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KANINAVL
Sommer og ferietid
Selv om mange steder rundt om i landet
ikke akkurat kan vise til en gradestokk
med sommerlige temperaturer, så har vi
faktisk altså startet på juli og det vil si vi
har lagt bak oss halvdelen av året 2004!
I en nå forholdsvis stille periode, med
hensyn til medlems- og foreningsaktivi-
teter, så håper jeg det går bra med kanin-
ene hjemme i kaninstallene. Ungdyr som
vokser opp er alltid spennende, men en
må også tilpasse det hele slik med burfor-
holdene, at en ikke får stor dyretetthet
med «overfylte» bur. Det er viktig å ha en
god oversikt på det hele, slik at en har
best mulig kontroll på hver kanin.
Dødelighet blant ungdyra har jeg hørt om
har forekommet rundt forbi. Selv har jeg
også opplevd dette, og det er ungdyr i fra
6 til 8 uker som får problemer med mage
og fordøyelse. De dyra som får dette, går
det fort og raskt med, og altså i den nega-
tive retning og vei. Meningene er mange
omkring dette problem. Jeg ser i dansk
TK at de også har det der og antyder det
muligens kan være Enterocolities. Dette
er en epidemisykdom, hvor kaninen får
et nedsatt immunforsvar. Det sies her at
god allsidig fôring og forsiktighet om-
kring stresspåvirkning er eneste måte å
prøve å unngå sykdommen på. En slags
Coccidiose er andres mening, men uan-
sett sikkert en form av for mye colibak-
terier som blomstrer opp i tarmsystemet.
Noen foreslår å bremse kraftig på kraft-
fôret, dette fordi at ungdyra ikke tåler for
mye proteiner, og heller «faktisk» benytte
seg av alt det gode fôr som finnes blant
naturens fantastiske oppkomme.

Mange oppdretterpresentasjoner
Som oftest er det vanskelig å fordele det
innkomne stoff over flere blader. Eller
sagt slik: «Det må brukes det en har» . . .
Jeg har tidligere nevnt for dere, at å fylle
et blad med «kun» utstillingsresultater,
ikke akkurat kan betegnes som et allsidig
og leservennlig blad.Det er av sjeldenhet-
ene at vi kan presentere for leserne i ett
og samme blad; fire oppdrettere, og jeg
vil påstå at disse faktisk også kan settes
inn i fire forskjellige kategorier.
Allerede på forsiden er dere blitt kjent
med noen av kaninene til tre av dem, og
kan dermed bare si; les og kanskje også
forhåpentligvis få med noen nyttige tips.
Til slike presentasjoner er en avhengig
av medarbeidere, og ikke minst at selve
objektet det gjelder,har en positiv innstil-
ling til å være med på dette. - Og det har
ALLE de involverte i disse presentasjoner,
så dermed rettes en stor takk til dere!
I forrige blad var jeg her inne på noe om-
kring registrering. Dere forsto sikkert da
at jeg var imot at slikt foregår under be-
dømmelsen på utstillinger. Dette er dan-
skene også opptatt av og har nå bestemt
at registrering opphører snarest mulig,og
etter 30.09.04 så er det totalt stopp på ut-
stillinger. Det mener jeg er en god idé
også for oss, så må det heller bli slik at
foreningene må bli bedre med å avholde
registreringsbedømmelser og oppdretter-
ne må bli flinkere til å møte opp på disse.
Vel, så var forsommerens kveldsfornøyel-
ser på TV’n over, og det kan vel denne
gang konstateres at «ballen var meget
rund» (det er ikke alltid det går slik en
tror)  -  Ha en riktig god sommer!
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Først må vi starte med å spørre,
hvem Meinert Helland er for en kar?
Ja, det er sjølsagt naturligt, så her er det
eg kan sei om meg sjølv: Eg er 58 år og
gift med June. Har tre barn og to barne-
barn. Me bur på Helland på Radøy, geo-
grafisk omlag midt mellom Bergen og
Mongstad. Det meste av yrkeslivet mitt
har eg hatt i skuleverket, som rektor,
lærar, spesialpedagog i grunnskulen og
i vidaregåande skule. Så har eg i ein 20-
årsperiode putla med kommunepolitikk
(no er eg fri den). Eg er no «berre» kyrkje-
verja i Radøy, i tillegg til at eg granskar
og skriv litt lokalhistorie frå kommunen.
Dessutan er eg kårkall på garden der eg
bur og der eg sjølv vaks opp.Eldste sonen
vår, Jon Olav, tok over gardsdrifta i 1991.
Han driv med mjølk- og kjøtproduksjon
på storfe. I mi tid som bonde dreiv me
mest med sau. - Dei to barnebarna mine,
Eivind snart 7 og Espen snart 4 år, likar
godt å vera med bestefar i kaninstallen.
Dei har alt fått kvar sine kaninar,men vert

snart trøytte og leie når dyra skal stellast.
Slik er dei vel som born flest.
Då eg var gut, hadde me kaninar heime.
Dei var brune og grå, sikkert det vi kan
kalla for viltfarga, og altså kaninar av ein
«lett blanding». Eg kan ikkje minnast me
nytta kaninkjøtet den gongen. Kaninane
skulle nok vera i bur, men gjekk mykje
fritt omkring. Det var grunnen til at det
aldri vart særleg mange av dei, for katten
tok ungane og reven dei vaksne. Nokre
rømde også og oppretta eigne villkanin-

MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::
MMeeiinneerrtt  HHeellllaanndd  ppåå  RRaaddøøyy

Så skal vi endelig til
en oppdretter i ret-
ning Bergen, Meinert
Helland, og som for-
sidebildet viser, skal
vi også ta en titt på
en av nyhetene fra
Radøy; Isabella.
Men «kaninhaldaren»
på øya har litt av
hvert på hjertet som
han vil meddele oss
lesere, for han er
opptatt av raseavl,
fôring og kaninkjøtt
Tekst/fotos: Egeland/Helland

Gårdsbruket på Helland, Radøy. Kaninstallen
er det huset som ligger til høyre foran fjøset
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stammer. Slik var det på mange stader i
Nordhordland. - På Fedje, som er nabo-
kommunen til Radøy, er det framleis ein
levedyktig villkaninstamme som nok kan
førast tilbake til tamkaninar som ein gong
i tida rømte.Den lokale villkaninstammen
på Fedje har faktisk ei viss interesse for
genforskarane.

Du er opptatt av kanin i produksjon:
Det er eg, ja! Men det gjeld egentlig på
mange områder! Og eg vil gå tilbake til
slutten av 1980-åra. Då starta eldste son

vår, Jon Olav, med produksjon av kanin-
kjøt for sal. Han vart med på den bølga
som då gjekk over landet. Jon Olav ville
ha tak i dei beste avlsdyra, og tok kontakt
med avlsstasjonen i Vestfold, som i den
tid vel var underlagt landsrådet/NKF. Der
kjøpte han fire avlsdyr av rasen Kvit land.
Det var flotte dyr. Godt eksteriør og tett,
fin pels,men han fekk aldri avkom av dei.
Dei let seg faktisk ikkje para.
- Seinare skifta han rase, gjekk over til
Californien og det heile ordna seg greitt.
Slaktinga ordna me sjølve, etter opplegg

Minste barnebarn Espen er med i arbeidet - her skal kaninene få ferskt fint gras å kose seg med

FFiirree  kkuullllssøøsskkeenn  fføøddtt  ii  mmaarrss
22000033.. PPåå  bbiilllleeddeett  eenn  mmåånneedd

ggaammllee,, oogg  eerr  rreessuullttaatt  aavv
kkrryyssssiinnggssoopppplleeggggeett

ffoorr  åå  ffåå  ffrraamm  IIssaabbeellllaa..
II  kkuulllleett  vvaarr  ddeett  ssoomm  eenn  sseerr;;
eenn  bbllåå,, eenn  tthhyyrriinnggeerr  oogg  ttoo
iissaabbeellllaa,, ssaammtt  ffiirree  ssvvaarrttee,,

ffoorrtteelllleerr  MMeeiinneerrtt
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og direktiv frå næringsmiddelkontrollen.
Før alle slakta og kjøtet vart levert til deli-
katesseforretninga Rivelsrud i Bergen,kor
dei vart omsette, tok leiaren for nærings-
middelkontrollen i Nordhordland heilt
gratis på seg arbeidet med å kontrollera.
Økonomien i kjøtproduksjonen vart like-
vel aldri god. Fôrkostnadane og inntekta
av kjøtsalet var omlag like, så då seier det
seg sjølv at det vart lite att for arbeidsinn-
satsen. Men moro var det, og me lærte å
slakta kanin og å nytta kjøtet i hushaldet.
Erfaringane med dei kvite landkaninane
gjorde at eg alt den gongen utvikla ein
viss skepsis til avlsmåla i sportsavlen på
kanin. Eg hadde i mange år drive aktivt
avlsarbeid med sau og såg kor viktig det
var å fokusera på dei rette eigenskapane.

Fruktbarhet er ein slik. I sportsavlen med
kanin var og er det eit ”ikkjetema”. Etter
som eg har forstått, er det slik i heile
Europa.Det undrar meg. Sjølve grunnlova
i alt avlsarbeid er at dei eigenskapane ein
ikkje bevisst går inn for å styrka, automa-
tisk vil verta svekka. Det er openbert at
enkelte av kaninrasane alt har så dårleg
reproduksjonsevne at rasen på sikt vil bli
borte. Ikkje på eit år eller ti, men i eit litt
meir langsiktig perspektiv. For kaninavls-
laget må det vera eit tankekors.

Du er interessert i raseavl og utstilling:
Ja, og ein del år har det blitt med kanin
nå, men som utstillar vil eg kalla meg for
ganske fersk. Det var slik at kaninstallen
til Jon Olav stod tom etter han slutta med
slaktekanin. Men så har eg ein «kaningal»
bror på Stord, Nils Helland (så her eg bur
er også barndomsheimen til Nils).
Eg starta med Blå Wiener fordi eg skulle
hjelpa bror min med å laga Stor Havana,
og det var han som fekk meg i gang som
utstillar. Etter ei tid gjekk det sport i å slå
han på utstillingane. Brødrekonkurransen
er slett ikkje å forakta. Stundom lukkast
eg, stundom han, men utstillingsbasillen
hadde grodd fast.

Seinare vart det reinavl på Blå Wiener og
Havanakaninane gjekk etter ei stund ut.
På landsutstillingen i Kristiansund i 2002
kjøpte eg eit Thyringer-par; hann frå Leif
Laache, fikk 96 poeng, og ei ho frå Ola
Uvaas i 95 poeng (på det bildet øverst på
side 4 er det Laache-hannen som Meinert
og barnebarna sitter å koser med i stein-
bedet foran huset, og dette er den kanin
som er på utstillingsplakaten til NKF).
Thyringer viste seg å vera ein triveleg,
livskraftig og roleg rase. Eg registrerer at
enkelte framleis hevdar at rasen er noko
krigersk. Det er slett ikkje mi erfaring.
Thyringer er ein flott kanin som er lett å
ha med å gjera. Dei er også svært gode og
stabile mødre.

Men så går vi til «nyheten» - Isabella:
Eg fann i vårt fine Tidsskrift for kaninavl,
i nr 4 i 2003, oppskrifta på å laga rasen
Isabella. Utgangspunktet var jo å kryssa
Blå Wiener og Thyringer, akkurat dei to
rasane eg frå før hadde i stallen. Skjema
og oppsett i bladet var så konkret og grei
at eg bestemte meg for å prøva. Eg para
to av Thyringer-hoene med Blå Wiener og
fekk etter oppskrifta i dei to kulla;der alle
ungane var svarte (men med ein svak
aning av brunsvart slør). I alt var sju av
desse hokjønn, og dei tok eg vare på, i

Blå Wiener hann tar ”best in show vandre-
pokalen” til Sogn og Fjordane Kal.

Men her legger Meinert til: - «Strilane, sogn-
ingane og fjordingane har alltid trivest i lag»

UUttssttiilllliinngg  ii  FFlloorrøø
hhøøsstteenn  22000022::
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lag med dei to minste og finaste hannane.
I år har eg så para desse halvsynskena.
Resultatet vart eit fargerikt fellesskap. I
dei 7 kulla eg til no har fått, er det blitt
30 svarte, 16 madagaskarfarga (thyring-
er), 12 blå  -  og så 6 isabella.
Avlsteori og praksis synest å stemma bra.
Målet med det heile var å få fram nokre
bra eksemplar av rasen Isabella. Førebels
er ungane så unge at det er for tidleg å
seia kva dei kan verta til. Kor som er, har
det vore moro å prøva. - Eg reknar med
at eg skal kunna visa nokre Isabella på
landsutstillinga i Bergen til vinteren, så då
får me sjå kva domarane synest om dei.
Ein liten ”bieffekt” av kryssingsforsøket,
er at dei som har kome fram som ma-
dagaskar i kryssingskulla, synest å ha ein
noko kraftigare pels enn dei reinrasa
Thyringer. Dei får også eit litt kraftigare
slør oppover ryggpartiet. Om eg seinare
kan nytta dette i avlen, står att å sjå.

Fôr fra naturen er det du sverger til:
Ja, eg likar å nytta alt som veks rundt oss
og fôrar med sjølvdyrka og sjølvhesja høy
om vinteren. Som bileter også visar fôrar
eg med gras heile sommarhalvåret. Lang-
orvet (ljå) og riva er då dagleg i bruk. Ein
held seg såleis også i form og barnebarna
likar å vera med når fôret skal trillast i
hus. Elles veks det jo mykje brakje (eine)
like «rundt dørene» her vest og dette er
noko som eg nyttar meg av heile vinteren
til trivselsfôr. Men eg fôrar også med litt
kraftfôr og brukar då vanleg kufôr.

Og så går det i en naturlig rundgang:
Kaningjødsla er ikkje noko problem hjå
oss. Hagen heime vert driven økologisk.
Det betyr at me har bruk for all natur-
gjødsla me kan få. På garden er det blaut-
gjødsel. Den er ikkje så praktisk til hage-
bruk. Kaninskiten derimot nyttar me.
Eg er hobbydyrkar av ulike potetsortar.
Har omlag 30 ulike sortar kvart år. Desse
gjødslar eg med kaninmøkk, men eg kan
ikkje nytta den fersk. Då vert potetene

lett blaute. Difor køyrer eg kaninmøkka
ut på åkeren om hausten etter at potet-
ene er komne i hus. Så ligg møkka heile
vinteren og vert vaska ut.Då er den ideell
til potetgjødsel neste sesong.

Men nå må du fortelle om hvert års
juleavslutning på arbeidsplassen din:
Det er jo ein god historie som starta for
nokre år tilbake: Som kyrkjeverja, har eg
prestar og organistar som arbeidskollega-
er. Heilt til fånyttes har eg prøvd å verva
dei til kaninavlslaget. - Det gjekk ikkje.
Derimot har eg lært dei å setja pris på
kaninkjøt. Før jul kvart år, har me kanin-
fest på kontoret. Då innbys dei frå nabo-
kontora til fest. Naboane - ein tannlege,
eit gravferdsbyrå og ein fotpleiar, kjem
stivpynta og feststemte til førjulssamling
på kyrkjekontoret. Første åra var nokre
av dei skeptiske då dei fekk vita at det
var kanin som skulle servarast, men no er
apetitten heilt upåklageleg. Dessutan har
det etterkvart vorte tradisjon.Anna meny
enn kaninkjøt er faktisk heilt uaktuelt no!
Kyrkjeverja er kokk og råvareprodusent,
og ikkje så lite kry av å ha fått det til.

Til slutt har du lovet oss et «lite» tips,
og som du har hatt god nytte av selv:
Kanskje det er nokon som har høyrt om
”Spot On”som vert nytta mot utøy på sau
og storfe? Dette fungerer framifrå også
på kanin.To små dråpar mellom øyrene,
godt gnikka inn til skinnet, gjer at dyra
held seg heilt fri for utøy. To gangar for
året får dei vaksne dyra her slik behand-
ling. Då er alt som heiter midd og anna
utøy heilt borte. Det er fleire produsent-
merke av ”Spot On”. Felles for alle er at
dei berre kan skaffast via resept frå vete-
rinær.Ei flaske på 250 ml er nok til mange
år og eg trur den kostar ca 250 kroner.

Da er det for redaktøren å takke Meinert for et
hyggelig samarbeid og prat under «artikkel-
produksjonen». Meinert benytter anledningen
til å ønske alle en god sommer og ønsker vel
møtt til «et nytt slag» i Bergen, 24.-27. februar.
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BBrreevv  ffrraa  eenn  nnyybbeeggyynnnneerr
Hei - jeg heter Anne og ble oppfordret av
redaktøren om å skrive noe om kaninene
mine her i Tidsskrift for kaninavl. Og når
vi først kom i gang, så ble det å ta noen
enda flere bilder av min nye kaninstall

enn først beregnet, for da var det bare
meningen om å sende inn noen bilder av
mine 3 uker gamle Alaska-unger, fra mitt
første kull. Men til slutt gikk det da slik
til, og kan fortelle dere denne historie:

Tidsskrift for Kaninavl - 5.2004

Nå har jeg fått bygget meg romslige og store fine bur,
og selvsagt var det stor spenning når hua nappet av
seg ulla, og vi ventet på de første unger. Dessverre
mista jeg 3, men håper det går bedre nå og at jeg får
fram noen dyr til utstilling - det skal bli artig!
Så kanskje vi treffes da, så nå får jeg da ønske dere:
En fortsatt god sommer til alle!  hilsen Anne Brochs
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Det hele startet med at jeg kjøpte et par
kaniner i fjor. Så fikk jeg høre om at det
skulle være en kaninutstilling, så jeg og
datteren min dro avgårde til utstilling på
Momarkedet. Det var da jeg virkelig be-
gynte å interessere meg for kaniner. Nå
fant jeg ut hvilken trivelig hobby dette
var. På utstillingen var det brosjyrer, og
dette fine medlemsbladet, så jeg ringte til
redaktøren. Dermed ble jeg medlem av
Askim og omegn kaninavlsforening og så
har jeg vært heldig som har fått hjelp av
Johnny Lyshaug og Kjell Jørgenrud (så
der er det et kjempefint miljø). Mange
tidligere utgaver av bladet fikk jeg også

av Bjørn, hvor det var interessant å lese
om avl og oppdrettere. Og en artikkel-
serie som jeg fant i blader i fra 2001, om:
«Paring - og så et kull med kaninunger»,
var godt å ha lest igjennom. Jeg skaffet
meg 2 Dvergveddere først, men ville gjer-
ne ha en litt større rase. I februar bestem-
te jeg meg for å reise på en stor utstilling,
og jeg tok turen til LU i Skien. Jeg hadde
jo sett rasen Alaska hos Johnny, så kjøpte
jeg ei Alaska-hu av Erik Arntzen. Jeg fikk
den para hos Johnny, og den fikk 7 unger,
men dessverre mistet jeg 3 unger når de
var 26 dager. Nå har jeg fått et nytt kull
med 5 unger, så håper det går bra.
Jeg fant jo ut at jeg måtte bygge meg
noen brukbare bur, og at det også var
mye enklere å ha bur i ei brakke eller ut-
hus. Så det har jeg fått og siden i vinter
har vi satt opp 12 bur + et utebur.
Som dere ser på bildene har vi bygget
med 3 i høyden. Størrelsen på burene
som jeg har inne er på 90 cm brede x 80
dybde x 50 høyde. I det midterste buret
har jeg laget en stor luke til hua med
kullet, og så har jeg laget en 15 cm høy
kant, slik at hua kan være litt for seg selv.
Etter ca 6 uker så stenger jeg luka igjen,
jeg synes det er mye bedre å gjøre på den
måten.Så vil jeg til slutt nok en gang nev-
ne at jeg mener dette er en kjempe-fin
hobby! Det er virkelig moro å være inne
i bua og stelle med dyrene. Hilsen Anne B.

Mitt første Alaska-kull, 15 dager gamle
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- Her er det som kom ut av dette . . .
Før målingene begynner, er det viktig å
fastlegge på hvilke datoer ungene skal
måles og veies. Mange oppdrettere fra-
venner sine unger fra mora i perioden
fra de er 6 til 8 uker gamle. Men uten at
dette har noe å bety, da ofte et ungekull
går sammen i enda lengre periode, før de
settes enkeltvis, så tas det et utgangs-
punkt i å gjøre dette «enkelt», ved å måle
hver tiende dag, med siste målingsdag på
den 60.-dag etter fødsel.Ved et slikt valg
skal det være mulig å få fram et tydelig ut-
viklingsbilde. Således vil det bli målt og
veiet 6 ganger,nemlig på den 10.- 20.- 30.-
40.- 50.- og 60.-dag. Det er viktig å her på-
peke at målingene alltid foretas på selve
dagen, og at det ikke «svinger» med flere
dager på begge sider av en fastsatt dato!
På den 10.-dag, har de fleste unger fått
øyne,og noen kan faktisk begynne å krav-
le litt ut av reiret. Den kontakt ungene får
med oss mennesker i de første uker av
sitt liv, betyr at de hurtig blir fortrolig
med å komme i våre hender.

En god målepinne og brukbar vekt
Men før målingene skal starte, er det vik-
tig at de rette redskaper er anskaffet. Det
skal brukes en målepinne til å måle ørene
med,og du skal ha en vekt til å veie unge-
ne på. Målepinne kan være en liten plast-

linjal, eller den første del av en tomme-
stokk. Det viktigste er at strekene og tall
er tydelige og at de begynner helt nede
i måleenden (altså på null). I dag finnes
jo enkle digitale vekter til greie priser, slik
at å avlese den korrekte vekt, med en
skala som viser de nøyaktige gram, skal
jo heller ikke være noe problem. Så må
man anskaffe seg en blokk eller et hefte
til å notere ned målingene i.
I dagens «dataalder» er det jo mange som
legger dette rett inn på PC’en. Men du
kan f.eks. lage til skjemaark, hvor du har
et ark til hvert kull, slik at du får en god
oversikt, og skriver ned resultatene der
etterhvert som du foretar alle målingene,
med hensyn til den fastsatte dag.
Når det gjelder for Lars’ del, så ble det
jo en mengde skrivearbeid, på mål og
veiing; - over 200 kull med unger (over 2
år), og alt tallmatrialet og oppsett etter
nevnte arkhenvisninger. Men dette ble jo
da så stort at han mente det var forsvarlig
å bearbeide det statistisk. Og etter å ha
begynt innsetting av resultater i de en-
kelte skjema, viste det seg raskt noen
tydelige fellestrekk for kurvene: Uansett
om ungene var store eller små, hadde
store eller små ører, så var formen på
deres vekstkurve den samme. - Altså, det
var helt klare likhetstrekk i måten de for-
skjellige kaninunger vokste på.

Nå dine mål - mål dine dyr
Dette er en artikkel basert på opplysninger fra en dansk Hermelin-oppdretter,
Lars Ellyton. Som overskriften forteller omhandler den om mål, og nærmere be-
stemt: Måling av ørelengde og vekt på Hermelin-unger. For en del år tilbake ut-
førte Lars målinger på Hermelin-unger fra 50 avlshuer over en periode på 2 år!
Med dette store materialet ville Lars gjøre forsøk å finne svar på to spørsmål:

1) Er det mulig for en Hermelin-oppdretter, ved hjelp av målinger,
å tidlig få en klarhet om ungenes kvalitet?

2) Er det noen likhet i Hermelin-ungenes oppvekst, både når det gjelder
ørelengde og vekt?



11Tidsskrift for Kaninavl - 5.2004

Ved å sammenligne de fremkomne måle-
resultater, med kaninens senere øreleng-
de og vekt som voksne, kunne det nå ut
fra materialet trekkes de måleresultater
som skulle til for at det var mulig å av-
gjøre om en Hermelinunge ville bli kor-
rekt eller «lekedyr». Grensen for hva som
anses å være korrekt eller «lekedyr», for
både ørelengde og vekt,kan kanskje være
litt forskjellig fra oppdretter til oppdret-
ter. Lars har i sitt utabeidede materiale
lagt seg fast på en maks grense for voksen
Hermelin, med ørelengde på 6 cm.
Et dyr med ørelengde over 6 cm vil alltid
være et 2.-klasses dyr og derfor for ham
«uinteressant».

Figur 1: Viser utviklingen på 4 ungers
ørelengde på de første 60 dager. I figuren
er det ved 5,5 cm inntegnet en striplet
linje. Denne markerer maksimal øreleng-
demål som en Hermelinunge kan ha ved
60 dager etter fødsel, hvis den ikke skal
komme over 6 cm som voksen. Selv om
de 4 unger representerer alt fra et super-
dyr til et lekedyr, så er deres måte å vokse
på meget lik: En kraftig vekst opp til den
40.-dag, og deretter en beskjeden og avta-
gende vekst. Spesielt er det at unge A vil
vokse mer de siste 20 dager, enn de kor-

rekte ungene (man kunne si at raketten
har større fart på).
Følgende tommelfingerregel kom fram
etter den statistiske bearbeidelse: Hvis en
oppdretter ønsker å vite ørelengden på
sine 2 mndr.gamle Hermelinunger, så skal
det kun legges til 0,5 cm. Eller en kan  ta
utgangspunkt i ørelengde på den 40.-dag,
og så legge til 1 cm,da har en den enkelte
Hermlins ørelengde som voksen.
Som det kan ses på figur 1, så har unge A
passert den striplete linje ved 5,5 cm, og
vil således få mer enn 6 cm som voksen.
Unge A har på den 60.-dag ørelengde på
5,8 cm og vil altså få 6,3 cm. Unge B har
5,3 cm og vil få 5,8 cm som voksen, så
den «snuser på sperregrensen» og vil nok
bli sortert bort hos en del oppdrettere.
Unge C tegner til å bli riktig god. Den har
4,8 cm, og vil da få 5,3 cm som voksen,
som er en fin lengde til et 1.-klasses dyr.
Unge D er et riktig «superdyr», med 4,5
cm og dermed 5 cm som voksen,er så ab-
solutt i toppen av 1.-klasse. En slik Her-
melin vil som oftest være et lite fint byg-
get dyr, noe som også figur 2 bekrefter.

Figur 2: Hvis vi nå sammenligner figur 2,
som viser ungenes vekt, med figur 1, som
er ørelengde, vil vi finne mange felles

Figur 1: Måling av ørelengde
på 4 stk Hermelin

Figur 2: Vekt på 4 stk Hermelin
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trekk. Skjema/figurene viser at de 4 unge-
ne har en veldig lik plassering. Unge D
skiller seg klart ut fra de andre, og i for-
hold til unge A er det nesten 300 gram i
forskjell på den 60.-dag. Interessant er det
også å se på den 10.-dag, der det kun er
10-15 gram i forskjell mellom de 4 unger,
og at vekt etter 50 dager har øket så mye.
Det er altså selv på en 10 dagers unge en
helt klar mulighet til å konstatere for-
skjell.
Med denne viten om hvordan ungene ut-
vikler seg, og som nå mange oppdrettere
av Hermelin her har stor nytte av, vil det
altså helt fra ungene er små, være mulig å
danne seg et bilde av kvaliteten.
Men, hvilke krav skal vi så stille til vekten
på en 60 dagers unge, for at den skal bli
god som voksen?
- Før vi ser på det, er det nødvendig med
litt historie. Mye historikk var å lese om
Hermelin i forrige TK, nr 3/2004, og som
dere så var rasens vekt en del omtalt.
Flere dyr hadde problem med å holde seg
innenfor den «øvre grense» som var satt
til 1,3 kg, og etter 70-årenes Kaninstan-
dard (som gjaldt fram til 1.oktober 1986),
så kunne faktisk en Hermelin ble bedømt
med en vekt inntil 1,8 kg, men over dette
var det 00 poeng. Men selvsagt var målet
å holde seg til idealet, og det godt under
1,3 kg. For mange kunne det bety at en
liten «slankekur» var nødvendig før de
skulle på utstilling.
Men ettersom årene har gått er Hermelin
blitt den mest utbredte sportsrase,og den
har følgelig eksteriørmessig blitt forbed-
ret på mange punkter og kvaliteten er
helt på topp.Vekten er mer stabil, og ser
vi på de utstilte Hermelin i dag, så er det
meget sjeldent at det sitter noen som har
blitt trukket i poeng på grunn av vekten.
Den er ikke et problem lenger (eller skal
ihvertfall ikke være det).
Vår Kaninstandard har en vektskala for

en voksen Hermelin, hvor den skal opp-
fylle kravet til 1.-klasses vekt og poeng,
og skal da veie mellom 0,81 til 1,3 kg.
Om en voksen Hermelin veier 0,9 eller
1,2 kg, er det ut fra Standarden ikke noe
forskjell. Begge deler er 1.-klasse, selv om
den ene faktisk veier 33% mer enn det an-
dre. Idealvekt for en 60 dagers unge kan
ikke fastlegges. Det eneste en kan sortere
etter, er de unger som er for store. Ser vi
på figur 2, er kun unge A for stor. Den vei-
er 760 gram, og vil som voksen komme
til å veie 1,25-1,35 kg, alt etter fôring og
oppvekst. På figur 1, kan vi se at den vil
få ørelengde på ca 6,3 cm som voksen.
Denne Hermelin vil etter all sansynlighet
bli trukket i poeng både på ørelengde (ra-
sepreg) og vekt. Med hensyn til vekt på
ungene B og C, så blir de bra, og ser ut til
«å havne» på en voksenvekt på ca 1 til 1,2
kg. Unge D kan bli noe lett, ca 0,7 kg.
Ønsker en å regne ut en 60 dagers unges
voksenvekt, så sett den på vekta denne
dag og pluss på 75-80%,så skal en komme
ut med voksenvekt.

Figur 3 er utarbeidet for at oppdrettere
som ønsker seg et overblikk på ungenes
kvaliteter, allerede når ungene er 10 da-
ger, kan få det relativt klart. En unges øre-
lengde måles på den 10.-dag, og det av-
leste øremål fra målepinnen, finnes da til
venstre i figur 3.Til høyre kan en da finne
ørelengden som den nokså sikkert vil få
som voksen.Men denne har et interval på
0,5 cm, og det skyldes følgende: Det er
kun én måling og usikkerhetsmomenter
er derfor til stede,da ungenes ører vokser
alt etter hvordan selve oppveksten er.
Altså - hvordan været er under denne
perioden. Det er slik å forstå at hvis en
på sommeren opplever en hetebølge, vil
ungenes ører voksne med noen mm mer,
og likeså vil en kuldeperiode medføre
at veksten «bremses» noe.
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Slik måler du ørene: Når ørelengde måles
på den 10.-dag, så er det bare det ene øret
som skal måles. Det er viktig at du setter
målepinnen presist nede ved øreroten.

Ikke press målepinnen ned i hodet, slik at
du dermed får en for lang ørelengde,eller
ev. en kort ørelengde avlest.
Når du har en 10 dagers unge i hånden,
vil du konstatere at de to ører står så langt
fra hverandre,at du ikke som ved de kom-
mende målinger på de andre måledager,
bare kan samle begge ørene og så måle
lengden.Man må altså på den 10.-dag kun
måle ett av ørene.

Disse målinger har dannet grunnlag for
avlsutvelgelse i mange år for Lars. Det har
vært og er blitt et svært nyttig hjelpered-
skap for mange oppdrettere av Hermelin,
takket være Lars, som for mange år siden
publiserte sitt arbeid, første gang publi-
serte dette i medlemsbladet til dansk
Dvergkaninklubb for 20 år siden, hvor
han da var formann.

Figur 3: Måling av ørelengde på
Hermelin på 10.-dag, for beregning av

ørelengde som voksen

TK 6/august, utsendes i uke 34. Innlevering stoff/annonser: 20. juli

2,3 cm og oppover = som voksen: 6,0 cm og oppover

2,2 cm = som voksen: 5,7 cm og oppover

2,1 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,5 cm

2,0 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,0 cm

1,9 cm = som voksen: 5,5 cm til 6,0 cm

1,8 cm = som voksen: 5,4 cm til 5,9 cm

1,7 cm = som voksen: 5,3 cm til 5,8 cm

1,6 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,5 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,4 cm = som voksen: 4,7 cm til 5,0 cm

(ører under 1,4 cm ikke funnet blant disse avkom)

Møre og Romsdal Kaninalslag arrangerer

en-dags Høstutstilling
18. september 2004

på gården til fam. Ingjerd og Jens Lien, på Frei

det konkurreres i klassene: A - B - D - M
Innmelding: På NKFs bed.kort, poststemples senest

08.09.04, og sendes til Turid Lien, Bjerkestrand, 6523 Frei.
Innmeldingsavgift: kr 45 pr ktl.nr betales ved frammøte

til Bjarne Øygard. Innlevering dyr fredag kveld eller lørdag før kl 9.00.
Det er god plass for campingvogner/telt på garden, eller overnatting
på Atlanten Camping, tlf. 71671104. Lørdag kveld: Grilling på garden.

KANINHOPPING: Lengde, åpen. Rett bane, vanskelig.
Kroket bane, lett, middels, vanskelig. Alle konkurr.: Kr 20 pr kanin/pr bane.

Innmelding sendes:Turid Lien, Bjerkestrand, 6523 Frei.
Kontakter: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45 - 913 41 201,Turid Lien 415 15 205

Alle ønskes velkommen til ei trivelig helg/dag på Frei!
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Som meddelt i TK 1 i år, skulle alle kopi-
kort fra alle bedømmelser innsendes til
NKFs sekretariat - samt bestilling av stam-
tavler var (og er) fortsatt mulig å få utført
og tilsendt ved henvendelse til meg. Det
er en kjent sak at stambokførere i årenes
løp ikke har hatt noe stort arbeid med å
skrive ut stamtavler til «slektsforskere».
Den store jobb med et stambokkontor
har vært å arkivere systematisk de inn-
komne kort etter deres påklipte og/eller
påførte registreringsnummer.
Arkivet vi nå har med bedømmelseskort
er stort og med mangfoldige timers ar-
beid som er nedlagt til arkivering, men
med liten etterspørsel og «kjøp/salg» av
alle de arkiverte opplysninger. Grunnen
er nok at de aller fleste oppdrettere er
seriøse! De legger «sitt hjerte å sjel» i
arbeidet med avl, og herav selv fører de
korrekte opplysninger ned på papiret
hver gang det foretas en paring mellom
to kaniner i stallen, samt arkiverer be-
dømmelseskort på hvert enkelt dyr.
Når så en seriøs kaninoppdretter skal
selge sitt dyr, får kjøper med de aktuelle
og nødvendige papirer; et stambokblad
og ev. de bedømmelseskort som tilhører
kaninen. Slike oppdrettere (med orden i
papirene) er nok også de som selger de
fleste kaniner. Det er da helt naturlig at
stambokfører ikke får flere henvendelser
enn det som er tilfellet her hos oss.
NKF kunne kunne kanskje benyttet seg
av en annen ordning,med å «påtvinge» ut-
stillere at hver enkel kanin kun kan utstil-
les når godkjent stamtavle foreligger fra
stambokkontoret (slik som det f.eks. er
på hund). Men slik som vårt system er i
dag, blir jo ikke en gang kaninen avvist,
selv om utstiller har «glemt» å fylle ut av-
stamning bak på innmeldingskortet.
Selv om det er noen som her slurver, så

er heldigvis problemet ikke så stort. Som
nevnt, de aller fleste er seriøse og jeg vil
påstå det er et fåtall kort som egentlig har
mangler.Men,nå er det jo slik at alle åpne
felt,bak (og foran) på kortet skal fylles ut,
og da må jo alle greie å gjøre det!

Bestilling på 11 stamtavler:
I løpet av årets første halvår har jeg fått
henvendelser om å fylle ut stamtavler på
11 kaniner, samt forespørsler om noen
enkelte data på 3-4 kaniner. Av de 11
stamtavler, var jeg bare fornøyd med de
fakta som ble utfylt på 6 av dem. Dette
kan høres «skremmende ut» og kan jo da
virke som om at halvparten av de arkiver-
te kort har mangler. Det har de ikke, men
som nevnt, så har det sin grunn i følgen-
de: Jeg tolker det dithen, at de kaniner
hvor jeg ikke kunne oppgi alle fakta på
til en tilfredsstillende utfylt stamtavle, så
var dette kaniner solgt fra «useriøse» opp-
drettere. - Følgelig har de da ikke noe
system i sine papirer som kan medfølge
disse solgte kaniner, for dette gjenspeiler
seg også dermed på baksiden av det ar-
kiverte kort, med manglende utfyllinger
på den aktuelle kanin.

Innsendelse av bedømmelseskort:
Fra 1.1 til 31.6 har jeg mottatt kort fra 12
lokale- og fylkesutstillinger, og dette ut-
gjør 2390 kort, samt LU med 1304 kort.
I tillegg fra 4 registreringsbedømmelser
med ca 270 kort, samt en utstilling i no-
vember og en i desember med 607 kort.
Totalt har jeg da liggende ca 4570 kort.
Nå vet jeg også at det er arrangører som
ikke har innsendt sine kort (jeg har pur-
ret på de jeg vet om, men uten at det har
gitt resultat). En kan også her da spørre
seg om hva som blir fulgt opp, med den
plikt som arrangører har med å innsende

Halvårsrapport fra «Stambok-kontoret»
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Sommerutstilling på Nes
Indre Østland Kal., i samarbeid
med Liv og Leif, arrangerte i hel-
gen 25.-27. juni ei sommerutstil-
ling på en nedlagt skole på Nes.
Norsk Angora hadde lagt sin
sommersamling hit, så det ble
en god del folk denne helgen.

Kaniner ble det ikke så mange
av, men det sosiale er jo veldig
viktig. Det var påmeldt 83 kata-
lognummer, herav 7 produkter.
Dommere var Gunilla Larsholt
på produktene og på kaninene Thormod
Saue. Bedømmelsen gikk greit og det ble
kåret vinnere i alle klassene.
Klasse A ble vunnet av Roar Strand med
Dverghare viltgrå på 286,5 poeng og an-
dreplass tok han med hvite dvergharer på
samme poengsum. I klasse B ble det tre-
dobbelt seier til Tor Gillerholtmoen, og
Zobel var best her med 94,5 p. Klasse D
vant også Roar med Dverghare på 95 p.
Klasse C junior vant Malin Eriksen med
Dvergvedder på 94,5 p. I klasse M var det
Kjell Frøyland som vant med ei meget
flott ungdyrssamling av Belgisk Kjempe
som fikk tildelt 96 p. Produktklassen vant
Reidun Pettersen, med 94 p.
Lørdag kveld var vi alle samlet til grillfest

ute på tunet på skoleplassen, og der had-
de kokken, Tor Gillerholtmoen, skaffet
marinert kaninkjøtt med tilbehør, og jeg
tror det ble spist omtrent 35 kaninslakt,
det var helt nydelig, men vi var jo også
omtrent 50 stykker samlet der, så det var
nesten like mye folk som utstilte kaniner,
ikke værst. Vi hadde en fantastisk strål-
ende kveld (som bildet viser) hvor noen
fikk med seg at Sverige tapte i EM, mens
andre satt ute og spiste og koste seg til
litt underholdning. Og så hadde vi en del
leker som ga klingende mynt i kassa, så
alt i alt hadde vi ei fin helg og alle var
enige om at dette vil vi gjenta neste år,
så vi bestilte like godt hele skolen til
neste år også vi.
- Takk til alle dere som kom -  Tor Arve

kort? - Eller ligger det kort rundt forbi i
noen skuffer og skap? Tenker også da på
registreringsbedømmelser. Nå kan det vel
tenkes å ha oppstått noen arkiveringsfeil
i alle de kort som systematisk er arkivert
i stambokkontorets reoler. Da jeg skulle
lete fram til kort i arkivet for å fylle ut
stamtavler, var det et par kort jeg ikke
fant. Her kan det ha vært arkiveringsfeil,
eller at kort ikke var innsendt (jeg velger
å tro på det siste). - Andre feil som er
«vanlige», er såkalte «slurvefeil», slike som
f.eks. kan oppstå i farten når en utstiller

skal fylle ut en del kort til utstilling. Dette
kan være ombytting på noen tall og bok-
staver, osv., og som da kanskje ikke frem-
går på kortets forside.
Til slutt vil jeg da komme med to oppfor-
dringer: Om at utstillere følger opp sine
forpliktelser med utfylling av kort riktig
og korrekt, og at arrangører sender inn
alle korta etter utstillingen er avholdt,
sammen med en katalog. - Alle kopikort
skal sendes: Rolf Ludvigsen, Østbyveien,
3280 Tjodalyng. For stamtavler, kontakt
Rolf eller meg  -  hilsen Bjørn E.



Pelsmidd
Utøy i pelsen kan vel sies å være et vanlig
problem for dem som ikke er oppmerk-
som på disse ytre parasitter.
Det er flere typer av dem,og noen er mer
«hissige» enn andre og kan da forårsake
større lidelser for kaninen. Derfor gjelder
det uansett å være på vakt. Den beste
forebygging er at du er nøye med ren-
gjøring av kaninens bur og bolig! Viktig
er det å ta en god og grundig rengjøring
en gang i året. Kjøp da et desinfeksjons-
middel, vask bura ned med dette, og så
ta et malingsstrøk til slutt.
Det er to arter pelsmidd som er aktuelle
på kanin.Vi har en med navn Cheyletiella
parasitivorax. - Denne art er heldigvis
meget sjelden, den kan gjøre stor skade
og den angriper også mennesker, og som
da gir kløe og røde utslett.
Middangrepene vi opplever på kaniner
er sansynligvis i de fleste tilfeller Listro-
phorus gibbus og kan vel kalles for nokså
vanlig. Den gjør ikke så stor skade hvis
vi får den vekk etter kort tid, og samme
hvor rent du holder det for dine egne
kaniner, så er den «lett» å få overført fra
andre kaniner. - Listrophorus gibbus er
artsspesifikk, dvs. at den har ikke andre
vertsdyr enn kanin, og kan ikke overføres
til mennesker eller andre husdyr. Denne
midden er «sammenpresset sidevis», har
gripelignende bein, som gjør at den kan
holde seg godt fast til pelshårene. Den er
spredd i hele pelsen, men bosetter seg
som oftest der hvor kaninen ikke kan
komme til for å klø seg, f.eks. oppe i
nakken og øverst på bakpartiet, rundt
halen. Den beveger seg opp og ned på
pelshåret for å finne den rette tempe-
ratur, og trolig er temperatur under 22O

skadelig for midden. Den ernærer seg på
hårsekretet fra hårsekken (altså næringen
til hårene), samt skjell som den skraper

av pelshårene. Eggene legges enkeltvis
og blir cementert fast til hårene. Senere
følger et larvestadium og to nymfestadier,
før midden er voksen. Den regnes ikke
for å være særlig skadelig for kaninen,
men vi opplever at sterkt angrepne dyr
er i meget dårlig pelsform.

Mange behandlingsformer
Det finnes flere typer for behandling. En
kan bade dyret i Allugan eller Acetonum
Rotenon (5% utblandet i vann). Allugan
finnes også i pulver og det er da enklere
å behandle. Ivomec er et middel som er
tatt i bruk på kanin i senere år (0,4 mg/
kg subcutent), og settes ved injeksjon.
Ellers kan en bruke Metosyklorpulver.
Felles for alle disse er at midlene må ut-
skrives av veterinær. - Det finnes også
pulver å få kjøpt i zoo-butikker som kan
være med på å holde ytre parasitter
borte, og tenker da også på lus og lopper.
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Selve pelsmidden er
meget vanskelig å få
øye på, og må ses mi-
kroskopisk. Ofte er det
middens flass-lignende
avfallsstoffer en ser.

TKs annonsepriser:
1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400
1/8-side kr   300

Oppdretterannonse
for et helt år: kr 435

foreningsannonse: kr 400
bestilles på e-mail:

poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11

fax 51 63 71 81



17Tidsskrift for Kaninavl - 5.2004

28. august: Oslo og Akershus
Se annonse i forrige TK/nr 3, på side 23

28.-29. august:Tønsberg
annonse i dette TK, side 18

4.-  5. sept.:Trøndel. v/Trondheimsgr.
18. september: Møre&Romsdal, Frei
annonse i dette TK, side 13

15.-17. oktober:Tønsberg

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

20.-21. nov.:Trøndelagen
20.-21. nov.: Indre Østland
26.-28. nov.: Haugaland
27. nov.: Reg.bed.,Tønsberg

10.-12. des.: Jæren
10.-12. des.: Askim
21.-23. jan.: Nord-Trøndelag
21.-23. jan.: Eidsvoll, Fylkes.
annonse i dette TK, side 18

29.-30. jan.: Askim, Fylkes. Østfold
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:
send mail til: thsaue@online.no

Aktivitets-oversikt 2004/2005:

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl» kr     75,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00

NKFs Bedømmelseskort / Innmeldingsblanketter
til utstilling: blokker á 25 kort - husk å oppgi rase kr   75,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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Importrådet viser til sitt innlegg i forrige
TK (nr 4, side 11) og kan meddele at det
er medlemmer som har meldt seg for å  få
hjelp til innkjøp/importere dyr (kjempe-
og store raser blir prioritert og her vil det
også gis en økonomisk bistand).
Uansett så er det som nevnt vanskelig å
oppgi kostnad og priser (kaninene skal

også stå i karantene). Er det flere interes-
serte, så send en mail til: Arild G., mail
adresse: arild-gundersen@c2i.net - eller
ring tlf.: 51 48 87 59 / mob.: 992 44 614
Gi en tilbakemelding om rase, osv., eller
hvis du eventuelt ønsker svar på noen
andre avklaringer og diverse spørsmål.

Hilsen Importrådet

Import av kaniner
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TØNSBERG og OMEGN KANINAVLSFORENING
i SAMARBEID med JARLSBERG HOBBYDYR  -  INVITERER TIL:

HOBBYDYRDAGENE på JARLSBERG
LØRDAG 28. og SØNDAG 29. AUGUST 2004

Åpent for publikum begge dager fra kl. 11.00 til kl. 16.00

UTSTILLING: Klasse C (enkeltdyr) ungdyr og voksne dyr
(egen klasse senior og junior)  +  Klasse M (ungdyrsgruppe)

Innmelding: NKFs bed.kort sendes Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes
innen tirsdag 17. august (bindende påmelding, husk å merk junior bak på kortet) 

NB!: Antall dyr/kat. nr. er begrenset grunnet liten plass - så «førstemann til mølla» …
Innmeldingsavgift: kr. 40,- pr. kat. nr. som betales ved innlevering av dyr (ferdig veid):
Lørdag kl. 09.00-10.00 (ev. fredag etter avtale). Premieutdeling: Søndag ca. kl. 15.30.

Ta med vannkopper. Spørsmål? - Rettes til Dagfinn Johansen tlf. 33 39 62 95.
KANINHOPPING: Lørdag fra kl. 10.00:

Rett lett, middels, vanskelig, elite. Lengde åIE, lengde E + poenghopping
Søndag fra kl. 10.00: Kroket elite, middels og vanskelig, rett elite II, Høyde E + kombi-

konkurranse (Slalom M; kun åpen for kaniner som deltar i utstilling i klasse C).
Cup i eliteklassene. Max 2 kaniner pr. fører i lett og åpen. Max 3 pr. fører i poenghopping.

Kr. 25,- pr. start pr. kanin. Forhåndspåmelding (bindende) innen 24. august til:
Torild Rosenvinge, tlf. 33 401036   eller   e-mail: toschol@online.no

Fylkesutstilling - Oslo og Akershus
Eidsvoll og omegn Kaf. ønsker velkommen til

åpen fylkesutstilling: 21.-23. januar 2005
Sted: Nore Grendehus i Nordkisa

Utstillingen er åpen i klassene:
A voksne dyr  -  B ungdyr  -  M ungdyrsgruppe

Innmeldingsavgift: kr 40 pr ktl.nr
NB: Avgiften betales ved innlevering av kaninene,

på fredag 21. januar, fra kl 18 til 21, eller etter avtale.

Innmelding: NKF’s bed.kort og sendes til Kim A. Kofstad,
boks 28, 2071 Råholt. Skal være i hende senest 12.01.05
Vi fôrer med høy og vann - så husk vannkopper! Utstillingen er åpen for
publikum lørdag fra kl 10-17, søndag fra kl 10, med premieutdeling kl 14.

Tlf.-kontakt: Kim Kofstad: 408 26 016, Eldar Vestvold: 63 99 11 18 / 957 50 529

Vi ønsker alle velkommen! Hilsen Eidsvoll og omegn Kaf.
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Eliteutstilling 2004, klasse H:
Fransk Vedder:
1. Samuel Egeland, Sandnes  95
2. Oddvar Stangeland, Sandnes  94
3. Samuel Egeland, Sandnes  94
Satin:
1. Torund H. Thorvaldsen, Jæren  95
2. Torund H. Thorvaldsen, Jæren  94
Hvit Land:
1. Karl Meihack, Rogaland  94,5
2. Karl Meihack, Rogaland  94
Belgisk Hare:
1. Ivar Haugland, Jæren      95
2. Ivar Haugland, Jæren      94
Alaska:
1. Jone Ø. Egeland, Rogaland  93
Liten Tysk Vedder:
1. Elin Stangeland, Jæren   95
Liten Chinchilla:
1. Johan Halsne, Rogaland    94

2. Johan Halsne, Rogaland    93
Deilenaar:
1. Geir Nordvik, Jæren    94
2. Geir Nordvik, Jæren    93
Engelsk Schecke:
1. Roger Nesvik, Jæren  94.5 svart
2. Roger Nesvik, Jæren  93    mad.
Hollender:
1. Gaute Jåtun, Rogaland   94
2. Gaute Jåtun, Rogaland   94
Tan:
1. Jone Ø. Egeland, Rogaland   95
2. Kristin O. Steinskog, Jæren   95
3. Bjarte Halsne, Rogaland   95
4. Arild Gundersen, Jæren    94
5. Arild Gundersen, Jæren    94
Liten Wiener hvit:
1. Ivar Haugland, Jæren  92
Dvergvedder (alle viltgrå):
1. Linda Krogedal, Jæren 95 

2. Samuel Egeland, Sandnes  94.5
3. Samuel Egeland, Sandnes  94
Hermelin:
1. Marte Larsen, Jæren 95  viltgrå
2. Arian Ødegård, Jæren 95  viltgrå
3. Geir Hamre, Jæren  95  hvit r.ø.
4. Arian Ødegård, Jæren 94  viltgrå
5. Janne Hadland, Jæren 94 chin.
6. Arian Ødegård, Jæren 94  viltgrå
7. Arild Netland, Rogal. 94   hotot
8. Janne Hadland, Jæren 94 chin.
9. Raymond Netland, Rog. 94 white
10. Arild Netland, Rog., 93.5 white
11. Janne Hadland, Jæren 93 chin.
12. Hilde Krogedal, Jæren 93 zob.
13. Arian Ødegård, Jæren 93 viltgrå
14. Arian Ødegård, Jæren 93 viltgrå
Dverghare:
1. Svein Ødegård, Jæren  94 viltgrå
2. Ivar Haugland, Jæren  92 brun

Rogaland Bygdeungdomslag inviterte oss
i Jæren Kal. til å være med på Jærdagene
i år også. Standen vår var plassert inne i
en hall under tribuneanlegget på Bryne
Stadion. Det var ikke den beste plasser-
ingen, vi kom litt i ”bakleksa”, men særlig
lørdag og søndag var det likevel svært
masse folk innom hallen. Brosjyrer og TK
gikk unna og datashowet vi hadde laget,
og kjørte non-stop inne i hallen, ble også
lagt merke til. Kjekt med kø foran bur-
rekkene og storøyde unger (og voksne!)
som titter på Hermelinunger og store
Franske Veddere! Vi fikk masse skryt fra
Bygdeungdomslaget og vi ble invitert til-
bake igjen neste år! Det var jo en hyggelig
tilbakemelding.
Eliteutstillingen er en rasevis hannekamp
i klasse H 1,0 i henhold til Standarden.
Her var det påmeldt 59 hanner i 16 raser
(i Hermelin var det 7 forskjellige farge- og
tegningsvarianter). I tillegg var det hunn
med kull, klasse D. Eliteutstillingen er
også en lagkamp mellom alle foreningene
i Rogaland, men i år, som i fjor, var det
dessverre bare Jæren og Rogaland som
stillte med lag. Til lagkamp skal det for-
håndspåmeldes 12 dyr i minst 6 raser. De
10 beste dyr summeres, men det skal
fremdeles være minst 6 raser blant de 10.

Jæren vant med 947,5 - mot Rogaland
med 940,5 poeng. Best in Show ble en
Tan og den eies av Jone Ø. Egeland. Den
blide vinner ses på bildet sammen med
vinnerkaninen. Og da er det å avslutte
med resultatene . . . Geir N.

Klasse D - Hunn med kull (alle utstillere fra Jæren):
1. Bodil+Linda Krogedal, Dvergvedder viltgrå 94
2. Hilde Krogedal, Hermelin zobel blå 94
3. Janne Hadland, Hermelin chinchilla 93
4. Marte Larsen, Hermelin viltgrå 93

Jærdagene 20.-23. mai og Eliteutstilling for Rogaland

JJoonnee  ØØssttrråått
EEggeellaanndd  ffiikkkk
9955  ppooeenngg  oogg
BBiiSS  ppåå  ssiinn  TTaann
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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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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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Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad

Sommerlig hilsen til tk-leserne . . .
Jeg tror på det der med å få ting inn fra
”barnsben av”.
Mange jeg har snakket med, godt voksne
folk, sier de eller noen andre i familien
hadde noen kaniner hjemme den gang
for lenge siden, da de var ”småguttær”.
Så går det kanskje mange år og en dag
er muligheten og ikke minst lysta der til
å prøve dette som en har så glitrende,
men muligens litt vage minner fra. Sånn
var det nok også for Trond Buttingsrud.
Der var det broren hans som hadde noen
kaniner på 60-tallet, noen flotte Califor-
nien, forteller Trond.

På besøk i en produksjonsstall
Ja, jeg tok altså turen opp til en flott plass
på Askerbørskogen, hjem til Ellen og
Trond Buttingsrud.
Gårdsbruk har det vært fra 1770-årene og
med sau som  hovednæring i lang tid. En
blid og hyggelig Trond møtte meg på tu-
net og var svært så positiv til en ”kanin-
prat” - og litt artig syntes nå jeg, å være
”reporter på tur i felten”. Vi rusler litt
rundt og Trond forteller at han begynte
først litt smått med kaniner i sauefjøset.
Det ble det ikke noe særlig fart i. Klima i
fjøset passet ikke. Så kom han på, skulle
det vise seg, en bedre løsning. På sørvest-
siden av gården lå det et eldre, litt «ned-
sarva» veksthus. Grunn-muren var bruk-
bar, så her kunne det stå en større kanin-
stall. Trond har hele tiden vært produk-
sjonsretta, med næring for øyet og det å
se muligheten for å få til en kjede med
produksjon, slakt og omsetning. Det ble
søkt om bygdeutviklingsmidler og plane-
ne var store.Først ble det ikke særlig godt

mottatt.Avslag på avslag fra SND (Statens
nærings- og distriktsutbyggingsfond).
Men, da de nærmest var begynt å gi opp
ble de direkte oppfordret om å søke på
nytt. Det var Ellen som tok seg av alt
dette arbeidet og i 98-99 kom de første
dyra inn i ny stall. - Kaninene kom fra
Hedalen, den tidligere avlsstasjonen for
Hvit Land, og dermed var det i gang.

«Mekanisert kaninstall»
Trond og Ellen har ca 18 hunner, i hoved-
sak Hvit Land, men også Californien og
noen blandinger.Det blir 3-4 kull pr.hunn
pr. år. Kullene fôres frem i 12-13 uker.
Det appetittfôres gjennom et automatisk
fôringsanlegg, som Trond har laget selv.
Han er mekanisk/teknisk utdannet og
jobber med mekanikk til daglig. Et opp-
komme av ideer og løsninger. Det kom-
mer godt med,for det er ikke mange gode
ferdigløsninger på dette området. En
”Petter Smart” type med oppfinnelser i
hodet som omgjøres til praktiske gode
konstruksjoner.

«En oppdretters dagbok»

En dag jeg var ute å kjørte,
så jeg plutselig dette skilt . . .
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Kraftfôret kjøres ut på en et bånd som
går i en bane gjennom burrekka (bildet
over). Det som ikke spises detter ned på
båndet under og blir med tilbake igjen.
Der suges det opp i en slags diger støv-
suger, for deretter å gå tilbake igjen på
båndet. Kraftfôrstøv og evt. annet snusk
blir suget fra, så det blir en veldig rein
fôring, uten støv osv. Vanningsanlegg og
gjødseltrekk hører med til dette produk-
sjonsutstyret. Før man kommer inn i
stallen er det et tilliggende kontor hvor
fôringsanlegget styres fra. Det er også
eget fôrrom, slakte- og tilberedningsrom.
Stallen er lys og luftig og med god plass.
Så god plass at det ville vært kapasitet til
det dobbelte av antall kaniner de har i
dag. En av grunnene til at det ikke er det,
er den uklarheten som har hersket om-
kring produksjonsforholdene, og hvor-
dan det egentlig ikke har vært tilrettelagt
for å kunne drive kjøttproduksjon på
kanin, i en mindre skala.

Savner et bedre opplegg
for nisjeproduksjon på kaninkjøtt
Det er ikke lett å satse høyt når man risi-
kerer å bli stoppet i neste ledd, ikke få
omsatt slakt grunnet mattilsynets regler
vedrørende slakting og omsetning. Jeg sy-
nes jo også dette er underlig. At man på
den ene siden oppfordres til å komme i
gang, får offentlig midler, og får lagd til
gode produksjonsforhold. Men når det da
kommer til det praktiske liv, settes det

stengsler som nærmest gjør drift umulig.
Da jeg var på besøk hadde Trond og Ellen
muligheten til å selge innenfor visse vil-
kår, men ikke på den måten de selv øn-
sket å utnytte forholdene. Men Trond er
ikke den som gir seg. Han har stadig hatt
kontakt med tidligere næringstilsynet (nå
Mattilsynet) for å prøve å få forståelse for
driften og mulighetene. Han gikk sågår til
landbruksminister Lars Sponheim med
sine spørsmål. Og kanskje er det ting i
emning.Trond har vært medlem av Norsk
Kanin hele tida,og synes det har vært bra.
Det har vært presset på for å få til ord-
ninger som er gangbare overfor det nor-
ske Mattilsynet. Et slakter-kurs i Sverige
nå i våres skulle gjøre det lettere å få til
godkjente slakt. Det har vært Tronds mål
hele tida, få muligheten til egenprodusert
godkjent kaninslakt som kan selges som
annet kjøtt.
Jeg får forskjellige tanker der jeg tusler til-
bake til bilen mens jeg kikker på gårdens
godlynte Border-collie i gemyttlig lek
med en liten dvergvedderdame på tunet.

TTrroonndd  ppåå  ««kkaanniinnkkoonnttoorreett»»
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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 :

Noen gode minner fra barndommens lys
kan nærmest være grunnlag for det lange
dagsverket senere i livet. Og jeg tenker
også på at selv om folk møter motstand
når de jobber mot gagnlige mål, er vi
mennesker innretta sånn at vi har det i

oss; Seighet og stahet nok til ikke å gi
opp veien! - Hos Ellen og Trond Buttings-
rud drives det pionerarbeid med topp
motivasjon. Dette er også en viktig del
av kaninholdet i Norge!

God sommer, dere! - Anne Christine

TTrroonnddss  kkaanniinnssttaallll

TTrroonndd
««PPeetttteerr  SSmmaarrtt»»
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NYTT fra NKHF:

Jubileums-sommerleir på Frei, Møre:
Når dette leses er sommerleiren 2004 til-
bakelagt. Den 10. i rekken og den største
som har vært noensinne. Her blir det lan-
sering av hoppereglementet i delikat ny-
trykk og retter en stor takk for flott hjelp
til Olav Dalva! Reglementet har gjennom-
gått en omfattende revidering og dette vil
være et viktig hjelpemiddel ute i hoppe-
gruppene i tiden fremover. Reglementet
er nå trykket i et bruksvennlig A5-format
og kan kjøpes ved henvendelse til en i
styret (se oversikt side 31). Vi anbefaler
klubbene å kjøpe inn et antall for videre
salg til medlemmene.
Nytt opplegg for dommerkurs:
I forbindelse med revidering av hoppe-
reglementet, er det også utarbeidet nytt
opplegg for dommerkurs. Dersom klub-
ber ønsker å arrangere dommerkurs, ber
vi dere ta kontakt med leder Turid Lien
for informasjon. I samarbeid med arran-
gører håper vi å kunne tilby ett/to dom-
merkurs pr. år fordelt rundt i landet.
Økende interesse for kaninhopping
- behov for kontakt med klubbene:
Over alt merker vi en stigende interesse
for kaninhopping, og det blir stadig vik-
tigere at organisasjonen fungerer godt. På
vårparten ble det sendt ut et spørreskje-
ma til alle hoppegruppene. En del har
vært flinke til å svare på dette, men på
langt nær alle. Dette er et viktig hjelpe-
middel for styret til å komme i dialog med
klubbene, og vi håper at de som enda
ikke har svart, kan få gjort det innen kort
tid. ”Purring” blir sendt til de klubbene vi
ikke har hørt noe fra. Etter hvert som vi
får inn spørreskjemaene, vil klubbene
motta ett eksemplar av hoppereglemen-
tet som takk for hjelpen.
Takk for hjelp og støtte fra erfarne opp-

drettere: Fra flere steder i landet hører vi
om erfarne oppdrettere med hovedinte-
resse innen avl og utstilling som på for-
skjellige måter stiller opp for hopperne.
Dette blir satt stor pris på, og er svært
viktig for rekrutteringen innen hele vår
mangfoldige organisasjon (NKF). På veg-
ne av styret i NKHF vil jeg rette en stor
takk til alle dere! Den siste tiden er jeg
blitt kontaktet av ferske hoppere fra for-
skjellige steder i landet hvor det ikke
finnes hoppegrupper, men hvor det
finnes avlslag. Alle er blitt oppfordret til
å ta kontakt med den lokale forening og
jeg regner med at de blir tatt godt i mot.
Forening/avslag som vil bidra til å opp-
rette hoppegrupper er velkomne til å ta
kontakt med oss i styret i NKHF for hjelp
og støtte. Selv om man av og til kan
oppleve noen små motsetninger mellom
generasjoner og interessefelt, kan jeg
love at de positive effektene av et samar-
beide er vesentlig større for alle parter.
Se bare på Askim-foreningen. - De har et
aktivt avlslag og en flott hoppegruppe.
I tillegg har de lykkes med å bli beste
forening til å opprettholde medlemstallet
fra 2003 til 2004. Gratulerer! 
Markedsføring av arrangementer:
Videre utover sommer og høst arrangeres
det en rekke hoppekonkurranser. Vi an-
befaler de som har tilgang til internett å
titte innom hjemmesiden til NKHF:
www.kaninhopping.no
for å være fullstendig oppdatert. Vi opp-
fordrer klubbene til å bli enda flinkere til
å markedsføre arrangementene, både på
hjemmesiden, i hoppebladet og her i TK
og håper dere blir flinkere til å skrive om
disse etterpå (og så sende det inn).
Lykke til med alle arrangementer!

Hilsen styret i NKHF, Torild Rosenvinge, sekr.
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Du bruker mye tid på kaninene dine,
blir det tid til andre interesser? 
- I tillegg til å holde på med kaninene
liker jeg å stå på rollerblades,høre på mu-
sikk, være sammen med venner, og så er
det moro å gå på rocke-/metall-konserter.

Hva var det som fikk deg til å begynne
med kaninhopping? - Ei dame på jobben
til mamma visste vi hoppet med kaniner
hjemme i hagen, så hun fortalte oss at det
var kaninhopping på Jarlsberg om tirs-
dager. Først var det storesøstera mi og jeg
som startet, etter hvert fikk jeg min egen
kanin, Jeppe, så da begynte lillesøster å
hoppe med sin kanin som jeg hadde lånt.

Hva er det som gjør at du har holdt på
med kaninhopping såpass lenge som du
har? - Det er vel egentlig alle de andre
hopperne, tenker jeg! Uten dem, hadde
det jo egentlig ikke vært noe vits i å drive
med dette. Men det er jo selvfølgelig
moro når kaninene klarer å prestere bra!
Blir også mer interessant når man får nye
kaniner som skal trenes opp.

Hvor mange kaniner har du? - Nå har
jeg 4 voksne kaniner og 7 Sachsengold-
unger. Jeg skal i hvert fall beholde en av
kaninungene, men hvis jeg får lov, skal
jeg beholde to. Jeg har en Hermelin, de
andre kaninene er Sachsengold. ”Jeppe”
er en hollendertegnet hermelingutt.

Sachsengold’ene heter ”Ilebrekkes Ch.
Fashion Boy”, ”Lovely Thrianta Made
for Ilebrekke”og ”Hunted to be Wanted”.

Hvordan trener du kaninene dine?
- Kaninene mine er ikke så glad i å hoppe
altfor mye, så jeg går for det meste bare
tur med dem her hjemme, og bytter på å
ha dem med på treninger. Hver kanin er
i hvert fall med på annenhver trening.
Jeppe begynner å bli gammel, litt svakt
hjerte, så han er for det meste kosekanin.

Har du noen gode tips og råd å gi til
andre hoppere? - Jeg mener ikke man
skal tenke for mye på at det er konkur-
ranse, og hvis kaninen gjør det ”dårlig”,
så er ikke det noe som helst farlig! Min
erfaring er at man ikke skal hoppe noe

Siws største «kanin-høydepunkt» til nå:
NM-vinner i høyde og kombi på LU i Skien

Månedens utvalgte junioroppdretter er Siw Hauge (16) og har vært medlem i
Tønsberg og omegn Kaf. i 5 år. I år har ”karrieren” i kaninhopp og kaninavl virkelig
skutt fart, og hun har mange flotte resultater å vise til både fra kaninutstillinger og
hoppebanen. Siw har nå avsluttet ungdomsskolen, og ser frem til å begynne på vi-

deregående skole innen hotell- og næringsmiddelfag til høsten. Hun bor på
Ilebrekke ved Tønsberg sammen med mor, far, to søstre, en hund og en gjeng med
kaniner. Stedet ligger idyllisk til, rett ved skogen og med kort vei til badeplassen

MMåånneeddeennss  uunnggddoommss--ooppppddrreetttteerr::

SSiiww  HHaauuggee ffrraa  TTøønnssbbeerrgg
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høyere enn det den er registrert i, men
når kaninen har 2 pinner, kan man prøve
litt på neste høyde. Eneste måten for å få
en god hoppekanin er at begge parter er
glad i hverandre, og at kaninen er trygg.

Din beste prestasjon på hoppebanen?
- Uten tvil blir det NM i høyde 2004! Det
var da Ilebrekke’s Champion Fashion Boy
hoppet 75 cm (for første gang) på første
forsøk og ble Norgesmester! Han hadde
reist til Oslo dagen før og vært med på
TV2’s ”God morgen Norge”, så egentlig
trodde jeg ikke han skulle gå høyere enn
65 cm - kaninene overrasker hele tiden!
Da ble jeg overlykkelig, og må innrømme
at det kom noen gledestårer. - «He-he».

Hva mener du er hemmeligheten bak
dine beste prestasjoner? - Vel, jeg viser
kaninene mine omsorg og respekt, og
tvinger dem aldri til å gjøre noe de ikke
vil. Jeg prøver alltid å gjøre hoppingen
til noe de synes er gøy, slik at de får lyst
til å prestere sitt ytterste.

Kan du fortelle litt om din beste kanin?
- Det er nok Fashion Boy. Han har nylig
fylt 4 år. Jeg kjøpte ham av Enok Larsen
da han var 19 måneder. Før hatet han å
hoppe høyde, men plutselig var han elite-
kanin, og har bare økt rekordene sine
stadig etter det. Han er vanskelig i begge
baner, med to pinner i kroket. Han er

egentlig ikke så glad i å hoppe baner,men
han hopper alltid greit! Hvis jeg hopper
mye med ham, blir han sur og lei, så tre-
ningen hans består heller i å gå tur i sko-
gen,og hoppe over stubber og annet som
”er i veien”.Fashion er en kanin med mye
personlighet og vilje, og man kan ikke
tvinge Fashion til å gjøre noe han ikke vil!
Jeg har vel egentlig ikke noe favoritt-
kanin.Alle er favorittene mine på hver sin
måte. Selv om Fashion er norgesmester
liker jeg ikke han mer enn de andre. Jeg
har egentlig mest sansen for hunnkaniner
(vet ikke hvorfor), og siden Thrianta er
den eneste jenta foreløpig, så har jeg et
sterkt forhold til henne da. Men jeg er
ikke noe mer glad i henne  enn  de andre!

Er det noe du husker fra hoppebanen
som er spesielt komisk? - Da må det bli
Jeppe, for det er vel nesten ingen som
kan slå Jeppe i å være komisk, tror jeg!
Han kan hoppe igjennom alle hindrene
på en middelsbane, men vanngraven flyr
han høyt over! - He-he - det er tøft å se på.

FFaasshhiioonn  BBooyy    --    NNoorrggeess  sspprreekkeessttee
kkaanniinn  --  hhaann  ssttaarrtteett  fføørrsstt  mmeedd
hhooppppiinngg  nnæærr  22  åårr  ggaammmmeell!!

FFaasshhiioonn
BBooyy
oovveerr
vvaannnn--
ggrraavveenn
ii  ffiinn  ssttiill

MMiitttt  fføørrssttee  kkuullll
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Hvordan har du organisert kaninstallen
din? Jeg har kaninene i en «8-roms-blokk»
ute, og så har vi en utegård med hus, som
er forbeholdt de kaninene som har unger.
Pappa har bygd alle burene selv uten teg-
ning. - Jeg mener han har lagd dem bra!

Hva fôrer du kaninene dine med? - Å jeg
gir dem pellets fra Felleskjøpet. De får
også høy, og innimellom gress, løvetann,
eple, tørket brød og sånt. Liker ikke å gi
dem så mye kvister, for jeg er redd for
at de skal få i seg noe giftig.

Du stiller ut kaniner - hva fikk deg til å
begynne med det? - Jeg kjøpte meg en
castor Rex, så hadde jeg lyst til å prøve å
stille ut også. På vår aller første utstilling
fikk hun 94 poeng, og jeg fikk 5.-plass,
ble Best i Rasen, beste junior-utstiller i
Tønsberg og to vandrepokaler for beste

”dame” og beste i hårstruktur-rase . . .
så hvorfor ikke fortsette?  -  «He-he».

Hva er du mest fornøyd med på utstil-
lingsfronten? - Nå på LU i Skien fikk
Thrianta 94 poeng, fikk rasesløyfa og ble
beste Sachsengold! Hun ble også kombi-
vinner den helgen, så det var ekstremt
morsomt.

Hvordan tenker du når du satser på avl,
med f.eks. eksteriør/hoppeegenskaper?
- Foreløpig har jeg ikke så mange kaniner
å velge mellom når jeg setter kull, men
jeg tenker mest på utstilling. Sachsengold
passer ganske bra til hopping uansett, så
jeg trenger ikke tenke så mye på det. Jeg
synes ikke det er noen motsetning mel-
lom det å delta med kaninene på utstil-
ling og hopping. Så lenge kaninene har
det bra, kan de brukes til begge deler.
Dette året har gått over all forventning
bra for meg både på utstilling og hop-
ping. Når Thrianta er ferdig med ungene
sine gleder jeg meg til å begynne å trene
henne opp igjen. Det er en kanin med
stort potensial for hopping - og så håper
jeg at det kan bli noen fine hoppetalenter
av de ungene jeg har hjemme nå.

Har du noen gode råd til nybegynnere?
- Ha god tålmodighet. Det er nøkkelen
for å holde på med dyr! Og så: Pass på å
ikke trene kaninen høyere enn det den
er klassifisert. Intervjuet av Torild Rosenvinge

HHeerr  hhaarr
ddeerree
JJeeppppee,,
ssttaallll--
eennss
sskkøøyyeerr--
gguutttt

TThhrriiaannttaa
kkoosseerr
sseegg  ii

ppååsskkee--
ssoollaa

BBuurraa  mmiinnee  ((fføørr  ddee  ffiikkkk  nnyy  mmaalliinngg))
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 06. juli 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    24
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    40
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    11
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    16
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: Arve Bjørnsvik, Fossingv. 69, 3790 Helle, tlf. 35 98 81 07
Nestl.: Fredrik Harreschou, Kammerfossv. 56, 3770 Kragerø,
tlf. 918 39 583
Sekr..: Jan Kristoffersen, Granliv. 27, 3790 Helle
Kass.: Thor Arne Eriksen, Østli, 3790 Helle, tlf. 35 98 87 23.

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, Askimv. 381, 1859 Slitu,
tlf. 69897210, mobil  92032042. E-post: rune-ig@online.no
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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Rogaland Kaninalslag     24
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
(kke juni og juli)

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     17
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    6

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 25
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.kaninhopping.no

til kassererne:
Blad nr 5 er utsendt alle medlemmer

registrert pr 09.07.2004.
Husk å meld inn dine medlemmer!
e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11 - 51 62 17 48

Finner dere feil i medlemslister,
så vennligst gi beskjed.

Har dere behov for en oppdatert
oversikt, så ta kontakt!
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