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KANINAVL
Såkalte «dyrevernere»
har nå i begynnelsen av mai vært på ferde
i en kaningård i Sverige (de kom selvsagt
snikende på natten) hvor en oppdretter i
Skara fikk DBF (Dyrenes Befrielse Front)
på besøk. De tok med seg 151 kaniner
hvorav 116 var unger og mange av de
andre var drektige huer (rasene var Rex
og Satin). Kaningården ble sprayet med
slagord som "Mördare" . . .
Det er utrolig hvor lite opplyste slike per-
soner kan være og at de har et slikt lite
snevert syn, at de nå tror de går rundt å
«redder» kaninene. Skremmende er det jo
for oss å se, at disse nå «nærmer seg» . . .
I Sverige har de også fått et annet stort
problem: - Der har forbundet fått brev fra
myndighetene med beskjed om at det er
forbudt å tatovere kaniner i ørene.Et slikt
inngrep skal kun utføres av en veterinær!
Svensk forbund kjemper selvsagt nå med
«nebb og klør» for å få forståelse og det
skal bli spennende å følge denne saken.
Personlig er jeg ikke i tvil om hva som
bør gjøres her hos oss snarest; og det er å
få vekk all øremerking for ukjentes øyne
og ører - før også vi får et brev.
Registreringsordningen vår har vært tema
nå på et par Forbundsting. Det har gitt
resultat av mindre registreringer på utstil-
linger - og jeg er selvsagt foreløpig for-
nøyd at det nå er stopp med at kaniner
får sitt merke på LU’er (i Sverige merker
de ikke på noen utstillinger). Som dere
sikkert oppfatter av ovenstående er min
mening at vi omgående må få bort tall og
tenger fra «dagslyset», for uansett om det
er én kanin, så er egentlig det én for mye
og som kan forårsake at . . . - tjaaaa?!

Mange vet jeg har meninger om dette, og
nå har NKFs styre opprettet et nytt utvalg
som skal se på ordningen. - Dette er det
eget innlegg om,og er også omtalt av Erik
i hans lederspalte (så se mer side 16-17).
Flere foreninger har spurt etter når tid
NKFs utstillingsprogram skal tas i bruk?
Men nå kan kommende utstillinger i årets
høstsesong se «tiden lyst i møte» - og jeg
viser til Rolfs redegjørelse omkring data-
programmet (så se side 10 i bladet).
Da blir det å krysse fingrene for at pro-
grammet for den enkelte bruker er lett
å forstå - «å håndtere», og selvsagt hviler
det da nok «en bør» på utvalget, med at
de får laget i stand en god brukermanual.

Som nevnt i blad nr 2 og 3, om Forbunds-
tinget, så var tingreferat på vei ut til alle
foreningene, og skal vel nå være mottatt
hos alle? - Er det noen som savner dette,
så vennligst gi meg beskjed!

Tette skillevegger i utstillingsbura
Da vi i «moderne tid» gikk over til et langt
enklere bursystem på våre utstillinger (da
særlig med hensyn til at disse ble lettere
og mer hensiktsmessige for opp og ned-
rigging), så var det en ting vi «glemte»:
Det var hannene som utsendte sine «strå-
ler» og etterhvert kunne de bli klissete,og
var kaninene hvite, så ble de også etter en
lang helg gule. - Sportsutvalget har hele
tiden vært opptatt av å få inn tette skille-
vegger. Nå har jo Forbundstinget bestemt
at dette er et påbud. Flere har gjort noe
med det, men noen mangler enda . . .
- Derfor må dere ta dette til mål og etter-
retning, så vi slipper mer terping om det.
TAKK for alle innsendte bidrag til bladet!

Tidsskrift for Kaninavl - 4.2004
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Siste helg før jul annethvert år arrange-
res den tyske LU, et gigantarrangement
og en opplevelse av en annen verden, i
hvertfall for en nordmann som normalt
ikke opplever utstillinger større enn 2000
dyr, her er det mer enn 10 ganger mer!

I helgen 13.-14. desember 2003 var 3 ivri-
ge norske oppdrettere; Snorre Jacobsen,
Trond Pettersen, samt undertegnede, så
heldig å få plass i bussturen som Dorthe
Hauge i Danmark arrangerte til Stuttgart
og den tyske LU. Dorthe som selv er tysk,
har i mange år arrangert bussreiser til
utenlandske utstillinger for danske opp-
drettere. - Stuttgart, en by i sydtyskland
på størrelse med Oslo, tar det 13 timer i
buss fra Danmark å nå, i tillegg fikk jo
vi reisen fra Norge, men den lange reisen
til tross, det var verdt turen.Tidlig fredag
morgen kl 6.30 startet bussen i Viborg.
Underveis plukket vi opp oppdrettere fra
hele Danmark,og også i Tyskland kom det

på 12 deltakere, slik at vi var et riktig
internasjonalt selskap. Men, etter 2 timer
eksploderte bussens motor, så vi trodde
et øyeblikk at hele turen var avsluttet før
den nesten hadde begynt, men nei da . . .
- fra motorhavariet skjedde og til vi satt
ombord i en helt ny buss, gikk det ikke
mer enn 35 minutter, det var ikke mindre
enn imponerende . . .
Sent fredag kveld ankom vi Stuttgart.

Utstillingen er åpen for publikum kun på
lørdag og søndag - men da har arrange-
mentet likevel pågått i flere dager alle-
rede. - Etter 6 ukers innmeldingsfrist,
leveres dyra på tirsdag. - Bedømmelsen
foregår på onsdag og torsdag. Fredag er
det opprydding, fotografering av dyr, osv.
Lørdag og søndag slippes altså hordene
av mennesker inn, og åpningstid lørdag
morgen var kl 7. Vi norske ville selvsagt
ikke gå glipp av et eneste minutt, så vi
bestilte drosje fra hotellet kl 6. Da vi an-

På besøk ved tysk LU
- med nær 24.000 kaniner Lørdag morgen, klokken er 6.10

- om en snau time slipper vi inn i hallene

Klokken er 6.30, katalogen er kjøpt og
studeres  -  mens vi venter på å få slippe inn

Endelig inne - i denne hallen er det 12.000
kaniner, bl.a. smårasene og dvergrasene
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kom messeområdet kl 6.10 var det alle-
rede et folkehav og mylder av mennesker
av alle nasjonaliteter på plass, og det vel-
tet inn den ene busslasten etter den an-
dre. - Vår naturlig medfødte norske be-
skjedenhet hadde vi heldigvis lagt igjen
hjemme, slik at når dørene åpnet for ut-
levering av forhåndsbestilte kataloger kl
6.30, stod vi bare 1 meter fra inngangs-
døren. Da hadde vi stått en stund og be-

skuet den ene pallen etter den andre med
kataloger fra trykkeriet ble trillet inn.
Så slapp vi innenfor dørene for å studere
katalogen, men inn til dyra slapp ingen
før på slaget kl 7.00.

Katalogen var en liten bibel i seg selv, på
600 sider - så det var helt greit å ha den
halvtimen å studere litt av opplegget.Alle
poengsummer var naturligvis ferdig tryk-
ket i katalogen, likeledes dyr som var til
salgs var anmerket ferdig med pris.

Så åpnet slusene seg, og folk fosset ned-
over rulletrappene og til salgskontoret.
Det var 10 salgsboder, alle plassert i den
ene av de fire hallene som utstillingen be-
fant seg. Det ble en "kamp på liv og død"

Hallen for kjempe-
raser og store raser,
i bakgrunnen oppe på
plattået, skimtes de
250 utstilte produkter.
I hallene var det en
mengde med stands,
og bildene nedenfor
viser noen av de
mange varianter med
bursystemer

PPrreemmiieennee
ssttåårr  kkllaarr
ffoorr  aavvhheennttiinngg



6 Tidsskrift for Kaninavl - 4.2004

for de som kjempet om dyra som var satt
til salgs.Køkultur er ikke tyskernes sterke
side tydeligvis. Mellom 1 og 2 timer i kø
måtte de fleste regne med å stå for i det
hele tatt å komme frem til en av funksjo-
nærene ved salgskontoret. Mange så ikke
på dyra i det hele tatt, de kjøpte rett fra
katalogen etter en på forhånd prioritert
liste, for mange opplever nok at de dyra
de kunne tenke seg, allerede er blitt solgt
når de selv endelig kommer frem.

Laaaaange køer for å kjøpe dyr
Etter en 5-6 timer begynte kaoset foran
salgskontoret å avta merkbart, da hadde
de fleste fått sitt tydeligvis, og etter kl 13,
var det ikke noe særlig kø overhode, og
det var jo fortsatt mange dyr igjen til
salgs. I Tyskland er det slik at når du først
har kjøpt dyr, så kan du bare ta det med
deg å gå, så det ble jo en del tomme bur
etterhvert, men det var likevel ikke så
merkbart med det antallet som var på ut-
stillingen.
Å slippe ut igjen med dyr, er en liten pro-
sess i seg selv, du blir i praksis nærmest
kroppsvisitert av vakter, og det er strenge
krav til dokumnetasjon på at du faktisk
er blitt eier av de dyr du tar med ut.
Prisen på dyrene kan ikke sies å være
direkte avskrekkende; de fleste var priset
til mellom 30 og 50 Euro (ca kr 350),men
det fantes også de som hadde priset dyr
til 250 Euro.

Selve utstillingen omfattet i alt 23.951
kaniner - med tillegg av 250 produkter
Det var ikke rekord (som forøvrig er på
36.000), men mer enn nok likevel. Jeg
vet ikke om dette er verdens største, det
er i hvertfall Europas største utstilling.
Av dette var 12.919 dyr, dvs. 53% satt til
salgs, så det sier seg selv at dette blir litt
av en salgsutstiling.

Til å bedømme dette var 370 dommere
i gang i 2 hele dager. - På utstillingens
hjemmeside på internett var det på for-
hånd lagt ut en oversikt over antall på-
meldte dyr med fargevarianter, noe som

Bur og utstyr i alle størrelser og utgaver, -  og reirkasser med innlagte varmekabler!

I Wiener hvit var det 370 dyr. Her en «typisk
tysk»; kraftig skalle, korte tykke ører og en
kan vel si det ellers slik; noe «rufsete» pels

WWiieenneerr  hhaannnn
ssoomm  ffiikkkk  9977  pp
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selvsagt var grundig utstudert i dagene
før turen. På disse siden kunne man også
følge utstillingens gang, fra innlevering av
dyr, bedømmelsen og publikumstilstrøm-
mingen, via et kamera som var plassert
inne i en av hallene, der det hvert 3 mi-
nutt ble lagt ut et nytt bilde. Dommerne
stod i grupper i en ring med 4-5 i hver
gruppe, med en såkalt "oppmann" (grup-
pedommer) for hver gruppe. - Mye av
rangeringen og premieringen foretas av
dommerne direkte, det settes ikke opp
premielister slik vi er vant med. Men
de aller beste dyra får sine utmerkelser
nevnt i katalogen, og på en stand i lokalet
kan oppdretterne hente sine trofeer, for
tyske oppdrettere er ikke opptatt av pre-
mier, men av resultater, det er en stor for-
skjell. Derfor er antall pokaler og utmer-
kelser som deles ut på en tysk LU stort
sett ikke i antall større enn på en norsk!

Innmeldingsavgiften var på 10 Euro pr
dyr (i overkant av 80 kr). I tillegg måtte
det betales 4 Euro for fôring (kraftfôr),
samt 2 Euro for leie av fôrkopper, samt
at alle som meldte på dyr var forpliktet
til å betale for 1 katalog som også kostet
10 Euro. Dette var nok en av årsakene
til at de aller fleste oppdrettere kun stilte
ut en kolleksjon på 4 dyr.
I utstillingsburene strøs det kun med
halm, riktignok et tykt lag, men når dyra
da sitter der fra tirsdag til søndag, og ikke
et eneste bur har skillevegg, sier det seg
selv at det blir mye skvetting, med derav
påfølgende lukt i lokalet.

I hallene er det naturlig nok også en mas-
se stands for alt tenkelig utstyr til kanin-
holdet, herunder bur i ulike varianter,
transportkasser, fôrkopper, fôrsystemer,
osv., ja til og med redekasser med varme-
kabler var å få kjøpt.
To dager på en så stor utstilling gjør selv-
sagt at det blir en uoverkommelig oppga-
ve å få sett hele utstillingen. En får egent-
lig sett svært lite, det blir til at en konsen-
trerer seg om de rasene en er intresert i.

Antall raser gikk opp til 48, men i tillegg
kom jo alle de ulike fargevariantene,
mange varianter vi aldri har hørt om her
i Norge. I Belgisk Kjempe kan nevnes at
disse var å se i hele 9 varianter av totalt
950 dyr, og kan nevne at det var Belgisk
Kjempe i; blå, svart, gul, chinchilla og 239
hvite.De viltgrå utgjorde alene 611.Tyske
Kjemper er et flott syn, mange av dyra
ligger på 9 kg. I antall sett under ett, er
likevel Hermelin også her den største
rasen i antall, med hele 36 ulike varianter
av i alt 2.543 dyr. Dvergvedder omtrent
det samme, her med 33 varianter. Som en
da skjønner; det finnes Hermelin og
Dvergveddder i praktisk talt samtlige far-
ger og tegninger godkjent i standarden,
med tillegg av at dvergrasene også fore-
finnes i samtlige avvikende hårstrukturer,
også her i ulike farger.

Etter dvergrasene er Liten Sølv, med sine
5 fargevarianter, en av Tysklands største
raser i antall, hele 1979 Liten Sølv var å
se, veldig mange med svært god type og
kropp, men pelskvaliteten slik vi ønsker
den skal være etter vår standard, holder
ikke helt mål. Det gjelder forøvrig nesten
alle de kaniner en ser på tyske utstilling-
er; pelsens tetthet tillegges stor vekt,
kvalitet praktisk talt ingen.
- En annen svært utbredt rase i Tyskland
er Wiener som med sine 5 fargevarianter

Totalt var det 1965 dyr i Wiener. I Blå Wiener
var det påmeldt 826 dyr. Må også nevne at
det var 105 i viltblå, 244 i svart og 422 i grå.

Blå Wiener,
hu - 97,5 p
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En stilig hann
Engelsk Schecke
blå, 96,5 p.
I rasen var det på-
meldt 227 dyr

Havana går under én
rase (mellomstor), og
det var påmeldt 426,
her en hann som var et
toppdyr og fikk 98 p.

Hermelin-hu i sølv,
fikk 95,5 p.

Liten Sølv, hann,
av den lyse type
som vi ikke ser
hos oss.
Denne fikk 97 p.

Mecklenburger
Schecke, hu, 96 p.
Det var påmeldt 204
dyr i svart, blå, rød
og thyringer-farge

Mecklenburger Schecke finnes i Danmark
- men når kommer rasen til oss?I Belgisk Kjempe viltgrå var det påmeldt

611 dyr - og så var det 239 hvite

Beste Belgisk
Kjempe, hann,
som fikk 97,5 p.
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var representert med 1965 dyr. Type og
kropp utmerker seg, mens pelsen på vel-
dig mange av dyre virket svært "lurvete".
Det må også nevnes Fransk Vedder, som i
Tyskland kalles Tysk Vedder, var fremvist i
17 varianter, herunder; blå, rød, havana,
madagaskar og selvsagt kappetegning  i 7
ulike fargevarianter. Satin som vi i Norge
kun kjenner i varianten elfenbensfarget,
kunne fremvise 15 varianter, og totalt på-
meldt 751 dyr.

Vi ble temmelig skuffet over at utstilling-
en stengte allerede kl 17.30 på lørdag, da
hadde vi jo bare vært innenfor dørene i
11 timer og nesten ikke fått sett noe av
utstillingen, vi hadde håpet at vi i hvert-
fall kunne være der frem til kl 23. Men vi
var da på plass igjen kl 8 søndag morgen,
men da hadde vi bare 1 time til disposi-
sjon før vi måtte ta til med hjemreisen,
nye 13 timer på buss, med tillegg av båt
hjem til Norge. Men det gikk så greit, vi
hadde jo så mange inntrykk å fordøye.

Det er vanskelig å tenke seg hvor stort et
slikt arrangement egentlig er for oss nord-
menn, og ikke minst hvor mye mannskap
som skal til for oppsett av bur og under
bedømmelsen. For ikke å snakke om
mengden mat og drikke: Bare i kantinen
for medhjelpere og dommere arbeidet
det 26 personer på heltid, som serverte

3400 middagsporsjoner, og det gikk med
500 brød, 500 kasser øl og 600 kasser
brus  -  dette bare til mannskapet!
Også denne gangen gikk arrangøren tom-
me for kataloger altfor tidlig.Men det løs-
te seg på en fin måte likevel. Katalogen
var i sin helhet samtidig med åpningen av
utstillingen lagt ut på internett. Dermed
var det bare å henvende seg til salgskon-
toret, som så kjørte ut de sidene fra kata-
logen som var ønskelig. Skulle man f.eks,
kun kjøpe Tan, så trengte en kanskje ikke
mer enn de sidene som de 850 Tan-dyra
stod på.

Vi fikk også tatt opp en del lysbilder fra
utstillingen, og er det noen som ønsker
å se disse, kan jeg gjerne komme på et
medlemsmøte for de som er interessert.

Neste tyske LU arrangeres i desember
2005 i Nürnberg, men for de som ikke
orker å vente så lenge, kan jo nevnes at
en mellom disse landsutstillingene, arran-
gerer "Bundesrammlershau", landsutstil-
ling for voksne hanner, som bruker å om-
fatte ca 12.000 dyr. og denne finner sted
første helg i februar 2005 i byen Erfurt
i delstaten Thüringen. Som om ikke dette
var nok, skal tyskerne arrangere Europa-
utstillingen i 2006 i Leipzig, her er det
ventet nærmere 100.000 dyr av kaniner
og fjærfe, så det er litt av hvert vi har å
se frem til.

Kaninoppdrett er en stor hobby i Tysk-
land: - Det tyske forbundet har nærmere
200.000 medlemmer og det er ca 2000
lokallag og spesialklubber i landet. Det
tyske tidsskriftet kommer ut hver 14.-dag
hele året. Sammenligner en medlemstall
og folketall med Norge,er det ca 10 gang-
er så mange som driver med kaninopp-
drett i Tyskland som i Norge.
- Denne beskrivelsen gir bare et lite innblikk
i opplevelsen av en tysk LU, jeg kan bare
gi følgende anbefaling til alle oppdretter-
kollegaer; REIS TIL TYSK LU! 

Med vennlig hilsen Pål-Eirik Iversen

Alle bilder av kaninene har vi lånt fra det
tyske blad Zeitung Kaninchen, og som dere
leste her i artikkelen pågår fotografering av

dyr på utstillingen hele fredag (i studio). Men
ikke alle bilder kan vel sies å være «proffe»,

denne Fransk Vedder-hann er den beste med
sine 97,5 p. - vel, vel. I Fransk Vedder var
det påmeldt 383 i viltgrå - totalt i rasen 771.
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Dataprogram
Utviklingen av nytt dataprogram går sta-
dig videre. Som alle kunne se under LU
fungerer programmet utmerket for kata-
log og premieberegning.
Det som ikke holdt mål var inntasting av
poengsummer. Det tok rett og slett for
lang tid å taste inn alle kortene når bare
én PC var tilgjengelig.
Dette tar vi lærdom av, mulighet for å
bruke flere datamaskiner i nettverk skal
være på plass før neste landsutstilling.
Samtidig lages resultatlisteberegning for
klassene B, C, D, H og K ferdig og pro-
grammet skal kunne skrive ut bedømmel-
seskortene.
Stambokkontoret skal også bli elektro-
nisk,dvs.at det blir en modul i det samme
dataprogrammet sammen med kobling
mot medlemsregisteret, og vil lette arbei-
det både for arrangør og stambokfører.
Den store gevinsten ved å koble sammen
flere databaser er at du da kun trenger
medlemsnummer på utstiller og reg.nr på
dyr som er registrert når du melder på
dyr (f.eks. Eliteutstilling nå på Bryne 22.
mai var de fleste påmeldte dyr registrert
i databasen på forhånd og inntasting av
dyra i dataprogrammet var da gjort på et
blunk). For voksne dyr som ikke er regi-
strert må fremdeles ”personalia” oppgis.
Påmelding kan etterhvert skje med lister,
noe som vil lette påmeldingen for alle.
Påmelding på lister har vært etterlyst av
mange, lenge.

For å få alt til å fungere er vi avhengig av
kontinuerlig oppdatering og at utstillings-
arrangører til enhver tid har ferske opp-
lysninger fra både medlemsregister og
stambokkontor. Derfor har vi lansert en
modell hvor foreninger som skal arran-
gere utstilling mottar oppdaterte baser
ved påmeldingsfristen, og returnerer dis-
se dagen etter utstillingen. Da er vi til
enhver tid i stand til å kjøre med den sist

oppdaterte versjon på alle utstillinger og
stambokkontoret er til enhver tid opp-
datert. Det legges opp til at forbundet
eier programmet, ingen foreninger treng-
er å kjøpe det, men betaler pr kat.nr. for
bruk. Dermed vil dataprogrammet koste
like mye pr dyr for en liten lokalutstilling
som for en landsutstilling.
Påmelding på lister vil frata forbundet
inntekter av kortsalg. - Som erstatning
for bortfall av inntekter vedtok forbunds-
styret på siste styremøte at det skal koste
kr 4,- pr kat.nr. i kortavgift og bruk av
dataprogrammet.

Fremdriftsplan holder godt og foreninger
som ønsker å benytte det nye program-
met i høst, tar kontakt med:
Rolf Ludvigsen, tlf. 33124597
eller mail: ro-lud@online.no

Dataprogrammets «far» Geir Nordvik,
her i arbeid under den store programtesten
i «campingkontoret» ved LU-2004 i Skien . . .

- Men Geir har ikke tatt noen pause
i utviklingen av utstillingsprogram. Det som

dette til nå har manglet av Standardens
klasser, samt andre moduler som er tiltenkt
å bli operative og samkjørte opp mot selve

utstillingsprogrammet - nærmer seg.
Så nå er det snart klar for at utstillingsarran-
gører kan få seg et «likandes» dataprogram
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Vårutstilling 2004, Nordkisa
Helgen 16.-18. april ble Eidsvoll og omeg-
n’s årlige vårutstilling arrangert i Nore
Grendehus i Nordkisa.Det ble et bra opp-
møte med 39 utstillere,28 forskjellige ras-
er og tilsammen 210 kaniner i kl A+B og
4 katalognummer i kl M+D.Som det frem-
går av resultatene i klasse A, hvor de aller
fleste dyr deltok, må jo kvaliteten på dyr-
ene sies å være meget bra, og 5 kaniner
oppnådde 96 poeng. Best in Show ble
en Belgisk Hare eid av Arild Henriksen.
Dommere var Marianne N. Myki,Tor Arve
Kristoffersen og Thormod Saue.
Resultater, klasse A, voksne dyr:
1. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare, hvit 286,5
2. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare, viltgrå 286,5
3. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Wiener, hvit 286
4. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin, viltgrå 285,5
5. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora, hvit 285
6. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener, hvit 285
7. Arild Henriksen, Belgisk Hare, viltrød 96
8. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin, blå zobel   284
9. Leif Laache, Oslo&Akershus, Thyringer 284
10. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Dverghare, hvit 284
11. Sten Burås, Aurskog/Høl., Tan, svart 284
12. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284
13. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder, viltgrå   284
14. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land 283,5
15. Arild Gundersen, Jæren, Tan, svart 283,5
16. Jorunn Grøtli, , Aurskog/Høl., Dverghare, hvit   283
17. Marthe Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin, hvit r.ø. 283
18. Inger Arnesen, Trøndel., Hermelin, viltgrå 283
19. Tor Arve Kristoffersen, Indre Østl., Tan, svart  283
20. Bengt Karlsen, Aurskog/H., Belgisk Hare viltrød 95,5
21. Thor-A. Evensen, Aurskog/h., Belgisk Hare, viltr. 282
22. Solvor Bakken, Norsk Angora, Angora, hvit 95
23. Tor Arve Kristoffersen, Indre Østl., Sachsengold  95

Resultater, klasse B, ungdyr:
1. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten wiener, hvit 281,5
2. Roger Skjølås, Eidsvoll, Liten tysk vedder, viltgrå 94,5
Resultater, klasse D, hu med kull:
1. Tor-H Gillerholtmoen, Indre Østl., Zobel, blå 93 
Resultater, klasse E, familiegruppe/avkomst:
1. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare 474
Resultater, klasse M, ungdyrssamling:
1. Kari Jørgenrud, Askim, Belgisk kjempe, viltgrå  94,5
Best i rasen: Belgisk Kjempe: 92 Kari Jørgenrud. Tysk
Kjempeschecke: 93 Arild Henriksen. Fransk Vedder: 94
Arild Henriksen. Blå Wiener: 92,5 Tor-H Gillerholtmoen.
Beveren: 94,5 Annar Sollien. New Zealand White: 93,5
Arild Henriksen. Wiener: 95 Leif Laache. Angora: 95,5
Marianne Myki. Rex: 94 June Årøe/Kim Kofstad. Hvit
Land: 94,5 Leif Opsund. Belgisk Hare: 96 Arild Henrik-
sen. Sallander: 94 Vigdis Grøtli. Thyringer: 95 Leif
Laache. Liten Tysk Vedder: 94,5 Roger Skjølås. Liten
Chinchilla: 94 Thor-A. Evensen. Deilinaar: 93 Arild Hen-
riksen. Perle Ekorn: 95 Kari Jørgenrud. Engelsk Schecke:
94 Hilde Haakenstad. Hollender: 94 Inger Nyhuus.
Sachsengold: 95 Tor Arve Kristoffersen. Liten Sølv: 93,5
Annar Sollien. Tan: 95 Sten Burås. Liten Wiener: 96
Helge Myrvold. Ørestad: 94 Tor Gillerholtmoen. Dverg-
vedder: 95 Kari Jørgenrud. Hermelin: 96 Monica Ulfsbøl.
Dverghare: 96 Roar Strand.

June og Kim hadde ansvar for sekretariat
og datakjøring (med det svenske), men de

kan altså nå se frem til forhåpentligvis bedre
«datamessige» utstillingsdager. foto: B.E.

Import av dyr
NKF/Importrådet vil påta seg å importere
dyr, i første omgang vil vi prøve å få til
en import nå i år, 13.-14. november, i for-
bindelse med Europautstillingen i Praha.
Vi vil da reise ned og ordne dette med
aktuelle selgere/godkjente eksportører.
Som det er blitt bekjentgjort til dere alle
medlemmer i NKFs arbeidsplan, vil ras-
ene innen kjemper og de store bli priori-
tert og her vil det også gis en økonomisk
bistand. Dersom noen synes dette er in-
teressant, så send en mail til:Arild G., mail
adresse: arild-gundersen@c2i.net - eller

ring tlf.: 51 48 87 59 / mob.: 992 44 614.
Siden det er vanskelig å få kjøpt «den per-
fekte kanin» ber vi dere sette opp 2 til 3
spesielle ønsker: f.eks. god kropp, pels,
tegning, osv., selvsagt må dere også oppgi
rase, antall og om hvilket kjønn.
Prisen totalt er vanskelig å forutsi,men vil
bli det som vi måtte ha av utlegg fordelt
på; antall, reise, osv., vi må bl.a. ha dyra
en mnd. i dansk karantene og har her klar
en avtale. Danske og svenske dyr må jo
også være høyst aktuelt (vil nok også bli
rimeligere), så er det ønsker her - så gi oss
tilbakemelding! Hilsen Importrådet
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Elitekonkurranse i Skiptvet
Østfold Avlslag for Kaniner arrangerte
elitemønstring på Kirkelund skole i Skip-
tvet, lørdag 24. april. Denne gang var det
slik at medlemmene bare hadde sine dyr
i fraktekassene og fikk dyra bedømt (det
blir mye arbeid å sette opp bur for så kort
tid). I alt var det påmeldt 116 hanner i
28 raser, men i 11 raser var det bare ett
dyr. Det var rasevis bedømmelse og pre-
miering. Dommerne Svein Lundgren og
Roar Strand dømte 5 dyr i 95,5 poeng,
Alaska til Toril/Johnny Lyshaug, Belgisk

Hare til Arild Henriksen, Perle Ekorn til
Anne Lise Tveten, Tan til Sten Burås og
Liten Wiener hvit til Helge Myrvold. Ved
dommernes avstemning ble Perle Ekorn
klart Best in Show. Det stilte 12 grupper
i klasse G og Helge Myrvold vant med
380 poeng, nr 2 Roar Strand 380 poeng
og nr 3 ble Toril/Johnny Lyshaug med 379
poeng.Myrvold fikk også utdelt Avlslagets
vandrepokal. 3 foreninger stilte med lag,
og Eidsvoll gikk seirende ut med 950 po-
eng, foran Askim med 948. - Og så går vi
over til mer poeng og resultater:

Tysk Kjempeschecke:
Arild Henriksen, Mysen   91 
Fransk Vedder:
Arild Henriksen, Mysen   94,5
Blå Wiener:
Kai Tveten, Askim 95
Beveren:
Vigdis Grøtli, Aurskog/H. 93,5
New Zealand White:
Arild Henriksen, Mysen    93,5
Rex:
June Årøe/Kim Kofstad, Eidsv. 95
Bourgogne:
Arne Nordlie, Mysen     94
Hvit Land:
Arne Nordlie, Mysen     95
Arne Nordlie, Mysen     95
Belgisk Hare:
Arild Henriksen, Mysen  95,5
Sallander:
Vigdis Grøtli, Aurskog/H. 94,5

Thyringer:
Mads Kr. Arneberg, Sarp. 94,5
Alaska:
Toril/Johnny Lyshaug, Askim   95,5
Toril/Johnny Lyshaug, Askim   95
Liten Chinchilla:
Thor A. Evensen, Aurskog/H. 94,5
Deilenaar:
Arild Henriksen, Mysen  94
Marburger Ekorn:
Asbjørn Holmen, Sarp. 95
Mathilde Eriksen, Sarp. 94,5
Perle Ekorn:
Anne Lise Tveten, Askim   95,5
Kari Jørgenrud, Askim       95
Anne Lise Tveten, Askim   95
Liten Havana:
Arne Nordlie, Mysen  94,5
Hollender:
Frank Solhaug, Askim 95
Bengt Karlsen, Aurskog/H. 94,5

Sachsengold:
Kjell Arne Grøtli, Aurskog/H. 93
Liten Sølv:
Oddvar Antonsen, Sarp. 94,5
Tan:
Sten Burås, Aurskog/H. 95,5
Bjørn Petter Åsheim, Sarp. 95
Liten Wiener:
Helge Myrvold, Eidsvoll       95,5
Helge Myrvold, Eidsvoll       95
Zobel:
Bengt Karlsen, Aurskog/H. 92
Dvergvedder:
Marit Jørgenrud, Askim     95
Kari Jørgenrud, Askim       95
Kent Rune Eriksen, Sarp. 94,5
Hermelin:
Eldar Vestvold, Eidsvoll     95
Dverghare:
Roar Strand, Eidsvoll 95
Roar Strand, Eidsvoll 95

Nordisk Kaninstandard
med beskrivelse av 60
raser med farge-bilder

kun  kr 375,-
Bestilles hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95
e-mail: ingrjoh2@online.no



13Tidsskrift for Kaninavl - 4.2004

Vårutstilling i Molde
Møre og Romsdal Kal’s Vårutstilling 2004
ble holdt i Molde Skytterhall 23.-25. april
2004. Det ble en utstilling vi kan være
fornøyd med, da det også kom masse
besøkende. 207 katalognr. påmeldt i 28
forskjellige raser fordelt på 54 utstillere.
De fleste stilte i klasse A (186 dyr), samt
en masse hoppekaniner som hadde kon-
kurranser både lørdag og søndag, hvor
dette som vanlig trakk mye publikum.
Til eksteriørbedømmelsen ble det utstilt
flest dyr i rasene: Hermelin, Dvergvedder
og Tan. Det er en vanskelig årstid å ha
kaniner med fin pels, men dommerne,
Erik Arntzen, Kjell Helge Jåtun og Sig-
bjørn Thorvaldsen, fant to dyr i 96 poeng:
En Tan-hann til Snorre Jakobsen og en
Hermelin-hann viltgrå til Monica Moen.
Ellers var det to dyr i 95,5 p,16 dyr i 95 p,
10 dyr i 94,5 p og 38 dyr i 94 poeng.
Lørdag kveld hadde vi et trivelig spleise-
lag med pizza, kaffe og kake. Emilie Mos-
sevik fikk utdelt medalje fra Trøndelagen
og Kåre Tvedt fikk blomster som takk
etter han gikk ut av styret vårt ved års-
skiftet, og ellers gikk det mye i kaninprat
som vanlig. Selvsagt hadde vi utlodning
og det var Njell Kulbrandstad som denne
gang ble den heldige vinner av fruktkor-
ga.Vi takker alle som tok turen til Molde
og da gjenstår det bare å si at vi i laget
gleder oss til LUU-2004 og håper mange
tar turen til Molde Skytterhall, 5.-7. no-
vember. Her er kommer noen resultater:
Resultater, klasse A, voksne dyr:
1. Njell Kullbrandstad, Trøndelagen, Thyringer 285
2. Monica Moen, Møre&Romsdal, Hermelin, viltgrå  96
3. Snorre Jacobsen, NKF, Tan, svart 96
4. Ingunn Gilde, Nord-Trøndelag, Bourgogne    284,5
5. Bjarne Øygard, Møre&RomsdalLiten Sølv, svart 284
6. Inger Arnesen, Trøndelagen, Hermelin, viltgrå    284
7. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin, rødøyd 283,5
8. Anne Karin Hustad, Møre&R., Liten Sølv, svart  283,5
9. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan, svart 283
10. Gro Anita Hjelm, Møre&R., Belgisk Hare, viltrød 95,5
11. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin, rødøyd 282,5
12. Jan Magne Lien, Møre&Romsdal, Tan, svart     282,5
13. Turid Lien, Møre&Romsdal, Hvit Land 282
14. Anne Lise+Kåre L. Tvedt, Møre, Belgisk Hare   95
15. Bodil+Odd E. Lundervold, Nord-Trønd., Rex, blå  95
16. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Beveren, blå   281

17. Per Bjarte Ludviksen, Møre, Beveren, blå   281
18. Anne Lise Tvedt, Møre&Romsdal, Tan, svart   280,5
19. Øystein Tvedt, Møre&Romsdal, Sallander 280
20. Irene Gunnes, Trøndelagen,  Hvit Land, hvit   280
21. Hilde Øygard, Møre&Romsdal, Tan, svart 280
22. Ingjerd Lien, Møre&R., Hermelin, hvit rødøyd   94,5
23. Harald Vingen, Nord-Trøndelag, Rex, castor  279
24. Else Berit Rosvold,  Nord-Tr., New Zeal.Red   94
25. Aase Rovik, Møre&Romsdal, Californian 94 
Resultater, klasse B, ungdyr:
1. Bodil+Odd Einar Lundervold, Nord-Tr., Rex, blå    95
2. Per Bjarte Ludviksen, Møre&Romsdal, Trønder   280,5
3. Ole Markus Lien, Møre&R., Dvergvedder, viltgrå 94
Resultater, klasse M, ungdyrssamling:
1. Bodil+Odd Einar Lundervold, NT, Hollender, svart  95
2. Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv, svart  95
3. Maja Lønvik, Nord-Trøndelag, Rex, svart 94              
Resultater, klasse G, elitegruppe
1. Ingunn Gilde, Nord-Trøndelag 379
2. Anne Lise+Kåre Leonard Tvedt, Møre&Romsdal 376
3. Per Bjarte Ludviksen, Møre&Romsdal 375,5
4. Ingrid Øygard, Møre&Romsdal 375,5
Resultater, klasse E:
1. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan, svart 464

Erik, Kjell Helge og Sigbjørn vurderer
Hollender-samling i klasse M. foto: Øyvind R.

Hermelin til Monica Moen i 96 p. foto: Øyvind R.
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Utstilling på Tromøya, 2.-4. april
«Tadisjonen tro» arrangerte Sørlandet sin
Vårutstilling i palmehelga i Hove Leir- og
fritidssenter. Som det fremgår av resultat-
lista var det besøk fra flere foreninger i
«øst og vest», og poengene viser også at
mange av kaninene holdt eksteriørmessig
god kvalitet. Stor Sølv til Alf Thorsen, Her-
melin til Terje Engh og Hvit Land til Cato
Smørgrav, var de tre som fremhevet seg
med sine 95,5 poeng, og som bildet viser
var det Catos hvite som fikk den erver-
dige plass i BiS-buret.Dommere var Randi
Strøm og Svein Clausen.
Resultater, klasse A, voksne dyr:
1. Terje Engh, Grenl., Hermelin, hvit rødøyd 285,5
2. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender, svart 285
3. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv, svart 285
4. Line Larsen, Grenland, Sachsengold 284,5
5. Nils Per Igland, Sørlandets, Thyringer 284,5
6. Karoline Klepaker, Lar.&S., Dvergvedder, viltgrå  284,5
7. Cato Smørgrav, Drammen, Hvit Land 284
8. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv, svart 284
9. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener, hvit 284
10. Tore Askeland, Sørlandets, Wiener, hvit 283,5
11. Tore Askeland, Sørlandets, Tan, svart 283,5
12. Poul Christensen, Sørlandets, Belgisk Hare   283,5
13. Geir Skoog, Sørlandets, Hvit Land 282
14. Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder, viltgrå 95
15. Oddvar Stangeland, Sandnes, Fransk Vedder 95
16. Karianne Belland, Sørlandets, Belgisk Hare, viltr. 95
17. Elin M. Hovde, Drammen, Hollender, svart 95
18. Astri Reiersølmoen, Sørlandets, Beveren, blå  281,5
19. Ann Christin Reiersølmoen, Sørl., Liten Sølv    281

20. Svein Clausen, Grenl., Liten Sølv, blå 94,5
21. Anne Mette Letnes, Larvik&S., Liten Havana   94,5
22. Margrethe Nilsen, Sørlandets, Hermelin chinch. 94,5
23. Margrethe Nilsen, Sørlandets, Hollender svart  94,5
24. Siw / Jarle Kvam, Sørlandets, New Z.Red   94
25. Ida Kristine Igland, Sørlandets, Thyringer    94
Best i rasen: Belgisk Hare: 95 Karianne Belland. Bever-
en: 94,5 Astri Reiersølmoen. Dvergvedder: 95 Karoline
Klepaker. Fransk Vedder: 95 Oddvar Stangeland. Herme-
lin: 95,5 Terje Engh. Hollender: 95 Gullik Klepaker. Liten
Havana: 94,5 Anne Mette Letnes. Liten Tysk Vedder: 95
Elin Stangeland. N.Zeal.Red: 94 Siw/Jarle Kvam. Perle
Ekorn: 92 Astri Reiersølmoen. Rex: 93 Margrethe Nilsen.
Liten Sølv: 94,5 Ann Christin Reiersølmoen. Sachsen-
gold: 95 Line Larsen. Stor Sølv: 95,5 Alf Thorsen. Tan: 95
Tore Askeland. Thyringer: 95 Nils Per Igland. Hvit Land:
95,5 Cato Smørgrav. Wiener: 95 Tore Askeland.

95,5 poeng og Best in Show til Hvit Land
og Cato Smørgrav 

Jæren Hoppegruppe
Vi er 7 hoppere som trener 1 til 2 ganger
hver måned. De fleste kaninene er nybe-
gynnere, men Linda og Bodil har kaniner
som er i elite. Alle mener vi at: - «kanin-
hopping é kjekt». Vi håper snart det blir
en mulighet til å få treffe andre hoppere
fra klubber i nærheten.Det er jo et stykke
til Tønsberg, men kanskje noen av oss
dukker opp der i løpet av sommeren?
Kaninene som vi hopper med er av ras-
ene Hermelin og Dvergvedder, og noen
«mix/vedderblandinger». Nå er jo avlsse-
songen godt i gang, og da håper vi på nye
hoppetalenter. Marte er også ivrig utstil-
ler og hun gjør det meget godt - ble jo
beste junior på LU i Skien, så hun håper

på fine Hermelin til dette formålet. Til
høsten håper vi å få i gang «Kombikon-
kurranse». Da ønsker vi alle lykke til med
all trening og konkurranser i sommer.H.K.

Fra.v.: Cecilie Klungtveit, Linda Krogedal,
Bodil Krogedal, Unni Berge, Marte Larsen

og Lotte Obrestad.
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Rasepokaler på LU, voksne dyr:
For Wiener gikk pokalen til odel eie på LU-04 og denne gjenoppsettes.

I tillegg vil det nå komme 3 nye, og er satt opp til følgende raser:
Deilenaar, Marburger Ekorn og Sachsengold.

Vandrepokal i klasse E:
Fra kommende LU-2005 i Bergen, vil det settes opp vandrepokal til vinner av klasse E 

(4 napp for å vinnes til odel og eie).

Internett - Hjemmesider:
For de som leter på internett og søker etter «kaninsider» oppdager at det stadig

dukker opp noen nye. Mange oppdrettere har også sine egne nettsider, og særlig
hoppere vet å profilere seg via internett. Men er du ute etter mer faglig stoff og

lærdom, og er interessert i Angorakanin, kan jeg anbefale denne: www.angora.no
Av det jeg har merket meg av foreninger som har kommet til i det siste, er disse:

Nord-Trøndelag: www.n-t-kaf.com
Trøndelagen: www.geocities.com/tronkaf/
Eidsvoll: www.ekaf.tk
Indre Østland: http://home.no.net/ikanin

Sommerutstilling på Hedmark
Indre Østland Kaninavlslag arrangerer utstilling, i samarbeid

med Liv og Leif  - Nes på Hedmark, 25. - 27. juni.
Utstillingen arrangeres på Haglund Skole,

og er åpen for alle  -  det konkurreres i klassene:
A  -  B  -  C kun for juniorer -  D og K

Norsk Angora arrangerer sin sommersamling, og i den anledning vil
Gunilla Larsholt fra Sverige være tilstede og hun bedømmer produktene.

Innmeldingsavgift kr 45 pr.katalognr. - betales ved ankomst.
NKFs innmeldingskort sendes: Tor Arve Kristoffersen,

Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik og må være postlagt senest 14. juni.
Innlevering av dyr fredag 25.06.: fra kl. 18.00 eller etter nærmere avtale.

Lørdag kveld: Sammenkomst med grilling av kaninkjøtt (medbrakt mat kan også
taes med). Kr. 25,- pr. person. Påmelding til Leif Opsund, som er bindende.

Overnatting: Campingplass like ved utstillingen. Hytter i prisklasse kr 300-410.
Bestilling av hytter - kontakt Leif Opsund, tlf. 62 35 26 59 - mob. 997 99 141 

Vi forer med høy og vann. Premieutdeling søndag kl. 14.00

Velkommen til ei fin helg på Hedmark!

Litt s
mått

og s
tort

. . .

Red.



NKFs
leder
har
ordet .   .   .

Fra forbundsstyrets møte 17. april
Vi avholdt styremøte lørdag 17. april i
forbindelse med utstillingen som Eidsvoll
arrangerte på Nore grendehus. Så langt
det er praktisk mulig så synes jeg det er
viktig at vi prøver å avholde styremøtene
i forbindelser med utstillinger.
Denne lørdagen gikk vi igjennom og be-
handlet faste saker samt en del innkomne
saker. Jeg kan nevne gjennomgang av
de ulike utvalg (utvalgsledere, rapporter,
arbeidsplan m.m.), tidsskriftet, landsutstil-
linger, regnskap og administrasjon.
Verdt å nevne er at ny stambokfører er
på plass i kraft av at Rolf Ludvigsen fikk
denne jobben. Jeg ønsker Rolf lykke til
med denne oppgaven. Videre synes jeg
det er viktig å gå spesielt inn på en sak
som det ble brukt mye tid på, nemlig
registrering. Johnny Lyshaug og underteg-
nede la fram et notat som er bearbeidet
noe i etterkant av møtet og innholdet er
som følger:
Systemet for registrering har vært en dis-
kusjon som har ført innen NKF i flere år.
Det var også nedsatt et utvalg i forbindel-
se med diskusjonen som framkom på for-
bundstinget i 2002. Hovedessensen i ut-
valgets forslag, som ble lagt fram på for-
bundstinget i 2003, var (1) vektleggingen
og økonomisk tilrettelegging for registre-
ringsbedømmelser og (2) at de dyra som
evt. ble registrert på utstillingene måtte
minst ha oppnådd 93 p.
Konsekvensen av dette har vært at antall
registreringsbedømmelse økt kraftig og
at det siste året ble arrangert 15 registre-
ringsbedømmelser. Et annet aspekt som
er viktig å huske på er det sosiale aspek-

tet ved arrangering av slike registrerings-
bedømmelser.
Saken var igjen opp på forbundstinget i
Skien hvor det ble bestemt at det fra nå
av ikke skulle registreres dyr på LU. Det
har blitt hevdet i etterkant at dette vil
kunne ha uheldig konsekvenser for en-
kelte raser som Angora mht. klipping osv.
Det bør jo kunne finnes praktisk løsning-
er på dette hvor disse dyrene må kunne
registreres i etterkant. Det ble kun stilt
ut 12 dyr av denne rasen i Skien, hvorav
9 ikke var registrert når de kom til ut-
stillingen. Det kan selvsagt være en del
praktiske vanskeligheter, dersom den
dommeren som dømte dyret bor på en
annen kant av landet. Det må da være
mulig å bruke bokstaven C.
Det viser seg altså at ved å ha registre-
ringsbedømmelser så får vi redusert an-
tall dyr som registreres på utstillingen
mye.Med en slik ordning så vil det kunne
skje at noen dyr som oppnår 93 p eller
mer blir registrert på utstillinger. Man en
kan tenke seg et system hvor en kombi-
nerer registreringsbedømmelser med tid-
ligere forslag som er framkommet om å
”klippe” kun i kortet på utstillingene og
at dyret blir merket seinere. Dette vil sik-
re at dyr aldri vil bli registrert på utstil-
lingene. De praktiske konsekvensene av
dette fordrer at hver forening har et fullt
bokstavsett, samt at de har en person til
å gjennomføre dette.
Et prinsipielt spørsmål som må diskute-
res på bakgrunn av de diskusjonene som
har vært: Skal den gjerningen å registrere
dyr tas vekk fra dommerne? Dette er en
ting som dommergruppa skal og bør
være med i en diskusjon på. Selvfølgelig
avhengig av svaret her så kan man minst
tenke seg tre systemer utover det som
er skissert i avsnittet over: 1) et system
basert på at løpenummer utdeles av stam-
bokkontoret, 2) basert på svensk modell
med regions- eller foreningsstambokfører
og 3) bruk av regionsbokstav.
Vi har ikke tenkt å legge noen føringer på
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diskusjonene så vi vil ikke kommentere
på disse tre forslagene her, men diskusjo-
nen hittil i den grad dette med regions-
bokstav har vært berørt, så har ikke det
vært en modell som har vært sett på som
særlig aktuell.
Forbundsstyret har altså jobbet en del
med dette siden forbundstinget og øn-
sker at det nedsettes et utvalg eller ar-
beidsgruppe,bestående av flere personer
enn de tre som ble jobbet fram det for-
slaget som lagt fram på forbundstinget i
Skjeberg i fjor. Vi foreslår at det settes

sammen av medlemmer fra datautvalget,
sportsutvalget og dommergruppe. I til-
legg er det både ønskelig og veldig viktig
at andre folk som er opptatt av disse
spørsmålene melder sin interesse om å
være med i en slik arbeidsgruppe.Videre
vil det også være viktig at alle som har
meninger om dette sender dette til ar-
beidsgruppen, slik at hvert utvalgsmed-
lem ikke bare forfekter sine egne syns-
punkter. Målsettingen er at utvalget leg-
ger fram et forslag i forbindelse med for-
bundstinget i 2005.

Registreringsutvalg
Forbundsstyret vil nok en gang se på
registreringsordningen. - Det ble jo ved-
tatt på årets Forbundsting at det ikke skal
registreres på landsutstillinger.
Ordningen med registreringsbedømmel-
ser har redusert registrering på utstilling,
men fremdeles registreres det for mye på
utstilling. Senest i april ble det registrert
et dyr i 96 poeng som måtte trekkes fra
kåringen om Best in Show fordi det ikke
er særlig vakkert med blodsøl på hvite
kaniner.
Det er derfor opprettet et utvalg som
fram til neste Forbundsting skal utarbeide
forslag til løsning på dette problemet.
Det foreligger flere forslag til måter å løse
dette på, men det er ønskelig med flere
innspill.
Nytt dataprogram for stambokkontoret
gir mye større muligheter til å håndtere
store datamengder. Dette gir anledning
til et system basert på at løpenummer ut-
deles av stambokkontoret. Noen ønsker
kanskje system basert på svensk modell
med regions- eller foreningsstambokfører
eller bruk av regionsbokstav.

Utvalgets medlemmer representerer først
og fremst sine utvalg, men tar selvfølgelig
imot ideer fra alle som måtte mene noe
om saken.

Utvalget har ennå ikke avholdt noe møte,
leder skal velges på første møte.

Rolf Ludvigsen fra datautvalget skal koor-
dinere saker og organisere første møte.
Utvalget ellers består av Johnny Lyshaug
fra sportsutvalget,Kjell Jørgenrud er opp-
dretterrepresentant, Marianne Myki og
Thormod Saue fra dommergruppen.

Rolf Ludvigsen har for tiden mange «jern i
Ilden», og skal også klekke fram en del nytt

som har stor betydning for framtiden:
Stambokføring, dataprogram for utstillinger

og annet herunder, samt være med på å kom-
me frem til en bedre registreringsordning.

Og som dere kan lese i meldingen her
- ønsker utvalget innspill fra dere!



18 Tidsskrift for Kaninavl - 4.2004

Nye Championater:
431. Dvergvedder hvit blåøyd 1,0 231/85I1 95-95-94  eier: Sølvi Lysfjord/o.: Eli Marie Vara
432. Belgisk Hare 1,0  321/L241  96-95-94,5  eier/oppd.: Thor Arne Evensen, Aurskog/H.
433. Belgisk Hare 1,0  2424/C408  96-95,5-95,5  eier/oppd.: Arild Henriksen, Mysen
434. Belgisk Hare 1,0  1411/4F350  95-95-94  eier/oppd.: Arild Henriksen, Mysen
435. Belgisk Hare 1,0  1531/L028  95-95-94,5  eier/oppd.: Arild Henriksen, Mysen
436. Zobel blå 1,0  1516/4F337  95-95-95  eier/oppd.: Arild Henriksen, Mysen
437. Zobel blå 0,1  1296/T101  95-94-94  eier: Arild Henriksen/oppd.: Bjørn Egeland
438. Zobel blå 1,0  1514/L022  95-94,5-94  eier/oppd.: Arild Henriksen, Mysen
439. Perle Ekorn 1,0 G388/2461 95-95-94,5 eier: Kari Jørgenrud/oppd.: Anne Lise Tveten
440. Dvergvedder viltgrå 1,0 G519/3402 95-95-94 eier/oppdr: Kari Jørgenrud, Askim
441. Dvergvedder viltgrå 1,0 79I5/0202 95-95-94,5 e: Kari Jørgenrud/o:Karoline Klepaker
442. Dvergvedder viltgrå 1,0 89I2/2493 96-95-95 e: Kari Jørgenrud/op: Karoline Klepaker
443. Dvergvedder viltgrå 1,0 K360/272 95-95-95 eier.Kari Jørgenrud/opp: Camilla Skjølås
444. Marburger Ekorn 1,0 A883/211 95-95-94,5 eier/oppd.: Mathilde Eriksen, Sarp.
445. Dvergvedder hvit blåøyd 1,0 K027/1513 95-94-94 e: S. Lysfjord/o: Hilde Haakenstad
446. Dvergvedder viltgrå 1,0 G291/211 95-95-95 e: Hedvig Rosenvinge/o:T. Rosenvinge
447. Rex blå  1,0  C346/1102 95-94-94  eier: Bodil/O.E.Lundervold/opp: Brynhild B. Viken

Skal du melde inn «CH-kandidat», kontakt: Tor Arve Kristoffersen, tlf. 61 17 85 82

Oslo og Akershus kaf. inviterer til vår årlige sensommerutstilling

lørdag 28. august, Lindeberg 4-H gård, Furuset
Åpen i klasse D - hunn med kull (m/egen vandrepokal)

og klasse H - rasevis enkeltdyr for voksne og ungdyr
NKFs innmeldingskort sendes innen 20. august,

til: Oslo og Akershus kaf. - P.boks 34, 1923 Sørum
Avgift: Kr 40,- per katalognummer, som betales ved

innlevering lørdag før kl 9.30. Premieutdeling ca. kl 14.
Kaninhopping i: Rett bane lett, Rett bane middels og Høyde åpen.

Påmelding innen 20. aug. til: Hilde Torp, Skogv. 16, 1406 Ski
Nærmere info. kommer i regi av NKHF.

NB: Røykfritt miljø!
Kontaktpersoner: Pål-Eirik Iversen

paal-eirik.iversen@online.no    mob. 95085174
Sølvi Lysfjord  slysfjord@yahoo.com    mob. 97173190

Hoppe-kontakt: Hilde Torp, tlf. 64 87 72 39

Oslo og Akershus
Kaninavlsforening

Oslo og Akershus
Kaninavlsforening

NB: Regler for Championat-tildeling er nå lagt ut på NKFs hjemmeside:
h t t p / / : w w w. k a n i n - n k f . n e t
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D. Johansen Husdyrutstyr tilbyr:
B. Børresen: Husdyrliv   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . kr 357,00
Åke Johansson: Kaniner for alla . . . . . . . .  . . . . . . kr 157,50
Åke Johansson: Min første kanin . . . . . . . . .  . . . . kr   42,00
Åke Johansson: «Pelsen»   . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   94,50
Monika Wegler: Min kanin . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 157,50
Monika Wegler: Kaniner . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 136,50
Monika Wegler: Dvergkaniner. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
F. Wanning: Boken om Vedderkaniner. . . . . .  . . . . kr 115,50
Erling Balle: Angorakaniner . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr 199,50
Olsson/Rebert: Fargeavl (Angora+andre) . . . .  . . . kr   94,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   33,60
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   25,20
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (flere farger) . . . .  . . . kr   21,00
Jokerskålen (flere farger) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   21,00
Vippeskålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   29,40
Drikkenippel, med T-kryss . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . kr   12,60
DrikkeskåI-automat, Rodari . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   33,60
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   16,80
Drikkeflasker, 3 dl, 6 dl  . . . . . . . . . fra kr 26,25 til  kr   29,40
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   34,65
Plast-utløp for 8 mm slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     5,25
Utløp med krane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   39,90
Vannslange, 8 mm, svart, pr meter . . . . . . . .  . . . . . kr     4,20
T-stykke / Kryss / Ende., til 8 mm slange, pr stk     kr     4,20
Vanntank, 5 liter, med utløp . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 114,45
Vanntank, 6 liter, med løst utløp  . . . . . . . . . . . . . . . kr   84,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   33,60
Skipperbur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . fra kr 136,50
Kaninbur . . . . . . str. fra 60 til 116 cm, fra kr 288,75 til 682,50
Spray-flaske mot midd/uttøy . . . . . . . . . . . . . . .  . . . kr   68,25
Burlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr     4,20
Sytang for netting, manuell . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 168,00
Syringer for netting, pr kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   78,75
Tang for klipping av klør . . . . . . . . . fra kr 68,25 til kr   76,65
Avbiter-tang (meget bra)   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 183,75

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

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

Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Ingrid og Dagfinn Johansen e-mail: ingrjoh2@online.no
Tlf.: 33 39 62 95.  Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøv. 90, 5179 Godvik. Tlf: 55264401

e-post:helge.andersen@c2i.net
Hjemside: http://home.c2i.net/storkenebb/
Rex-dvergvedder-hermelin, kasjmirdvergvedder

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

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

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

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

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

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

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
Sandnes

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

Rase-kaniner

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. 916 39 782 e-post: anetland@statoil.com
Farge-dverger/Hermelin i: hotot, hollender, brun
zobel&white, chinchilla, white, svart og «Otter»

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

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss

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

viltgrå og jerngrå

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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På jakt etter ny hoppekanin?
Avlssesongen er i full gang.Noen avler for
å utvide antall hoppekaniner med egen-
avlede,mens andre er ute etter å kjøpe en
eller flere nye kaniner. Dette er en spen-
nende tid, og utover forsommeren finnes
det et stort utvalg i forskjellige raser og
fargevarianter. Noen er ute etter en spesi-
ell fargevariant som ingen andre har, og
bryr seg ikke så mye om hvilke sjanser ka-
ninen har på utstillingsfronten, mens an-
dre satser på å finne en god kombikanin.
Uansett hvilke kriterier man velger ut fra,
bør kjøpet være grundig gjennomtenkt.
Den lille skapningen som flytter inn skal
helst få bli der. Man oppnår nemlig ingen
ting ved å stadig kjøpe nye kaniner som
man senere selger videre fordi de av en
eller annen grunn ikke innfrir forvent-
ningene.
Resultatene på hoppebanen kommer
først og fremst av systematisk og tålmo-
dig trening.

Det er imidlertid lettere å oppnå gode re-
sultater hvis kaninens fysiske utgangs-
punkt er godt.
Det lønner seg
derfor å være
kresen i valg av
kanin. Det aller
viktigste for en
god hoppekanin
er et godt gem-
ytt, god benstil-
ling og riktig fô-
ring i tidlig al-
der, slik at mus-
klene har fått ut-
viklet seg best
mulig.
Disse tingene lar
seg ikke repare-

re senere. En annen ting som er viktig er
riktig tannstilling, slik at du unngår "vok-
setenner". Alt dette finner du best ut av
hvis du kjenner oppdretteren og vet hva
slags foreldre kaninen har. Ordtaket -
”Eplet faller ikke så langt fra stammen”,
stemmer ofte forbløffende godt i kanin-
verdenen også.
Hvis det å kjøpe hoppekanin er en ren
impulshandling, er det fort gjort å la seg
”forføre”av en tilfeldig kanin, og man kan
lett glemme å sjekke ut en del viktige og
grunnleggende ting. Derfor er mitt råd til
alle som ønsker seg ny hoppekanin: Bruk
tid på å planlegge kjøpet og sats på kvali-
tet. Deretter bør du være trofast mot ditt
nye familiemedlem, og la den få alt den
trenger av godt stell, trening og konkur-
ranseerfaring, slik at den virkelig får frem
det beste i seg selv. Dessuten: Ikke kjøp
for mange nye av gangen.To til tre lett-ka-
niner er egentlig nok. Når de er kommet
litt oppover i klassene, kan du eventuelt
vurdere en ny utvidelse. -  Lykke til!
Hilsen Torild Rosenvinge (som har erfaring

innen kaninhoppemiljøet siden 1998)

Månedens kaninhoppetips:

Kanskje en fremtidig hoppekanin blant disse? . . .
Hermelin-unger i blå zobel, 20 dager gamle. Foto: Hedvig Rosenvinge
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I TK nr. 1-2004 etterlyste Sølvi Lysfjord
et ”forum” for å diskutere fargegenetikk.
Selv har jeg alltid vært veldig interessert
i kaninenes fargegenetikk og derfor tok
jeg med en gang kontakt med Sølvi. Vi
har satt i gang diskusjonen og faktaut-
veksling for fullt. ”Forumet” er derfor en
realitet allerede. Vi har bl.a. e-mailet om
wiener-genet (hvit blåøyd genet), og det-
te resulterer muligens i en liten artikkel
i TK etterhvert . . . - En amerikansk opp-
dretter av Angora i hvit blåøyd variant
har skrevet en del om dette gen på siden
http://www.psci.net/~haencaoo/bew.html

Det som står her samsvarer også med er-
faringer som Sølvi har fra sine egne hvite
blåøyde, Dvergvedder, men omfatter mer
opplysninger om såkalte ”halv-wienere”,
dvs. dyr som bare har fått hvit blåøyd
genet fra en av foreldrene.
Vi har også diskutert lux-farge, og gene-
tikken til denne, her er det også noen
”løse tråder”.

Et annet spørsmål gjelder B-genet . . .
Hva om en kanin får et jerngrå-allel fra
far (kode BE) og et gul- eller japaner-allel
fra mor (b eller bj)?
B-genparet blir da heterozygot med kode
BEb eller BEbj - men hvordan ser kanin-
pelsen farge ut da?
En danske skrev en gang i TK at BEbj blir
viltgrå med jerngrå flekker i ”japaner-
tegning”. Men andre steder står det at
kaninen blir helt jerngrå.
Hva med genkode BEb, blir denne jerngrå
eller ”noe annet”? Dette er ikke beskrevet
noe sted. En tidligere sjef sa alltid til meg:
- ”tro det kan du gjøre i kirka på søndag,
resten av uka så må vi vite....” Derfor bør
vi prøve å ”teste dette ut” i praksis. Det
er nokså enkelt - dersom man parrer en
viltgul kanin med en viltsvart, blir alle
ungene BEb. Dersom man parrer en ho-

mozygot japaner med en viltsvart blir alle
ungene BEbj. Dersom noen prøver dette
så vil vi gjerne vite hva resultatet ble.

Et tredje spørsmål angår ”vår egen rase”
- nemlig Trønderkanin.Trønder har hvite
stikkelhår. De hvite stikkelhårene er for-
skjellige fra sølvhår. Hvite hår er jo vel-
kjent hos andre raser også (bare spør Tan-
oppdrettere). Men hvordan er dette gene-
tisk? Litteraturen beskriver ikke genene
til hvite stikkelhår i det hele tatt – kanskje
fordi Trønder og Svensk Pels er nordiske
spesialiteter som tyskere og andre ikke
har tenkt så mye på?

Et fjerde spørsmål angår vår nordiske
farge Lutino. Lutino er en ”nesten-albino”
som ihvertfall jeg vet nokså lite om. Det
finnes mange rykter om Lutino, men lite
er beskrevet i litteraturen om genetikken
til denne mutasjonen. Noen sier at den
dukket opp i et japanertegnet kull, mens
andre sier noe annet.
I forrige TK nevnte Just Andersen Lutino-
genet og Lutino shadow-genet,ved å sette
opp i rekkefølge med andre A-alleler.
Dette var jo opplysninger greit oppsatt,
men det er helt klart mye som ikke er
testet ut her. Ellers var det som alltid
interessant å lese om genetikk, men det
var sneket seg inn en feil:Tan blå, hadde
”mistet”Tan-genet.

Enda et spørsmål som har dukket opp
etter våre diskusjoner er:
Hvorfor er Russer godkjent i fargene blå
zobel og brun zobel? En russertegnet
kanin kan ikke ha noe zobel-gen. Dette
er derfor nokså forvirrende betegnelser.
Antageligvis kalles fargene til blå og brun
russer for ”zobel” fordi fargen er mer
ujevn og utflytende enn på helfargede
kaniner, men dette burde kanskje endres
etter hvert? Fortsetter neste side . . .

Forum for fargegenetikk
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Hollendertunet kaninavl - Elin Hovde
Snarumsvn., 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 07 86 / mob. 905 91 433
e-post: hollendertunet@yahoo.no

Hollender i svart, viltgrå, jerngrå, madagaskar

Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund

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

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

Hei! - Jeg er en liten krabat av rasen Thyr-
in-er og er født i april i år.Vi er ikke mer
enn 5 stykker i kullet i år (se bildet neste
side). Moren min begynner nok å bli
gammel, så hun orker vel ikke så mange,
for det er fjerde sesongen hun avler ung-
er. Hun har vært utrolig flink mot oss.
- Jeg er av ganske fin stamme, for flere av
mine brødre og søstre er meget høyt be-
dømte. En av mine eldre brødre pryder
den fine utstillingsplakaten til forbundet.

Eieren min har avlet på rasen Thyringer i
20 år. Men, det er noe han ikke blir klok
på, og det er fargekoder og farger. Min
pelsfarge kalles for madagaskar, og noen
sier rødbrun. Min bokstavfargekode skal
være AA bb CC DD gg. Liten b betyr at
alle mørke fargetoner er tatt vekk, og
liten g betyr ensfarget. Etter den danske
kaninekspert Wannings bøker og lære,
skulle jeg etter bokstavfargekodene være
en ensfarget gul kanin!?
Det eieren min da lurer på, er hvor de an-
dre fargene kommer fra? Han har prøvd å
finne svar på spørsmålet, men har aldri

fått noen fornuftig forklaring. Noen gang-
er hører man: «Så var det dette sløret da,
rart man ikke gjør noe med det» . . .
- Kanskje det hadde vært lettere å gjøre
noe med det, hvis man hadde visst hvem
vi skulle parre oss med for å forbedre det.
Jeg tror eieren min vil sette stor pris på
om noen kunne gi en fornuftig forklaring
på spørsmålet.
En søster av meg som ble født i fjor, har
forelsket seg og parret seg med supergut-
ten til Lyshaug. Han Alaska’en som er den
peneste på alle utstillinger han deltar på.
Min søster er nå nedkommet med 9 svar-
te unger. Eieren min mener han skal bru-
ke noen av dem til blodsfornyelse av vår
rase. Det skal bli spennende å se om han
kommer i mål med det . . .
- det er langt fram.Men nå skal vi kose oss
med sommeren, med masse løvetann og
mye annet snadder. Kanskje ses vi på en
utstilling til høsten eller vinteren (det blir
vel ikke lett å kjenne meg igjen fra bildet)

Ha en fin sommer! - Skal også hilse fra
eieren min (han heter Leif Laache)

og ønske alle en god sommer!

Og hvilken er hvitest?
- Hvit Land eller Hvit Wiener?

Dersom noen vet noe som helst om dette
eller har andre slike ”uløste gåter”så er vi
veldig takknemlig for alle innspill og dis-
kusjoner. Vi er i gang og diskuterer og
samler opplysninger. Dersom du har lyst
til å være med og synes slikt noe er inter-
essant og spennende så må du bare bli
med! Geir kan nås pr. e-mail på:

geir.nordvik@unitech-powersystems.com
Sølvi kan nås på: slysfjord@yahoo.com

NKF har nå fått i gang en ny internett-
side, med ny design og etter hvert sikkert
også mye nytt innhold. Det er bra. Kan vi
få foreslå at vi oppretter en diskusjons-
gruppe på denne siden med mulighet for
å utveksle erfaringer og diskutere gene-
tikk? Det hadde vært spennende!

Hilsen Geir og Sølvi

AbCDg - Madagaskar - Rødbrun???
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HHvviillkkeenn  ffaarrggee  eerr  vvii:: RRøøddbbrruunn,, mmaaddaaggaasskkaarr
eelllleerr  vvii  eerr  ggjjeerrnnee  gguullee  mmeedd  bbllååssvvaarrtt  sslløørr??

I Tyskland kalles selvsagt alle kaniner
med en slik farge for «thüringerfarbig»
(etter originalen).
Men, så litt tilbake til tysk LU, der var
det påmeldt 507 i rasen Thyringer, og
under den beste hua, som fikk 97 p.

Til slutt etterlysning fra Dvergkaninklubben
ved kasserer Hilde Krogedal:
3 innbetalinger er navnløse: 10. mars kr 50
17. mars kr 100  og  22. mars kr 100
Hvem er dere? - Viktig å fylle ut giroen!
Vi er nå 28 medlemmer. Hilde, tlf. 950 50 254
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Det er ikke ofte det kommer ut bøker i
Norden om kaniner. I hvertfall ikke bøker
som også erfarne oppdrettere kan ha
både glede og nytte av å lese.
- Bent Jørgensen, som bor i Thise på Jyl-
land, har nylig gitt ut boken;
"Rexkaninen - en helt annerledes kanin.
Samt opdræt og pasning af kaniner i al
alminnelighed".

Forfatteren har i 42 sammenhengende år
drevet oppdrett på kun Rexkaniner som
sin hobby ved siden av læreryrke. Han er
nå pensjonist og kan dyrke sin hobby i
rikt monn, noe han da selvsagt også gjør,
ved at stallen er utvidet til å omfatte opp-
drett av Rex i 12 varianter i en stall med
143 burplasser.
- Selv om det handler mye om Rexkanin-
en, vil enhver seriøs oppdretter etter min
mening ha stor nytte av å lese boken der
han "øser" av sin erfaring gjennom omtale
av det daglige stell i stallen, som omfatter
alt fra: - Fôring, burbygging, rengjøring,
slakting, forberdelser til utstillinger, mer-

king og sortering, samt også diverse reise-
skildringer fra hans mange besøk på uten-
landske utstillinger.

Boken som er på nærmere 90 sider, om-
fatter dessuten forfatterens egne fotogra-
fier, alle i farger.
Som forfatteren selv skriver i bokens inn-
ledning; "Dette er ikke noe vitenskapelig
verk. Den bygger utelukkende på mine
praktiske erfaringer som kaninavler og
utstiller gjennom 42 år".
Det stemmer da også, her vil du ikke
finne tabeller over fôrenheter eller annen
grafiske angivelse av mengder og mål,
men utelukkende en innlevelse i en opp-
dretters liv, skrevet med en dertil liten
snert av ironi.
Forfatteren har et velutviklet språk, trolig
som følge av hans mange år som språk-
lærer. Den er med andre ord svært lett-
lest, og ikke så rent lite humoristisk også.

En bok jeg derfor kan anbefale alle TK’s
lesere - uansett alder eller rase!

Pål-Eirik Iversen

BOK-ANMELDELSE/OMTALE:

11-13. juni: Nord-Trøndelag
annonse i forrige TK, nr 3, side 23

25-27. juni: Indre Østland
annonse i dette TK, side 15

2.- 4. juli: Alingsås ann. i TK 3, side 18

28. august: Oslo og Akershus
annonse i dette TK, side 18

28.-29. august:Tønsberg
4.-  5. sept.:Trøndelagen

ved Trondheimsgruppa

15.-17. sept.:Tønsberg

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

20.-21. nov.:Trøndelagen

20.-21. nov.: Indre Østland
27. nov.: Reg.bed.,Tønsberg
10.-12. des.: Jæren
10.-12. des.: Askim
29.-30. jan.: Fylkes. Østfold, Askim
4.-  6. febr.: Dansk LU, Aars

11.-13. febr.: Svensk LU, Kristianstad
LU-2005: 24.-27. febr.: Bergen
12. mars: «Kasseutst.», Askim 
LUU-05: 4.-6. november: Sarp.

Dommerbestillinger:
(NB! kan nå sendes pr mail) til:

thsaue@online.no

Utstillingsoversikt 2004/2005:
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Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad

Hei igjen  TK-lesere!
Sist skrev jeg at det denne gang får bli
litt om den gode start for de minste. Det
skal det bli.
Akkurat hva som er en god start er det
sikkert mange og delte meninger om og
jeg har slett ikke noen fasit. - Men jeg
tror de fleste kan være enig i at dersom
du bruker noen minutter ekstra i kanin-
stallen, stikker ut en tur om morgenen
og sjekker litt, - hvis det ellers er kvelden
du vanligvis er der, fyller vann og evt.
høy, kaster et blikk hit og dit, kommer
feelingen av å ha god oversikt og deri-
gjennom at man vet hva man skal gjøre
og hva dyrene trenger. Jeg hadde to tom-
me huer nå, men egentlig synes jeg det
var greit, litt færre og litt bedre oversikt er
bedre for meg.

Som dere kan se på bildet under, bruker
jeg ikke redekasser. Gjorde det i starten,

men har sluttet helt. Jeg er nøye med å la
hua gå i reint bur med litt godt strø og
høy fra en god stund før ungene kommer,
slik at hun har rikelig tid til redebygging.
Jeg har sett at eldste datteren min som
har hatt noen hermelinkull opp igjennom
- der er det litt kaos i redebygging og en
tendens til å strø ungene rundt omkring.
Dårlig med napping også.

Da er det nok lurt å legge forholdene mer
til rette. Men jeg er godt fornøyd med
opplegget, både Thyringer og Stor Sølv
bygger flotte reir. Masse fin ull og en god
høyde fra underlaget. Synes det også er
lettere å ha oversikt, pluss dette at man
ikke får igjengravde kasser. På bildet er
det en varm dag, med unger som har pels
og ellers strutter av fryd og gammen. -
Ingen tapt så langt i alle fall…

En unge pjuska litt. Den nærmest bodde
i kraftfôrkoppen når det ble aktuelt å
klyve opp dit, og jeg synes magen plut-
selig var oppblåst og hard. Etter sen-
kvelds bikkjelufting sjekket jeg litt og da
er det lett å se. Ryggen opp, matt blikk,
stille og litt slapp i et hjørne. Den fikk
skikkelig magemassasje, jeg vet ikke helt
hva jeg gjorde, men holdt nå på.Vurderte
om jeg skulle ta den ut av buret, men var
vel egentlig for trøtt til å ordne og styre,
og den var ikke dårlig i magen - ennå.
Morgenen etter kunne jeg ikke se hvilken
det var som hadde stura…

Pussig vær vi har forresten . . .
Kjempevarmt og gufsekaldt om hveran-
dre. Her hjemme har badetemperaturen
vært testet (ja, ikke av meg ennå da . . .)
og man har god lyst til å lufte tæra ut av
tette sko, sette seg med solbriller på snei
og med godt kaldt drikke …
Og kaninene peser og strekker seg lange

«En oppdretters dagbok»
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i de kaldeste hjørnene. Den som ikke har
kastet vinterfrakken nå, ligger dårlig an i
bråvarmen… Men vips så detter gradene
ti-femten ned og vi husker plutselig at;
joda - det kan komme noen skærpe netter
i mai… Kaninene liker det kanskje ”grad-
vis”de også.

- og så litt om fôring hos meg . . .
Grønt er det i alle fall blitt. Jeg er litt for-
siktig, vått grøntfôr skal det ikke være,
men mødre med unger i reir får knaske
i veg når det er tørt nok.Tror jeg hadde
litt ujevn fôring i fjor, nå er jeg mer på-
passelig, men altså – litt mindre grønt
blir det. Det er vel overgangene som
er mest kritiske, avvenning, flytting, osv.
Jeg har i alle fall lagt meg på en forsiktig
linje – alle omstillinger i fôret skjer grad-
vis. Ellers er det å skifte og fylle vann
morgen og kveld. Utrolig hva det går
med av væske nå. Mødrene er nå en ting,
men hannene sitter jo ikke stille for tida
(hvilke hanner gjør vel det i vårværet!!).
I tillegg blir det høy og kvist av rogn.
Noen driver og roter alt høyet utover,
så det synes jeg at jeg må ta bort til
stadighet. Særlig hvis småtassene går og
napper i høy som har blitt liggende, det
tror jeg ikke er noe lurt.

Jeg kjører vanligvis på halvblanding: FK
kanin og kufôret Favør 10. Favør er bil-

ligere, har konsistens og smak dyrene
ofte liker og støver lite.
I yngletida bruker jeg litt sterkere fôr,
blander inn litt kalv.Det er kanskje mange
uenig i, det har et høyt proteininnhold
og det er et spørsmål om hvor heldig
det er i forhold til pels. Jeg har jo vært
rimelig fornøyd, men det blir nok en om-
legging nå. Jeg synes det er viktig å vite
hva fôret man bruker inneholder slik at
dyra får stabil fôring, det mest optimale
- til billigst pris. Dette blir en avveining.

Kunnskap om fôring . . .
Og akkurat her har Drammensforeningen
satset litt på kunnskap og fornyelse i år!
Vi hadde en hyggelig maikveld nå hos Jan
Erik Smedsrud, med stallbesøk først - og
så grilling på tunet etterpå.

Fôr og fôring sto på dagsorden. Vår nye
sekretær Kåre Midttun (et funn for lokal-
foreningen!) hadde samlet inn data og
satt opp sammenlignbare lister med inn-
hold i alle aktuelle fôrtyper.Det ble disku-
sjoner om roesnitter, havre og vitaminer.
Om proteininnhold og hva er nå egentlig
urea i kraftfôr? (ja, det vet VI nå da).
Viktigst å være klar over, er kanskje at
enkelte møller opererer med garantert
innhold, mens andre aktører stiller med
beregnet innhold - så der kan innholdet
faktisk variere ganske mye. Det du forer

Det går mot en ny spennende sesong - og med en «ny» rase i tillegg, Stor Sølv.
Foreløpig har det gått meget bra, morsinstinktet er tilfredsstillende og ungene vokser å trives
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med fra en sekk behøver nødvendigvis
ikke være det samme som i neste sekk
med samme merke. Så etter denne mai-
kvelden blir det for noen av oss felles
opplegg på innkjøp av kraftfôr fremover -
noe som blir spennende å se resultatet av.
En sånn gjennomgang kan virkelig anbe-
fales andre foreninger. Ikke for å kaste
vrak på alle de gode erfaringene, men
med svart på hvitt blir det mer enn bare
synsing.

Til slutt - litt om det jeg vil
meddele dere om i neste TK . . .
En dag jeg kjørte til Heggedal, et sted
sørøstover i kommunen, så jeg plutselig
et skilt der det sto ”kaninkjøtt til salgs”!

Stilig, tenkte jeg. Her må det være noen
som satser. Dette kunne være artig å høre
mer om, og hadde dette med ”hvorfor
holde på” i tankene. Jeg hadde hørt noe
om en som drev noe med kaninoppdrett
der i nærheten, men visste ikke hvem
det var. Jeg hjem etter kamera og tilbake
igjen. Ble litt betenkt på veg opp bakk-
ene. Er det nå så lurt å komme deisende
på (det er jo ikke alle dager jeg har lyst
på besøk i kaninstallen). Men en smilen-
de, hyggelig og motivert kaninkjøtt-pro-
dusent møtte meg på tunet. En som gjer-
ne tok et intervju på sparket! Historien
til Trond Buttingsrud, hvordan og hvor-
for han holder på, kommer i neste TK! 

Anne Christine

Thyringer har vært i stallen i 3-4 år, og hele tiden finnes selvsagt nye forbedringspunkter.
Foran en avlssesong må alle dyrene gå igjennom en egen runde med kritiske blikk, da med
bedømmelseskort, slektskap og egenskaper i den ene vektskåla - og nye mål i den andre.
Noen går til slakt… men noen også ”veid” og funnet viktige for videre avl. Når det gjelder

Thyringer, er målene ikke vanskelige å sette. Blant flere - fargen; jevn farge, god farge, varm
farge, ørefarge, bunnfarge, ikke ujevn farge under(!) -  og så dette fine sløret da, skal være på

riktige steder, passe jevnt og ”all over” - og så - selvsagt også dyr med et godt gemytt!
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 29. mai 2004

Askim og omegn Kaninavlsforening    44
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   6
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Kjell Arne Grøtlie, Bogstadfeltet, 1930 Aurskog.
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.

Bergen og omland Kaninavlslag    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    21
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    38
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). Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: www.ekaf.tk 

Glåmdalen Kaninavlsforening    9
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    15
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 13

Haugaland Kaninalslag    19
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.
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.

Indre Østland Kaninavlslag  24
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.
Hjemmeside: http://home.no.net/ikanin

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, Jærv. 325, 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   10
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   19
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   14
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     50
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf: 71523445, mob.: 93094213
Nestleder: Regine Mork, Mork, 6530 Averøy, mob: 90640151
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6355 Kortgarden,
tlf: 71242360, mob: 90202219
Kasserer: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf: 70213800
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71523445
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 70213800
Skriftlig møteinnkalling
Hjemmeside: http://geocities.com/morekal

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    58
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74153093, mob. 456 19 214  
E-mail:knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74 85 77 23.
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.
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      29
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

Rogaland Kaninalslag     23
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
e-post: anetland@statoil.com
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    100
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    22
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    58
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.
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.
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 24
Leder: Brynhild Bremer Viken,Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Nina Lien, Lilleborg, 2080 Eidsvoll, tlf: 911 51 937
Kass.: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
tlf.: 22 71 33 61, 926 17 325   e-post: ellen@cafebar.no
Sekretær: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss, tlf: 32 12 54 05
Redaktør: Synnøve S. Løvås, Danielstrøa 6c, 7550 Hommelvik,
tlf: 73 97 07 12, e-post: synn-loe@online.no
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Stoff til bladet sendes redaktør.
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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.

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.kaninhopp.no

til kassererne:
Blad nr 4 er utsendt alle medlemmer

registrert pr 29.05.2004.
Husk å meld inn dine medlemmer!
e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11 - 51 62 17 48

den beste forening
- altså den som greide å få meldt inn
nærmest det antall de var i fjor, ble:

Askim
de var 41 stk 31/12 og 44 01/04-04

GRATULERER  FOR  FIN  INNSATS!



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

IS
S

N
 0

33
2-

08
82

  -
  P

ro
du

ks
jo

n:
P

et
it 

G
ra

fis
k,

 tl
f.

51
 6

3 
13

 1
1

B
Avtalenr.:
3209475


