kan gå inn å ta en
titt på. Mange av disse er meget interes-
sante og inneholder en god del fagstoff
og nyttige opplysninger. På flere av dem
er det lagt ut gode bilder av f.eks. stall- og
burforhold, og ikke minst kan det gi gode
tipps til dem som eventuelt søker etter
nye ideer for bygging av nye praktiske
bur. En kan rett og slett da gjøre det slik:
«Plukke en liten idé der, og en større der,
og så sette dette sammen til noe som
passer inn hos seg selv». Noen av våre
foreninger har også hjemmesider, og det
er jo meget bra. Den siste jeg har merket
meg som er kommet til, er Sarpsborg,
adresse: http://www.sarpsborgkaf.com
Det som jeg her da vil nevne er at web-
ansvarlige må følger opp, f.eks. med å
slette «det som er utgått på dato», og de
linker som en har tilknyttet seg, ved at
disse med jevne mellomrom kontrolleres
og ser etter at de er aktuelle og korrekte.
Jeg vil her «ramse» opp 5 (tilfeldig rekke-
følge) nett-sider dere bør ta en titt på:
http://home.no.net/ekanin
http://www.kanin.home.se
http://www.solbakken.vze.com
http://home.online.no/~oddelund
http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Fôr og fôring av kaniner
Flere innlegg og artikler i årenes løp her
i TK, har omhandlet forskjellige måter å
fôre på, og også om forskjellige fôrslag.
F.eks. presenterte jeg noen «vanlige» sor-
ter fôremner fra naturen i TK 7/2000 og

Synnøve S. Løvås tok for seg noen gode
urter for kaninene i TK 8/2000, på sidene
14 og 15. Her ble nevnt havre (det er jo
ikke akkurat noen urt da) og jeg har selv
brukt havre til kaninene mine i mange år.
Havre har rikt innhold av vitaminene E og
G. Nå nevnes det riktignok der i artikkel-
en at en bør være forsiktig med å gi mye
havre om sommeren, men her en dag jeg
surfet på nettet fant jeg en tekst hvor de
anbefalte å ikke gi havre til kaniner i det
hele tatt. - Vel, vel, jeg fant også ut i den
surferunden at kvist, bark og blader fra
trær med «stein», altså f.eks. plommetrær,
ikke skal gis som dyrefôr, da det innehol-
der en liten del av gift! - Og jeg som har
beskåret mine plommetrær i 15 år og
«puttet» alt sammen inn til kaninene . . .
Men, jeg vil over til priser på kaninfôr, og
i TK nr 4/2003,side 14,så nevner Pål-Eirik
at kg-prisen på kaninpellets er kr 5,02.
Vel, prisene varierer kanskje noe fra sted
til sted her i landet og jeg går ut fra den er
utregnet fra en 40 kg-sekk (for kjøper en
de små 5 kgs-pakker «Kalle-fôr», så blir
kg-prisen 13,80!) Men, jeg merker meg
selvsagt Felleskjøpets pris når jeg kjøper
en 40-kgs sekk kaninpellets, og det er
en liten stigning hver gang! Uansett, ved
nylig innkjøp, betalte jeg totalt kr 170
for en sekk og da blir jo kg-prisen 4,25.
I Aftenposten var det en artikkel om kjæ-
ledyr, og hva de koster. For en kanin var
det flg.: Kjøp av dyr 450, bur 800, fôrkop-
per 300, og fôr/kosttilskudd pr år 1.300.
Da ønsker jeg alle medlemmer og arran-
gører lykke til med aktivitetene utover
høsten, og har dere noe å meddele, eller
har spørsmål, så er jeg takknemlig for det!

Tidsskrift for Kaninavl - 7.2003
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Nye kaninbur hos Thormod Saue i Lier

Noen medlemmer i Oslo&Akershus Kaf. var nylig på besøk hos Thormod
for å se på de nye bura han har bygget. Her skimtes i stallåpningen:

Kjell Randby, Leif Laache, Harald Saue og «snekker/omviser’n» Thormod

«Nye bur - og nye kaniner»
Thormod Saue ble presentert i TK nr
1/1999. Da kunne vi fortelle at Thormod
hadde satt inn nye bur inn sin «gedigne»
store kaninhall. Nå har det da gått slik,
at høsten 2002 var det «ut med Tan’ane»
og alle de 90 bur han da hadde i stallen.
Siden den tid har han holdt på med plan-
legging av et stort «bur-bygge-prosjekt»
(noe som vel tydelig kommer fram på
disse bildene). Og vi skal ikke komme
med en ny presentasjon av Thormod, her
og nu, det er «kun» for å vise dere en stor
kaninstall. Det som er helt sikkert, er at
det er ikke mange som har mulighet til ha
en slik stor kaninstall og med slike bur-
forhold. Nevnt er jo «at  Tan’ane er ute»,
kanskje litt underlig, det er jo den rase

som Thormod har vært totalt trofast med
i snart 25 sammenhengende år! - Vel, vel,
da jeg var på et besøk i «stall Saue», januar
1999, var det utenom Tan, også rasen
Liten Wiener hvit . . . - Men, for å fortelle
noe mer, så er det nå kun hvite wienere i
stallen, men ikke den lille, altså Thormod
har nå satset på «originalen»;Wiener hvit.
Og som dere kan se ut fra bildene, er det
nok av bur til å plassere dyr i, og dermed
stor mulighet til virkelig å satse med ra-
sen. Thormod kan fortelle avlsarbeidet
har gått meget greit, en trivelig rase, nest-
en ikke «bomskudd» med paringene, pas-
selig store kull, så her yrer det av liv.Da er
det å ønske Thormod lykke til med «nye
bur og ny rase», det går mot en spennede
tid også for en «gammel traver» . . . B.E.
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De nye kaninbura er plassert i det samme bygget som den «gamle» stallen, og det vil si i det
tidligere redskapshuset på gården. Men også dette er nå blitt «modernisert»; isolert med
trepanel på vegger og skyvedør, samt at det er lagt gipsplater i taket.

- Bura bygges først opp såkalt seksjonsvis, og hver seksjon bygges opp «dobble», det vil si:
Der det er 2 etasjer, så består en «fast» seksjon av 4 rom, og der det er 3 etasjer består en
seksjon av 6 rom. Seksjonene monteres først og så settes direkte på et underlag av «løse»
lecablokker (som dere kan se på bildet er satt ut på gulvet). Ingen burseksjoner er således
spikret/festet i husets vegger. Deretter monteres dørene på (som en kan se er i hel høyde) og
til slutt legges takplate på over alle seksjonene. Forøvrig er alle bur satt sammen kun ved bruk
av skruer, ingen spiker. Som materiale er det kun benyttet rupanel som er beiset i hvitt og rødt.

I hver ende av bygget er det satt opp seksjoner med bur i 3 etasjer (24 rom i hver ende), som i
alt blir 48 enkeltrom. Mellom disse er det satt opp seksjoner med bur i 2 etasjer (2 rekker á 32
rom), hvor dette utgjør 64 rom.Totalt er det dermed 112 enkeltrom i stallen.

Alle bur har samme størrelse; 90 x 90 cm. - Fôrgangene har en bredde på 1,20 m.
Treplatene som dere seg er montert på toppen av bura, er «fluefangere». - fler bilder neste side

Alle fotos: Pål-Eirik Iversen
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Her ser dere
flere deltaljer
fra stallen til
Thormod, t.h.,
tralle med spon
og tralle med
høy. Under ses
to typer «reir-
system», en
vanlig reirkasse
med inspek-
sjonsluke, og
så en litt høy
bordplank som settes inn buret og festes
med to klosser og skruer i hver ende.
«Dette fungerer best og er meget enkelt og
gir en fin god oversikt», sier Thormod

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
total pris

Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider kr   375,00
Klistremerke: «Kaninoppdrett, levende hobby» kr       3,00
NKF’s jakkemerke (ForbundsnåI) kr     25,00
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl» kr     75,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00

NKFs Bedømmelseskort / Innmeldingsblanketter
til utstilling: blokker á 25 kort - husk å oppgi rase kr   75,00
NB: Det er nå egne kort for: Hu med kull, Produkter og Ungdyrsgruppe,
og påmelding skal skje på de korta! Bestillinger sendes i Post-oppkrav.

Ingrid og Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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NKFs «Oppdretter- og foreningsguide»: Her kan alle profilere seg (heftet vil bli utsendt
med TK, og i tillegg et opplag til info-bruk). Innmelding av tekst innen 20. oktober

på e-mail: poppy@colorprint.no  eller tlf. 51 63 13 11, fax 51 63 71 81
Priser: 1/1-side kr 1200, 1/2-side kr 750, 1/4-side kr 400, 1/8-side kr 300, 3 linjers kr 150
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Landsutstillingen omfatter:
Klasse B, ungdyr og klasse K, produkter.
I tillegg: "hannekamp", voksne hanner, 
kl. C 1,0 og  kl. C 1,0 for juniorer.

Innmelding og avgift:
NKF's dobble innmeldingskort sendes:
Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng
NB: poststemplet senest fredag 17. oktober.
Innmeldingsavgift kr 55 pr. ktl.nr., til:
Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier,
innen 17.10. - Bruk kto.nr 0530 2595684. Merk
innbetaling med antall ktl.nr+navn på utstiller.

Innlevering av dyr, vekt og fôring:
Fredag 31. oktober fra kl. 18.00 til 22.00.
Vekt påføres kortene ved innsetting av dyr.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper!

Åpningstider:
Utstillingshallen er åpen lørdag fra kl. 10.00 til
17.00 og søndag fra kl. 09.00 til 14.00.

Premiering:
Ordinær premiering i klassene B, K og C.
Sløyfer til best i rasen, beste hann og hu  og
Best in Show i kl. B.
Sløyfe til Beste hann+Beste hann junior i kl. C.
Premiering av alle juniorutstillere.
Premieutdeling: søndag kl. 14.00.
Premieutdeling kaninhopp: søndag kl. 13.00
Gavepremier mottas med takk!

Kaninhopping:
Lør- og søndag: NM rett bane elite, bed. D 
Lørdag: NM lengde elite, inngangsl. 120 cm
Lør- og søndag: NM rett bane veteran, bed. D
Lørdag: Rett bane lett, bed. C (0 og 1 feil i 1.
omg. går til finale, max 2 kaniner pr. fører).
Kombikonkurranse: Rett bane lett og utstilling
(husk å oppgi kombikonk. ved påmelding).

Starttider: lørdag kl. 10.00 og søndag kl. 9.30.
Påmelding kaninhopping: Skriftlig til Torild
Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg
eller mail: toschol@online.no 
innen 17. oktober. Merk påmelding med evt.
ønske om overnatting på Veiavangen U.skole.
Påmeldingsavgifter: kr. 50,- pr. start i NM og
kr. 30,- pr start i rett lett, sendes innen 17.10.
til: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp.
Bruk kto.nr 0538 1909753. Merk innbetaling
med antall starter og navn på fører.

Overnatting:
Hokksund båt & camping, tlf. 32 75 42 42.
Hytter i ulike størrelser og med forskjellig stan-
dard fra kr 350 til kr 700 pr. natt/pr. hytte 
Hokksund Hotell, Storgt. 1, tlf. 32 25 05 50.
Enkeltrom: kr 500  pr.natt. Dobbeltrom: kr 690
(kr 345 pr. pers i dobbelt). Pris er inkl. frokost.
Husk: Oppgi kaninutstilling ved bestillingen.
Overnattingsstedene ligger med 5 min. gang-
avstand til hverandre og ca. 10-15 min. kjøring
fra hallen. Rimelig overnatting for hopperne:
Veiavangen Ungdomskole, Mjøndalen (midt
mellom Hokksund og hallen).

Kamerataften - Lørdag kveld:
Klokken 19.00 på Hokksund båt & camping.
Middag + kaffe kr 125 (salg/alle rettigheter).
Påmelding ved innbetaling til Thormod Saue,
kto.nr 0530 2595684. Merk innbetaling med
antall personer til kamerataften.

For mer opplysning/tlf.kontakter:
Anne Christine Arnestad,
tlf. 971 80 995 / 66 78 07 26 
Thormod Saue, tlf. 900 90 472 / 32 84 61 35
Eivind Narverud, tlf. 404 01 885 / 32 87 28 82 
Hopping:
Torild Rosenvinge, tlf. 33 40 10 36 / 951 77 225

LUU 2003 - Drammen travhall 
31. oktober - 2. november 
Drammen & Omegn Kaninavlsforening

ønsker alle velkommen til
Landsutstilling for kaniner

og NM i kaninhopping
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33: MarburMarburger Ekorger Ekornn

Jeg har lagt
merke til en
viss stigende
interesse for
rasen Marbur-
ger Ekorn, og
det er da na-
turlig at vi tar
en presenta-
sjon av denne
tyske rase.
Den kom inn i
Nordisk Stan-
dard i 1986,
og har siden
vært jevnlig å
se hos oss.
Tekst: Bjørn Egeland

Kanin-
raser

Marburger Ekorn - «født i 1912»
I Tyskland, i byen Marburger an der Lahn,
var det en skolelærer som avlet med
Havana-kaniner. En vårdag i 1912, fant
læreren i et Havana-kull en unge som
ikke var brun, men lysere, og la oss si grå.
Læreren ga den grå til en av sine elever,
en gutt på 11 år.Denne gutt hadde en tan-
te, Marie Sandemann, som var en berømt
kaninavler i dette distrikt.Gutten viste sin
tante dette lyse ungdyr, og hun ble «vill
av begeistring» og inngikk en handel med
gutten. Marie skulle selvsagt bruke den i

sin avl, og for å se hva som skjedde når
hun paret denne grå med en Havana.
Resultatet ble at hele kullet ble havana-
fargede, men Marie brukte sine kaniner
videre i sin nysgjerrighet og innimellom
kom det frem noen lyse avkom.
På denne måte oppstod det en ny rase;
Marburger Feh, og som i norden har nav-
net Marburger Ekorn. Hvorfor Marburger

Bildet er hentet fra Europastandarden

Foto: Wolters, Kleintier-Züchter

Marburger Feh, hann, fra tysk LU-2001, og
fikk 97 poeng (jeg håper at dette trykkbildet
viser tydelig at denne har brun tone i fargen)Marburger Ekorn - i Nordisk Kaninstandard
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inngår i navnet forstår vi jo er naturlig,
ved at Marie bodde i byen Marburger an
der Lahn (og Feh, skal i Tyskland være en
grå pelssort,og som inngår i navnet på de
rasene som vi i norden kaller for Ekorn).
Men en slik historie som her er beskre-
vet, har vi hørt noen ganger før, og altså
slik har også andre raser oppstått. Det
skyldes med andre ord; «ikke nye muta-
sjoner», men rett og slett tilfeldige kombi-
nasjoner av allerede eksisterende.
For Marburger var det her tale om 3:
Anlegg for ensfarge, for brunt og for blått.
Havana har jo de to første,men ikke siste,
og det må derfor ha vært et skjult anlegg
for blått i disse Havana til denne læreren.
Og dette er sannsynlig, for blå kaniner vet
vi eksisterte: Blå Beveren og Blå Wiener
(som ble presentert i TK i 1998), så fortel-
ler jo historien om oppdrettere i Europa
som avlet med ensfargede blå kaniner
rundt 1890. - Vel, nyheten fra Marie om
denne gråblå kanin, «overtrukket» med en
brunaktig tone, spredte seg i Tyskland og
på en utstilling i 1916 ble den opptatt i
tysk standard.

Mange gråblå kaniner
I Nordisk Kaninstandard har vi utenom
Marburger’n, 3 gråblå raser. Historiene er
mange omkring de gråblå kaniner, og det
skal ha kommet fram noen gråblå i Belgia
i 1910. Etter hvert kom det til enda flere
gråblå kaniner. I England sies det året var
1913, men de godkjente ikke noen rase
før i 1920, da under navnet Lilac (som de
er alene om), og Lilac skulle ha en svak
dueblå fargetone. Dette skal da være «for-
løperen» til den som vi i norden ga nav-
net Liten Ekorn, og som kom med i Nor-
disk Kaninstandard i 1930. I Holland har
de siden 1927 hatt rasen Gouwenaar (ble
opptatt i Nordisk Standard fra 1999), og
som skal ha dekkfarge i lys gråblå tone,
uten innslag av brunt. I Belgia opptok de
i 1928 også en lys gråblå rase, Gris perle
de Hal (riktignok er dette en mindre rase
med idealvekt på 2,3 kg, den er med i

Europastandarden og fargen beskrives
med et tillegg; lys platinaglans).
I Nordisk Standard «opererer vi fortsatt»
med de to «gamle» gråblå rasene: Stor
Ekorn og Liten Ekorn,og kanskje gjør det-
te at forvirringer er tilstede? Dette frem-
går i vår Standard,hvor disse gråblå rasers
fargeanlegg (genetiske symboler) oppgis
«om hverandre». Eksempelvis står Bever-
en blå og Liten Ekorn med de samme
bokstavkoder (er det riktig?), og Marbur-
ger Ekorn er i fargeoversikten oppgitt
med samme fargeanlegg som Gouwenaar,
og i fargebeskrivelsen til Stor Ekorn, står
det at den skal ha innslag av brunt, altså
farge som Marburger’n. - Men, men, vi lar
dette nevnte «hvile» og går over til farge-
beskrivelsen til Marburger Ekorn:

Gråblå med bruntanlegg
Dekkfargen er gråblå med en brunaktig
tone over hele kaninen.På kaninens deler
med kort pels; hodet, ører og beina, er
den brune fargtone kraftigere. På buken
er fargen noe mattere.
Bunnfargen skal ha den samme gråblå
farge som dekkfargen, og ikke skarpt av-
grenset.Øynene er gråblå og alle klør skal
ha samme farge, mørke grå.
Av vanlige fargefeil som medfører poeng-
fradrag, kan nevnes: For lys eller for mørk
dekkfarge.For lys bunnfarge eller for mar-
kert overgang. Brun tone delvis mangler.
Av diskvalifisernde fargefeil, kan nevnes:
Sølvlignende eller for mørk dekkfarge.
Bruntonen mangler helt. Meget lys bunn-
farge. Meget lys eller mørk gråblå dekk-
farge.
Marburger Ekorn er gruppen små raser
(idealvekt 2,5-3,2 kg).

Poengskalaen:
Vekt 5 p
Rasepreg og presentasjon 10 p
Kroppsform 40 p
Pelsens tetthet 10 p
Pelsens kvalitet 10 p
Farge 20 p
Kondisjon og pleie 5 p
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Forkjølelse og snue hos kaniner
har vært et emne som i dansk TK er blitt
diskutert og belyst tidligere i år i flere ar-
tikler. Etter forrige TKs oppdretterpresenta-
sjon er det vel på tide igjen at vi tar opp em-
net også her (sist jeg ser det var en god
artikkel om snue, var i TK 7/1991).
Denne artikkel vi starter med i dette nr., er
hentet fra vår «egen» brosjyre: Kaninsyk-
dommer av veterinærene G. Schaller, A.
Hem og J. A. Loopstra (det vil tas inn mer
om snue senere, da hentet fra dansk TK).

Snue og lungebetennelse
er de vanligste formene for sykdommer i
åndedrettsorganene. De kan forekomme
til alle tider på året, men kaninene er spe-
sielt utsatt på vår og senhøst, og også om
vinteren ved lav temperatur.
Faren for lungeproblemer er følgelig stør-
re ved dårlig ventilasjon og høy amoniak-
konsentrasjon. Hos syke dyr påviser man
ofte Pasteurella multocida, men også
stafylo- og streptokokker, og Bordetella
bronchoseptica.
Klima- og miljøfaktorer kan være med på
å bane vei for en infeksjon, f.eks. trekk,
høy luftfuktighet, og som nevnt ammoni-
akkdamp fra gjødsel, grunnet stor dyre-
tetthet (dårlig renhold) og utilstrekkelig
ventilasjon. Virusinfeksjoner er å anta og
også være delaktig i utvikling av disse syk-
domstilstandene (men er ikke så kjent).

Enzootisk (smittsom) snue
Denne kan begynne som en enkel katar-
ralsk snue, som i beste fall kan gå over et-
ter noen få dager.Om andre påkjenninger

eller infeksjoner kommer i tillegg, vil den
siden går over til en mer kronisk form
med gul utflod fra neseborene. Infeksjon-
en går også lett over på øyne, tårekanal
og bihulene (mellomørebetennelse der
man kan isolere Pasteurella er heller ikke
uvanlig).Typisk for snue hos kanin, er at
den gnir seg på snute og i øyne, slik at
framlabbene på innsiden er gulbrune
med et sammenklistret hårlag fordi de er
tilsmusset med utflod.

Lungebetennelse
Tilstanden kan være en videreutvikling av
snue, men kan også opptre som selvsten-
dig sykdom.Årsakene er vanligvis de sam-
me som ved snue. Dødeligheten behøver
ikke være stor. Forløpet kan være svært
kronisk, og man oppdager syke dyr først
ved slakting. Her finner man bl.a. ofte
røde eller grå forandrede deler av lunge-
ne, fibrin og sammenvoksninger i bryst-
hulen.
Behandling med antibiotika gir oftest
bare en kortvarig effekt, hvoretter syk-
dommen er tilbake igjen. Er Pasteurella
den viktigste bakterien, kan en Pasteu-
rellavaksine være en god hjelp til å fore-
bygge nye utbrudd i besetningen.
Men, det vil i de alvorligste tilfeller være
riktig å «slå ut» alle dyr, for så å bygge opp
en ny besetning. En grundig rengjøring
og desinfeksjon etter at kaninene er ute
av bur og stall, er selvsagt nødvendig.
Samtidig må man ha forbedret miljøet før
nye dyr kommer inn igjen, særlig med
tanke på å ha en god ventilasjon og at det
skal være trekkfritt.

Sykdom i åndedrettsorganene

Årsmøte i Sarpsborg Kaninavlsforening:
Vi innkaller til årsmøte onsdag 5. november 2003, på gamle
St.Olav v.g. skole kl. 18.00. Forslag/saker som skal behandles
på årsmøtet, må være styret i hende innen 20.10.2003 - Styret
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Trøndelagen Kaf. v/Trondheimsgruppa innbyr til

Hovedutstillinga ‘03
i Bøndenes Hus, Melhus

21. - 23. november
Utstillingen er åpen for medlemmer innen NKF

og omfatter klassene: A - B - D - E - M + kaninhopp
Innmelding på NKFs kort må være poststemplet senest 10. nov.,

og sendes til: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger.
Innmeldingsavgift: kr 45,- pr ktl.nr + kr 10 i kl E, sendes til:

Arve Lilleøen, Rooseveltsvei 6, 7058 Jakobsli - kontonr.: 05300191403.
Kaninhopping lørdag+søndag: Påmelding sendes til:Terje Grandetrø, Havrev. 12,
7300 Orkanger, e-mail: havrevei@online.no innen 10. nov. Kr 20 pr start, bet. før start.
Innlevering av dyr, fredag 21.11., fra kl 18 til 21. Vekt påføres korta ved innsetting.
Vi fôrer med høy og vann, ta med vannkopper! Midt-norsk lagkonkurranse inngår.

Overnatting: Kvål Gjesteheim, 7228 Kvål, tlf. 72 85 21 20 / 72 85 25 21
Spørsmål: Hopping. Marit S. W., tlf. 72488159  -  Utstilling: Erling K., tlf. 72555409

Velkommen til Melhus!  -  Hilsen Trondheimsgruppa

Det skjer veldig mye positivt innen kanin-
hoppemiljøet for tiden, og kaninene ut-
vikler seg i svært positiv retning. I som-
mer ble det satt ny norgesrekord i lengde
(240 cm) og vinnere i elitekonkurranser i
høyde og lengde hopper stadig både høy-
ere og lengre. Flere nye kaniner kommer
opp i elite. I den forbindelse vil jeg bare
minne eiere om det å komme opp i elite
ikke er et mål i seg selv. Nivået må opp-
rettholdes ved jevn trening og jevnlig
konkurranseerfaring.Dette kan jo være et
problem der hvor det er få elitekaniner i
klubben, men da må dere huske å la elite-
kaninene få være med likevel. Ta dem
med på konkurranser selv om det ikke er
satt opp konkurranser i elite, og be om å
få starte i vanskelig klasse utenfor kon-
kurransen. Hvis dette ikke er mulig, bør
dere la elitekaniner få hoppe på bane

ved siden av/i tilknytning til f.eks.oppvar-
mingsbane. Flest mulig kaniner bør være
med på treninger dere er med på, og eli-
tekaniner må bli tatt ut av buret hjemme
like ofte som de andre kaninene.
Jeg skriver dette fordi jeg har sett enkelte
førere står på skikkelig for å få kaniner
oppover i klassene, og så slapper de av
når målet om å komme opp i elite er
nådd. Da er det lett å fokusere på andre
kaniner man har, som fortsatt holder på
å "klatre" i systemet. Resultatet av dette
kan bli at kaninen stagnerer/"forfaller",
og det er jo ikke hyggelig.
Så derfor en ekstra oppfordring til alle
som er så heldige å eie en eller flere elite-
kaniner: Stå på folkens! 1. og 2. november
er det NM i rett bane og lengde elite i
Drammen, og da skal vi vel få se masse
flotte prestasjoner!  Hilsen Torild Rosenvinge

Månedens hoppetips: «Ikke glem elitekaninene!»
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3.- 5. oktober: Møre og Romsdal
annonse i TK nr 6, side 15

11.-12. oktober: Dommerkonferanse
18.-19. oktober: Sogn og Fjordane
LUU-2003: 1.-2. nov.: Drammen

annonse i  dette TK side 7

21.-23. nov.: Trøndelagen/Tr.gruppa
annonse i  dette TK side 11

28.-30. november: Tønsberg
annonse i  dette TK side 21

28.-30. november: Eidsvoll
annonse i  dette TK side 15

6.-  7. desember: Askim
12.-14. desember: Jæren

10.-11. januar: Drammen
10.-11. januar: Rogaland
24.-25. januar: Østfold Avlslag
24.-25. januar: Nord-Trøndelag

LU-2004: 26.-29. februar: Skien

Utstillingsoversikt 2003/2004:

KOMBIKONKURRANSE: UT-
STILLING/HOPPING på LUU
På LUU skal det for første gang på en
landsutstilling forsøkes med en «Kombi-
konkurranse» (er før gjennomført i Ork-
dal og Østfold, og må nå etterpå vurderes
om dette skal videreføres, og ev. hvordan,
ved senere landsutstillinger). Nå er det
satt opp på LUU, og er dermed åpen for
dyr som stilles på LUU, altså ungdyr i kl. B
og voksne hanner i kl.C.Legg merke til at
det er satt opp egen klasse C for juniorer!
Se også LUU-annonsen side 7, og kontakt
Torild hvis dere vil ha mer info. I hop-

pingen inngår rett bane lett. I TK 10/02
ble reglene for kombikonkurranse pre-
sentert av Orkdal Kaninhoppelag, og
gjengis her.

Poengtildeling bedømmelse/hopping:
Kaninene gis poeng etter sine poeng på
utstillingen + poeng etter hoppeplasser-
ing. Poeng gis etter flg. skala: Utstilling:
10 p. for 96 p, 9,5 for 95,5 osv. Hopping:
10 p til den i «kombikonken» med best
hopperesultat, 9 til nest beste osv. - Da
gjenstår det å se hvor mange som benyt-
ter seg av tilbudet og hvem som vinner
denne konkurransen på LUU. -  Torild R.

Utstilling i Larvik
Lørdag 16. august var det duket for tradi-
sjonell sommerutstilling i Larvik. Hvert år
har Larvik & Sandefjord KAL stått på
stand i dyrehallen på varemessen Vest-
foldutstillingen. Tidligere strakk den seg
over 10 dager, de seneste årene er den re-
dusert til 5. Det er trist å lese i avisen at
dette ble den siste messen på Hovland-
banen, etter 40 års drift. Med kaninutstil-
ling den avsluttende lørdagen har Larvik
& Sandefjord kunnet tilby kaninvenner
fra hele Østlandet en trivelig kanindag
midt i august med gratis adgang til messe-

området, et populært tilbud som mange
har benyttet seg av. Årets utstilling fore-
gikk i nydelig høstvær med 51 kaniner fra
20 utstillere. Dommer var Thormod Saue.
Best in Show ble Dvergvedder fra Kari
Jørgenrud, og som vi ser under finner vi
Tore Askeland øverst på lista med Tan. R.L.

Resultatliste:
1. Tore Askeland, Sørlandet, Tan  284
2. Geir Hovde, Oslo&Akershus, Tan  283
3. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder  95,5
4. Linn Mari Flåteteigen, Tønsberg, Belgisk Hare  282,5
5. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn  94,5
6. Rolf Ludvigsen, Larvik&Sandefj.,  Hermelin 279
7. Line Larsen, Grenland,  Sachsengold  94

Trenger din forening mer penger inn på konto?
«Jaaaa! . . .» - da må dere arrangere et kurs gjennom «Natur og Miljø»!
for mer opplysning: Bjørn, tlf. 51 63 13 11  e-mail: poppy@colorprint.no
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Hobbydyrdagene i Tønsberg
Det var invitert til endags- utstilling lør-
dag 30. august i klassene: C for junior, C
for senior, D Hu med kull og M ungdyrs-
gruppe. I alt deltok 12 utstillere med 37
katalog-nr. Disse raser var å se: Wiener,
Belgisk Hare, Liten Tysk Vedder, Perle
Ekorn, Dvergvedder og Hermelin. Mange
dyr var preget av ”sommerfelling”, likevel
fant dommer Randi Strøm noen fine dyr.
Klasse C junior:
1. Ranveig+Vegard Halseth, Tønsberg, Wiener hvit 94,5
2. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 94
3. Hedvig Rosenvinge, Tønsb., Dvergvedder viltgrå 94
4. Ranveig+Vegard Halseth, Tønsberg, Wiener hvit 94
5. Linn Mari Flåteteigen, Tønsberg, Belgisk Hare 93,5
6. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 93,5
7. Linn Mari Flåteteigen, Tønsberg, Belgisk Hare 93,5
8. Ranveig+Vegard Halseth, Tønsberg, Wiener hvit 93,5
Klasse C senior:
1. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 95,5
2. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 94,5
3. Torild+Jan Rosenvinge, Tøns., Hermelin blå zobel 94,5
4. Ingrid+Dagfinn Johansen, Tønsb., Wiener hvit 94
Klasse D, hu med kull:
Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 93
Klasse M, ungdyrssamling:
1. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 95

Kaninhopping: Hobbydyrdagene har ut-
viklet seg til å bli et populært arrange-
ment både for publikum og deltakere. I år
var vi heldige med været, og alle som var
til stede koste seg. Hoppingen samlet 42
personer. De fleste konkurransene ble av-
viklet ute, men kjørte noen i hallen for at
ikke dagene skulle bli for lange (delte lett-
klassene inn i puljer). Alt fungerte fint
med god flyt og god konkurransemoral,
noe som gjorde det lett å være både dom-

mer og arrangør. Jeg vil si nivået var svært
høyt i alle klasser, spesielt i elite.Vinnerne
i 3 av eliteklassene fikk hvert sitt cert. De
krokete baner søndag var meget kreven-
de (to vanngraver i de høyere klasser),
uten at dette så ut til å trekke resultatene
ned. I år hadde vi sammenlagt-cup i elite:
«Jarlsberg Cup». Det ble jevnt, Odd Aksel
O. Nannerud og Sofia  tok seieren. Torild 
Rett bane lett (41 starter, 9 pinner)
1. Aina Magnus og Idefix, Tønsberg (0+0)
2. Svante Walther og Sunshines Texas, Tønsberg (0+0)
3. Susanne Orerød og Mico, Tønsberg (0+0)
Rett bane middels (41 starter, 9 pinner)
1. Gro E.. O. Nannerud og Ch. Julie, M.Telemark (0+0)
2. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken Willy, Tønsb. (0+0)
3. Elisabeth Guttormsen og April, Tønsberg (0+0)
Rett bane vanskelig (17 starter, 4 pinner)
1. Brita Vonstad og Skogbakken’s Blue Star, Tøns. (1+0)
2. Emilie Mossevik, Chantel.L.Surprise Susie, Fold.(1+1)
Rett bane elite (11 starter, 1 cert)
1. Turid Lien og Liagardens Edel, M&Romsdal (2+1)
Kroket bane lett (32 starter, 7 pinner)
1. Selma Tandberg og Skogbakken’s Hetty, Tønsb. (0+0)
2. Charlotte Andersen, Kirkeb. Lucky Thunder, Tøn. (0+0)
Kroket bane middels (29 starter, 5 pinner)
1. Odd A. O. Nannerud og Sofia, M.Telemark (0+1)
2. Emilie Mossevik, Lysfjord Second Chance, Folldal 1+0
3. Ingerid Klaveness, Ørehavn.Rebello Propello, Sa. 1+0
Kroket bane elite (7 starter)
1. Hedvig Rosenvinge, Bjørndalens Heroic Jewel, Tønsb.
Lengde åpen, ikke elite (22 starter)
1. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken Junior, Tø. 160 cm
Lengde Elite (16 starter, 1 cert)
1. Pernille Moskvil, VearliaThe Sweetest Thing, T. 180 cm
Høyde åpen, ikke elite (20 starter)
1. Kristin Bergan og Lizett, Tønsberg  70 cm
2. Pernille Moskvil, Vearlia Ninna Luddebaby, Tøn. 65 cm
Høyde elite (25 starter, 1 cert)
1. Odd A. O. Nannerud og Sofia, M.Telemark 70 cm
2. Siw Hauge og Ilebrekkes Fashion Boy, Tønsb. 65 cm
Jarlsberg Elite Cup 2003 
1. Odd A. O. Nannerud og Sofia, M.Telemark 23 p.
2. Hedvig Rosenvinge og Bjørnd. Heroic Jewel, Tø. 23 p.

Hoppebanen Tivoli og andre aktiviteter og her kaninene

HOPPEKONKURRANSER:
27. og 28. september: Mære Landbruksskole
18. oktober: Mære Landbruksskole
25. og 26. oktober: Jarlsberg, fra kl. 10.00

15. november: Mære Landbruksskole
22. og 23. november: Melhus  (ann. side 11)

29. og 30. november: Tønsberg (se ann. side 21)

13. desember: Mære Landbruksskole
NB: Tomb J.b.-skole har konkur. hver torsdag!  
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Kaninutstilling i Orkdal
I forbindelse med bygdedagene ”Ørkdals-
dåggån” arrangerte Trøndelagen Kaf. ut-
stilling med kaninhopping, som var åpen
for publikum fra fredag til søndag.Det var
innmeldt 164 katalognr. og 120 startende
hoppekaniner som konkurrerte i 10 gre-
ner. Deltagerne var i tillegg til vår egen
forening fra Indre Østland,Møre og Nord-
Trøndelag. Lørdag var det bedømmelse,
hvor dommerne, Per Egil (overdommer)
og Njell,utgjorde et godt team og bedøm-
mingen gikk greit.Det var mange dyr som
på grunn av den varme sommeren ikke
var ”kommet i pels”ennå, men enkelte av
hadde ”funnet formen” og det ga utslag
på resultatlistene.
Utstilling for å vise fram kaniner i forbin-
delse med publikumstiltak som dette er
topp, og svært mange besøkte vår utstil-
ling - det var til tider så fullt av besøkende
at en bare måtte ”følge strømmen” for å
komme fram, og mange henvendelser og
spørsmål om kaniner ble det. Flere ville
kjøpe kanin og det kunne vært solgt langt
flere hvis vi hadde hatt flere for salg.
Søndag var det som vanlig premieutdel-
ing og den hadde vi sammen med hopp-
erne. I vår forening har hoppelaget en
interessant variant, «Kombiklasse», for dyr
som stilles ut og hopper, som ble vunnet
av Ina Halsen. Sverre G., ref.
Best i rasen: Belgisk Hare: 94,5 Anne Lise+Kåre L.
Tvedt. Belgisk Kjempe: 93,5 Monica Moen  Surnadal.
Beveren: 94 Sverre Grandetrø. Deilenaar: 95 Alf Gunnes.
Dverghare: 94 Gro Anita Hjelm. Dvergvedder: 95 Ina
Halsen. Engelsk Vedder: Eli Mette Ørsal. Fransk Vedder:
95 Per Kløvstad. Hermelin: 95 Inger Arnesen. Hollender:
93,5 Ina Halsen. Hvit Land: 94,5 Anne Duvsethe. Perle
Ekorn: 94 Elin Wuttudal. Rex: 94 Mia Leinhardt. Sachsen-
gold: 93 Inger Arnesen. Sallander: 94 Øystein Tvedt. Tan:
95,5 Kristian Kløvstad. Thyringer: 93 Njell Kulbrandstad.
Trønder: 93 Per Bjarte Ludviksen.
Klasse A, voksne dyr:
1. Erik Magnus Blengsli, Trønd., Tan  284
2. Anne Lise+Kåre L.Tvedt, Møre, Belgisk Hare  282,5
3. Inger Arnesen, Trønd., Hermelin, viltgrå  95

4. Ina Halsen, Trønd., Dvergvedder, viltgrå  95
5. Tor Arve Kristoffersen, Indre Østl., Tan, svart  95
6. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin, rødøyd 281,5
7. Øystein Tvedt, Møre&R., Sallander  281
8. Jan Magne Lien, Møre&R. Tan, svart  94,5
9. Alf Gunnes, Trønd.,  Tan, svart 94,5
10. Bodil+Odd Einar Lundervold, Nord-Trønd., Rex sv. 94
Klasse B, ungdyr:
1. Snorre Jacobsen, Nord-Trønd., Tan, svart 285,5
2. Kristian Kløvstad, Nord-Trønd., Tan, svart 283,5
3. Knut Eide, Nord-Trønd., Hvit Land  283
4. Alf Gunnes, Trønd., Tan, svart 95
5. Per Kløvstad, Nord-Trønd., Fransk Vedder, viltgrå  95
6. Alf Gunnes, Trønd., Deilenaar  95
7. Anne Duvsethe, Nord-Trønd., Hvit Land   281
8. Gro Anita Hjelm, Møre&R., Belgisk Hare 280,5
9. Erling Killingberg,  Trønd., Tan  280
10. Mari Gynnild,  Trønd., Tan, svart  94,5
Klasse M, ungdyrssamling:
1. Solfrid Sollien, Indre Østl., Dvergvedder, madagas. 96
2. Annar Sollien, Indre Østl., Beveren, blå   95
3. Solfrid Sollien, Indre Østl., Dvergvedder, madagas. 95
4. Njell Kulbrandstad, Trønd., Trønder  94
5. Barbro Halvorsen, Trønd., Dvergvedder fuchs hv.rø 94
Klasse D, hu med kull:
1. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin, hvit rødøyd  95
2. Inger Helene Rognhaug, Hermelin, hvit rødøyd   95
Resultatliste Kaninhopping:
Kroket bane vanskelig: Ina Halsen,  Ch. Desert Girl
Høyde åpen, ikke elite:
Maja Lønvik, Rønningan`s Pearl of Nothern Light
Lengde elite: Ina Halsen, Champion Desert Girl 
Høyde elite: Mari Gynnild, Champion Golden Flame 
Kroket bane lett:
Trine Brede, Rønningans Pizarra Arena
Unni Krangsås, Elvis Junior
Kroket bane middels: Anders Tønne, Lucky Strike
Kroket bane veteran:
Elin Wuttudal, Wuttudalens Black Male
Kroket bane elite:
Ina Halsen, Vicanetts Exquisite Aqua Danse
Lengde åpen, ikke elite:
Maja Lønvik, King`s Especially Millennium Star 
Poenghopp: Anders Tønne, Lucky Strike

Dommerne, Njell og Per Egil, fant to gode
ungdyr i Tan, som begge fikk 95,5 poeng, og
de ble utstillingens beste hu og hann, tilhør-
ende Snorre Jacobsen og Kristian Kløvstad

Til alle lag og foreninger:
Vi minner om foreningenes kontingentsatser inn til NKF for 2004:

Senior kr 315 Junior kr 185 Familiem. kr 120
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Høst-utstilling i Eidsvoll
Eidsvoll og omegn Kaf. ønsker velkommen til vår årlige høst-utstilling

28.-30. november 2003
Sted: Nore Grendehus i Nordkisa

Utstillingen er åpen i klassene: A - B - D - E - M
Det er satt opp vandrepokal i klasse E!

Innmeldingsavgift: kr 40 pr ktl.nr + kr 10 pr dyr i kl E.
NB: Avgiften betales ved innlevering av kaninene.

NKFs innmeldingskort sendes: Roar Strand,
Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll. Poststemplet senest 17.11.03.

Innlevering av kaninene fredag 28. november fra kl 18 til 21, eller etter avtale.
Utstiller må huske vannkopper! Vi fôrer med høy og vann. Utstillingen er åpen
for publikum lørdag fra kl 10-17. Søndag fra kl 10, og til premieutdeling kl 15.
Tlf.kontakt: Roar Strand: 980 12 020, Eldar Vestvold: 63 99 11 18 / 957 50 529.

Vi ønsker alle velkommen - hilsen Eidsvoll og omegn Kaf.

Utstilling Nes, 28.-29. juni 2003
Vi i Sarpsborg hadde lyst til å arrangere
en utstilling i forbindelse med vår som-
meravslutning, og den ble lagt til Nes,
Stavsjø, hvor 2 av våre medlemmer hol-
der til; Liv og Leif. Utstillingen ble en stor
suksess, men med det sosiale i høysete.
Det var lagt opp til en ”vanlig” utstilling
med bedømmelse lørdag. Etter dette var
alle invitert hjem til Liv og Leif til grilling
og hyggelig samvær. Lørdagskvelden for-
tonet seg meget trivelig med natursti, re-
busløp, leker osv. Overnatting ble ordnet
med hytter på campingplassen, og noen
fikk overnatte hos Liv og Leif. Dette var
et arrangement som alle virket å være for-
nøyde med, og samtidig satte det et fint
punktum for en aktiv vår og sommer for
vår del. En STOR takk til Liv Tangen og
Leif Opsund for gjestfriheten og et fint
arrangement. Takk også til alle utstillere
som var med å delte denne helgen med
oss. Det var påmeldt 64 katalognr. fordelt

på klassene A, B, D og M. Søndag var det
premieutdeling og et meget fint premie-
bord ble tatt vel i mot av de som var så
heldige å få forsyne seg av dette,og her er
noen resultater: Kent Rune

Klasse A, voksne dyr:
1: Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare, hvit  285
2: Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare, viltgrå  95,5
3: Leif Opsund, Sarp., Thyringer  282,5
4: Bjørg Myrvold, Eidsvoll, Tan  282,5
5: Tor H. Gillerholtmoen, Indre Østl., Angora  281,5
6: Eldar Vestvold, Eidsvoll, Dverghare 281
7: Mathilde Eriksen, Sarpsborg, Marburger Ekorn  280
8: Tor H. Gillerholtmoen, Indre Østl., Rex, blå 94,5
9: Kent Rune Eriksen, Sarp., Dvergvedder viltgrå  94
10: Arne Nilsen, Sarpsborg, Fransk Vedder  94
11: Rolf Olsen, Fredrikstad, Hvit Land  94
12: Arild Schonhowd,  Sarpsborg, Hermelin  93,5
Klasse B, ungdyr:
1: Eldar Vestvold, Eidsvoll,  Dverghare  284,5
Klasse D, hu med kull:
1: Roar Strand,  Eidsvoll, Dverghare  94,5
2: Leif Opsund,  Sarp., Hvit Land  93
Klasse M, ungdyrssamling:
1: Eldar Vestvold, Eidsvoll,  Hermelin  94,5
2: Tor H. Gillerholtmoen, Indre Østl.,  Zobel  94
3: Alexander Minge, Sarpsborg, Bourgogne  93
4: Tor H. Gillerholtmoen, Indre Østl.,  Rex  93
5: Tor H. Gillerholtmoen, Indre Østl., Ørestad  93
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Utstillingssesongen
Utstillingene er noe av hovedgeskjeften i
NKF, og høsten er for mange oppdrettere
starten på en ny og lang utstillingsse-
song. Vi kan se av utstillingsoversikten i
TK at lokalforeningene er flinke til å hol-
de utstillinger, og det gjøres her en flott
jobb. Det er alltid spennende å diskutere
hvor mange dyr som kommer til å bli på-
meldt på den og den utstillingen, det er
jo på en måte om å gjøre å få et visst an-
tall dyr for at det skal bli en ok utstilling.
Å tippe på antall dyr som blir utstilt ut-
over høsten er vanskelig og kanskje hel-
ler ikke meningsfylt, men vi får håpe på
stor oppslutning rundt forbi. I starten på
november er det landsutstilling for ung-
dyr i Drammen, deretter går det slag i
slag fram til landsutstillingen for voksne
dyr i Skien. Utover dette er det dessverre
ikke avklart flere landsutstillinger. Styret i
NKF håper derfor at vi får inn søknader
om disse framtidige meget viktige arran-
gementer. Styret har økt tilskuddet fra
NKF, fra kroner 3 til 5 per katalognum-
mer f.o.m. LU-2004. Et tiltak vi håper kan
være med å gjøre det økonomiske løftet
det er å arrangere LU noe lettere.

Kjemperaser og store raser
På utstillingene våre kan en se at antall
eksemplarer innen de ulike rasene varie-
rer meget. En trend som ikke synes å
være tilfeldig er en synkende tendens av
dyr innen de største rasene. Jeg vil ikke
påstå at denne trenden er så utpreget i
Norge som i en del andre land, men det
er noe vi skal være klar over.Vi har disku-
tert dette innad i styret og vi ønsker å
være med på snu en slik trend. Dersom
noen har konkrete forslag i så måte er
det flott om dette blir formidlet til styret.

Standardendringer
Det har vært henvendelser vedrørende
den nye rasen, Løvehode, som er god-
kjent fra 1.10.03. Andre nordiske tids-
skrift har publisert beskrivelser og bilder
som ikke er helt i overensstemmelse med
det jeg refererte i TK i forbindelse med
standardkomiteens møte i Alingsås. Jeg
vil understreke at det jeg skrev der mht.
hårlengde og manke osv. er det som er
godkjent og som gjelder. Som tidligere
nevnt vil de nye standardendringene
være tilgjengelige i papirformat tilpasset
standarden fra starten på oktober.

Den avlyste Europautstillingen
Det har vært noen henvendelser rundt
Europautstillingen som skulle avholdes
i Zuidlaren i Holland i november. Denne
er som kjent avlyst på grunn av hønsein-
fluensa. Dette er en meget uvanlig syk-
dom i Europa, f.eks. så har det vært to ut-
brudd de siste 20 år. Det har vært og er
strenge restriksjoner rundt sykdommen,
og de hollandske myndigheter har stengt
en rekke hønsegårder og transport av dyr
er forbudt. Man regner også med en viss
risiko for at dette kan være smittsomt for
mennesker. I følge sekretær Albert Wijn-
holds, så jobber man med å arrangere
en Europautstilling om ikke så lenge. Jeg
hørte via andre kontakter at man allerede
i fjor høst blant hønsefolk regnet med at
utstillingen ville bli avlyst uten at man i
Europaforbundet tok noe særlig notis av
dette. Det er jo heller ikke bare slik at
man kan kutte ut hønsene og så arrange-
re en Europautstilling. Nå er det jo litt
spesielt i og med at man tror denne syk-
dommen er forbundet med en viss fare
for at mennesker kan bli smittet,men det
er slik i statuttene for Europaforbundet,
så må alle fire arter (hønsefugler, duer,
marsvin og kaniner) være tilstede for at
den er godkjent som Europa-utstilling.Nå
har det vært avlyst to slike utstillinger på
forholdsvis kort tid, men vi får håpe det
er mulig å arrangere en Europautstilling
om ikke lenge, og for å være litt egoistisk
– så nær Norge som mulig.
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Sommerutstillingen i Larvik var denne
gang en kjærkommen anledning til å sam-
le arrangementskomiteen for LU-2004.
Som kjent er LU’en tildelt Larvik/Sande-
fjord, Grenland og Sørlandet.
Tre arrangørforeninger med såpass geo-
grafisk spredning gir jo en del reising for
mange av oss, derfor benytter vi enhver
anledning til å treffes på f.eks utstillinger.
LU-arrangementet er lagt til Stevneplass-
en i Skien 26.-29. februar.Utstillingshallen
er meget romslig. Vi får all den plass vi
kan ønske oss, slik at vi kan sette alle
kluter inn på å få rekordmange dyr på-
meldt. Det er god plass til kaninhopping
og andre aktiviteter.Dessverre er det ikke

møterom i hallen, slik at møter må legges
til andre steder.
Påmeldingsavgiften er et tema vi allerede
nå har diskutert en del. Ryktene går fra
Drammen om harde diskusjoner rundt
påmeldingsavgiften til LUU, og som dere
ser i Drammens annonse så endte de opp
med kr 55. Vi lover å ikke overgå den!
Med så stor hall som vi har i Skien,ønsker
vi mange dyr,og vi vil satse litt pris på å få
dette til. Av praktiske ting kan vi nevne at
høy og flis er sikret gjennom tre dugnads-
økter på Syrrist gård. Forhandlinger med
hotell om overnatting, forbundsting og
fest er godt i gang, og det ser lovende ut
også her når det gjelder priser. -  Rolf L.

Styret i Drammen Kaf.har jobbet effektivt
den siste tiden med alt som står på dags-
orden når en LUU skal arrangeres. Nå job-
ber vi for å få til "proff" bistand med pyn-
ting av hallen,gjennom et samarbeid med
Lier videregående skole og deres vorden-
de blomsterdekoratører.Vi ser med spen-
ning hvordan dette blir... Når det gjelder
buroppsett, bedømmelse og utstilling, så
har det vært klart i lengre tid,og mener vi
får en veldig god utnyttelse av hallen, slik
at det blir grei plass til forhåpentligvis
mange dyr, til dommere, cafedrift og alt
som skal til. Det har vært et nært samar-
beid med NKHF når det gjelder gjennom-
føring av NM i kaninhopp, hvilket NKHF
står som arrangør av. De har sett hallen,
hvordan vi sammen kan få dette til og er i
det hele tatt svært positive.
Når en ser i rekrutteringsøyemed, så er
det tilbud til hoppere som vil kombinere
hopping+utstilling! Å satse på tilretteleg-
ging for juniorutstillere er noe vi forsøker
å strekke oss mot.Flere ideer om hvordan
dette kan gjøres, vil nok komme i tida
fremover. Samtidig er vi glad for det pu-
blikums-"trekkplaster" som et NM i kanin-
hopping er. - Vi har jo etterhvert en god

erfaring i å arrangere utstillinger, men det
er klart det skal mannskap til.Vi retter en
stor takk til Rolf Ludvigsen, som tar data-
jobben; innmelding og alt arbeidet med
resultatlister under bedømmelsen - osv.
Alle dere andre som velvillig svarte JA
(under siste LU) på forespørsler om f.eks.
bærehjelp - har vi heller ikke glemt! Brev
om dette til alle foreninger er like rundt
hjørnet.Vi er glad for å kunne tilby gode
og rimelige overnattingstilbud som ligger
geografisk i nærheten av hverandre - og
at hopperne får et rimelig tilbud, er også
flott å ha i boks. Da gjenstår vel egentlig
å ønske alle vel møtt til LUU-dagene! Og
ikke glem at vi har sørget for muligheten
til en hyggelig sammenkomst når bedøm-
melse er unnagjort og resultatene klare
lørdag. Meld dere på! Vi gleder oss til en
kamerataften med god mat og drikke.
En henstilling til slutt: Sørg for å innbetal
avgifter til rett tid! (det letter kasserers
arbeide, ha ev. kvittering som kan forevi-
ses). - Så håper vi å se mange folk og 
kaniner i travhallen! Et lykke til - til opp-
drettere og alle forberedelser med kanin-
ene, i fohåpentligvis vakre høstuker frem-
over. - Hilsen Drammen Kaf. - Anne Christine

"Når brikkene faller på plass . . ."

Landsutstillingen 2004 i Skien
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Vi driver oppdrett av Rex, og planla en
import fra Sverige i et halvt år. Hoved-
sakelig fordi det er vanskelig å få tak i
gode dyr her i landet,og norsk Rex mang-
ler mange av kvalitetene vi føler de sven-
ske Rex har. Grunnen til at man ønsker å
importere kaniner kan vel være så mangt,
men ofte lar man kanskje tanken være
med det, for det er mye usikkerhet rundt
hvordan dette gjennomføres.

Når man har tenkt litt på import, er det
første skrittet å søke om importtillatelse.
Vi valgte å importere kaniner som privat
innførsel. Da kan man importere opptil
10 kaniner per person, uten å registrere
seg som importør. Dette skjemaet ligger
på Statens Dyrehelsetilsyns hjemmeside,
direkte ved å følge linken: http://www.
dyrehelsetilsynet.no/innutfrsel/levendedyr/
levende_dyr_selskap_privat_innfrsel/

Vi fikk positivt svar rimelig fort (innen en
uke) og en godkjent importtillatelse er
gyldig i 1 år. Når tillatelsen er i orden,
er det å lete etter oppdrettere i Sverige,
hvis man allerede ikke har funnet noen.
Har man tilgang til internett er det ganske
greit å finne oversikt over oppdrettere
som driver med den ønskede rasen.
Gode sider å lete på er:
- http://hem.passagen.se/kaninforbund/
- http://www.kanin-net.nu/

Vi satt inn annonse på Sveriges Kanin-
avelsföreningars Riksförbunds hjemme-
side, hvor vi søkte etter Rex-oppdrettere
som kunne hjelpe oss med en import, og
kom deretter i kontakt med flere opp-
drettere.
Når man har funnet en eller flere opp-
drettere som passer ens egne ønsker om
rase og sted, stiller også forskriften om

import av kaniner, noen krav som må
oppfylles.

Her kommer en oppsummering over de
mest aktuelle punktene i innførselsvil-
kårene:

1. Kaninene/avlsdyr skal være kjøpt fra
oppdretters besetning og ikke fra dyre-
butikk eller på utstilling.Kaniner som har
deltatt på utstilling skal deretter ha stått
isolert fra andre dyr i minst en måned før
de kan eksporteres til Norge.

2. Det skal følge med dyrene en attest,
ikke eldre enn 48 timer fra veterinær i
avsenderlandet, hvorav følgende framgår:

a) Dyrene er friske og viser ingen tegn på
smittsom sykdom
b) Dyrene er eldre enn 3 måneder
c) Dyrene er ikke vaksinert mot myxoma-
tose eller RVHD
d) Dyr som innføres som avlsdyr skal
stamme fra en besetning hvor det i løpet
av de siste 12 måneder ikke har forekom-
met salmonellose, ringorm, Treponema
cuniculi-infeksjon eller andre smittsom-
me sykdommer som kan overføres med
dyrene.

3. Dyrene skal ved ankomst undersøkes
av Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveteri-
nær. Importør skal varsle Distriktsveteri-
næren minst 24 timer på forhånd om tid
og sted for ankomst til landet. Dersom
noen av innførselsvilkårene ikke er opp-
fylt, vil dyrene kunne bli avvist eller kre-
vet avlivet.

4. Dyrene skal den første måneden etter
innførsel holdes isolert fra andre dyr
hjemme hos importøren. Dersom dyrene
blir syke eller dør i løpet av isolasjons-

Import av kaniner fra Sverige
Nylig tok vi en import-tur til Sverige, og har nå 20 Rex i spennende farger stående
i karantene. Siden vi selv følte oss usikre på hvordan en import foregikk, tenkte vi
det var en idé å skrive en liten reportasje om dette og hvordan vår opplevelse var
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perioden, skal Statens dyrehelsetilsyn/Di-
striktsveterinær, straks varsles.

Kommentarer til punktene

Punkt 2. – Det finnes ingen ferdig mal på
hvordan helseattesten skal se ut. Denne
lagde vi selv, og hvis andre er interesserte
kan de få dette skjemaet tilsendt.
Veterinæren må være en offentlig god-
kjent veterinær, og i Sverige vil dette si:
Distriktsveterinær eller Grenseveterinær.

Punkt 2. a) – Dessverre for oss som skal
importere dyr fra Sverige, er det ganske
vanlig at de der vaksinerer kaninene mot
RVHD, da dette er en fryktet sykdom i
Sverige. Heldigvis finnes det alltid noen
voksne dyr som ikke er vaksinert, og de
aller fleste ungdyr er uvaksinert. Skulle
man finne en vaksinert kanin man allike-
vel har lyst til å importere, kan det tas
en prøve for å påvise at den ikke bærer
på noen virus. Denne må tas i løpet av de
siste 30 dager før importen.

Vi opplevde det som noe problematisk
med å ordne helseattest og veterinær i
Sverige før vi reiste. Først planla vi med
de svenske oppdretterne, at de skulle be-
stille time hos Distriktsveterinær slik at
helseattesten ble skrevet dagen før vi
reiste hjemover igjen. Problemet var at
alle oppdretterne befant seg i Stockholm,
og i dette distrikt var det kun 2 Distrikts-
veterinærer, en på hver kant. Distrikts-
veterinærer i Sverige drar dessuten sjel-
den på hjemmebesøk, da de arbeider
mest med kontroll av gårdsbruk. Så skulle
Distriktsveterinæren komme til hver opp-
dretter, ville de bli en kostbar affære.

Etter at en av de svenske oppdretterne
hadde en samtale med Distriktsveterinær-
en, ble det avtalt at den beste løsningen
var å samle alle dyrene, og selv dra til
Distriktsveterinæren for helseattest.

Da støter man igjen på et nytt problem.
Distriktsveterinæren skal skrive under på
de nevnte punkter i punkt 2, men det er

umulig for veterinæren å vite om dyrene
er vaksinert eller ikke, eller om beset-
ningen de stammer fra er frisk. Heldigvis
forstod veterinæren dette problemet, og
regnet med at så lenge de selv ikke hadde
hørt om sykdomstilfeller hos disse opp-
dretterne, var alt i orden.Vi forstod at det-
te kunne bli problematisk på forhånd, så
vi laget et skjema som hver enkelt opp-
dretter skulle fylle ut, og skrive under på
at dyrene oppfylte innførselsvilkårene.
Veterinæren tok en rask titt på alle dyre-
ne, og skrev under og stemplet på vår
selvlagde helseattest.
Det er opp til den enkelte Distrikts- eller
Grenseveterinær i Sverige hvordan man
ordner dette.

Punkt 3. – Før avreise til Sverige (eller an-
dre land man skal importere fra), må man
varsle importen senest 24 timer før man
ankommer Norge igjen. Den enkleste må-
ten å gjøre dette på er over internett på
www.importmelding.no

Før man kan melde fra om importen her,
må man registrere seg som importør på
samme sted, og helst en måned før im-
porten. Når man importerer kaniner som
”privat innførsel” fyller man ut sin egen
fødselsdato i stedet for importørnummer.
Når man ankommer tilbake til norske-
grensen, er det opp til distriktsveterinæ-
ren i ditt distrikt om det blir en kontroll
på grensen. Uansett skal man stoppe i tol-
len å vise frem importtillatelsen, og helst
få den stemplet.
Som regel kommer Distriktsveterinæren
hjem til deg i løpet av de neste dagene
etter ankomst.Veterinæren sjekker papir-
ene og man får en godkjenning for 1
måneds hjemmekarantene. 30 dager etter
ankomst, kommer Distriktsveterinæren
tilbake for å offentlig heve karantenen.

Kostnader
De fleste svenske oppdrettere tar kr 300
for en kanin, uansett alder eller poeng.
Distriktsveterinæren i Stockholm tar hel-
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En OPPDRETTER-ANNONSE
koster kr 435,-  og vil da stå inne i et helt

år - og vil også bli lagt ut på NKFs
hjemmeside: www.kanin-nkf.net

Ring 51 63 13 11 / e-post: poppy@colorprint.no

Per Bjarte Ludviksen
Blindheim 6230 Sykkylven

tlf. 70253944 - 48113366    moreloft@frisurf.no
Trønder - Beveren blå

e. dei beste i landet, m/stamb. kun reg. foreldre

Monica Innerdal / Cathrine Mæhle
Brekklykjo 8 - 6610 Øksendal

tlf. 71 69 04 48 / 911 07 616 / 481 29 799
Dvergvedder og Hermelin i fl. farger

med stambokblad og øremerket

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
Dvergvedder hvit blåøyd + viltgrå
Hermelin hvit blåøyd og løvehode

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :

digvis timebetalt, og ikke betalt per dyr.
Veterinæren brukte en snau halvtime på
å sjekke kaninene, og det kom på kr 400.
Her hjemme har Distriktsveterinæren en
fast pris for kontrollering av dyr og karan-
tene.1000 kr per importør,men vi betalte
jo kun for én person, da alle kaninene er
samlet på samme sted. I tillegg kommer
jo alle reiseutgiftene, men dette varierer
selvsagt på hvor langt man er villig til å
kjøre og overnatte.
Vår import ble ikke akkurat en billig opp-
levelse, men hovedsakelig fordi vi bygde
en helt ny egen kaninstall med 24 bur.

Oppsummering
Importen gikk feilfritt, selv om vi var noe
nervøse før avreise. Vi vil anbefale alle
som har tenkt på en import, om å gjen-
nomføre det, da det absolutt ikke er så
komplisert og dyrt som man skulle tro
på forhånd. Samtidig vil vi oppfordre alle
til å gjennomføre det på lovlig måte. Det

er jo en grunn til at importkravene er noe
strenge (ingen vil vel ha noe virus inn til
Norge). - Alle er hjertelige velkomne til å
kontakte oss hvis det er noe man lurer
på, og vi sender gjerne våre selvlagde
skjemaer for de som ønsker det.

Mvh. June K.Årøe og Kim Andre Kofstad
Solbakken Kaninoppdrett

www.solbakken.vze.com

Utstilling på Lindeberg Gård
Lørdag 30. august avholdt Oslo og Akers-
hus Kaf. endagsutstilling på Lindeberg
4-H gård på Furuset. Det deltok 95 kata-
lognr., i 12 raser, de fleste i klasse B, men
også 5 hu med kull i klasse D. Dommere
var Erik Arntzen og Johnny Lyshaug, og
resultatene ble som følger:
Klasse A, voksne dyr:
1. Sølvi Lysfjord, Oslo&Ak., Dvergvedder hvit blåø. 281,5
2. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Dverghare  280

3. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin 280 p
Klasse B, ungdyr:
1. Pål-Eirik Iversen, Oslo&Akershus, Tan  284,5
2. Kristin Hovde, Larvik&Sandefjord, Tan  284
3. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener hvit  283
4. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder  viltgrå  283
5. Leif Laache, Oslo&Akershus, Thyringer  282
6. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin  95
Klasse D, hu med kull:
1. Robert Johnsen, Oslo&Akershus,  Tan 95 
2. Bengt Karlsen, Aurskog/Høland,  Zobel 95
3. June Årøe, Eidsvoll,  Rex  95
Klasse M, ungdyrssamling:
1. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin 95

Zeke,
vår
avlshann
Rex i
chinchilla
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NYTT fra Norges Kaninhoppforening

VIKTIG informasjon fra styret

Viktig beskjed til hoppegruppene:
Nå er de fleste hoppegrupper rundt om-
kring kommet i gang med organisert tre-
ning for sesongen.Hopperne har vel også
begynt å tenke på hvilke konkurranser
de skal være med på utover høsten. I den
forbindelse vil jeg oppfordre alle ledere i
hoppegruppene om å være tidlig ute med
å sende ut invitasjoner. Det beste er når
alle sender ut halvårsplaner, og også sen-
der til NKHFs sekretær (da blir det tatt
med i konkurranseoversikten i TK). In-
vitasjoner/planer blir fortløpende lagt ut
på NKHFs nettside www.nkhf.vze.com (er
linket til NKFs www.kanin-nkf.net).
På denne måte sikrer man at relevant in-
formasjon når ut i god tid til alle som

trenger den. Husk det må sendes ut invi-
tasjoner senest 14 dager før konkurran-
sen hvis den skal bli "godkjent". Man har
kun anledning til å dele ut pinner og ser-
tifikat på "godkjente" konkurranser. Ellers
registrerer vi at flere er blitt flinkere å an-
nonsere sine konkurranser i TK. Det er
positivt, og vil da minne hopperne om å
følge med på annonser både i TK, i
NKHF’s hoppeblad og på internett. I til-
legg håper jeg lederne i hoppegruppene
rundt omkring er flinke til å informere
medlemmene om hva som skjer på kon-
kurransefronten når de får invitasjoner
hjem i postkassen.
- Lykke til med både trening og konkur-
ranser! -  Hilsen Torild Rosenvinge, sekr.

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til

Høstutstilling og kaninhopping
i Messehall A: 28. - 30. nov. ‘03

åpen i klassene: A og B + C for junior
NKF's innmeldingskort sendes Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes  

Poststemplet senest 18. november 2003.
Innmeldingsavgift kr 40 pr kanin betales til konto 24003121883

ved Grete Moskvil,Vearlia 1, 3173 Vear, innen 20. nov.
Kaninene leveres fredag 28. nov. kl 18 - 21.

Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper. -  Åpent for publikum:
lørdag fra kl 13 til 17 og søndag fra kl 10 med premieutdeling kl 16.

Kaninhopping: Lørdag fra kl. 10.00:
Kroket bane lett (max 2 kaniner pr fører), middels, vanskelig og elite + høyde elite.

Søndag fra kl. 11.00: Rett bane vanskelig og elite + lengde elite.
Skriftlig påmelding til Torild Rosenvinge, Ø. Fjellvei 21, 3121 Tønsberg 

innen 18. nov. Avgift: kr 25  pr. start betales til konto 24003121883
ved Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, innen 20. nov.

Kontakter: Dagfinn tlf. 33 39 62 95  -  Torild tlf. 33 40 10 36
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Stian Græsmo
Høgbergveien 9

2436 Våler
Tlf.: 975 87 656

Hermelin i white/sort og hvit blåøyd

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøveien 90, 5179 Godvik

Tlf. 55 26 44 01 - mobil: 970 84 398
e-post: helge.andersen@c2i.net

Beveren - Rex - Dvergvedder - Hermelin fl. farger

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

Belgisk kjempe blå, hvit, jerngrå
Fransk Vedder jerngrå, blå, sort/hvit

Engelsk Vedder mad. / kappetegn.madagaskar

Reidun Pettersen
1690 Herføl

Tlf. 69 37 88 67 - Mobil 958 10 325
e-post: thorstpe@online.no

Angora hvit + div. farger - Angoraprodukter

Bodil og Odd Einar Lundervold
Pb. 100, 7601 Levanger. Tlf. 911 90 945 
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund

e-post: oddelund@online.no
Rex: Blå, Dalmatiner

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes

Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
Øremerkede m/stambokblad

Fine TRØNDER-kaniner
Henv. til: Mildrid Konstad

5745 Aurland
Tlf. 971 46 376

Alle selges med stamtavle

Brynhild Bremer Viken 
Tødås, 7863 Overhalla

e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600

Rex i castor og blå  -  Angora

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69

Angora, voksne/unger i flere farger
Rex  -  Tan

Erik Arntzen
Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva

Tlf. mob. 901 28 261
E-mail: erik.arntzen@equivalence.net

Alaska - Liten Chinchilla

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen - Tlf. 35 95 75 03

New Zealand Red
Angora - Dvergvedder
Hermelin hvit rødøyet

Anne Mette Letnes/Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng

Tlf. 33 19 32 68 / e-post: aletnes@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå 

Høy til lave priser

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly,

3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95

Blå Wiener - Wiener hvit (stor)

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

Tlf. 57 73 14 08 - 946 43 429
Alaska - Thyringer

Dvergvedder

June K. Årøe
2054 Mogreina

Tlf. mobil 924 99 637
Hjemmeside: www.solbakken.vze.com

Rex i Castor og Chinchilla

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund

Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit

Monica Moen / Eli Mette Ørsal
6650 Surnadal.  e-mail: eli_mette@hotmail.com

Tlf: 71660141 / 71662031 / 41571278 / 90566224
Belgisk Kjempe, Fransk Vedder, Rex,

Angora, Belgisk Hare, Hermelin I flere farger

Marianne Nilsen Myki
Tønset gård, 2340 Løten

Tlf. 62 59 35 98 / 926 37 194
e-post: post@angora.no

Angora til ullprod.+UII/produkter - Klipping

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv - BIå Wiener

Wiener hvit

Ullmottak Angora
henv.: ULL 10 MATUM

Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka

Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger

Tlf. 72 48 13 63. e-p: asbjgr@online.no
Beveren blå - Dvergvedder viltgrå

Hermelin hvit rødøyet

Njell Kulbrandstad
Postboks 57, 7231 Lundamo

Tlf. 72 85 47 63
Trønder

Thyringer

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf. 51 42 78 03 - mob. 907 63 767

E-post: rohoey@frisurf.no
Rex i castor og chinchilla

Emma Nordberg
Salangsv., 9360 Bardu.Tlf. 77185160 / 41462056

e-mail: ekanin@start.no
hjemmeside: http://home.no.net/ekanin
Dvergvedder i gul/svart  japanertegning

Silje/Sølvi Lysfjord
Beverv. 2, 1914 Y. Enebakk. Tlf. 64 92 51 31
mobil 971 73 190,  e-post: slysfjord@yahoo.com
Dvergvedder: hvit blåøyd, white i svart, white i
blå. http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger

Tlf. 51 88 05 84 - mob. 41515950
E-post: olav@melings.no

Hermelin i blå og brun zobel og russertegn.

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås

Tlf. 72 43 52 80 / 979 87 611
Rex - Dvergvedder - Hermelin

alle rasene i flere fargevarianter

Meinert Helland
5939 Sletta

Tlf. 56 37 33 50
e-post: meinert@tiscali.no

Blå Wiener, Stor Havana, Thyringer

Bjørn Egeland
Frøyervn. 46, 4328 Sandnes

Tlf. 51 63 13 11, 51 62 17 48, 970 66 450
e-post: poppy@colorprint.no

Tan

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal

Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel

Hermelin white i svart og blå

Arild og Raymond Netland
Grønnliveien 12, 4020 Stavanger

Tlf. 51881414 / 91639782 e-post: anetland@statoil.com
Farge-dverger/Hermelin i: hotot, hollender, brun
zobel&white, chinchilla, white, svart og «Otter»

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :



24 Tidsskrift for Kaninavl - 7.2003

Gjesteskribent: Pål-Eirik Iversen
Selv om det nå går mot høst, er det ikke
slutt på spenningen i kaninstallene  . . .
- nå dreier det seg mer om å se nærmere
på de håpefulle kandidatene til kommende
utstillingsesong.

Siste kull hos meg ble født 1. juni, slik at
jeg nå ikke har noen som er yngre enn 3
mnd, og flere er mellom 4 og 5 mnd.Av
sistnevnte er etterhvert flere kommet
over i enkeltbur. Det er først når en får
dyra dit, at det virkelig blir mulig med en
mer inngående studie av det enkelte dyr.
Det er delte meninger om når en bør set-
te dyra over i enkeltbur. Noen praktiserer
dette veldig tidlig, ca 10 uker, og mener
med dette at det enkelte dyr dermed får
et bedre individuelt stell og oppfølging
mht. riktig fòrmengde osv. - Det er ikke
vanskelig å være enig i det argumentet.

På den annen side forutsetter det at man
har forholdsvis stor burkapasitet. Det har
ikke jeg hva gjelder enkeltbur, derimot
har jeg forholdsvis mange ungdyrbur av
netting, så det blir derfor til at dyra blir
gående i hvertfall frem til 3 mnd alder,
ja, gjerne lenger hvis de er gode venner.
Sorteringen blir da å foreta på den måten
at antallet i burene gradvis blir redusert,
ved at noen, som overbeviser veldig tid-
lig, kommer rett over i enkeltbur og noen
blir slaktet. Dermed går det som regel
igjen 2-3 stk sammen i ungdyrburene,
som ikke riktig er "ferdig sortert" enda.
- Nå driver jo jeg med Tan, og her er det
mange sorteringspunkter å velge i. Det
blir likevel til at det første en ser etter
er presentasjon og kroppsform. Hvis ikke
dette er på plass, skal det mye til at dyret
"går videre" til neste runde. Jeg er av den
oppfatning at presentasjon er like arvelig
betont som dyret forøvrig. Du kan ikke

lære en kanin en bedre presentasjon enn
den som er medfødt samme hvor mye
du prøver. Det du derimot kan gjøre noe
med,er å gjøre dyret mer "scenevant" ved
å ta dyra ofte ut på bordet, roe dem ned
slik at de fremhever seg best mulig. Det
gjelder å få dem til å forstå at det å bli tatt
ut og satt på bordet er en helt naturlig
ting. - Så gjelder det også å ikke ta for ras-
ke avgjørelser i sin iver etter å få sortert
ut og gjøre bedre plass. Dyra er fortsatt
under utvikling, og mye kan endre seg fra
en uke til en annen. Det erfarte jeg i fjor,
da jeg hadde sortert fra et dyr som jeg ga
bort til Alf Gunnes da han var innom for å
kikke (den oppnådde senere 95 poeng).

Siden jeg satt rekord i antall dyr i år, ble
det plutselig et veldig behov for å få laget
noen nye bur veldig fort. Med god hjelp
av Leif Laache fikk jeg laget 4 nye ungdyr-
bur av hans type, som dere ser på de to
bildene på neste side. Bura er 2,10 lange
og 0,70 brede og kan deles opp i 1,2 eller
3 rom. Det gikk med 100 m med impreg-
nerte terassebord, 20 m netting og 500
terasseskruer (!), pluss et antall kramper
til å feste nettingen med (som jeg ikke
har talt opp).Vi brukte 2 dager av ferien
i begynnelsen av juli der vi skar bord,
klippet netting, spikret netting og skrud-
de sammen rammene. Leif hadde rigget
til bord utenfor hans garasje som vi be-
nyttet som arbeidsbenk.Vi gikk ut og inn
av garasjen et uttall ganger innimellom
regnbygene før vi endelig kunne lesse
burene på tilhengeren og kjøre hjem til
meg. Disse står plassert litt ute i skogen
ved noen skyggefulle trær. Jeg ruller over
en pressenning som tak om kvelden, og
dersom det er uttrykt for regn. Men til
neste år har jeg planer om å bygge tak
over hele komplekset,slik at pressenning-
en kan fjernes helt.

«En oppdretters dagbok»
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Jeg vil si meg fornøyd med
de nye ungdyrsbura, «modell
Laache», som jeg i år har an-
skaffet meg. Luftige og gode,
slik at dyra får mye frisk luft
og rikelig med lys «ute i
skauen». For å verne dyra
mot regn og sol, kan jeg
rulle over en pressenning.
Og nederst til høyre ser
dere min trillebåre, som
brukes når jeg skal samle
inn kvist til dyra, her er det
hentet inn bringebærkratt.
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Det er også fint nå i etterkant å kunne
konstatere at av antall fødte levende ung-
er dette år, totalt 70 stk, har jeg ikke mis-
tet en eneste en av noen form for syk-
dom. Det er jo ikke helt unaturlig at en
midt i sommervarmen kan oppleve at
noen av dyra får problemer med magen.
Da opplever en gjerne at det kan sitte en
såkalt "hjørnekanin" å sture. Det en kan
forsøke seg med her er som oftest å sette
dyret på kun vann og tørrfòr, dvs høy. Og
så bruke mosjon som oftest å kurrere en
forstoppet mage.Sett dyret rett og slett ut
på plenen og la det få løpe fritt. Mange er
redd for at kaninen skal stikke av,men det
skjer praktisk talt aldri. Slipper du et dyr
løs vil du oppdage at det sjelden drar
lenger unna enn at det kan være sine
frender og stallen i sin nærhet. Men det
kan jo selvsagt være andre farer som truer
der ute. Med mye grønt og trange bur og
samtidig litt for mye kraftfòr er det fort
gjort å få problemer.

Med sommeren
kommer også ofte flueplagen . . .
Jeg som har nettingbur med gjødsla rett
under slipper ikke unna dette problemet
helt. Men det er ulike midler å få tak i.
Kalk som strøs over med jevne mellom-
rom,hjelper en del.Til å henge opp finnes
det såkalt fluepapir som tiltrekker seg en
del, men på langt nær alt. Men i år har jeg
endelig funnet et middel som hjelper noe

skikkelig. Det heter Alficron, er i pulver-
format som blandes i vann og smøres ut-
over med malerkost. Dette inneholder en
gift som fluene dør av når de berører de
flatene som stoffet er satt inn med. Jeg
hang opp en liten lysstoff arbeidslampe,
40W (er å få kjøpt ferdig), denne kan stå
på hele døgnet for at fluene skal tiltrek-
kes av lyset, og så smørte jeg på litt flue-
middel rundt denne,og i løpet av et døgn
var praktisk talt flueplagen borte. På em-
ballasjen står det at middelet har en virk-
ning på 5-7 uker, men oppdretteren som
tipset meg om dette sa han hadde hatt
det på for 4 år siden, og det virket enda!

Dette året lå det an til at de som er glade
i å besøke store internasjonale utstillinger
virkelig skulle få muligheten til å oppleve
dette i rikt monn ved at det skulle arran-
geres såvel Europautstilling, og også tysk
LU. Dessverre er EU’en avlyst grunnet
sykdom på fjørfe - «jeg vet ikke for hvil-
ken gang». - Men jeg vil anta at vel så
interessant er tysk LU; «Bundesschau» i
Stuttgart, 13. -14. desember. En tysk LU er
en opplevelse uten like med et antall dyr
som pleier å ligge på mellom 30.000 og
40.000 dyr. Det er muligheter å bli med
en bussreise fra Danmark. Er noen intres-
sert i mer opplysninger, så er det bare å ta
kontakt. Se også utstillingens egne inter-
nettsider på; www.bundesschau.de 

Med vennlig hilsen Pål-Eirik

VIKTIG MELDING
TIL ALLE KANINHOPPERE:
Hoppereglementet: Opprinnelig hadde
styret i NKHF planlagt å revidere regle-
mentet i løpet av sommeren, slik at vi
skulle ha et forbedret reglement å bruke
fremover.Dette arbeidet er blitt forsinket,
og inntil videre benyttes det reglementet
vi har, selv om dette var tenkt å "gå ut på
dato" 1/9-03. Grunnet ferier og viruspro-
blemer har arbeidet blitt utsatt. Styret i
NKHF vil gjenoppta arbeidet nå, og kom-

me tilbake med et forbedret reglement
om ikke alt for lenge. Av planlagte forbe-
dringer kan nevnes; lay-out og organiser-
ing av innholdet, samt få justeringer av
enkelte regler.Hoppere med synspunkter
og ideer i sakens anledning, vennligst
send en mail til: toschol@online.no
Når nytt reglement foreligger, vil det selv-
sagt bli lagt ut på nettet og distribuert
til alle registrerte hoppegrupper og god-
kjente dommere.
Hilsen styret i NKHF - Torild Rosenvinge, sekr.
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D. Johansen Husdyrutstyr tilbyr:
B. Børresen: Husdyrliv   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . kr 357,00
Åke Johansson: Kaniner for alla . . . . . . . .  . . . . . . kr 157,50
Åke Johansson: Min første kanin . . . . . . . . .  . . . . kr   42,00
Åke Johansson: «Pelsen»   . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   94,50
Monika Wegler: Min kanin . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 157,50
Monika Wegler: Kaniner . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 136,50
Monika Wegler: Dvergkaniner. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
F. Wanning: Boken om Vedderkaniner. . . . . .  . . . . kr 115,50
Erling Balle: Angorakaniner . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr 199,50
Olsson/Rebert: Fargeavl (Angora+andre) . . . .  . . . kr   94,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   33,60
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   25,20
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (flere farger) . . . .  . . . kr   21,00
Jokerskålen (flere farger) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   21,00
Vippeskålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   29,40
Drikkenippel, med T-kryss . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . kr   12,60
DrikkeskåI-automat, Rodari . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   33,60
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   16,80
Drikkeflasker, 3 dl, 6 dl  . . . . . . . . . fra kr 26,25 til  kr   29,40
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   34,65
Plast-utløp for 8 mm slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     5,25
Utløp med krane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   39,90
Vannslange, 8 mm, svart, pr meter . . . . . . . .  . . . . . kr     4,20
T-stykke / Kryss / Ende., til 8 mm slange, pr stk     kr     4,20
Vanntank, 5 liter, med utløp . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 114,45
Vanntank, 6 liter, med løst utløp  . . . . . . . . . . . . . . . kr   84,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   33,60
Skipperbur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . fra kr 136,50
Kaninbur . . . . . . str. fra 60 til 116 cm, fra kr 288,75 til 682,50
Spray-flaske mot midd/uttøy . . . . . . . . . . . . . . .  . . . kr   68,25
Burlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr     4,20
Sytang for netting, manuell . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 168,00
Syringer for netting, pr kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   78,75
Tang for klipping av klør . . . . . . . . . fra kr 68,25 til kr   76,65
Avbiter-tang (meget bra)   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 183,75

NB: I tillegg 24% MVA, ikke bøker. Mye utstyr til fjørfe/fugler. Vi sender katalog.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 5000. Alle bestillinger blir sendt i oppkrav.

Kjøp under kr 100,- + kr 25,- i gebyr. Ved kjøp varer kr 1.500,-, gis 10% rabatt.

Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Ingrid og Dagfinn Johansen e-mail: ingrjoh2@online.no
Tlf.: 33 39 62 95.  Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30



Via Web-master i NKHF fikk Tønsbergs
hoppegruppe i sommer i oppdrag å skaf-
fe kaninhoppere til et direktesendt inn-
slag i ”Sommermorgen” på NRK. Mange
hadde selvsagt lyst til å bli med på TV,
men det var ikke lett å organisere dette
midt i ferien. - Til slutt ble det til at
Elisabeth Guttormsen, Kristin Bergan og
Hedvig Rosenvinge, skulle reise til Oslo
onsdag 30. juli for å delta på prøver i NRK
før sending dagen etter. For å få dette til
rent praktisk måtte det selvsagt transpor-
teres hinder, noe pappa’n til Kristin tok
seg av.Kristin tok med seg hinderne hjem
før ferien og fikk vasket dem slik at de
skulle ta seg bra ut på TV. Meningen var
at jentene skulle ha med seg to kaniner
hver, men det ble til at de tok med seg
en kanin hver på sendedagen. Elisabeth
hadde med ”April”, Kristin med ”Lizett”
og Hedvig hadde «Skogbakken’s Willy»
(alle er i middels i både kroket og rett
bane). Dette var viktig, for ellers kunne
man risikere at en av kaninene ”dummet
seg ut”under sending.
Programleder Ingrid Gjessing hadde satt
seg grundig inn i kaninhopping før vi

kom, og det var lett å lære henne grunn-
reglene. Under sending ble jentene først
intervjuet om kaninhopping og etterpå
ble det arrangert en mini-konkurranse
på direkten med Ingrid Gjessing som
dommer. I denne ”konkurransen”hoppet
alle tre kaninene både raskt og feilfritt.
Programleder Gjessing var nok ikke for-
beredt på at det skulle bli så jevnt, så hun
hadde glemt å merke seg hundredelene.
Dette gjorde at hun utropte Kristin og
Hedvig til vinnere. Det må nevnes at un-
der prøvene dagen før var det Elisabeths
kanin «April» som gjorde det best.
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Elisabeth med «April» Kristin med sin nye svarte Dvergvedder

Programleder Ingrid Gjessing og Elisabeth
med April under prøven dagen før sending

KANINHOPPING i ”SOMMERMORGEN” på NRK - 31. juli



Til sammen var jentene ”på lufta” i 12 mi-
nutter. Mye styr for lite kan man vel si,
men de har alle tre fått mye positiv re-
spons og oppmerksomhet etterpå. I til-
legg var det en fin opplevelse å få se ”bak
kulissene” i NRK. De fikk også møte noen
kjendiser, og det er jo ikke å forrakte!
For kaninhoppe-sporten er det for øvrig
flott å få slik PR på TV!

Mange av TKs lesere lurer kanskje
på hvem disse tre jentene er?

Hedvig ble behørig presentert i «feriefor-
tellingen» i forrige utgave av TK, så en
ytterligere presentasjon av Hedvig skul-
le vel ikke være nødvendig.

Elisabeth Guttormsen er 10 år, og har
holdt på med kaninhopping i snart 2 år.
Hun har to kaniner: ”Pål” og ”April”. Pål
er blanding av dvergvedder og hermelin.
Pål var den første hoppekaninen til Elisa-
beth, og han viste tidlig et stort talent på
hoppebanen. Han fikk raskt to pinner
både i rett bane lett og kroket bane lett.
Den siste tiden har han imidlertid plas-
sert seg akkurat utenfor ”pinneplass” på
konkurranser, men det varer nok ikke
lenge før Pål er i middels i begge grener.
”April” er en kappetegnet dvergvedder
som er middels med pinner i både rett og
kroket, og en meget stødig kanin. Det er
nok ikke lenge før han blir å finne i van-
skelig klasse. Elisabeth er trofast på hop-
petrening på Jarlsberg hver uke, og hun
deltar på det meste av det som arrangeres
av konkurranser lokalt i Tønsberg.

Kristin Bergan er 10 år, og har også holdt
på med kaninhopping i snart 2 år. Hun
har 4 kaniner, hvorav 3 deltar på hop-
ping. Hun startet med blandingskaninen
”Sigurd” som ser ut som en liten hvit
land.Han er ikke blant de raskeste,og har
kun en pinne i lett. ”Lizett” (9 mnd, jern-
grå dvergvedder) er derimot en ”kanon”
på hoppebanen, og har vunnet premie i
omtrent samtlige konkurranser hun har

startet i. «Lizett» er allerede i middels
med pinner, og har nylig blitt elite i høy-
de. Kristin har i tillegg nettopp skaffet
seg en viltsvart dvergvedder som hun
håper å gjøre suksess med. Hjemme har
hun ”Nala” som er kosekanin og søster til
”Sigurd”. Kristin deltar trofast på hoppe-
trening på Jarlsberg hver uke. Hun deltar
på alt som er av konkurranser lokalt, og
har også begynt å reise litt rundt. I som-
mer var hun bl.a. med på sommerleir for
hopperne i Arendal og fikk mange nye
venner i andre klubber. -  Torild Rosenvinge
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«Klart for opptak» - Kristin Bergan med
"Sigurd", Elisabeth Guttormsen, program-

leder Ingrid Gjessing og Hedvig Rosenvinge

«Jippi - vi har vært på TV»  -  Elisabeth,
Hedvig og Kristin inne i studio etter sending

PS . . . Er det noen andre som har
gøyale opplevelser eller en morsom

fortelling, så vær vennlig å send
inn til redaksjonen, helst på mail:

poppy@colorprint.no
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 11. september 2003

Askim og omegn Kaninavlsforening    41
Form.: Ludvig Østbye, Granholtv. 13, 1831 Askim, tlf. 69 88 13 17.
Nestf.: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
Sekr: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i»,
Røde-Kors-huset, Vollenev. 2, Askim, kl 19.00.

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   6
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Kjell Arne Grøtlie, Bogstadfeltet, 1930 Aurskog.
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.

Bergen og omland Kaninavlslag    44
Leder:Tore Landmark, Steintræbakken 7, 5238 Rådal, tlf. 55 13 67 08
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit, tlf. 55 24 02 77
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun, tlf. 55 10 25 89
Møter: 2. tirsdag i mnd., Nordnes Bydelshus, kl 19 (ikke mai-aug.)
Hjemmeside: home.no.net/kaniner

Drammen og omegn Kaninavlsforening    34
Leder: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82.
Nestl.: Cato Smørgrav, Smørgrav3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.:Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
Sekr.: Anne Christine Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385 Asker,
tlf. 66 78 07 26 / 971 80 995.
Drammen hoppeklubb: Ingvild H. Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385
Asker, tlf. 66 78 07 26. Mail: drammen_hoppeklubb@hotmail.com
Hjemmeside: www.geocities.com/drammen_hoppeklubb
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    41
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjedrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529  
Sekr.: Roar Strand,Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 980 12 020.
Kass.: Elin Halvorsen, Sandhålav. 22, 4272 Sandve,
tlf.: 52 83 31 15 / 951 47 751
Møter: 3. tirsdag i mnd. (ikke juni og juli). Postgiro: 0530 4347688 

Fredrikstad Kaninavlsforening    20
Leder/sekr.: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80
Kass.: Inger Harridsleff, Asmaløy, 1684 Vesterøy, tlf. 69377573
Møteinnkalling i medlemsskriv.

Glåmdalen Kaninavlsforening    14
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes, tlf. 481 73 859
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, Fjellstad, 2220 Åbogen, tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli,Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.

Grenland Kaninavlslag    20
Leder: Hilde Bø Søli, Wesselsgate 9, 3725  Skien, tlf. 990 34 216
Nestleder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 10 84.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Svein Bratsberg, Bergheimv. 7, 3714 Skien, tlf. 35 52 38 59.

Halden og omegn Kaninavlsforening     14
Leder/Sekr.: Aasmund Jensen, Solerødv. 35, 1784 Halden,
tlf. 69 18 53 07.
Kass.: Kent Stenersen, Ulvåsvei 4b, 1785 Halden, tlf. 69 17 57 80.
Alle skriv sendes sekr.

Haugaland Kaninalslag    26
Leder: Arvid Langelandsvik, Hinderliv., 5550 Sveio, tlf. 53 74 05 59.
Nestl.: Haldis Lie, Guriv. 1, 5516 Haugesund, tlf. 52 71 83 33.
Sekr.: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84.
Kass.: Nils Helland, Moldmyrv. 28, 5412 Stord, tlf. 53 41 72 81.
Juniorleder: Elisabeth Nordeide, Sveiogt. 48, 5514 Haugesund,
tlf. 52 73 64 10.
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Jan Haugen, Skogvanglykkja, 2656 Follebu, tlf. 909 96 069.
Nestl.: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva, tlf. 901 28 261
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, T.Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Rolf Kåre Flatmo, Rute 532, 2870 Dokka, tlf. 61 11 90 14.
Kontonr.: 20102276222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling. Post sendes sekretæren.

Jæren Kaninalslag    38
Form.: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild-gundersen@c2i.net
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Odd Harald Hauge, Kåsenv. 15, 4340 Bryne, tlf. 901 93 547
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Postadr.: Postboks 438, 4349 Bryne. E-post: sveinodegard@c2i.net

Kragerø og omegn Kaninavlslag   8
Leder:

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  24
Leder: Anne Mette Letnes, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Nestl.: Gullik Klepaker, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.

Midt-Telemark Kaninavlslag   17
Leder: Harry Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Sekr.:Torunn Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass.: Erna Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Moss og omegn Kaninavlsforening   18
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Sekr: Thore Løken,Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Kass.: Oddvar Paulshus, 1593 Svinndal, tlf. 69 28 98 49.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.

Mysen og omegn Kaninavlslag     22
Leder: Arild Henriksen, Fredli, 1940 Bjørkelangen, tlf. 419 33 257.
Nestl.: Rune Igletjern, Planteskolev. 7, 1850 Mysen,
tlf. 69 89 56 76, mob: 920 32 042.
Sekr.: Jan M. Torp, Slituv. 52, 1814 Askim, tlf. 69 81 51 07.
Kass.: Willy Sørby, Småbruv., 1850 Mysen, tlf. 69 89 23 31.
Møter: Skriftlig innkalling.

Møre og Romsdal Kaninalslag     44
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45, mob. 913 41 201.
Nestl.: Kåre L.Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Sekr: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Kass.: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 70 21 38 00.
Kaninhopp, nord: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45,
sør: Kristin Øygard, 6265 Vatne, tlf. 70 21 38 00
Skriftlig møteinnkalling

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    59
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74153093, mob. 94312283  
E-mail:knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Per Egil Hagen, Vesterheim, 7624 Ekne, tlf. 74 01 55 96
Sekr.: Snorre Jacobsen, Bringebærv., 7600 Levanger,
tlf. 74 08 09 92  /  906 43 876
Kass.: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 14 39 71
Hopping: Maja Lønvik, Rønningan, 7670 Inderøy, tlf. 74 15 36 30
Medlemsmøter kunngjøres ved rundskriv.

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      25
Leder: Lindhardt Kristiansen, Nordliv. 181, 1475 Finstadjordet,
tlf. 67 90 44 58.
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekr.:Trond Pettersen, Hellavn 54, 2013 Skjetten,
tlf. 63 84 33 03 / 934 18 002, epost; trond.oyvind.pettersen@viken.no
Kass.: PåI-E. Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
Skriftlig møteinnkalling.
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Ringerike og omegn Kaninavlsforening    32
Leder: Elin Mariboe, Snarumsv., 3370 Vikersund,
tlf. 32 78 07 86, 905 91 433, e-post: hollendertunet@yahoo.no 
Nestl.: Trond Martinsen, Jellstadv. 3340 Åmot, tlf. 32 78 06 14.
Sekr.: Siv Rovelstad, Bassengv. 6, 3518 Hønefoss, tlf. 32 11 08 37.
Kass.: Per Robertsen, boks 1028, Flattum, 3503 Hønefoss,
tlf. 32 13 12 07, 32 12 35 45, 905 53 852.

Rogaland Kaninalslag     28
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 05 84.
Nestl.: Reidar Tjøstheim, Postv. 125, 4317 Sandnes, tlf. 51 62 02 90.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 14 14.
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
Giro nr.: 3204.07.02406
Møter: 2. torsdag i mnd., Jåttå Bydelshus, Heddav., Forus kl 19.00

Ryfylke Kaninavlslag   0

Sandnes og omegn Kaninavlsforening   16
Leder: Magne Bråstein, Vindhagen 9, 4306 Sandnes,
tlf. 51 62 47 41 / 416 89 540
Nestl.: Svein Magne Josdal,Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 945 77 797
Sekr.: Inger Lise  Josdal,Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 51 65 45 28
Kass.: Per Sviland, Lyngnesv. 23, 4308 Sandnes, tlf. 51 67 21 13.
Gironr.: 5344.05.02772

Sarpsborg Kaninavlsforening    76
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Nestl.: Jon Arneberg, Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 13 65 22.
Sekr.: Bente Edvardsen, P. Holmsens vei 38, 1613 Fredrikstad,
tlf. 69 30 93 95.
Kass.: Irene+Arne Nilsen, Klavestadåsen 2, 1747 Skjeberg,
tlf. 69 16 46 17. Gironr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver onsdag Tilfluktsrom Kulås
Hoppeansvarlig: Roar Johansen, Bekkefaret 8, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 59 57
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     26
Leiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy,
tlf. 57 73 14 08, mob. 413 10 293.
Nestl./sekr.: Ståle Bruvoll, 6776 Kjølsdalen,
tlf. 57 86 32 73  /  971 73 319, e-post: sbruvoll@sensewave.com
Kass.: Arnstein Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35  /  915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    39
Leder: Nils Per Igland,Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Nestl./sekretær: Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik, tlf. 37 08 62 23
Kasserer: Monica Christensen,Tollef Omholtsvei 2, 4818 Færvik
All post til laget sendes sekretæren.
Møte 1. tirsdag i mnd, HV-huset i Bjønnes, Arendal, kl 19.00
Skriftlig innkalling til møtene i eget medlemsblad.

Troms og omegn Kaninavlsforening    12

Trøndelagen Kaninavlsforening    51
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 4813 63, mob. 920 69 737. e-mail: asbjgr@online.no
Nestl.: Jan Jønland, Vinteråsv. 3A, 7540 Klæbu, tlf. 72 86 12 37.
Sekr.: Mari Gynnild, 7288 Soknedal, tlf. 416 20 747,
e-mail: marigynnild@hotmail.com
Kass.: Njell Kulbrandstad, 7231 Lundamo, tlf. 72 85 47 63,
e-mail: njell@world-online.no
Orkdal Kaninhoppelag (organisert opplegg for hoppetrening):
Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59.

Trondheimsgruppa:
Leder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09.
Sekr.: Kine Cecilia Buøy, Otterstad Vestre, 7357 Skaun,
tlf. 73 86 96 64 / 482 86 951.
Kass./salg dyr: Arve Lilleøen, Rooseveltsv. 6, 7058 Jakobsli,
tlf. 73 91 94 12. Møte 1. onsdag i mnd, Rotvoll Sykehus, kl 19.00.

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     86
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Bente Opstad, Spovev. 5, 3124 Tønsberg  tlf. 33 32 81 40.
Kasserer: Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, tlf. 33 36 55 65
Sekr.:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

F Y L K E S L A G :

Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Sekr.:
Kass: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80

S P E S I A L - K L U B B E R :
Norsk Angora 18
Leder: Brynhild Bremer Viken,Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo, tlr: 22 71 33 61
Sekretær: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss, tlf: 32 12 54 05
Kass./redaktør: Synnøve S. Løvås, Danielstrøa 6c, 7550 Hommelvik,
tlf: 73 97 07 12, e-post: synn-loe@online.no
Styremedlem: Nina Lien, Lilleborg, 2080 Eidsvoll, tlf: 63 96 44 45
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Stoff til bladet sendes redaktør.

Alaska-klubben
Leder/sekr./Red.: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva,
mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Kass.: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Norsk Vedderklubb

Norges Kaninhoppforening
Leder: Marit S. Wuttudal, Svorkbygda, 7320 Fannrem, tlf. 72 48 81 59,
e-mail: eggenwutt@hotmail.com
Nestleder:Turid Lien,Tomb v.g.skole, 1640 Råde, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær og ansvar hoppestoff:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42.
Kontingent: kr. 75,- pr. år. Gironr. 0538 1909753
Registrering hoppekaniner: Anders Tønne, Lein, 7710 Sparbu,
tlf. 74 14 39 71. e-mail: arnzen@start.no
Hoppebladet: Silja Brastad, Aasvn. 18, 3080 Holmestrand,
eller pr. e-post til Siw Hauge: harepus2000@hotmail.com
Web.ansvarlig: Ina Halsen,Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.nkhf.vze.com

til alle kassere:
Blad nr 7 er utsendt alle medlemmer
som er registrert i NKF pr 11.09.2003.

Kasserere må melde inn nye
medlemmer innen 10. oktober, helst

på  e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11, fax 51 63 71 81
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