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KANINAVL
Avslutning - og tilbake i startgropa
Sesongavslutning i min kaninstall regner
jeg alltid som LU’en, og jeg har et sterkt
inntrykk av at en slik regnemåte er jeg
ikke alene om. - Mellom burrekkene på
en LU går debatten heftig om avlsplan-
legging, om kjøp og salg, om avstamning
på den hannen eller den hua, om kropps-
form, om pelskvalitet  -  og mye annet.
Årets LU i Skien må i så måte sies å være
en verdig avslutning på den sesong vi nå
har lagt bak oss. - For første gang (vel,
i «moderne tid», må jeg kanskje legge til)
fikk vi oppleve en LU hvor alle kaniner
var plassert i bur som sto i én høyde, og
ikke minst, i en slik høyde at det var riktig
så godt å beskue hver og en krabat innen-
for nettingen. Også TK’s gjesteskribent er
opptatt av akkurat dette med fremskritt.
Anne Christine kjøper - og selger! - for å
komme seg videre med håp om forbed-
ringer i avlsarbeidet. I fjor solgte hun
en Thyringer-hann til Nils Per Igland. På
LU var det 3 dyr som fikk 96 poeng og
som da satt på Best in Show-uttaket . . .
den ene var en Thyringer, og til Anne
Christines store overraskelse så var det
«hennes» - men det følte hun selvsagt
bare var herlig.

«Tap og vinn - med samme sinn»
Dette er gammelt godt norsk uttrykk, og
som lagleder for noen små fotballgutter,
prøver jeg foran hver kamp å få dem til
å forstå dette.Men der har de et problem.
Vinnes skal det selvsagt uansett. - Ja, sier
jeg,det er greit, det er ikke det jeg mener.
Det er hvis det blir et tap, så skal også det
tas med et smil, uten sure miner.Vel, det

er ikke enkelt for dem, men min trøst får
være at de enda er så små og at de med
årene vil lære seg å takle begge deler?
- Eller vil de det?
Alle vil være øverst på tabellen. Men der
er det rett og slett ikke plass til alle. Da er
det en god trøst at det også kåres vinnere
uten å komme på lister og tabeller i det
hele tatt. Enkeltpersoner som tar på seg
oppgaver, kaller jeg for slike vinnere. Det
vil si, at blant annet i årets LU-komite var
det flere vinnere. Å trekke fram navn, sies
å være farlig,men uansett,et arrangement
skal ha ansvarlige og en leder - for LU i
Skien var det Svein Clausen. Rolf Ludvig-
sen tok ansvar for mottak og databehand-
ling av all innmelding.Torild Rosenvinge
var mediasjef.Anne Mette Letnes tok kon-
troll på kronene. Oddmund Korsvik sør-
get for at vi fikk se en hall full av fine
blomster. Geir Nordvik og Hilde Søli tok
seine nattetimer til hjelp for å lage kata-
log, mens Kjell Jørgenrud tok ansvar for
vitsene på festen.Har noen blitt glemt da?
Ja, tjaaaaaa, muligens, men jeg håper det
fremgår av alle sider som i dette TK om-
handler LU. Faktisk har jeg enda flere LU-
bilder og stoff som må ligge over til neste
blad. Referat fra Forbundstinget vil bli til-
sendt alle foreninger, men mer fra Tinget,
festligheter og en del annet vil også kom-
me på trykk i TK. Kort kan jeg fortelle at
Tinget gikk inn for noen endringer i lov-
verket, og absolutt hele NKFs styre ble
gjenvalgt. - Og når våre Landsutstillinger
nå er «spikret» helt fram til november ‘05,
må vi alle også være fornøyd med det.
Fornøyde kaninavlere håper jeg også det
blir mange av nå utover våren. -  God avl!
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LU-2004 for voksne dyr
- et samarbeid mellom 3 foreninger
En kan vel si at det «spøkte» en stund på
vårparten i 2003, da det nemlig ikke var
noen som hadde meldt sin interesse med
å stå som arrangør av LU-2004. Men så i
april tok 3 lag ansvar og pennen fatt, og
meddelte sine planer overfor NKFs styre.
Dette  var  Grenland, Larvik & Sandefjord
og Sørlandets Kaninavlslag. Det er mye
som går når viljen er tilstede, kan en vel
forsåvidt si, dette var jo foreninger fra 3
fylker. Men, som de selv sier: «Årets LU
var et skikkelig teamwork». - De valgte
også å leie seg inn i en skikkelig stor hall
på et messeområde i passe gangavstand
til Skien sentrum. Denne gedigne hallen
på Stevneplassen som de satset på, hadde
en størrelse på 44x66 m og det vil si «på
godt norsk»; nær 3 mål! Men en stor hall
krever mye pynting, og det gjelder her å
tenke langsiktig når man skal planlegge.
For dere som var på plass i Skien, så jo
alle de grantrær som var satt opp rundt i
hallen, dette var juletrær som juletresel-
gerne ikke fikk solgt til jul . . . og altså
oppkjøpt av komitéen for å brukes på LU!
Som flere av bildene viser, fikk vi en LU
med utstillingsbur oppsatt i én høyde.Vi

må vel si at den store hall med plassering-
er og oppsett så innbydende og planlagt
ut. Det er ganske sikkert at uansett hvor
ryddig og velplassert det ser ut, vil noen
spørre om - hvorfor? Men jeg er ganske
sikker på at arrangøren har vært innom
alle detaljer,og dermed kan svare - derfor!

Totalt 1316 katalognummer
samt 57 hoppekaniner var å beskue,hvor-
av 1292 i klasse A, 71 i klasse E, totalt 88
i klasse C sveitsisk bedømmelse og 12 i
klasse K produkter. Det deltok 169 utstil-
lere fra 26 foreninger. Jæren hadde flest,
med 20 personer og 181 kaniner. Odd-
mund Veka var største utstiller med 37
dyr (fordelt på 2 raser), mens Thormod
Saue hadde 34 i én rase, Wiener. Tan var
største rase med 145, fulgt av Hermelin
132, Dvergvedder 126, Wiener 105, Hvit
Land 68, Rex 65 og Thyringer 61.
Bedømmelsen foregikk inndelt i 4 grup-
per og dommerpanelet besto av 2 finske,
4 danske, 3 svenske og 15 norske, samt
svensk spesialdommer i produkter. Flere
detaljer om dyr i hver rase, og hvem som
dømte hvor, går frem av gruppedommer-
nes kommentarer som starter på side 9.

Geir Hamre med Hermelin til topps
Arrangørene Grenland og Larvik&Sande-
fjord bringer muligens «lykke på veien»
for årets LU-vinner, Geir Hamre? - Han
entret nemlig scenen som mester i kanin-
oppdrett også i 1999, hvor disse da var
arrangør av LU i Larvik, og faktisk var det
med samme poengsum, 286,5. Geir stilte
med 12 Hermelin i varianten hvit rødøyet
og alle hans 4 hanner tildeles 95 poeng,
og videre går huene i: 96, 95,5, 95 og 3x
94,5 (dvs. de to «dårligste» huene får 94).
Det er fint å se at det lykkes for den alltid

LLaannddssuuttssttiilllliinnggeenn  22000044  ii  SSkkiieenn
SStteevvnneeppllaasssseenn,, 2266..--2299.. ffeebbrruuaarr
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smilende sørlending, Nils Per Igland. Han
stiller 7 Thyringer og får sin avlshann i
96, denne er nemlig far til de 6 som går i
3x95, 2x94,5 og 94 (jeg tipper at Nils Per
også bruker denne hannen i år igjen).
Det er også godt å se at vi har en «fin blan-
ding» av raser i toppen.Alaska og Johnny
Lyshaug legger beslag på 3.-plass og i til-
legg blir hans Alaska-hann, kåret til utstil-
lingens beste. Johnny får denne serie: 96,
2x95, 94,5, 2x94 og 93,5 (dvs. at der var

det en «ubenyttet» 95’er hann). - Som det
her fremgår så stiller altså alle disse 3
oppdrettere som tar de gjeveste medaljer,
med forholdsvis få dyr, og med en meget
jevn og god topp eksteriørkvalitet!

Andre aktiviteter i hallen
Selve bedømmelsen foregikk som vanlig
hele fredag, og med så mange dommere
i arbeid er det selvsagt behov for bærere.
Det rettes en stor takk til disse. Flere av
dem er kjente ansikter som stiller opp
hvert år, men her var også 6 glade og
muntre danske bornholmere som satt sitt
preg på tilbæringen, både under selve be-
dømmelsen og også under typeshowet
som ble ledet av Gullik Klepaker. Der ble
det nok en triumf for Geir Hamre, med
«sikker» seier til hans stilige 96’er hu.
Trioen Torild Rosenvinge, Marit Wuttudal
og Hilde Krogedal hadde den fulle kon-
troll på gjennomføringen av NM i kanin-
hopp, hvor referat, resultater og bilder er
å finne lenger bak, side 27, 28 og 29.

Produktdommer Gunilla Larsholt kunne
sikkert tenkt seg å bedømt flere enn de
10 som møtte, men var dermed sikrere
i sin sak om at Reidun Pettersen hadde
de vakreste og beste angoraprodukter.

Lørdag var det bedømmelse av 88 kanin-
er etter sveitsisk standard, av dommerne
Patrik Aebischer og Walter Baumgartner.
Jeg tror ikke forskjellen på innholdet i
standardene er så store,men de hadde vel
et annet syn å finne frem til poengene på?
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Geir fikk nok en gang med seg ei begiven-
hetsrik LU-helg  -  «you are the champion»

Reidun var fornøyd som vinner av klasse K

Her konstanterer dommerne, Kjell Helge, Erik
og Thormod - denne Alaska skal ha 96 poeng
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Søndag avsluttet som vanlig med premie-
utdeling, fra et prektig bord og scene som
Siw+Jarle var ansvarlig for utsmykking og
opprop. - Også denne gang tok denne
seansen sin tid. Da avslutter også jeg . . .
men her kommer en oppsummering fra
utstillingsleder og så noe fra mediasjefen:

LU 2004 i Skien vel i havn
På vegne av hele arrangementskomiteen
sender jeg en stor TAKK til alle som hjalp
oss å gjennomføre dette store arrange-
mentet.Vi har siden mai i fjor hatt 6 mø-
ter med omkring 10 fremmøtte hver
gang. Avstanden fra Grimstad til Sande-
fjord har gjort at vi tidlig delegerte opp-
gaver, og jeg hadde en kontaktperson i
hvert lag som skulle sørge for at fremdrif-
ten ble holdt. Vi budsjetterte med 1500
påmeldte. Det mente vi det var plass til i
en høyde med nettingtopper på alle bur.
Vi fikk ikke så mange påmeldte, men det
ble allikevel en flott utstilling hvor publi-
kum kunne se alle kaninene i ordentlig
lys.Hallen var nemlig romslig og lys, og vi
gjorde den så trivelig som vi kunne.
Det eneste som gav meg litt hodebry i
forkant av arrangementet, var da jeg man-
dag kveld fikk en telefon med beskjed om
at ingen av sveitserne kunne komme til
Norge. Jeg må innrømme at jeg lå våken
litt lenger enn normalt den kvelden, men
etter noen telefoner til Sveits allerede
neste morgen, var bedømmelsen av klas-
se C etter sveitsisk standard reddet.
En norsk Landsutstilling har vel aldri vært
så godt markedsført noen gang. Vi har
vært på P4 flere ganger, Kanal 24, i Dag-
bladet og VG, på frokost-TV, TV-Telemark
med flere innslag, NRK radio og NRK lo-
kal-TV, i tillegg til lokale aviser. Allikevel
var det aldri kø for å komme inn.
På fredag hadde vi besøk av veterinær fra
det nyopprettede Mattilsynet, som ønsket
å se nærmere på hvordan bura var utfor-
met og hvordan hoppekaninene ble be-
handlet. De hadde ingen negative kom-
mentarer til behandlingen av kaninene,
men presiserte at alle bura må ha tette

skillevegger. På lørdag var en represen-
tant fra dyrevernnemnda i Skien tilstede
under konkurransene. Hun var også im-
ponert over hvor flott alle kaniner og
førere gjennomførte sine konkurranser.
Det nye dataprogrammet til forbundet,
fungerte bra. Programmet produserte ut-
skrifter med både totalpoeng og delpo-
engene som brukes ved poenglikhet som
vi trykket i katalogen natt til lørdag. Til
ære for deltakerne i klasse C og våre sveit-
siske gjester, hadde vi kopiert forsiden på
den sveitsiske standard og brukte dette til
ett flott fargerikt omslag på katalogen.
På lørdagens festlige sammenkomst på
hotellet, var det påmeldt over 100 da fris-
ten gikk ut.Hotellet hadde sagt det kunne
bli plass til noen flere, så vi ble totale 112
til bords.Tusen takk for flotte taler og ga-
ver! Etter middagen, ble vi alle utkledd
som kaniner, med ører og tenner og nye
øyne, mens vi forflyttet oss til salen hvor
dessert, kaffe, musikk og dans ventet.
Oppryddingen på søndag gikk som en
drøm. Hallen var tømt allerede klokka 21,
fordi de aller fleste av medlemmene fra
Drammen ble igjen til alle bura var pak-
ket på paller. Da Thormod hadde lastet
opp 1000 bur på lastebilen sin, var det
bare å sope gulvet før vi dro hjem.Tusen
takk til alle som hadde tid til å være igjen
å hjelpe oss. Det er mye dugnadsarbeid
som ligger bak et slikt arrangement. Vi
håper i skrivende stund at vi økonomisk
får overskudd, men det viktigste ved et
slikt arrangement, er de positive relasjo-
ner som skapes. -  Takk for samarbeidet
- vi ønsker Bergen lykke til med LU-2005!

Svein Clausen - Utstillingsleder

Rapport fra ”Mediasjefen”
Først av alt vil jeg benytte anledningen til
å takke for hyggelig samarbeide i utstil-
lingskomitèen, hvor jeg var med som re-
presentant fra NKHF. Jeg hadde store am-
bisjoner om å komme meg til komitèmø-
ter, men når man er kulturarbeider med
en stor del av arbeidstiden på kveldstid,
ble det dessverre umulig. Jeg hadde lø-
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pende kontakt med flere i komitèen, og
var med på opprigging, så samarbeidet
gikk greit likevel. I prosessens gang ble
jeg spurt om å ta markedsføringsbiten,og
det var jeg positiv til.At jeg senere skulle
bruke så mye tid som det ble, var jeg full-
stendig uforberedt på (var heller ikke for-
beredt å få tildelt skilt med tittelen ”medi-
esjef” til å ha på meg på LU). Men tittelen
sto for så vidt i stil med det medieoppstyr
som ble i forkant av LU. - Hvordan klarte
vi egentlig å få innpass i så mange for-
skjellige radiostasjoner, TV- stasjoner og
aviser? Jeg skal ikke ta æren, selv om mar-
kedsføringen var godt gjennomtenkt og
startet i god tid. Som dere alle vet, må
man finne på noe ekstraordinært for å få
oppmerksomhet i media.Litt skandaler er
godt stoff, og alt som har med barnemis-
handling og dyreplageri å gjøre selger
som ”hakka møkk”. - Prosessen startet jeg
4 uker før LU, med å kontakte NRK Bus-
kerud/Vestfold/Telemark og TV Telemark,
og gjorde avtale om å lage et innslag om
hopping på lokalsendinger som forhånds-
omtaler. Innslagene ble utgangspunkt for
et innslag på radio sendt fredag morgen
to uker før LU. Da Ossian Kidholm kom
på banen. Han kontaktet NRK Telemark
og var dermed i gang med sin motoffen-
siv. Da innslaget om hopping ble vist på
NRK mandag kveld 10 dager før LU, ble
det etterfulgt av kommentar fra Kidholm.
Tidligere på dagen måtte jeg i full fart inn-
om NRK-Vestfold for å dementere hans
uttalelser på radio, og så var vi i gang. Det
handlet om kaniner på Nitimen, kanal 24,

P4, distriktsnyhetene og avisene.VG had-
de stort oppslag, Dagbladet dukket opp,
og vi var også innom TV2 på ”God
Morgen Norge” og ++. Telemarksavisene
var relativt aktive,selv om de kom sent på
banen.Til og med lokalavisene på Nøtter-
øy/Tjøme og i Halden hadde oppslag om
kaninutstilling og hopping. Kidholms ho-
vedbudskap var at kaninhopping er dyre-
plageri og at flere kaniner, opp til 100, vil
dø som en følge av NM i kaninhopp. Jeg
tror vi fikk forklart rimelig greit for media
i prosessens gang, selv om vårt konkurre-
rende hoppeforbund (”utbryterne”) også
blandet seg inn i mediesirkuset. De inn-
slag som kom på TV var fin reklame, og vi
fikk generelt mye positiv oppmerksom-
het etter hvert, når media ble lei av Kid-
holms overdrivelser og udokumenterbare
påstander. - All oppmerksomhet i media
ble fulgt opp lokalt av de som hadde an-
svar for plakater og skilting, og vi kostet
også på oss annonser i lokalavisene for
sikkerhets skyld.Kan vel si det slik at hvis
man oppholdt seg i Skien de 14 dagene
før LU, kunne man ikke unngå å få med
seg at det skulle være et stort arrange-
ment på Stevneplassen. - I ettertid ser jeg
at jeg burde ha brukt mer tid på presse-
meldinger også i etterkant. Hadde vi hatt
gode bilder av vinnerne å sende til aviser,
hadde dette vært en fordel. Men, som
dere alle vet: Det er slitsomt å stå på med
en LU og hopping sent og tidlig, og når
man er ferdig, synker man litt sammen.
En ting er i alle fall sikkert: Når vårt kon-
kurrerende forbund/”utbryterne”, skal ha
sitt alternative NM i april, er det ingen
som er interessert.Det offisielle NM er av-
sluttet og 3 verdige vinnere er kåret. Sånn
er det med den saken.
Vi vet nå at kaniner er godt stoff i media
og at kaninhopping engasjerer, også uten
skandaler. Interesse for utstilling er det
ikke noe å utsette på. Jeg tror derfor at
det skal bli lett å markedsføre de neste
LU’er, og ønsker påtroppende ”mediesje-
fer”, først på Møre og så Bergen, lykke til!

Torild Rosenvinge - «Mediasjefen»

Her har vi 3 av dem som sørget for en vel-
lykket LU i Skien: Line, Kjell og Svein



96 poeng og BiS, Alaska hann på 33 mnd!
Eier og oppdretter Toril+Johnny Lyshaug

Susanne Johansen var tydeligvis
fornøyd og stolt over sin Nils

Johan Viker var fornøyd med 4. plass og han
tok napp «Trønder-pokalen»
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Gruppe 1: Gruppeleder her var Per Egil
Hagen, som vil gi oss følgende kommen-
tarer: Først vil jeg takke for tilliten jeg ble
vist da jeg fikk være gruppedommer for
kjemperaser, store raser og raser med av-
vikende pelsstruktur. Meddommere var
Jens Jørgen Nørgaard,Affe Hedlund, Peter
Landberg,Sturle Skeidsvoll, Svein Clausen
og Roar Strand.Takker alle i gruppa, samt
overdommer Thormod Saue og arrangør
for godt samarbeid.
Belgisk Kjempe: 19 påmeldte dyr, de
fleste viltgrå. Mange gode typer og krop-
per, men mye felling gir utslag i skjoldete
dyr - så jobb litt mer med pels.Kjell Birger
Frøyland hadde ei flott hu i 95 poeng.
Tysk Kjempeschecke: Ett dyr tilhørende
Arild Henriksen fikk 93 poeng, men vær
obs på tegning og farge!
Fransk Vedder: 31 dyr, hvorav de fleste
var viltgrå,men også 5 dyr i kappetegning
viltgrå. De viltgrå til Samuel Egeland stilte
i en klasse for seg selv! Av de 6 Fransk
Vedder han stilte, blir det 3 i 95 poeng og
gruppe hanner i 285 - gratulerer! De vilt-

grå hadde jevnt over god kvalitet, flotte
typer og kraftige kropper. Bra kappeteg-
ning, pels og farge på de tegna, hvor
Oddvar Stangeland hadde 5 i kappe vilt-
grå og fikk en fin stamme i 282 poeng.
Stor Chinchilla: Ingjerd Lien var eneste
utstiller og viste fram 3 dyr med brukbare
kropper og pelser, men her må det arbei-
des mer med farge og sjattering. Ett dyr
med 93 poeng.
Stor Havana: 11 dyr med gode kropper
og pels,de fleste var noe uferdige i fargen

LU-2004 - vel overstått! - Som over-
dommer på LU, vil jeg her komme med
noen kommantarer og inntrykk. Først vil
jeg gratulere arrangørforeningene; Gren-
land, Larvik&Sandefjord og Sørlandet, for
en fantastisk landsutstilling. Alt var godt
planlagt og tilrettelagt. Dette vil jeg si
gjaldt både for oss dommere og bærere,
samt utstillere og publikum. Hall-en var
gedigen, flott pyntet og i én høyde med
bura, hvor man selvsagt da fikk god over-
sikt over kaninene. - Lyset var bra (hvitt),
slik at dommerne fikk en god vurdering
av dyra og de forskjellige farger. Så retter
jeg en takk til mine meddommere og fire
gruppeledere for et bra samarbeide og en
vel gjennomført bedømmelse, også den-
ne gang i en god tone. Når det gjelder ge-
nerell kommentar til de enkelte raser, så

har hver gruppeleder lovet å gi oss sitt
inntrykk og vurdering av kaninene i hver
sin respektive gruppe, så derfor går jeg
ikke noe videre inn på dette. - Men jeg
vil selvsagt benytte anledningen å gratule-
re LU’ens vinner, Geir Hamre, med en vel-
fortjent seier. Geir viser nok en gang at
han er en stor oppdretter av rasen
Hermelin. Utvilsomt har Geir en homo-
gen og stabil stamme som gir korte kom-
pakte kropper, flott rasepreg, og som i til-
legg har god presentasjon. LU’ens vakres-
te dyr ble Alaska, til Toril+Johnny Lys-
haug. En flott hann på 33 mnd., som for-
tjente sine 96 poeng, den hadde en sterk
kropp og en god presentasjon. Pelsen var
fyldig og meget glansfull. Gratulerer! Til
slutt ønske jeg alle en riktig god avlsse-
song,som jo nå starter opp.Thormod Saue

Kommentarer fra 5 dommere:

BBiiRR  SSttoorr  HHaavvaannaa
foto: Elina Jokinen
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og det fantes ett og annet hvitt hår. Nils
Helland best med stamme i 282,5 poeng.
Stor Sølv: 31 dyr. Her var det flere med
gode typer og kropper. Fargen var ennå
noe ujevn. Ingvar Holmen får stamme i
283,5 med sine svarte. 283,5 også til Alf
Thorsen med gruppe huer i svart og han
får 283 på gruppe huer i viltgrå.2 dyr fikk
95 poeng, en svart og en i viltgrå, begge
eid av Alf Thorsen.
Blå Wiener: 26 dyr var påmeldt,12 møtte
ikke. Her fantes det flere flotte dyr med
gode kropper og pels - også her er det
noen mangler når det gjelder farge (ujevn
og hvite hår). Steinar Aase ble tildelt 283
poeng på sin stamme.
Beveren: 25 dyr. Kroppsform og pels er
rimelig bra, men fargen må vies større
oppmerksomhet - melert og en god del
hvite hår.Annar Sollien stamme i 282 p.
Californian: 4 dyr. Ett dyr i 94 poeng med
god kropp, farge og pels, tilhørende Per
Bjarte Ludviksen. De 3 andre Californian
var ikke i utstillingsform.
Engelsk Vedder: 3 dyr påmeldt - 2 utgår.
Bra kropp og type. Men, jobb videre med
farge på ører og buk, de har lett for å bli
for lyse. Meget god bredde og lengde på
ørene. Randi Strøm eier av den i 93 p.
New Zealand Red: 13 dyr. Brukbare ty-
per og kropper, men her var det mange
dyr med bløte pelser og felling. Siw+Jarle
Kvam hadde ett dyr i 94,5 poeng.
New Zealand White: 3 dyr.Gode kropper
og typer. Her må lange og bløte pelser
bedres. 93,5 poeng på ett av dyrene til
Arild Henriksen.
Trønder: 15 dyr. Her har Johan Viker vir-
kelig fått sving på rasen! Stiller dyr med
gode kropper, pels, stikkelhår og glans.
Får en stamme i 282 poeng.
Wiener: 105 dyr, flest hvite.De hvite dyra
har en meget god type og kropp. Pelsens
tetthet er også god, men kvaliteten må
bedres. Enkelte har svært bløt pels.
Thormod Saue og Leif Laache stiller gode
dyr og får flere i 95 poeng, som gir stam-
me i 285 til Leif og gruppe hanner i 285

til Thormod.Wiener grå var av god kvali-
tet da det gjelder pels, type og kropp,
men fargen var svært ujevn - dette må be-
skrives også for Wiener svart.
Angora: 17 dyr, alle hvite. Flere gode dyr
med flott type, det som kan bli bedre er
pelsens tetthet og kvalitet.To Angora i 95,
hvor Marianne Myki tildeles best i rasen.
Reidun Pettersen tar nappet i rasekruset.
Satin: 16 dyr og alle eies av Torund Høie
Thorvaldsen som får stamme i 284,5 po-
eng - meget bra! Gode kropper og pre-
sentasjon, men det manglet noe på pel-
sens kvalitet og litt på farge.

Mitt navn er nå . . .

Jens Jørgen Nørgaard  (ble det mye her da?)
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Rex: 65 dyr. Her var det nok en gang
Grete Årsvoll som hadde de beste,og fikk
gruppe hanner castor i 284,5 poeng og
på ett dyr fikk Grete 95,5 poeng, så hun
har Rex’er med god kropp,god tetthet på
pelsen og kvalitet. På castorene må man
også være obs på bukens farge, enkelte
begynner å bli brune.
De hvite Rex var av bra kvalitet,ett i 95 p.
Dalmatiner i svart manglet en del på de
fleste punkter.
De blå Rex hadde en del minuser når det
gjelder farge, ellers ok. Det samme kan
også sies om zobel brun og chinchilla.
Som en liten oppsummering av et flott ar-
rangement og skue, er det pels og farge
det bør jobbes litt ekstra med når det gjel-
der våre firbente venner. - Per-Egil Hagen
Gruppe 2: Gruppeleder for de mellom-
store raser var Kjell Helge Jåtun, og de
andre dommere var: Erik Rasmussen,
Marianne Myki og Gullik Klepaker.
Kjell Helge har overlevert TK disse kom-
mentarer på gruppas 7 raser: Først takk
til alle dommere for et godt samarbeid.
Bourgogne: Kun 5 påmeldt, alle fra Hilde
Krogedal, som får ett i 94,5 og to i 94 p.
Bourgogne er en rase som har sett lik ut
i flere år. Her finnes mange fine dyr, men
generelt sett så har flere tynn pels og sva-
ke forparti. Rygglinje og krysset er bra.
Presentasjonen er også bra, men en har
lett for å havne i 93-94 poeng.Pelskvalitet
og farge er stort sett greit, men enkelte
har noe soting på ørene.
Hvit Land: 68 påmeldt, 14 dyr tildeles 95
poeng. Petter Torsen og Knut Eide får
begge 285 og topp plasseringer. Men, jeg
må nok en gang mase om presentasjo-
nen,da alt for mange Hvit Land legger seg
ned når de kommer på dommerbordet.
Selvsagt finnes det lyspunkter, da enkelte
presenterer seg bra, så en oppfordring til
oppdretterne; bruk disse i avlen. Pelsen,
den varierer mye, fra tynn til fyldig og god
pels, og fra bløt til god kvalitet, men de
fleste har en bra pels. Og i Hvit Land var
det jo mange som fikk gode resultater,

men slik som jeg ser det, er det også gode
muligheter til forbedring, så lykke til.
Belgisk Hare: 48 påmeldt fra 6 utstillere.
Ett dyr i 95,5 og 8 i 95 poeng. Fin 4.-plass
til Johan Viker. Dette er jo gruppas mest
spenstige rase. Belgisk Hare er en veldig
fin kanin når den presenter seg på sitt
beste. Jeg vet ikke helt hva som har
skjedd, men jeg kan ikke huske at så
mange harer var så urolige når de kom-
mer opp på bordet. Meget synd at de
oppfører seg slik, for det er en rase med
stort potensiale (noe poengsummene vi-
ser). Men du så gøy det kunne vært hvis
alle var noe roligere. Pelsen er bra, og
fargen mener jeg er blitt bedre på de
fleste, med god mellomfarge og bunnfar-
ge, slik som det skal være.
Sallander: 3 dyr, alle 21 mnd., fra Øystein
Tvedt. Her er det pelsen som må komme
i orden, for de har god kropp og presen-
tasjon. Får Sallander en hel felling, vil nok
flere poeng komme.
Thyringer: 61 påmeldt fra 7 utstillere.
Mange gode dyr i denne rasen. Er de i or-
den i pelsen, så er Thyringer bra. Fargen
var bra, med kremfarget bunnfarge, altså
få dyr som hadde blått i bunnfargen.
Presentasjon og kropp er generelt sett
bra. 5 dyr får  95 poeng og her fant vi
også en i 96, en gammel hann på 33
mndr., til Nils Per Igland,oppdretter Anne
Christine Arnestad. Gratulerer til Nils Per
med en fin 2.-plass og lykke til videre! 
Alaska: 42 dyr påmeldt fra 5 utstillere.
Men, har Alaska’en tapt seg litt? Hadde
ventet at vil skulle finne flere toppdyr i
denne rasen. Mange hadde noe lang og
uryddig pels, noe som også går ut over
fargen,da noen av glansen blir borte.Men
det er selvsagt fortsatt flere gode dyr i
Alaska, og kropp og presentasjon er som
før meget bra. 6 dyr får 95 poeng, og vi
finner dagens andre 96’er, dette var også
en gammel hann, og som også blir BiS.
Gratulerer Johnny, med en fin 3.-plass.
Liten Tysk Vedder: 11 dyr påmeldt fra 2
utstillere. I rasen finner vi dyr med godt
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rasepreg og gode kropper, og det er fort-
satt pelsen som er problemet. Felling og
bløt, er det som går igjen, så her er det en
stor jobb å gjøre. Et minus var at noen
prøvde «å lure» dommerne med vekta,
men 1 kilo blir i det grovste laget.
Som avslutningskommentar vil jeg si at
det alltid er morsomt å dømme i mellom-
store raser. Mange dyktige oppdrettere
bak, gjør dommerjobben «enkel og gøy».
Til slutt vil jeg legge til noen ord som
gjaldt alle rasene;det så ut for meg som at
mange dyr var på vei ut i pelsen. Mange
hadde begynt å småfelle på skulderparti-
et og i nakken. Dette går ut over kvali-
teten og fargen blir selvsagt alltid svek-
ket, slik at en ikke oppnår den aller beste
poengsum.Lykke til alle oppdrettere med
kaninene i den videre avlen! - Kjell Helge

Gruppe 3: Gruppeleder var Johnny Lys-
haug, og han forteller oss dette: Først
vil jeg takke utstillingsarrangør for godt
gjennomført arrangement. Takk til over-
dommer Thormod Saue for godt samar-
beide og godt tilrettelagt bedømmelse.
Takk også til mine meddommere Elina
Jokinen, Paul Erik Søndergaard, Kjell
Carnbrand, Erik Arntzen, Sigbjørn Thor-
valdsen og Njell Kulbrandstad. Jeg har
følgende kommentarer og inntrykk til de
respektive rasene i gruppen småraser:
Liten Chinchilla: 9 dyr fordelt på 2 utstil-
lere.Vi fant ingen toppdyr i rasen, to ble
nullet for hakepose. Det var ujevn kvali-
tet, beste dyr i rasen fikk Johan Halsne
med ei hu på 94,5 poeng.
Deilenaar: 12 dyr fordelt på 3 utstillere.
Her var felling og bløte pelser, så de fikk
ikke vist sine beste sider. Noen av dyrene
hadde veldig mørk farge og noen hadde
for bredt belte av mellomfargen. Geir
Nordvik ble best i rasen med en gruppe
hanner på 280,5 poeng.
Marburger Ekorn: 8 dyr fra 2 utstillere.
Dette er en rase i fremgang. Den har blitt
bedre i kroppsform og presentasjon. Jeg
vet det jobbes seriøst blant flere oppdret-

tere med denne rasen. Mathilde Eriksen
ble best med samling 3,0 på 284 poeng.
Perle Ekorn: 28 dyr fra 4 utstillere.
Mange jevnt bra dyr, men toppene mang-
let. Det var dyr med god kropp, god pels
og farge, men det var kun 3 dyr med 38
poeng i kropp. Noen mangler litt på pre-
sentasjon og noen har litt svake forparti-
er. Andre var litt uferdige på bakpartiet
og det går utover både farge og pelskvali-
tet. Da mange års beste utstiller i Perle
Ekorn, Anne-Lise Tveten, dessverre ikke
stilte denne gang, ble det den ikke ukjen-
te junioren, Kari Jørgenrud, som ble best
i rasen med en stamme på 283,5 poeng.
Engelsk Schecke: 36 dyr fra 3 utstillere.
Flere dyr med antydning til hakepose.
Noen har mye hvite hår i ålestreken og en
del har sammenvokste flekker på kropps-
tegningen. Fortsatt gode til å presentere
seg. Beste utstiller ble Tore Hadland med
en gruppe hanner på 284 poeng.
Liten Havana: 13 dyr fra 2 utstillere. Noe
svake kropper, kun en med 38. Noen har
for grunn dekkfarge, slik at bunnfargen
nesten slår igjennom. Beste utstiller i ra-
sen ble Svein Magne Josdal med 283 p.
Hollender: 46 dyr fra 5 utstillere. De
fleste kan bli klart bedre i presentasjon
og kroppsform. Men det ble vist mange
dyr med bra hodet og kroppstegning.
Egil Meihack stilte en flott hann på 95,5
poeng.Han ble også beste utstiller i rasen
med en stamme på 283,5 poeng.
Sachsengold: 13 dyr på 5 utstillere. Far-
gen begynner å bli bra, men det må job-
bes for å fa bedre kroppsform. Beste ut-
stiller ble Line Larsen med en stamme på
281,5 poeng.
Liten Sølv: 54 dyr på 8 utstillere. Rase i
fremgang med god kroppsform og bra
farge. 16 dyr med 38 poeng i kroppsform
og en med 38,5 poeng. Best i rasen ble
Johnny Kirkebirkeland med en stamme
på 284,5 poeng.
Tan: 145 dyr fra 21 utstillere. Den største
rasen på LU. Her stiller det toppdyr med
forskjellige gode kvaliteter. Kroppsform
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og tegningens farge må det derimot job-
bes med. Det var mange med lys og ujevn
tegningsfarge. Det var totalt 30 Tan med
19 poeng i kropp. Britt+Sigrun Nordskog
ble best med samling hanner i 285,5 p.
De hadde også bra dyr med bra kropper,
hele 8 dyr med 19 poeng på kroppsform.
Zobel: 10 dyr fra 1 utstiller. Ikke helt på
topp i farge og tegning. Det manglet også
litt på kroppsformen.Tor Gillerholtmoen
fikk som eneste utstiller en stamme på
281,5 poeng. -  Johnny Lyshaug

Gruppe 4: Gruppeleder var Svein Lund-
gren, han vil meddele oss følgende:
Først vil jeg takke for tilliten jeg ble vist
med å være gruppeleder i gruppe, dverg-
raser. Meddommere var: Ove Vanting,
Danmark, Laura Methonen, Finland, Tor
Arve Kristoffersen og Randi Strøm,
Takker gruppa og overdommer Thormod
Saue for godt samarbeid.
Dvergvedder: 126 dyr påmeldt, fra 30 ut-

stillere.Viltgrå var de beste, med gode ty-
per og kropper. 6 dyr i 95 poeng, som til-
hørte: Kari Jørgenrud 2x95, Merete Engh
2x95, Karoline Klepaker 95 og Samuel
Egeland 95.
Løvehode: 2 dyr påmeldt, fra 2 utstillere.
Ett som møtte - og det fikk 0 poeng.
Hermelin: 132 dyr påmeldt fra 25 utstille-
re. Ett dyr i 96, ett dyr i 95,5 og 15 dyr i
95. Geir Hamre stilte 12 dyr og fikk og
fikk denne bedømmelse: 96, 95,5, 5x95,
3x94,5 og 2x94 poeng. Meget bra! Alle
var i varianten hvit rødøyet. Han ble også
gruppevinner med den i 96.Vant også ut-
stillingen med 286,5 poeng. Terje Engh
fikk 3x95, Marte Larsen 2x95, Grete
Moskvil 95, Rolf Ludvigsen 95, Arild
Netland 95, Arian Ødegård 95 og Arild
Schonhowd 95.
Dverghare: 17 dyr påmeldt fra 2 utstille-
re. Ett dyr i 95,5 og 4 dyr i 95 poeng.Alle
tilhørte Roar Strand,som stilte 16 av dyra,
Gro Hjelm stillte ett dyr. -  Svein Lundgren

Elite (kasse)utstilling 24. april 2004
på Kirkelund skole i Skiptvet

Det konkurreres om følgende:
Klasse H: Enkeltdyr hanner, rasevis.
Klasse G: Elitegruppe, 4 hanner uavhengig av rase.
Klasse D: Hu med kull.
Lagkonkurranse: Forhåndspåmelding: 12 dyr min. i 5 raser

hvorav 10 dyr i 5 raser blir tellende.
Kaninhopping: Kroket bane middels/vanskelig. Høyde elite.

NKFs innmeldingskort må være poststemplet senest 14. april og sendes:
Harald Frorud, Elgv. 13, 1816 Skiptvet. Vekt påføres kortene ved innsendelse.
Påmelding hopping: Marianne Olafsen, Bjørndalv. 20,
1708 Sarpsborg. Innmeldingsavgift betales ved frammøte:
kr 50 pr ktl.nr. + tillegg på kr 10 pr dyr i kl G.
Hopping: kr 25 pr øvelse.
Innlevering av dyr: lørdag 24. april - før kl 09.00.
ALLE ØNSKES VELKOMMEN til ELITEUTSTILLING i SKIPTVET!
hilsen Østfold Avlslag for Kaniner
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1. Geir Hamre, Jæren, Hermelin hvit rødøyd 286,5
2. Nils Per Igland, Sørlandet,Thyringer 286
3.Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 285,5
4. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare 285,5
5. Brit+Sigrun Nordskog, Drammen,Tan svart   285,5
6. Petter Thorsen, Rogaland, Hvit Land 285
7. Knut Eide,Trøndelagen, Hvit Land 285
8. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener hvit 285
9. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,Tan svart  285
10.Thormod Saue, Drammen, Wiener hvit 285
11. Erik Arntzen, Indre Østland, Alaska 285
12.Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd   285
13. Samuel Egeland, Sandnes, Fransk Vedder   285
14. Jonny Kirkebirkeland, Bergen, Liten Sølv    284,5
15. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Liten Sølv     284,5
16. Karl Meihack, Rogaland, Hvit Land    284,5
17. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvitrødø. 284,5
18.Torund Høie Thorvaldsen, Jæren, Satin elf. 284,5
19. Marte Larsen, Jæren, Hermelin viltgrå 284,5
20. Grete Årsvoll, Jæren, Rex castor 284,5
21. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare 284,5
22. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgr  284,5
23.Tore Askeland, Sørlandet,Tan svart 284,5
24. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land 284
25. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå 284
26. Bjarte Halsne, Rogaland,Tan svart 284
27. Anne Duvsethe, Nord-Trøndelag, Hvit Land    284
28 Rolf Ludvigsen, Larvik&S. Hermelin hvit r.ø. 284
29. Cato Smørgrav, Drammen, Hvit Land 284
30. Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv svart     284
31. Anne Lise+Kåre Tvedt, Møre, Belgisk Hare     284
32. Geir Hovde, Oslo&Akershus, Tan svart 284
33 Mathilde Eriksen, Sarp., Marburger Ekorn       284
34. Karoline Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder    284
35.Tore Hadland, Jæren, Engelsk Schecke svart 284
36. Egil Meihack, Rogaland, Hollender  283,5
37. Merete Engh, Grenland, Dvergvedder viltgr 283,5
38. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv svart     283,5
39. Pål Eirik Iversen, Oslo&Akershus,Tan sv. 283,5
40. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 283,5
41. Alf Gunnes,Trøndelagen,Tan svart 283,5
42. Arian Ødegård, Jæren, Hermelin viltgrå 283,5
43. Gaute Jåtun, Rogaland, Hollender  283,5
44. Alf Thorsen, Sørlandet, Stor Sølv svart 283,5
45. Bjørn Egeland, Rogaland,Tan svart 283,5
46. Oddmund Veka, Sogn&Fjordane, Thyringer  283,5
47. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender 283
48. Steinar Aase, Sogn&Fjordane, Blå Wiener    283
49. Arild Netland, Rogaland, Hermelin hotot      283
50. Alf Thorsen, Sørlandet, Stor Sølv viltgrå 283
51. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener hvit 283
52. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare 283
53. Svein Magne Josdal, Sandnes, Liten Havana  283
54. Anne Christine Arnestad, Dram.,Thyringer   283
55. Roger Nesvik, Jær., Engelsk Schecke mad. 282,5
56. Arild Schonhowd, Sarp., Hermelin viltgrå     282,5
57. Rannveig+Vegard Halseth,Tøn., Wienerhvit 282,5
58. Nils Helland, Haugaland, Stor Havana 282,5
59. Reidun Pettersen, Sarp., Angora hvit r.ø. 282,5

60. Grete Moskvil,Tøn., Hermelin lutino 282,5
61. Kristin+AsbjørnOttesenSteinskog,Jær.,Tan 282,5
62. Knut Eide,Trøndelagen,Thyringer 282,5
63. Magnor Ølberg, Rogaland, Engelsk Schecke   282
64. Annar Sollien, Indre Østland, Beveren blå   282
65.Tor Arve Kristoffersen, Indre Østland,Tan   282
66. Johan Viker, Sarpsborg, Trønder   282
67. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit-rødøyd  282
68. Oddvar Stangeland, San., Fransk Vedder kap  282
69. Raymond Netland, Rogaland, Hermelin chin  282
70.Tore Askeland, Sørlandet, Wiener hvit 282
71. Hedvig Rosenvinge,Tønsb., Dvergvedder     282
72. Kent Rune Eriksen, Sarp., Dvergvedder 282
73. Arild Gundersen, Jæren,Tan svart 282
74. Kjell Birger Frøyland, I.Øst., Belgisk Kjempe   95
75. Samuel Egeland, Sandnes, Dvergvedder     95
76. Marius Reigstad, Bergen,Tan svart 95
77. Leif Opsund, Sarpsborg,Thyringer 95
78. June Årøe+Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit  95
79. Hilde Krogedal, Jæren, Bourgogne 281,5
80. Erna+Harry Giller, Midt-Telemark,Tan svart  281,5
81.Tor-H. Gillerholtmoen, I.Østl., Zobel blå 281,5
82. Malvin Emblem, Bergen, Beveren blå 281,5
83. Line Larsen, Grenland, Sachsengold 281,5
84. Solfrid Sollien, I.Øst., Dvergvedder mad. 281,5
85. Njell Kullbrandstad,Trønd.,Thyringer 281,5
86. Jan Erik Smedsrud, Dram., Fransk Vedder   281,5
87. Oddmund Veka, Sogn&Fjordane, Alaska 281,5
88. Else Sophie Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv   281
89. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Hermelin    281
90. Ann Christin Reirsølmo, Sørl., Liten Sølv     281
91. Per Bjarte Ludviksen, Møre, Beveren blå     281
92. Ingrid+Dagfinn Johansen,Tønsberg, Wiener 281
93. Malvin Emblem, Bergen, Dvergvedder viltgrå  281
94. Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Havana 281
95. Steinar Torgersen,Sørlandet, Hermelin zob. 280,5
96. Poul Christensen, Sørlandet, Belgisk Hare   280,5
97.Turid Lien, Møre og Romsdal, Hvit Land 280,5
98. Siw+Jarle Kvam, Sørlandet, New Zeal. Red  280,5
99. Roger Høyland, Jæren, Rex castor 280,5
100. Ingjerd Lien, Møre&R., Blå Wiener 280,5
101. Geir Nordvik, Jæren, Deilenaar 280,5
102. Øystein Tvedt, Møre&Romsdal, Sallander   280,5
103. Astri Reiersølmo, Sørlandet, Beveren blå   280,5
104. Arve Lilleøen,Trøndel., Liten Sølv svart     280,5
105. Svein Clausen, Grenland, Liten Sølv blå    280,5
106. Ivar Østli, Indre Østland, Belgisk Kjempe     280
107. Geir Langelandsvik, Haugal., Wiener svart   280
108. Roger Nesvik, Jæren, Engelsk Schecke    280
109. Bjørn Petter Aasheim, Sarpsb.,Tan 280
110. Jan Magne Lien, Møre og Rom.,Tan 280
111. June Årøe+Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex zob. 280
112. Ståle Bruvoll, SognFjordane, Hermelin v.grå 280

Klasse E, Avkomstklasse:
1. Erik Arntzen, Indre Østland, Alaska 473
2. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare   473
3.Torund Høie Thorvaldsen, Jæren, Satin elf. 472
4. Karoline Klepaker, Larvik, Dvergvedder v.grå  472

Resultater - Landsutstillingen 2004 i Skien
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Klasse K, Produkter:
1. Reidun Pettersen, Sarpsborg, ferdig angorav. 95
2. Anny Handeland, Midt-Telemark, f. angorav. 94,5
3.Turid Mikkelsen, Norsk Angora, ferd.angorav. 94,5

Klasse C, Sveitsisk bedømmelse:
1. Anne Lise+Kåre Tvedt, Møre&R., Belgisk Hare   96 
2.Tor-H. Gillerholtmoen, Indre Øst., Rex hvit     96
3.Tor-H. Gillerholtmoen, Indre Øst., Zobel blå   96
4. Jonny Kirkebirkeland, Bergen, Liten Sølv   95,5
5. Stall Smørås, Bergen, Perle Ekorn  95,5
6. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare  95,5
7. Marianne Myki, Eidsvold, Angora hvit   95,5
8. Marianne Myki, Eidsvold, Angora hvit   95,5
9. Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder  95
10. Egil Meihack, Rogaland, Hollender viltsvart   95
11. Erik Arntzen, Indre Østland, Alaska 95
12. Egil Meihack, Rogaland, Hollender viltsvart   95
13. Even Andreassen, Grenland, Belgisk Kjempe  95
14. Brit+Sigrun Nordskog, Drammen, Tan svart   95
15. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,Tan svart  95
16. Geir Hamre, Jæren, Hermelin  hvit-rødøyd      95
17. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare 95

VANDREPOKALER:
Vinner LU: Geir Hamre, Jæren, Hermelin   286,5
Beste hann: Nils Per Igland, Sørlandet,Thyringer   96
Beste hu: Geir Hamre, Jæren, Hermelin hvit r.ø. 96
Beste junior: Marthe Larsen, Jær, Hermelin v.g. 284,5
Best in show:Toril+Johnny Lyshaug, Alaska   96
Best 1,2 i BK/FV: Oddvar Stangeland, Fransk Vedder 282
Beste enk. kjemper: Kjell B. FrøylandBelg.Kjempe 95  
Trønderpokalen: Johan Viker       282

NKF’s VANDRE / RASEKRUS:
Belgisk Kjempe: Kjell Birger Frøyland, I.Østl., 95
Fransk Vedder: Samuel Egeland, Sandnes  285
Beveren: Annar Sollien, Indre Østland  282
Blå Wiener: Steinar Aase; Sogn&Fjordane  283
Californian: Per Bjarte Ludviksen, Møre&Rom. 94
New Zealand Red: Siv+Jarle Kvam, Sørlandets 280,5
Wiener: Leif Laache, Oslo&Akershus  285
Angora: Reidun Pettersen, Sarpsborg  282,5
Stor Sølv: Ingvar Holmen, Sandnes  283,5
Andre st.raser: Nils Helland, Haug., St.Havana 282,5    
Rex: Grete Årsvoll, Jæren  284,5
Bourgogne: Hilde Krogedal, Jæren  281,5
Hvit Land: Petter Thorsen, Rogaland  285
Thyringer: Nils Per Igland, Sørlandets  286
Alaska:Toril+Johnny Lyshaug, Askim  285,5
Belgisk Hare: Johan Viker, Sarpsborg   285,5
Liten Tysk Vedder: Ingen kvalifisert
Sallander: Øystein Tvedt, Møre&Romsdal  280,5
White: Ingen påmeldt
Perle Ekorn: Kari Jørgenrud, Askim  283,5
Engelsk Schecke:Tore Hadland, jæren  284
Liten Havana: Svein Magne Josdal, Sandnes  283
Hollender: Egil Meihack, Rogaland   283,5
Liten Sølv: Johnny Kirkebirkeland, Bergen   284,5
Tan: Brit+Sigrun Nordskog, Drammen  285,5
Dvergvedder: Kari Jørgenrud, Askim  284,5
Hermelin: Geir Hamre, Jæren   286,5
Dverghare: Roar Strand, Eidsvoll, 284,5
Andre raser:Torun Thorvaldsen, Satin  284,5
Produkter: Reidun Pettersen, Sarpsborg  95
Hopping: Siw Hauge,Tønsb., Ilbr.Fashion Boy 75 cm

Eidsvoll-utstilling
Eidsvoll og omegn Kaf. ønsker velkommen til vår årlige vår-utstilling

16.-18. april 2004
Sted: Nore Grendehus i Nordkisa
Utstillingen er åpen i klassene: A – B – D – E – M

Innmeldingsavgift: kr 40 pr ktl.nr + kr 10 pr dyr i kl E.
NB: Avgiften betales ved innlevering av kaninene.
NKF’s innmeldingskort sendes: Kim A. Kofstad,

P.boks 28, 2071 Råholt. Skal være i hende senest 07.04.04.
Innlevering av kaninene fredag 16. april 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, og på søndag fra kl 10 til premieutdeling kl 14.
Tlf. kontakt: Kim A. Kofstad: 408 26 016, Eldar Vestvold: 63991118 / 957 50 529

Vi ønsker alle velkommen! - Hilsen Eidsvoll og omegn Kaf.



NKFs
leder
har
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Lands-
utstillingen 2004
LU i Skien: Så er nok en landsutstilling
over.Arrangementet fant denne gang sted
i Henrik Ibsens, som ble som kjent en av
verdens største dramatikere, og polfarer
Hjalmar Johansens hjemby, Skien – Tele-
marks hovedstad. Det var tre lag/fore-
ninger som stod som arrangører av lands-
utstillingen denne gang, nemlig Sørlandet
Kaninavlslag, Grenland Kaninavlslag og
Larvik og Sandefjord Kaninavlslag. Flere
av medlemmene i disse foreningene har
vært med på å arrangere flere landsutstil-
linger tidligere, så de visste nok veldig
godt hva de gikk til når de påtok seg det-
te arrangementet. Uten at jeg talte opp
eller har noen statistikk på hvor mange
besøkende det var der i løpet av helgen,
så fikk jeg et inntrykk av at det var et bra
tilsig av folk der spesielt på søndagen.
Så var det selve utstillingshallen da, og
den var virkelig flott. For publikum må
det ha vært en meget fin opplevelse,
mange kaniner og alle sammen i en bur-
høyde, luftig og fin hall, flott pyntet og
ikke minst et tiltalende premiebord.
Man var jo litt spent på antall påmeldte
dyr på forhånd og særlig ettersom det var
ny svensk rekord med nesten 2000 dyr.
Det ble altså påmeldt ca. 1304 dyr og 12
produkter i Skien,og det var vel litt under
det man hadde håpet.Kaninhopperne var
også godt representert i Skien og de fikk
arrangert sine konkurranser på en fin
måte med et stort antall publikum. Det
var påmeldt 20 deltakere i kroket bane
elite,10 deltaker i kroket bane veteran,42
deltakere i høyde elite og 27 deltakere i
kombinasjonen.
En ting som er verd å nevne er at det ble

brukt et nytt dataprogram i løpet av den-
ne helgen. Programmet har blitt utviklet
siden i fjor høst og var testet ut på et par
mindre utstillinger tidligere i vinter. Selve
bruken av dataprogrammet og dens funk-
sjoner fungerte optimalt.

Forbundstinget: Fredagen i forbindelse
med LU er rimelig hektisk, først bedøm-
melse og deretter forbundsting.Forbunds-
tinget er NKFs høyeste organ og det er
derfor særs viktig at de ulike foreninger/
lag er representert nettopp ved forbunds-
tinget. Jeg vil starte med å takke for tilli-
ten mht. gjenvalg som leder også for året
som kommer.Sakene som var oppe til for-
handlingene i forbundstinget ble behand-
let på en seriøs og effektiv måte. Samtidig
som det også duket for en del friske de-
batter, noe jeg synes vitner om at folk har
engasjement og det er meget bra. En ting
som er verd å nevne er de framtidige i
landsutstillinger som nå er bestemt:
LUU i Molde i 2004, LU i Bergen 2005 og
LUU i Sarpsborg 2005 (jeg kommer tilba-
ke med mer om forbundstinget og styrets
arbeid i neste TK). Forbundsstyret er selv-
sagt meget fornøyd med at man allerede
nå har fastsatt landsutstillingene ut 2005.
Etter det er ”stafettpinnen” ledig så det er
bare å melde sin interesse.

Høyers hotell og festen på lørdag kveld
Høyers hotell: Hotellet som de fleste bod-
de på og hvor festen ble holdt er et gam-
melt, ærverdig hotell. Det er ikke spart på
luksusen; røde skinnmøbler, krystallyse-
kroner, myke tepper. Sven Elvestad (som
visstnok var veldig høy) eller bedre kjent
som Stein Riverton døde på rom 208 18.
desember 1934. Det er historier om at
han går igjen her, som for eksempel: ”Den
18.desember 1996 ser en av hotellets ser-
vitører at en ualminnelig høy mann setter
seg i peisestuen; han er kledd i en noe
gammelmodig mørk dress. Hun går for å
betjene gjesten, men ’før jeg kom fram
til ham, var han borte. Det var umulig
for ham å gå ut av rommet uten å pas-
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sere meg, så det var litt rart’.Dette skjed-
de på hans dødsdag.” - Selv er jeg en per-
son med en naturvitenskapelig grunn-
holdning så jeg hadde ikke noen motfore-
stillinger mot at forbundsstyret hadde
styremøte på rom 208 på lørdag, og jeg
verken så eller hørte noe gjenferd i løpet
av helgen.
Festen lørdag kveld: Kjell Jørgenrud had-
de full kontroll som toastmaster på den
praktiske gjennomføringen av festen. Jeg
vil her nevne de utmerkelser som ble delt
ut under festen lørdag: Geir Nordvik, Ove
Vanting, Alfred Hedlund og Agnetha Jive-
mo fikk NKFs nål med krans. Svein Lund-
gren, Ådne Kristiansen, Jarle Kvam og
Poul Christensen fikk NKFs sølvmedalje.

Gullik Klepaker fikk NKFs gullmedalje.
På vegne av NKF vil jeg rette en stor takk
til arrangørene for et flott arrangement.

Europautstilling i Praha i november
Det var styremøte i europaforbundet for
kort tid siden og jeg har avventet beskjed
derfra når det gjelder om hvorvidt det
ville bli noe av den foreslåtte europaut-
stillingen i Praha eller ikke, nå i novem-
ber. Jeg mottok en e-mail nå 9. mars, som
bekreftet at det blir europautstilling i
Praha 12.-14.11. Programmet er i grove
trekk som følger: Innlevering av dyr tirs-
dag 9.11, bedømmelse på onsdag og tors-
dag,offisiell åpning av utstilling på fredag
og utstillingen avsluttes på søndag.

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

VVÅÅRR--UUTTSSTTIILLLLIINNGG
24.-25. april 2004
i Molde Skytterhall

i klassene: A, B, D, E, K, M og G* *kun én gruppe pr utstiller

Innmelding på NKFs kort, NB: poststemplet senest 13.04.04,
og sendes til: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden.

Innmeldingsavgift: kr 45 pr ktl.nr + kr 10 i kl E og G
KANINHOPPING: Høyde elite+Kroket bane elite=vandrepokal

Rett bane: Lett. Middels. Vanskelig. Alle konkurr.: Kr 20 pr kanin/pr bane (+ kr 10 i
burleie hvis den ikke er utstilt). Innmelding:Turid Lien,Tomb j.b.skole, 1640 Råde.

ALLE avgifter sendes: Møre og Romsdal Kal., Bjarne Øygard, 6265 Vatne.
Kontonr: 39101623037. Innlevering dyr fredag 23. april, kl 18-22, el. etter avtale.

Åpent: lørdag fra kl 10 til 17 og søndag fra kl 10 med premieutdeling kl 14.
Vi fôrer med høy - husk opphengbare vannkopper. Overnatting: Kviltorp

Camping, tlf. 71 21 17 42. Vi tar sikte på en trivelig sammenkomst lørdag kveld.
Kontakter: Ingjerd 71 52 34 45 - 930 94 213, Anne Lise 71 24 23 60 - 902 02 219.

Stambokføring av kaniner: NKF skal nå videre med utvikling av sitt
dataprogram. Utstillingsdelen er under kontroll. - Nå skal det startes opp
på delen for «kaninens dataopplysning»: Avstamning, bedømmelser, osv.
og statistikker som kan lages ut fra innlagt data. - NKFs styre ønsker der-
med at personer med interesse for kaniner og data, tar kontakt SNAREST!
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Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad

Hei igjen,TK-lesere og kaninvenner!
LU i Skien var vel et flott arrangement!
Trivelig utstillingshall, godt hotell med
møter og fest samme sted og i sentrum
av byen. Bedre kan det vel ikke være!
- For meg er LU en happening som gir
samme kick jeg tror de som vender til-
bake til sirkussagmuggen hver vår også
kjenner . . . - Er man først hekta, må
man bare ha det med. Selv med få år i
”bransjen” er det også blitt mange sær-
deles hyggelige og etter hvert godt kjente
å treffe fra rundt om i landet.

Stemningen i hallen, - på tampen før be-
dømmelsen starter, er noe helt spesielt.
En spenning og sågar høytidelighet jeg
egentlig ønsker å bevare selv lenge etter
at det er over! En flott pyntet hall med én
høyde på bura gir utrolig godt inntrykk
og overblikk. For oss som var bærere ble
det selvfølgelig noen svette sko og lange
armer etterhvert, men hva gjør man ikke
for å få med seg nettopp denne stemning-
en som bedømmelsesdagen på en lands-
utstilling gir. Jeg har stort sett vært bærer
på LU siden jeg begynte å stille dyr. Som
oppdretter synes jeg det gir mye gratis
kunnskap og er noe jeg anbefaler på det
varmeste. Så får man også et lite innblikk
i de utfordringene det er å bedømme
dyrene som står der, får kjennskap til
dommerne som individer med sine for-
skjelligheter på godt og vondt, samt en
god sjanse til å lære seg det man må;
respekt for ”dommer’n dømmer”.

Etter bedømmelsen og utover lørdagen,
er det tid for å kikke på resultater og fine
dyr i alle farger og størrelser.Og her er en
liten innrømmelse; Jeg blir mjå og mjuk
av enkelte kommentarer på korta, det er
ikke til å komme fra. Ikke til forkleinelse

for noen, men når det enkelte steder står;
”Mycket vackert djur” med store boksta-
ver på skrå, sender jeg en varm tanke til
dommere fra Sverige og føler de har
skjønt det! En sjelden gang en sånn kom-
mentar; - det er jammen verdt alt strevet!
For oppdrettere som er dommere selv,
kan vel mye leses av tallenes tale - i til-
legg til sikkert egne oppfatninger om
egne dyr. Jeg får bare snakke for egen
del, men positive kommentarer av den
typen – når dyret fortjener det- er rene
motivasjonsbomber!

Nå vel,denne gang var jeg jo ikke av disse
heldige. Det å gjøre fremskritt i avlen på
enkelte punkter gir nødvendigvis ikke
uttelling på resten. Det gikk ikke veldig
mye verre enn forventet, men det blir
likevel til at man håper på en positiv
overraskelse og at akkurat det dyret skul-
le hevde seg bedre. En ting er sikkert,
gode resultater kommer ikke seilende av
seg selv. Skuffelser må en bare ta på strak
arm, brette opp ermene og jobbe på! 

Hvorfor starte, hvorfor holde på . . . Sist
jeg skrev, nevnte jeg at jeg ville ha dette
fokus her i gjesteartiklene. Det er artig å
forfølge temaet. For innimellom tror jeg
mange virkelig lurer selv, kanskje særlig
en kald vinterkveld etter litt forstemmen-
de resultater, du må i stallen og ser at her
skulle vært gjort en liten om ikke større
rensejobb i bura. LU er en fin anledning
til å lufte frempå temaer som dette. De
jeg hittil har snakket med har alle en po-
sitiv energi og utholdenhet i dette å drive
på som sikkert iblant kan forundre dem,
selv i tillegg til mange av de nærmeste
rundt.En ting som går igjen er at de fleste
har hatt svært positive opplevelser med
møtet med kaninfolk i lokalforeningene.
Betyr det at det sosiale har mest å si for at
nye skal bli over tid? En forteller at med

«En oppdretters dagbok»



NKHF avholdt sitt årsmøte fredag 27/2 i
Skien. Her var det en rekke saker oppe
(ref. kommer hoppeblad). Det nye styret
hadde møte lørdag 28/2, og her ble flere
ting diskutert. Jeg skal videre komme
med noen av de viktigste punktene fra
årsmøtet og styremøtet: Det nye styret
finnes bak i TK, men ingen store endring-
er. Ny leder er Turid Lien, tidligere leder
Marit Wuttudal nå har gått på som nestle-
der. Det viktigste å merke seg, er at alle
konkurranseprotokoller heretter skal sen-

des til Ina Halsen, og hun har også ansvar
for gårdsnavn. Vi har to gårdsnavnsøkna-
der inne nå: Hippo (Malin Eriksen) og
Fiolens (Linn Kolstad). Disse vil bli god-
kjent så sant det ikke kommer inn protest
i løpet av to uker. Registrering av hoppe-
kaniner er lagt på is dette året. Det skyl-
des at registreringssystemet har brutt
sammen. Vi trenger et dataprogram for å
kunne håndtere det, og vil bruke dette
året på å utvikle et system som fungerer.
Det er dermed ekstra viktig at konkurran-
searrangørene kontrollerer hoppebøkene
og at lederne i hoppegruppene passer på
at ting fungerer i henhold til reglementet.
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huset han kjøpte fulgte en kanin med.
Det ble en til, og for å få vite mer om ka-
ninhold møtte han opp på et medlems-
møte i en lokal forening. Der var det så
hyggelige folk at det var artig å komme
igjen. Så var interessen der, såpass at det
blir umulig å slutte! En annen sier; ”Hva
skulle vi gjort hvis vi ikke hadde drevet
med kaninene . . . jeg er så aktiv at det
hadde helt sikkert vært noe annet. «Rare»
folk i foreningene, men det er det jo an-
dre steder også - og jevnt over er kanin-
folk hyggelige og reale! . . . det kan bli
gode vennskap av sånt.
Vel hjemme etter LU blir det å puste litt i
bakken.Den gode stemningen sitter igjen
og jeg synes jeg har fått et puff til å fort-
sette videre med nye mål. I skrivende
stund har alle dyrene mine også vært
gjennom egen runde med kritisk blikk,
nå med bedømmelseskort, slektskap og
egenskaper i den ene vektskåla- og nye
mål i den andre. I dag har jeg pakket og
veid slakt… men noen er også ”veid” og
funnet viktige for videre avl.
Når det gjelder Thyringer, er målene ikke
vanskelige å sette. Blant flere er det far-
gen; jevn farge, god farge, varm farge, øre-

farge, bunnfarge, ikke ujevn farge un-
der(!) - og så er det dette fine sløret da,
skal være riktige steder,passe jevnt og ”all
over”. Men god farge hjelper jo heller
ikke hvis pelsen på brystet ser ut som
en gammel barberkost ved LU-tider. En
streben etter det beste må gå veien om et
skritt av gangen. Ingen raser er ”lette”å få
til. Det tror jeg ikke. Thyringer er ikke
verre eller lettere enn andre. Det er ulike
utfordringer. Men jeg trøster meg med
at jeg nå vet enda litt mer enn i fjor, og at
jeg velger med et hakk større omhu i år.

Første kull ventes i påskeferien,og denne
skal ellers brukes til bur-”shining”, om-
tanke for de nybakte mødre og late fami-
lietimer med abborpilking femti meter
fra husveggen. Da skal jeg også tenke litt
på neste tk-artikkel som blir noe mer om
bur, fôring og andre praktiske innret-
ninger. Der får jeg vel også røpe min siste
forelskelse… lys av farge, i hvert fall
utenpå, litt tyngre i sessen,… men ble
villig med hjem fra LU i Skien!
Nyt lysere og lengre dager - og lad opp til
vårens fødselsfest i kaninstallen!

Anne Christine

NYTT fra NKHF:
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Sekretær har ansvar for oppfølging av
dommere.

Sommerleiren blir 2.-4. juli i regi av
Frei hoppegruppe, Møre & Romsdal. Mer
info kommer,men sett av sted og dato nå!

Kontingent er kr 75
- og hoppebladet vil dermed også være i
drift ut dette året. Nye redaktører er
Rebekka Haga og Line Stens-land. Jeg hå-
per folk er flinke til å sende inn stoff.
F.o.m. 2005 settes kontingenten i null og
hoppebladet nedlegges. Man vil da satse
mer på å følge opp hjemmesiden samt å
fylle TK med spennende lesestoff.
Fra 2005 vil det bli slik at hver hoppe-
gruppe sender inn en liste over aktive
hoppere, og disse er da automatisk med-
lem i NKHF så sant de har betalt kontin-
gent til sin lokalforening/NKF. - Vi vil
komme tilbake med mer informasjon om
dette etter hvert, og vil i løpet av våren
forsøke å komme i dialog med alle regis-
trerte hoppeklubber, slik at vi får oversikt
over kontaktpersoner. Ta kontakt med
NKHF dersom det har skjedd endringer i
deres hoppegruppe.

Hoppereglementet:
Ellers var hoppereglementet gjenstand
for omfattende revisjon. De endringer
som ble vedtatt, vil nå bli innarbeidet, og
nytt reglement lagt ut på hjemmesiden
og sendt ut til hoppegrupper og dom-
mere. Følgende endringer trer nå i kraft:
● Aldersgrense for hoppere:7 år (kan gjø-
res unntak dersom barnet får tett oppføl-
ging av voksne og er moden for alderen).
● Samme kanin kan ikke starte i både
høyde og lengde samme dag. Dette fordi
disse grenene regnes for å være en stor
belastning på kaninens kropp.
Samme kanin kan heller ikke starte i mer
enn en konkurranse av samme gren pr.
dag, og samme kanin kan ikke motta mer
enn en pinne/ett cert pr. dag i samme
gren. I tillegg legges det inn begrensning

på max. 4 konkurranser pr. dag pr. kanin.
● Elitekaniner kan kun starte med sin
eier og rettmessige fører (det viser seg at
det har vært mer OK for førerne enn for
kaninene). Nå gjelder de samme regler
for alle kaniner uansett klasse: Det er kun
én registrert fører og eier pr. kanin, og
man kan ikke overlate kaninen til andre.
● Det er ikke anledning til å ta klassefor-
søk i høyde og lengde.
Klasseforsøk i kroket og rett bane kan
gjennomføres dersom kaninen har 2 pin-
ner i aktuelle gren. Kaninen har to forsøk
på å klare banen feilfritt. Maxtid og korri-
geringer gjelder også i klasseforsøk.
● Korrigering dømmes også dersom kani-
nen løftes mellom hindrene.Kaninen skal
komme seg gjennom banen uten for mye
hjelp fra føreren.

Ulovlig kryssing av grensene
Styret i NKHF har registrert at hoppere
blant ”utbryterne” har vært i Sverige på
konkurranser. - Importvirksomheten er
uklar og ikke i tråd med NKF’s forståelse
av reglene. Resultatet av dette ser i første
omgang ut til å ha ført til utbrudd av lus
i enkelte av besetningene som var i
Sverige. Vi vil understreke at hoppere i
NKF ser med uro på dette, og forholder
seg selvsagt lojale til myndighetenes gjel-
dende importregler.Tidligere har styret i
NKHF vært positive til at hoppere kan
konkurrere i begge forbund. Så lenge ”ut-
bryterne” ikke forholder seg til gjeldende
importregler og ulovlig krysser grensene
med sine konkurransekaniner, kan ikke
vi godkjenne at hoppere konkurrerer i
begge forbund. Vi vil også advare mot
kjøp og salg av kaniner av/fra disse samt
annen form for kontakt mellom kaniner
i det forbund. -  Dette var de viktigste
saker som var oppe. Vi håper på et godt
samarbeide med hoppegruppene og med
styret i NKF også dette året.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss i styret
i NKHF for spørsmål eller synspunkter.

For styret i NKHF, Torild Rosenvinge, sekr.
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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      www.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

Lysfjords kaninoppdrett av Dvergvedder
i hvit blåøyd, white i svart, ev. white i blå

Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://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, Isabella, 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 i svart og brun

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 :
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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  -  Hermelin

Erik Arntzen
Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva

Tlf. 32 15 88 53 / 901 28 261
E-mail: erik.arntzen@equivalence.net

Alaska

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red

Angora  -  Tan

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 - Mob. 924 99 637

www.solbakken.vze.com
Rex i hvit r.ø., brun zobel, siameser,

madagaskar + diverse. Noe Fransk Vedder

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Marianne Almgren
3158 Andebu. Tlf. 33 44 37 42 / 976 12 205

Angora og Satinangora i flere farger
Jamora (dvergangora) - Teddy

Dvergvedder fuchs hvit blåøyet+andre farger

Audun Holt
Bergbyv. 21, 1730 Ise  - Tlf. 69148914
Mob. 91587980   audunholt@tiscali.no

Rex i: blå zobel, blå, dalmatiner, chinchilla,
svart og castor

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

Dal's Kaninoppdrett - Monica Innerdal
6610 Øksendal. e-mail: monicinn@online.no
Tlf. 71 69 04 48 / 911 07 616 / 481 29 799

hjemmeside: http://home.online.no/~monicinn
Fransk Vedder, Rex, Dvergvedder, Løvehode

Snorre Jacobsen
Bringebærveien, 7600 Levanger 

Tlf. 74 08 09 92, mob. 906 43 876 
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com

Tan sort  -  Hermelin  black&white

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 54 94 - mob. 951 72 659
Belgisk Kjempe

viltgrå og jerngrå

OPPDRETTER-ANNONSE:
PRIS 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

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

Fylkesutstilling for Østfold
Fylkeslaget var nok en gang arrangør av
årets store utstilling i Østfold, 31. jan. - 1.
febr. 2004. Rolvsøyhallen midt mellom
Fredrikstad og Sarpsborg, var arena, kan-
skje for siste gang. Politikerne i Fredrik-
stad kommune har nemlig vedtatt at det
ikke skal være tillatt med dyreutstillinger
i idrettshaller og andre offentlige lokaler
for publikum. Faren for allergi-reaksjoner
er begrunnelsen. Dermed må kaniner,
duer, høns, hunder, katter og andre dyr

beskues andre steder i fylket enn i
Fredrikstad. Det er i allefall synd for pu-
blikum.Utstillingen var et nært samarbeid
med Østfold Rasedueforening som var ar-
rangør av Landsutstilling for raseduer,
som samlet 581 duer. Fylkesutstillingen
for kaniner hadde til sammenligning sam-
let 398. Det var åpen utstilling med delta-
kelse fra foreninger i nabofylkene. Utstil-
ling for marsvin var det også plass til, ved
siden av mange og spennende stands.
Rolvsøyhallen er ypperlig til dyreutstil-
linger, lys og luftig og med en stor og fin
kafereria for seg selv. Det var som vanlig
en fin oppsatt og pyntet utstilling med
duer og kaniner i hver sin ende av hallen.
Langs veggene var det plass til ulike
stands og hoppebane. I samarbeid med
NKHF var det påmeldt et stort antall ekvi-
pasjer til hoppekonkurransen, som igjen
ble dyktig ledet av Torild Rosenvinge.
Flere av fylkets aviser var tilstede og foku-
serte spesielt på hoppingen som samler
så mange ungdommer.

BBiiSS:: HHvviitt  LLaanndd  hhuu  ttiill
LLeeiiff  OOppssuunndd,, 9966  pp
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Ser vi på fordelingen av dyr var det flest
voksne dyr (kun 28 ungdyr). Rasefordel-
ingen er annerledes enn ellers i landet
med Dvergvedder som tallrikeste, der-
etter "østfold-rasen" Hvit Land og Perle
Ekorn. Publikum kunne for første gang i
Østfold se et dyr i rasen Løvehode.
5 dommere var i aksjon.Overdommer var
Roar Strand, som hadde med seg Randi
Strøm, Erik Arntzen, Svein Lundgren og
Johnny Lyshaug.
Gladeste person (som bildet viser) var
nok Leif Opsund. Han vant og fikk også
beste dyr, Hvit Land i 96 poeng. Så fulgte
Anne-Lise med Perle Ekorn og Kai med
Wiener i svart. Statistikken forteller at 3
dyr ble belønnet med 95,5 poeng, 60 fikk
95 poeng og 72 fikk 94,5 poeng.
Resultater klasse A, voksne dyr:
1. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land 286
2. Anne Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn 285,5
3. Kai Tveten, Askim, Wiener svart 285,5
4. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare 285

5. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 285
6. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 285
7. Oddvar Antonsen, Fredrikstad, Liten Sølv 285
8. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 285
9. Leif Opsund, Sarpsborg, Thyringer 284,5
10. Edgar Oisen, Askim, Thyringer 284,5
11. Hedvig Rosenvinge, Tønsb., Dvergvedder 284,5
12. Arne Nordlie, Mysen, Hermelin viltgrå 284
13. Bjarne Berntzen, Moss, Perle Ekorn 284
14. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284
15. Bjarne Berntzen, Moss, Tan, svart 284
16. Madeleine Bergseng, Moss, Hvit Land 284
17. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare   284
18. Åge Eriksen, Moss, Tan, svart 284
19. Frank Solhaug, Askim, Hermelin hotot  283,5
20. Rannveig+Vegard Halseth, Tøn., Wiener hvit 283,5
21. Linn Andresen, Askim, Hvit Land 283,5
22. Håkon Antonsen, Fredrikstad, Thyringer 283,5
23. Ingrid+Dagfinn Johansen, Tønsberg, Wiener hvit 281
24. Grete Moskvil, Tønsberg, Hermelin lutino 283,5
25. Jonas Schiøttz, Sarpsborg, Liten Sølv 283
26. Mathilde Eriksen, Sarp., Marburger Ekorn 283
27. Mads Arneberg, Sarpsborg, Thyringer 282,5
28. Åge Eriksen, Moss, Liten Sølv, svart 282,5
29. Anja Andresen, Askim, Perle Ekorn 282,5
30. Arne Nordlie, Mysen, Hvit Land    282
31. Arne Nordlie, Mysen, Liten Havana    282
32. Willy Sørby, Mysen, Thyringer 282
33. Kent Rune Eriksen, Sarp., Dvergvedder  282
34. Arild Schonhowd, Sarp., Hermlein viltgrå  95
35. Torild+Jan Rosenvinge, Tønsb., Hermelin zob.blå 95
36. Charlotte Svingen, Tønsb., Hermelin hvit r.ø. 95
37. Jon Arneberg, Sarpsborg, Marburger Ekorn   281,5
38. Alexander Minge, Sarpsborg, Bourgogne 281,5
Resultater Klasse B, ungdyr:
1. Christer Sollie, Tønsb., Perle Ekorn 283,5
2. Asbjørn Holmen, Sarp., Marburger Ekorn   281,5

27.-28. mars: Tønsberg
annonse  i TK nr 1, side 21

3.-  4. april: Sørlandets
annonse  i TK nr 1, side 17

17.-18. april: Eidsvoll
annonse  i dette  TK, side 15

24.-25. april: Møre&Romsdal
annonse  i dette  TK, side 17

24. april: Elite Østfold
annonse  i dette  TK, side 13

3.-  4. juli: Nord-Trøndelag
2.-  4. juli: Alingsås se ann. i neste TK

LUU-04: 5.-7. november: Molde
(arr.: Møre & Romsdal)

LU-2005: 24.-27. febr.: Bergen
LUU-05: 4.-6. november: Sarp.

Utstillingsoversikt 2004/2005:

TThhyyrriinnggeerr  hhaannnn  ttiill
LLeeiiff  OOppssuunndd,, 9955  pp
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For første gang på en norsk LU, Ela Nørgaard
(dansk TK’s red.) og under også deres første,

Walter Baumgartner og Patrik Aebischer

BEST I RASEN-SLØYFER, LU-2004:
Belgisk Kjempe: Kjell B. Frøyland 95. Tysk Kjempe-
schecke: Arild Henriksen 93. Fransk Vedder: Samuel
Egeland 95. Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 93. Stor
Havana: Nils Helland 94,5. Stor Sølv: Alf Thorsen 95.
Blå Wiener: Steinar Aase 94,5. Beveren: Annar
Sollien 94,5. Californian: Per Bjarte Ludviksen 94.
Engelsk Vedder: Randi Strøm 93. New Zeal.Red:
Siw/Jarle Kvam 94,5. New Zeal.White: Arild Henrik-
sen 93,5. Trønder: Johan Viker 94. Wiener: Thormod
Saue 95. Angora: Marianne Myki 95. Satin: Torund H.
Thorvaldsen 95. Rex: Grete Årsvoll 95,5. Bourgogne:
Hilde Krogedal 94,5. Hvit Land: Petter Thorsen 95.

Belgisk Hare: Johan Viker 95,5. Sallander: Øystein
Tvedt 94. Thyringer: Nils Per Igland 96. Alaska:
Toril/Johnny Lyshaug 96. L.Tysk Vedder: Elin Stange-
land 94,5. Liten Chinchilla: Johan Halsne 94,5.
Deilenaar: Geir Nordvik 94,5. Marburger Ekorn:
Mathilde Eriksen 95. Perle Ekorn: Kari Jørgenrud
94,5. Engelsk Schecke: Roger Nesvik 95. Liten
Havana: Svein M. Josdal 95. Hollender: Egil Meihack
95,5. Sachsengold: Siw Marion Hauge 94. Liten Sølv:
Sturle Skeidsvoll 95. Tan: Snorre Jacobsen 95,5.
Zobel: Tor-H. Gillerholtmoen 94,5. Dvergvedder: Kari
Jørgenrud 95. Hermelin: Geir Hamre 96. Dverghare:
Roar Strand 95,5.

Danske Jørn Smith - en god medhjelper, her
med sveitsisk dommer Walter Baumgartner

Også for
første
gang:

Finsk
dommer
Laura
Meh-
tonen og
gruppe-
leder
Svein
Lund-
gren

MMeerr  bbiillddeerr
ffrraa  LLUU  ii  SSkkiieenn

KKjjeekktt  mmeedd
fflliinnkkee  bbæærreerree

VVii  kkoommmmeerr
ssnnaarrtt  iiggjjeenn



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
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NM i kaninhopping i Skien, 28. og 29. feb-
ruar, samtidig med LU for rasekaniner.
Hallen var meget godt egnet for både ut-
stilling og hopping, og det var avsatt god
plass til konkurransebane og bur.Det fun-
gerte bra med scene og hoppebane i hver
sin ende av hallen. Da kunne aktiviteter
foregå parallelt uten at det ble noe pro-
blem. Enkelte hoppere overnattet i hal-
len, og stemningen var god. Det var mye
publikum begge dager og arrangementet
var gjennomarbeidet godt mellom aktør-
ene. Konkurransene samlet deltakere fra
Møre & Romsdal, Jæren, Nord-Trøndelag,
Midt-Telemark, Tønsberg og Sarpsborg.
Dommere var Hilde Krogedal, Marit
Wuttudal og undertegnede som også tid-
vis fungerte som speaker.Nivået var jevnt
høyt og spennende til det siste i alle fire
konkurranser. I høyde vant Siw Hauge og
Fashion Boy med 75 cm, fulgt av Kristin
Bergan og Lizette, også 75 cm. Mari
Gynnild (NM-vinner høyde to år på rad)
kom på 3. plass med Golden Flame. Siw
Hauge fikk med seieren, napp både i
NKF’s krus og i NKHF’s pokal. Kristin
Bergan og Lizette fikk 3. cert, dermed Ch.
I kroket bane elite NM, ledet Susanne
Johansen og Elvebakken’s Gt. Ch. Nils et-
ter 1.omgang. I 2.omgang falt Nils ned på
4. plass. Hedvig Rosenvinge og Bjørndal-
en’s Ch. Heroic Jewel gikk i tet. Finalen
snudde resultatlisten: Hedvig Rosenvinge
lå på de tre øverste plasser med sine tre
kaniner etter 2. omgang, og måtte hoppe
med tre kaniner rett etter hverandre.
Presset ble såpass stort at hun ikke klarte
å innfri med Bjørndalen’s Ch. Heroic
Jewel til slutt. Susanne Johansen gikk der-
med av med seieren, og i løpet fikk
Elvebakkens Gt. Ch. Nils vist seg fra sin
beste side, og leverte en overbevisende

feilfri oppvisning. Susanne Johansen fikk
med dette sitt andre napp i NKHF’s van-
drepokal og Nils vant også sammenlagt
høyde og kroket bane.
I kroket bane veteran ledet Hedvig
Rosenvinge og Skogbakken’s Cornelius
etter 1. omgang, fulgt av Bodil Krogedal
og Happy Girl. I 2. omgang fikk Cornelius
en feil, mot feilfritt løp av  Happy Girl, og
i finalen befestet Happy Girl sin posisjon,
og gikk dermed av med seieren. Kroket
bane veteran hadde 10 deltakere, og nivå-
et var høyt også i denne NM-grenen.
For andre gang på en landsutstilling ble
det arrangert kombikonkurranse, sam-
menlagt hopping og utstilling. Det fun-
gerte nå mye bedre enn på LUU,fordi eks-
teriørbedømmelsen var fredag og ikke
kom i direkte konflikt med hoppingen.
27 kaniner deltok, og konkurransen var
svært spennende, særlig fordi et par av
storfavorittene ble nullet på utstillingsde-
len. Skogbakken’s Willy gjorde noe han
burde angre veldig på: han bet eksteriør-
dommeren, og ble straffet med 00. Ellers
hadde noen litt problemer med enten far-
ge eller vekt. Det var også to kaniner som
ble uplassert i hoppedelen, den ene fordi
den ble så brunstig at den bare ville opp

NNMM ii  KKAANNIINNHHOOPPPPIINNGG
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på fanget til føreren. I tillegg var det en
kanin som ble trukket fra hoppedelen et-
ter å ha blitt nullet på utstillingsdelen.Til
slutt fikk 25 av de 27 påmeldte plasse-
ring. Før konkurransen var det utarbeidet
nye regler for kombi, som ble lagt til
grunn. Vi valgte her å plassere også de
som var nullet på en av disiplinene. De
kom selvsagt et godt stykke ned på listen,
men for fremtiden har styret i NKHF fun-
net ut at kaninene må ha fått plassering i
begge deler for å få en totalplassering.
Dette vil sannsynligvis gjøre sitt til å øke
kvaliteten både på hoppe- og utstillings-
delen, noe som jo er selve poenget her.
Kombikonkurransen ble velfortjent vun-
net av Siw Hauge med sin vakre Sachsen-
gold, Lovely Thrianta Made for Ilebrekke
som fikk 94 poeng, ble best i rasen og

kom på 7. plass i hoppedelen. For anled-
ningen hadde NKHF kjøpt en stilig ny
vandrepokel til vinneren. Dette både for
å påskjønne denne flotte innsatsen, men
også for å understreke at vi ønsker kom-
bikonkurranse inn som et fast innslag.
Om det er mulig å få det til under LUU,får
vi arbeide videre med sammen med ar-
rangøren. Ønsket og viljen er til stede, vi
får se hvordan det løses på en god måte i
praksis.
De som leser resultatlistene, vil finne en
ny ”ærestittel” som nå er innført etter at
vi begynte med kombi, nemlig NUCH
(betyr Norsk Utstillings Champion), og to
kaniner i kombi kunne smykke seg med
den tittel.Vi får se hvor mange det blir på
neste LU. Det blir spennende å se hvem
som blir først til å kunne smykke seg med

HHaalllleenn  sseetttt  ffrraa  hhooppppeebbaanneenn
foto: Lundervold

Óver: Siw Hauge og Lovely Thrianta.
T.h: NM-vinnere: Siw Hauge, Bodil
Krogedal og Susanne Johansen ffoo
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championtittel for utstilling og hopping.
Premiebordet var pent satt opp med flot-
te pokaler, medaljer og sløyfer til de 5
beste i NM kroket bane elite og høyde,
samt til de tre beste i veteran.Da deltakel-
sen ble stor, var det satt opp ekstrapoka-
ler i høyde og kroket elite. I kombi fikk de
5 beste på hoppedelen en messingkanin,
mens de beste i kombinert fikk pokal el-
ler sløyfe. Klubbene hadde gitt fine gave-
premier som gikk til de 8 beste sammen-
lagt mellom kroket elite og høyde elite.
Duracell var sponsor og ga oss morsom-
me kaniner til premier (NM-vinnerne fikk
en hver). Premiekomitèen delte ellers ut
flg.: Eneste kjempekanin i kombi; Aina
Magnus med Kevin, Belgisk Kjempe.
Eldste kanin; Turid Lien med Edel. Beste
bad i vanngraven;Trine Brede med Made
for Madison. To ansvarlige førere som
trakk uvillige kaniner; Ingerid og Odd
Aksel og til slutt eneste voksne deltaker;
Anne Duvsethe. Torild Rosenvinge, ref.

NM HØYDE ELITE - 41 starter
1. Siw Hauge, Ilebrekkes Fashion Boy, Tønsberg 75 cm
2. Kristin Bergan og Lizette, Tønsberg  75 cm
3. Mari Gynnild og Ch. Golden Flame, Orkdal 70 cm
4. Selma Tandberg, Prinz Trampe dFørste, Tønsb. 70 cm
5. Magnus Fossheim, King’s Antarctic Snowflake, 70 cm
6. Ingerid Klaveness,Ringsrød MoondanceMelody 70 cm
7. Susanne Johansen,ElvebakkenGt.ChNils, M.T 65 cm
8. Odd A. O. Nannerud og Sofia, M. Telemark  65 cm
9. Emilie Mossevik, Lysfjords Second Chance  65 cm
10. Turid Lien, Liagarden’s Gullit III, M&Romsd. 65 cm
11. Emilie Mossevik, SusieCurrent Silver Shadow 65 cm
12. Brita Vonstad, SkogbakkenBlue Star, Tønsb. 65 cm
13. Anne Duvsethe, Trampe-Trine, N. Trøndelag 65 cm
14. Silja Brastad, BjørndalenLightning Flash, Tøn. 60 cm
15. Linda Krogedal, VicanettRebellious Night, Jæ. 60 cm

NM KROKET BANE ELITE - 20 starter
1. Susanne Johansen, Elvebakkens Gt. Ch. Nils  1+2+1
2. Hedvig Rosenvinge, Skogbakken’s Junior, Tøn. 2+0+2
3. Hedvig Rosenvinge, Skogbakken’s Fluffy, Tøn. 1+1+2
4. Hedvig Rosenvinge, Bjørnd.Ch. Heroic Jewel, 2+0+3
5. Bodil Krogedal og Lisbodal Skippy, Jæren  2+2+3
6. Silja Brastad og Bjørndalen Lightning Flash   2+1+4
7. Turid Lien, Liagardens Gullit III, M&Romsdal  4+2+3
8. Ina Halsen, Vicanett’s Exquisite Aqua Dance  2+5+2
9. Magnus Fossheim, King’s Antarctic Snowflake 3+2+4
10. Brita Vonstad, Skogbakken’s Blue Star, Tøn. 3+4+3
SAMMENLAGT KROKET BANE ELITE+HØYDE ELITE
1. Susanne Johansen og Elvebakkens Gt. Ch. Nils
2. Magnus Fossheim og King’s Antarctic Snowflake
3. Kristin Bergan og Lizette
NM KROKET BANE VETERAN  - 10 starter
1. Bodil Krogedal og Ch. Happy Girl, Jæren   0+0+0
2. Hedvig Rosenvinge, Skogbakkens Cornelius 0+1+0
3. Bodil Krogedal, Lisbodal Captain Fernando  1+1+2
4. Hedvig Rosenvinge og Skogbakkens Vivaldi  0+2+2
5. Gro Anita Hjelm og Penky, M&Romsdal  1+2+4
KOMBI - utstilling+hopping sammenlagt - 27 starter
1. Siw Hauge og Lovely Thrianta Made for Ilebrekke
2. Selma Tandberg og Ninus Kaninus, Tønsberg
3. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Telemann
4. Aina Magnus og Skogbakken’s Vivo, Tønsberg
5. Mari Gynnild og NUCH Little Devil, Orkdal
6. Aina Magnus og Idefix, Tønsberg
7. Isabel A. Jensen og Dark Pelleborg II, Tønsberg
8. Trine Brede og Bredes Made for Madison
9. Linda Krogedal og Skogbakken’s Aristoteles
10. Gro E. Oddsen Nannerud og Ch. Julie

B.t.v.: Premieutdeling NM høyde, Kristin Bergan, Siw Hauge vinner med Ilebrekkes Fashion
Boy, Mari Gynnild, Selma Tandberg og Magnus Fossheim. B.t.h.: Premieutdeling kroket bane:

Susanne Johansen vinner med Elvebakkens Nils, Hedvig Rosenvinge og Bodil Krogedal
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 17. mars 2004

Askim og omegn Kaninavlsforening    40
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.
Hopping: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim, tlf. 69 88 55 08
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   0
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    38
Leder:Tore Landmark, Steintræbakken 7, 5238 Rådal, tlf. 982 17 211
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit, tlf. 952 21 031
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    17
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.: Kåre Midtun, Bergavn. 7, 3360 Geithus.
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    36
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 

Glåmdalen Kaninavlsforening    0
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    11
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 10 84.
Nestl.: Even Andreassen, Smievegen 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Gry C. Hartvigsen, Bjørkedalsv. 104, 3948 Porsgrunn.

Halden og omegn Kaninavlsforening     6

Haugaland Kaninalslag    0
Leder: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84.
Nestl.: Haldis Lie, Guriv. 1, 5516 Haugesund, tlf. 52 71 83 33.
Sekr.: Arvid Langelandsvik, Hinderliv., 5550 Sveio, tlf. 53 74 05 59.
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  22
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf.61 33 17 76.
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 sekretær.

Jæren Kaninalslag    42
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
web / hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk

Kragerø og omegn Kaninavlslag   9
Leder:

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  21
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   16
Leder: Ruth Meinstad, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50.
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass./nestl.: Erna Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
All post sendes sekretær.

Moss og omegn Kaninavlsforening   0
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     36
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. webside: http://geocities.com/morekal/

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    54
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74153093, mob. 456 19 214  
E-mail:knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Per Egil Hagen, Vesterheim, 7624 Ekne, tlf. 74 01 55 96
Sekr.:Tove Sakariassen, Bakkebua, 7710 Sparbu, tlf. 74 16 64 55
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      24
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.: Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64 92 51 31 / 971 73 190, e-post: slysfjord@yahoo.com
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    0
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     19
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Reidar Tjøstheim, Postv. 125, 4317 Sandnes, tlf. 51 62 02 90.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782.
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

Sandnes og omegn Kaninavlsforening   14
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    82
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Nestl.: Arne Nilsen, Klavestadåsen 2, 1747 Skjeberg, tlf. 69 16 46 17.
Sekr.: Janne Nakstad, Follog 24, 1707 Sarpsborg.
Kass.: Jon Arneberg, Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 13 65 22. 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     16
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/sekretær: Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik,
tlf. 37 08 62 23  - mob. 900 10 413.
Nestl.: Nils Per Igland,Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Kasserer: Geir Skoog, Skogstjernev 17, 4823 Nedenes, tlf. 37095724
Styrem.: Astrid Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal
Post sendes sekretær. Møte 1. tirsdag i mnd, HV-huset i Bjønnes,
Arendal, kl 19.00. Innkalling til møtene i eget medlemsblad.

Troms og omegn Kaninavlsforening    0

Trøndelagen Kaninavlsforening    51
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 4813 63, mob. 920 69 737. e-mail: asbjgr@online.no
Nestl.: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09.
Sekr.: Knut Eide, 7350 Buvika, tlf. 72 86 58 23.
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     61
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Ragnar Viken, Skjellbredholmen, 3160 Stokke.
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 22
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
Leder: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42.

Norsk Vedderklubb

Norges Kaninhoppforening
Leder:Turid Lien,Tomb v.g.skole, 1640 Råde, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Nestl.: Marit S. Wuttudal, Svorkbygda, 7320 Fannrem, tlf. 72 48 81 59,
e-mail: eggenwutt@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
Hoppebladet: Rebekka Haga og Line Stensland.
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 kassererne:
Blad nr 2 er utsendt alle medlemmer

registrert pr 17.03.2004.
Husk å meld inn dine medlemmer!

e-mail: poppy@colorprint.no



BLAD I
POSTABONNEMENT
Returadr.: Petit Grafisk,
Sjøv. 34, 4315 Sandnes
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