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KANINAVL
Så var sannelig juli også over
- og det blir liksom å gjenta seg selv (og
andre) nok en gang, med at dagene flyr
unna som bare det . . .
Den såkalte felles-ferien er dermed også
forbi, men ettersom jeg hørte på radioen
her en forleden dag, så var det visst på
tide å la den tittel gå inn i historien. Nå
er det slik at ferier fordeles nærmest året
rundt, og de berømte trafikkproblemer i
forbindelse med sommer-felles-ferie-start
og -slutt, nå visstnok tilhører fortiden . . .
«stampekjøring» oppstår nå kun i forbindelse med helligdager, hvor «alle» har tatt
fri, slik som f.eks. ved påske og pinse.
Men vår felles venn kaninen, merker ikke
noe til ferietiden. Jo, forresten, det gjør
visstnok noen kaniner. For, det er eiere
som tar dyra sine med seg på hytta. Men
de aller fleste kanineiere som skal ut på
et reisemål, må la dyra være hjemme og
må da sørge for å tilknytte seg en avløser.
Men da er det jo virkelig bra at ikke alle
har felles ferie på samme tid, for da vil
det jo være enklere å finne en snill nabo
som kan putte inn i buret den daglige
matrasjon (og vann!) som hver kanin må
og skal ha. - For dem som har hund og
reiser bort så er det vanlig å sette hunden
på kennel. Jeg har hørt om at visstnok
noen driver med pensjonat for kaniner
også? Hvert år får jeg telefoner inn her
med forespørsel om vi (NKF) er behjelpelig med ordninger i ferien eller om det
er oppdrettere som har kaninpensjonat
- akkurat der kan jeg ikke gi noen hjelp.
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Forord:
Bjørn Egeland

Men mye hjelp og forklaringer om kaninstell blir det en god del av daglig, både på
telefon og e-post. Kristina Marie Kvam er
opptatt av at kaninene skal ha godt stell!
Både hun og andre reagerte på et innslag
i NRK på «Kompis», hvor det ble vist en
dame som løftet Angorakanin etter ryggskinnet - det gjør jo vondt! - bemerker
Kristina, og skitten var den også, tegn på
dårlig renhold, så dette likte jeg ikke, sier
hun. Vi er selvsagt så enig, så enig, og at
renhold og god burhygiene er viktig, kan
dere lese om inne i dette TK, side 14-16.
Vel, tilbake til henvendelser som kommer
inn, så er de «ikke-medlemmer» som finner frem til oss, som oftest så «happy»
over all den nyttige informasjon, både
den muntlige og det materiell jeg tilsender pr brev til alle som tar kontakt, og de
sier selvsagt de skal bli medlem . . .
Noen foreninger har et jevnt «tilsig» av nyinnmeldte medlemmer - og det er bra å
konstatere - men det står ikke i forhold til
alle de henvendelser som det egentlig er.
Uansett er det fint å se at våre brosjyrer
har en effekt, og at dere i foreningene er
flinke til å dele ut info-materiell og TK.
Mangler dere noe, så gi beskjed, og utenom meg, sitter også PR- og Infoutvalget på
materiell, så dere kan da kontakte Torill:
tlf. 33 40 10 36, Dagfinn: tlf. 33 39 62 95,
eller Kent Rune: tlf. 91605757.
Til slutt vil jeg be alle tillitsvalgte i foreningene om å slå opp på side 20 i dette
TK og lese igjennom det som står der.
Lykke til med arrangementer og aktiviteter!
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Månedens oppdrettere :

Bodil, Linda

og

Hilde Krogedal

Vi skal til Klepp
på Jæren for å avlegge et besøk i
stall LISBODAL til
familien Krogedal
som har både utstillings- og hoppekaniner. Her er
det jentene som
er «kaninfrelste»
og pappa Ingolf
tar seg av hage
og snekring. I en
frodig og planterik hage finnes
også fler dyr enn
«bare» kaniner . . .
Tekst og foto:
Bjørn Egeland

Først en forklaring på LISBODAL
Stallnavnet kommer av LI=Linda, S=Silje,
BO=Bodil, DAL=Krogedal. Men dette er
et navn som er laget ut fra barna og som
er benyttet i vel 7 år. For Hilde kom med
i kaninmiljøet før det og vi skal til våren
1987, da de kjøpte huset. Hilde og Ingolf
flyttet fra Ganddal og ut her til Klepp i
landlige omgivelser. Ikke lenge etter kom
første kanin og det hele startet med Liten
Sølv, som vi fikk fra Oddvar Stangeland.
Året etter fristet det med kaninmøter i
Sandnes og ble da medlem. Besøkte første kaninutstilling i Kongeparken høsten
1988 hvor jeg fikk se Bourgogne. Kjøpte
et par senere og første Bourgognekull ble
født mars ‘89. Så var vi på Fylkesutstilling
i ‘89 i Time Rådhus på Bryne og falt da for
Fransk Vedder og kjøpte inn et par. Jeg
avlet med disse et par år, men synes det
var problem å få dem i pels og opp i vekt
4

Utenom kaninene er tvillingsøstrene Bodil og
Linda meget interesserte i fotball og begge
er ivrige fotballspillere i Klepp IL.
Her har vi Bodil med Lisbodals Zinedine
Zidane og Linda med Lisbodals Ronaldo
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I år er det 15
års-jubileum
for Bourgogne
hos Hilde
Krogedal!
Bourgogne
startet Hilde
med i 1989 og
rasen har siden vært i stallen på Klepp.
En trivelig rase
hvor det hele
tiden har vært
utfordringer og
forberingspunkter, særlig
med hensyn til
kropp og farge.
Og Hilde sier
det var virkelig
gøy å vinne
NKFs rasekrus
til odel og eie,
fordi at dette
kruset hadde
vandret blant
oppdrettere
siden 1993

(det ble en del slakting for Ingolf), så det
ble Bourgogne som ble min rase, selv om
jeg også avlet med en annen kjekk rase,
Perle Ekorn, et par sesonger, i ‘95 og ‘96.
I 1991 fikk Silje sin første Dvergvedder.
Hun fikk stor interesse for kanin og så
kom dette med hoppingen etter hvert.
Dvergvedder ble da også mer populær,
så Silje avlet fram en del unger for salg
hvert år, slik at det ble litt lommepenger
på kjæledyrsalg. Hun er nå 16 år, andre interesser har overtatt, men har vært medlem fram til nå og hun har jo mange gode
råd å gi Linda og Bodil om kaniner, forteller Hilde. - Forresten, vi har også hatt Belgisk Hare her, det var Ingolf som kjøpte et
par i ‘93, men det ble kun avl i en sesong.

travhest. Men som mange i kaninmiljøet
vet, så skal en ha god klaff og enda litt til,
for at det økonomisk skal bære seg. For
noen år tilbake ble det derfor ut med alle
hestebåsene og Ingolf snekret opp innebur, samt i tillegg også et stort fint «lekerom» for jentene. Kaninene hadde altså
før den tid vært i utebur, noe som egentlig er et problem i dette området, fordi
vi er «omringet» av et par minkfarmer og
følgelig noe løsmink som var til stor plage
Her viser
Hilde
fram litt
fra årets
papeg ø ye av l

Travhestene ut - og inn med kaniner
Stallen på tomta var også en grunn for at
vi kjøpte dette stedet, for Ingolf drev med
Tidsskrift for Kaninavl - 6.2004
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for kaninene, så nå er vi heldigvis fri det
problemet. Ingolf har jo to lydige og godt
dresserte hunder, Border Collie, og de gir
beskjed når minken er der, og den spreke
hannhunden klarer også å ta dem, men
kaninene rører den ikke, de passer han
på. Ingolf driver også avl med Dvergpapegøyer og kunne vise fram fargerike fugler.
Men nå har du «sviktet» Bourgogne?
Tja, sier Hilde, for å ha litt lettere kaninhold, med hensyn til alt arbeidet som må
gjøres når møkk skal spas ut, så er jo det
mindre, dess mindre kaniner. Som du kan
se, så er det i de fleste bur nå bosatt seg
Hermelin i varianten blå zobel. De første
av disse kom inn i 2002, og hadde da også
tenkt å trappe ned med Bourgogne. Men
så fikk jeg NKFs rasekrus for Bourgogne
til odel og eie i 2003, samt at jeg tok napp
i det nyoppsatte i 2004. Nå har jeg 7 Bourgogne igjen, 2 gamle huer og en hann, og
kun 4 ungdyr er beholdt igjen etter de 2
kull som er tatt i år. På det meste da jeg
kun avlet med Bourgogne hadde jeg 10

I år er det ikke blitt tatt fram så mange
Bourgogne hos Hilde, så det blir kun 4 som
er klar til høst- og vinterutstillingene
6

huer, og da ble det ganske mange unger.
Nå satser jeg mer på Hermelin og har 10
huer i avl med 6 hanner. Det kom ikke
noe særlig med unger i starten på sesongen, men nå i sommeren kom det kull med
fra 3 til 6 unger, slik at jeg på 7 kull nå har
29 unger. Med stor og smått har vi nå totalt 83 kaniner fordelt på 3 raser. Men vi
har kun 55 enkeltbur, så det sier seg selv
at noe må selges (eller at Ingolf trør til).
Fôring og stell
Som oftest gjøres den daglige fôring på
«enkleste» måte; det er kaninpellets etter
rasjon til hvem som er i buret. Så er det
å se etter at alle har vann og nok høy i
høyhekken. Det er lite grønt vi egentlig
gir, var vel flinkere med å gi dem det før,
men noe grønnsaker får de jevnlig, epler
og gulrøtter, som jeg får på butikken hvor
jeg jobber, sier Hilde. Alle bura har fast
bunn, så det vil si alle kaninene går på
spon, og det er selvsagt en del arbeid når
alle bur skal rengjøres og det skal legges
inn ny spon. Bura er bygget opp i 3 høy-

Border Collien Zeb, har instinktet i seg, dyra
skal passes på slik at de ikke kommer på avveier (men så ble Zeb da også fylkesmester i
sauegjeting i 2002, så han vet hva dette er)
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Bodil og Linda satser på Dvergvedder i viltgrå og har i år tatt fram 4 kull. Hilde har nå
for det meste Hermlin blå zobel, og i de siste
kull har det faktisk kommet riktig så mange
unger (2 kull hvor det har vært 6 unger) så
det skal vel bli en del å velge i til utstillingene

der og består av flere forskjellige varianter og størrelser. Det har jo sin årsak i at
vi har forskjellige rasestørrelse. Men de
gamle Hermelin-hanner krever ikke så
stor plassen, de sitter som oftest rolig i
en krok, så til disse bruker jeg noen gamle utstillingsbur som Rogalands-laget solgte ut. Når jeg venter kull, så bruker jeg
løse reirkasser som jeg setter inn ei god
uke før hua venter kullet, men de aller
fleste Hermelin-huer lager vanligvis til
reir i en krok utenfor kassen.
Bodil og Lindas Dvergveddere er rolig og
greie, så det går bra med dem i avlen. I år
har de tatt fram 4 kull, og normalt kommer huene med kull på rundt 6 unger.
Jentene og kaninhopping
Silje startet aktivt med kaninhopping i ‘94
og deltok på sitt første NM i Figgjohallen
i 1997. Hun har vunnet mye med Happy
Girl, som er en Hermelin hotot. I NM rett
bane i 2001 ble det 4. plass og i NM kroket bane i 2003 ble det også 4. plass.
Tvillingene Bodil og Linda startet med å
konkurrere allerede når de var 5 år, og de
har jo nå meget god erfaring. Problemet
her i distriktet nå er at de er alene i elite
og at dermed elitekaninene ikke kommer
seg ut for å konkurrere, altså kun når de
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reiser til NM. Nå kommer vi oss heller
ikke til Molde, så vi skal ta en tur til Tønsberg nå i august, forteller jentene. Hilde
påpeker også at det er jentene selv som
står for stell av sine egne kaniner. De har
fått tildelt 18 egne bur, og her skal de selv
passe på at kaninene får mat og at det blir
rengjort. Jentene driver nå kun avl med
Dvergvedder i viltgrå, slik at de kan være
med både på utstilling og hopping. Bodil
og Linda er også ivrige i Klepp IL, med
håndball og fotball (og jo mer de er med
på, dess mer blir det jo på foreldrene).
- «Me får bare se kordan det går framøve, å ka interesse di får å har», sier
Hilde og Ingolf, enkelt og greit!
Og her må jeg passe på å legge til at både
Hilde og Ingolf er noen virkelige JA-personer. Da Hilde gikk inn i Jærens-laget i
1992, gikk det ikke mer enn et år før hun
var å finne i styret, og har siden vært der.
I år er hun også leder av utstillingskomiteen (som er en virkelig bra gjeng, Jærens
dameoppdrettere: Hilde, Elin, Grete og
Torunn!). Hilde er jo også kasserer både i
NKHF og i Dvergkaninklubben. Dommerlisens tok Hilde i ‘99, og var leder og dommer for kaninhoppingen når vi arrangerte
LUU-2002 i Vollhallen, og har etter det
dømt på alle hoppe-NM.
Jeg husker når vi planla LUU på Voll, og
vi fant ut at hoppebanen skulle ha en god
inngjerding - og da sa Hilde: - «Ikje någe
problem, det fikse Ingolf».
Det er slik jeg kjenner Hilde med at hun
sier JA og med et godt humør (og ikke
minst; at det alltid blir gjennomført).
Ingolf har faktisk aldri vært medlem, men
han er med å støtter opp om alt, både
til kjøring med alt av hoppeutstyr, reparasjoner og bygging av hinder, og er med på
stands for Jærenslaget.
Da må jeg takke for besøket, en hyggelig
samtale, og kaffe i en koselig hage blant
nydelige blomster, busker og trær. Bjørn E.
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«Ny» type vannautomat
Ofte er det et stort problem med de vanlige åpne vannkoppene, som kan bli fylt opp med flis, fôrrester og
møkk, kanskje særlig i etasjebur. Urene vannkopper er
svært ofte kilden til tarm- og mageproblemer hos kanin.
I sommer gikk jeg til anskaffelse av en ny type vannautomater, som eliminerer dette problem.
Som det fremgår på bildene får dyra rent vann fra en
nippel. Vann etterfylles ved å løfte lokket på toppen.
Tanken er likevel tett og vannet er rent hele tiden.
Beholderen er laget av en tykk plasttype som beskytter
mot uv-stråler, som dermed
hindrer algevekst og oppvarming av vannet.Vannstanden
er likevel godt synlig.
Jeg har kjøpt med tank som
tar en liter (de finnes også i
halvliter). De henges rett på
nettingen og er arbeidsbesparende både med hensyn
til renhold og vanning.
Jeg kjøpte dem fra Tyskland,
hvor slike vannautomater er
svært vanlige. Prisen der er
ca Nkr 25, men med frakt
og toll må en regne med ca
kr 40 pr stk.
Med hilsen Pål-Eirik Iversen

Premierosetter
Dansk kvalitet gjennom 30 år!
Rekvirer våres nye fargekatalog
med våre typer premiesløyfer

Thehøj Guldtryk
Gl. Kongevej 64 - DK-9330 Dronninglund
Tlf. 0045 98 85 44 39 - Mail: info@thehoj.dk

www.thehoj.dk
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NYTT fra NKHF:
Ny ærestittel: NUCH
I samarbeide med sportsutvalget i NKF,
er nå ærestittelen NUCH tatt inn i det nye
hoppereglementet. NUCH er tatt med fordi kombikonkurranse nå er offisiell konkurransegren, og betyr ”Norsk Utstillings
Champion”. - Kombikonkurranse er en
kombinert konkurranse hvor resultatene
fra hopping og utstilling teller sammen.
Med slik konkurranse blir det viktig å delta med kaniner som både er flinke på
hoppebanen og fine på utstilling. Alle
hoppekaniner som er champion på utstilling har rett til å bruke ærestittelen
NUCH, uansett hvilken klasse de tilhører
på hoppebanen. NKFs Sportsutvalg godkjenner Champions. Championatreglene
er å finne på NKF’s hjemmeside eller se
TK nr 6/2001. Når hoppekaninen er blitt
utstillingschampion, sender du en melding til Ina Halsen, så kommer kaninen
med på oversikten over NUCH-er.
Hittil er 3 hoppekaniner registrert med
ærestittelen NUCH, men vi regner med at
dette vil ”ta av” i løpet av kort tid, siden
det er økende interesse blant hopperne
for å bruke utstillingsdyr på hoppebanen.
Mange ulike raser er etter hvert å se, og
det viser seg at det ikke bare er Dvergvedder som hevder seg i toppen. Både
Hermelin, Rex, Hollender, Tan og Sachsengold har vist seg som gode hoppekaniner. En liten bønn til eksteriørdommerne
til slutt: Husk at hoppekaniner er i aktivitet og nødvendigvis vil komme til å ha litt
grønske under labbene selv om de er nyvaskede (dette er umulig å vaske bort!)
Har registret at noen dommere kan være
urimelig strenge med dette, noe også de
som stiller hvite kaniner er litt oppgitt
over. Ta en prat i dommergruppa, slik at
en får koordinert praksis på dette felt.
Hilsen Torild Rosenvinge
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NUCH Crazy Little Devil. Eier: Mari Gynnild.
Rase: Hermelin japaner, hann, f. -01.
Kl.: Rett bane: Vanskelig (2 pinner),
Kroket bane: Vanskelig, Høyde/lengde: Åpen.
Poeng utstilling: 2x95 og 94,5.

NUCH Sound of Darkness. Eier: Mari Gynnild.
Rase: Alaska, hann, f. -99.
Kl.: Rett bane: Lett (2 pinner) Kroket bane:
Middels, Høyde/lengde: Åpen.
Poeng utstilling: 96 og 2x95.

NUCH Skogbakkens Junior.
Eier: Hedvig Rosenvinge. Rase: Dvergvedder
viltgrå, hann, f. -02. Kl.: Rett bane: Elite (1 cert),
Kroket bane: Elite (2 cert), Høyde/lengde: Elite.
Poeng utstilling: 3x95 poeng.
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Enkel fargelære for kaniner
av Birgit Lundberg

Del 9 = Fargene SVART og VILTSVART
Forrige fargeartikkel, del 8 i denne serie, sto i TK 10/2003, og omhandlet
anlegget zobel og siameser, så dette blir årets første for Birgit, som sier:

«Alt er ikke bare svart som ser svart ut,
og alt er ikke bare hvitt som ser hvitt ut!»
Dette har blitt noe av et ordspråk for
meg, og direkte kommer jeg til å tenke på
et annet: ”I mörkret är alla katter grå!”
Det vet jo hver og en, at katter i dagslys
virklig ikke er . . .
- Vår Nordiske Kaninstandard beskriver
29 godkjente farger og 12 godkjente tegninger. - Som «lekman» kan en vel tro
at svart eller hvit farge må være det absolutt enkleste av de farger som finnes, å
avle med. For øyet er også alle de svarte
kaniner i det nærmeste, like svarte, og
de hvite nesten like hvite.

Men: Genetisk kan det være et «stort»
skille mellom dem! - Så her begynner vi
med de svarte kaniner og i denne artikkel
skal det forsøkes å utrede de genetiske
skiller mellom: Svart og Viltsvart.
Nordisk Kaninstandard beskriver nemlig
TO svarte kaninfarger: Svart og Viltsvart.
Hos viltsvarte kaniner kreves det ikke like
stort «fargedyp», som hos de svarte. Dette
resulterer i at det kan være en fordel (poengmessig) å stille ut kaninene som viltsvarte, selv om de egentlig er svarte.
Så er spørsmålet . . .
Hvilken tegningsfarge er det på
denne Hollender?
Kan noen se det
med det blotte øye?
- Er den svart eller
viltsvart?
Men i en bedømmelse mener red.
uansett i et slikt tilfelle, at dette går
upåvirket og vil nok
få samme poengsum både som
svart eller viltsvart.
Men, så kan vi kanskje stille oss et
stort MEN, for utstilt som viltsvart
vil den kunne settes
sammen i f.eks. en
gruppe eller stamme med jerngrå og
viltgrå-tegnede.
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En annen utstillingsfordel, er også at det
i grupper, stammer, kolleksjoner og familiegrupper, kan inngå dyr med fargene;
viltgrå, jerngrå og viltsvart i samme samling. - Hvorfor? - Kan det være riktig - for
hva har disse farger genetisk med hverandre å gjøre?
Hva skiller svart fra viltsvart?
Få kjenner til hva skillene består i. De
er helt uvitende om at de på utstillinger
faktisk fusker når de melder på sine
svarte kaniner som "viltsvarte" (eller som
tegningsfarge). De oppgir faktisk også
«falsk varedeklarasjon» når de eventuelt
selger svarte kaniner som ”viltsvarte”.
Vi begynner med å se tilbake på fargekodene og hvordan de innvirker på fargene.
B og dens multipla alleler:
B er det eneste fargegen som er mutert
dels fra det dominante og dels fra det
recessive holdet. Utspringsformen B gir
normal fargefordeling.
Den muterte formen Be forsterker det
svarte, og kalles jerngråanlegget. Det er
dominant over (sterkere enn) B.
Den innbyrdes dominansordningen er:
Sterkest (mest dominant) er dobbel oppsetning av jerngråanlegget Be Be, deretter
Be B, fulgt av B.
Svart:
Standarden beskriver fargen slik: - Dyp
svart med sterk glans. Dekkfargen skal
gå så langt ned i hårbunnen som mulig.
Bunnfarge: mørkeblå. Øyenfarge: mørkebrun. Klofarge: mørkebrun.
En ensfarget svart kanin har fargekoden:
AA BB CC DD gg
Jerngrå:
Standarden beskriver fargen slik: - Pelshårene er beltevis inndelt som den viltgrå
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pelsfarge, men de lysebrune fargebelter
er meget svakere, eller savnes helt.
Inntrykket blir derfor en mørkere, mer
svart farge. Sjatteringen er mindre framtredende. Buken, halens underside, beinas innside og kjevens kant, samt øyenring er blågrå. Nakkekilen er ikke sterkt
framtredende, men mer brunaktig enn
ryggens øvrige del. Jerngrå dyr finnes i lysere og mørkere fargetoner.
Bunnfarge: Blågrå. Bukfarge: Grå. Øyenfarge: Mørkebrun. Klofarge: Mørkebrun.
Jerngrå er et resultat av det dominante
(styrende) genet Be som gir forsterkning
av det svarte, så mye at vilttegningen
forsvakes.
En jerngrå kanin har fargekoden:
AA BeB CC DD GG
Viltsvart:
Standarden beskriver fargen slik: - Dekkfargen skal være dyp svart over hele kroppen, men det kan ikke stilles samme store
krav på fargen hos en viltsvart, som hos
alaskasvart.
Bunnfargen: Blågrå. Øyenfarge: Mørkebrun. Klofarge: Mørkebrun.
En viltsvart kanin har fargekoden:
AA BeBe CC DD GG
Viltsvart er konsekvensen av det dominante (styrende) genet Be i dobbel oppsetning. Det er en mutasjon av B og virker gjennom å forsterke det svarte, så
mye at også vilttegning og belteinndeling
av pelshårene forsvinner.
En viltsvart kanin har jo arvet ETT gen
fra mamma og ETT gen fra pappa, til sitt
"fargegenpar".
For at det skal kunne bli en viltsvart
(BeBe) kanin, må altså begge foreldrene
være bærere av Be - med andre ord;
enten Jerngrå (BeB) eller Viltsvart (BeBe).
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Viltgrå:
Standarden beskriver fargen slik: - Hårene
er beltevis inndelt. Beltene er skarpt avgrenset. Utenfra, følger etter de svarte
hårspisser et lysebrunt, mørkebrunt og
lysebrunt belte (mellomfarge), og hårene
avsluttes med mørk blågrå bunnfarge.
Dekkfargen blir dermed lysebrun med
isprengt svart. De svarte hårspissene gir
en flammende sjattering, som er kraftigst
på bakkroppen og minsker i styrke på
framkroppen. Nederst på sidene av dyret
og på lårene går “viltstripen”. Den brune
fargen er her avblekt til en mer lys og
askegrå tone. Nakkekilen er rødbrun og
uten de svarte hårspissene. På buken,
halens underside, beinas innside og kjevenes kant, er pelsfargen hvit. En ring omkring øynene er kremfarget. Ørenes kant
er fra mørkegrått til svart. Viltgrå dyr er
godkjente i en lys og en mørkegrå tone.
Halens overside skal være mørk. Svakt
fargede, ubetydelige striper på frambein
kan forekomme.
Bunnfarge: Mørk blågrå over hele krop-

pen unntatt på halens underside, som hos
de fleste dyr er hvit.
Øyenfarge: Mørkebrun.
Klofarge: Mørkebrun.
En viltgrå kanin har fargekoden:
AA BB CC DD GG
Dette er utspringsfargen for kanin og den
har ingen muterte fargegener.
Hvilke mulige avkom kan komme med ulike kombinasjoner av
disse farger på foreldredyrene?
For at vi skal se hvilke foreldredyr som
kan gi svarte, eller viltsvarte avkom, skal
vi vise noen kombinasjonseksempler:
Renavl:
Far:
Mor:

Viltsvart = AA BeBe CC DD GG
X
Viltsvart = AA BeBe CC DD GG

Mest sansynlig blir da alle avkom:
AA BeBe CC DD GG = Viltsvart
Far:
Mor:

Jerngrå = AA BeB CC DD GG
X
Jerngrå = AA BeB CC DD GG

Her er det mulighet for å få ut 3 farger:
AA BeBe CC DD GG = Viltsvart
AA BeB CC DD GG = Jerngrå
AA BB CC DD GG = Viltgrå
Dette er også grunnen til at det er kun jerngrå mor som etter standarden tillates å ha
viltgrå, viltsvart og jerngrå farge på sine unger i samme kull, når f.eks. hua stilles i klasse
D, hu med kull.

Far:
Mor:
En jerngrå Fransk Vedder, og vil en komme
fram til viltsvart, så er ikke det noe problem,
da er det å krysse to jerngrå.
12

Viltgrå = AA BB CC DD GG
X
Viltgrå = AA BB CC DD GG

Mest sansynlig skal alle avkom her bli:
AA BB CC DD GG = Viltgrå
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Fargeblandninger:
Far:
Mor:

Jerngrå = AA BeB CC DD GG
X
Viltsvart = AA BeBe CC DD GG

Her er det mulighet for å få ut 2 farger:
AA BeBe CC DD GG = Viltsvart
AA BeB CC DD GG = Jerngrå
Viltsvart = AA BeBe CC DD GG
X
Mor:
Viltgrå = AA BB CC DD GG

Genetisk er det mulig å få disse farger:
AA BeB CC DD GG = Jerngrå
AA BeB CC DD Gg = Jerngrå
AA BeB CC DD gg = Svart*
AA BeBe CC DD GG = Viltsvart
AA BeBe CC DD Gg = Viltsvart
AA BeBe CC DD gg = Svart*
AA BB CC DD gg = Svart, ekte
AA BB CC DD GG = Viltgrå
AA BB CC DD Gg = Viltgrå

Far:

Mest sansynlig blir da avkommene:
AA BeB CC DD GG = Jerngrå
Far:
Mor:

Jerngå = AA BeB CC DD GG
X
Viltgrå = AA BB CC DD GG

Mest sansynlig blir da avkommene:
AA BeB CC DD GG = Jerngrå
AA BB CC DD GG = Viltgrå
«Problemer» kan oppstå når vi parer
heterozygot foreldrepar (ikke renavlede)
Jerngrå:
Om vi har to jerngrå foreldre som er heterozygot (ikke like anlegg) bærere av det
recessive (vikende) ensfargeanlegget ”g”
(vær oppmerksom på at dette ikke synes
for det menneskelige øyet utenpå den
jerngrå kaninen!) - disse heterozygot jerngrå kan faktisk få ekte svarte avkom!
Arver ungene, dobbel oppsetning av det
vikende anlegget ”gg” blir avkom i den
her kombinasjonen svart, ikke jerngrå.
Far:

Mor:

Jerngrå = AA BeB CC DD Gg
(heterozygot jerngrå)
X
Jerngrå = AA BeB CC DD Gg
(heterozygot jerngrå)
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Genkoder i fet skrift angir «ekte, renavlede»
avkom. Hvilke avkom fra en slik kombinasjon som er "ekte" svarte eller viltsvarte, kan
kun avgjøres gjennom kontrollparinger.
*Dette er kaniner med jerngråanlegg og
iblandt kan vi på en slik svart kanin finne
små partier med jerngrå farge.

Viltgrå:
Også viltgrå foreldre som er heterozygot
i genoppsettingen for viltanlegget Gg
kan få svarte avkom. Det synes ikke utenpå de viltgrå foreldre, men merkes på de
avkom som de kan få.
Også her kan avkom fra en slik kombinasjon arve et ensfargeanlegg g fra hver av
foreldrene og dermed bli svarte, og de er
i dette her tilfellet "ekte" svarte.
Far:

Mor:

Viltgrå = AA BB CC DD Gg
(heterozygot viltgrå)
X
Viltgrå = AA BB CC DD Gg
(heterozygot viltgrå)

Genetisk er det mulig å få disse farger:
AA BB CC DD GG = Viltgrå
AA BB CC DD Gg = Viltgrå
AA BB CC DD gg = Svart
Vær oppmerksom på at denne er svart ikke viltsvart. Ettersom en viltsvart må ha
to jerngrå-anlegg BeBe og den viltgrå foreldre aldri kan være bærer av Be for da
ville den ha vært jerngrå!
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Sykdom i fordøyelsesorganene
«Når kaninen dør»
Tarmsykdommer er uten tvil det som er
hovedårsak til dødelighet hos kaniner i
alle land. Det er såkalte Enteritter (betennelsestilstand i tarmen) som utgjør den
største diagnosegruppe og her snakker
man om f.eks. en mucoid (slimet), katarralsk (vannig), nekrotiserende (nekros=
død) eller en hemmorragisk (blodig) enteritt. Utbrudd kan forekomme innen alle
alderstrinn, men ungdyr er mest utsatt, i
størst grad fra 5 til 10 ukers alder.
Koksidiose er navnet på den sykdom
som forårsaker mest tap innen kaninavlen. Koksidier er parasitter, små encellige
dyr og de er hverken bakterier eller virus.
Det finnes to typer koksidiose; leverkoksidiose og tarmkoksidiose. Leverkoksidiose er ikke utbredt i noe særlig grad og
kan dermed ikke sies å være noe stort
problem for kaninavlerne.
Tarmkoksidiose
kan forårsakes av flere typer koksidier,
hvorav Eimeria Magna og Eimeria Perforans er de to vanligste typer. Eimeria
Magna er den mest sykdomsfremkallen-

de. Tarmkoksidiose er et meget alvorlig
problem og de fleste tarmbetennelser
har koksidiose som en medvirkende årsak. Den er akutt og voldsom (som oftest
med døden til følge). Koksidiose er derfor
ikke vanskelig å oppdage: Appetitten blir
borte, kaninen blir unormalt rolig og lite
aktiv. Buken kan bli oppblåst, avføringen
blir bløt og ofte med sterk diaré.
Koksidiene er mikroskopiske og forekommer i gjødsel fra de aller fleste voksne kaniner. Voksne kaniner lever med en
viss mengde koksidier, uten at det gjør
noe for dem. Kaninen er (som vi har vært
inne på før her i TK) en koprofagi, dvs.
den opptar/spiser sin avføring. Når ungene begynner å spise annet fôr enn morsmelk, får de i seg smitten gjennom munnen i form av cyster (egg).
Koksidiene frigjøres i tynntarmen, hvor
de angriper cellene i tarmslimhinnen og
formerer seg der en rekke ganger. Til
slutt blir det en generasjon med kjønnet
formering. Så føres koksidiene ut med
gjødsla som innkapslede cyster. Disse
trenger modningstid ute i det fri, på f.eks.
burgulvet, før de igjen er smittefarlige.

Mange sier: - Vi hadde
sunnere kaniner før og
som var mer levedyktige.
- Er det tilfelle?
De legger til grunn at det i
«gamle dager» ble gitt mer
sunn mat fra naturen og at
kaninene hadde «friere» i
sine burforhold, slik som
f.eks. Angorakaninene på
bildet, til Reidun Pettersen
på øya Herføl. Hun kan fortelle om trivelige dyr, som
får store kull og avvenningsperiodene er ikke
noe problem. Dyra går ute
fra tidlig vår til sent på
høst, hvis været tillater det
14
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Denne modningsprosess forkortes sterkt
når det er varmt og fuktig miljø. Deretter
kan sporene tas opp igjen av kaninene,
formerer seg videre i tarmslimhinnen og
ødelegger fordøyelsesprosessen. I minusgrader kan ikke koksidiene modnes. Renhold er alltid viktig uansett, men en bør
sørge for meget god burhygiene særlig
på sommerstid, og her inngår selvsagt
også gode fôringsrutiner: Rent vann, godt
høy og ut med fôr som har ligget på burgulvet.Ved sparsom invasjon av koksidier
bygger kaninene opp immunitet, men når
det blir sterk opphoping av smittestoffet
bryter så sykdommen løs. Avhengig av
hvilke typer koksidier som er til stede,
kan utgangen bli fra dødelighet, til dårlig
tilvekst/avmagret.
Colibakterier
kan også være årsak til tarmbetennelser
og kan forårsake svært akutte sykdomsforløp. Utløsende faktorer er som oftest
betinget av fôr og hygiene, som dårlig/
skjemt fôr, for rask fôromstilling ved avvenning, fôr med for lite fiber eller brå
overgang til annet fôr og overfylte urenslige bur. - Likeså kan stress/skrekkreaksjoner føre til for rask transport av fôr til
bakre deler av tarmen. Dette kan utløse
en ubalanse i tarmfloraen som fører til at
en eller flere sykdomsforårsakende bakterier får en for dominerende rolle i tarmøkologien.Ved denne type tarmbetennelse, med raskt forløp og død, finner man
ofte dyr som er i svært godt hold.
Obduseres/»åpnes» dyret, vil en ofte se at
tynn- og blindtarmsinnholdet er tyntflytende eller slimet og illeluktende, og ofte
er det mørkt grunnet blodtilblanding. Årsaken til dette bildet ligger da i en rask
oppformering av sykdomsbakterier som
samtidig produserer toksiner (gifter) som
går over i blodet.Toksinene er den direkte årsaken i mange tilfeller. Både klostriTidsskrift for Kaninavl - 6.2004

dier og colistammer kan produsere toksiner. Dette bildet kalles derfor også for
en enterotoksemi. Ved et overveiende
slimet tarminnhold snakker man om en
mucoid enteritt. Man kan også finne en
nekrotiserende tykktarmsbetennelse som
fremherskende symptom.
En behandling kommer oftest for sent for
det enkelte dyr. For å unngå at ev. andre
dyr skal bli syke, så ta en grundig burrengjøring med vask og desinfisering. La
kaninene «sulte» et par dager, med kun
å gi dem godt høy og rent vann. Elektrolytter i drikkevannet kan hjelpe eller en
kan forsøke med medisinsk kull. Et godt
drikkevann er ofte det som skal til for å
løse problemene og noen ganger bør en
kanskje tenke på at pH-regulator i vannet
tilsettes. Et melkesyrebasert produkt kan
være til stor hjelp.
Tympani (trommesyke)
Trommesyke opptrer helst i forbindelse
med sterkt gjæret fôr, og som da fører til
rask/stor gassdannelse i tarmen. Kaninen
blir da utstpilt, tarmen lammes og den får
åndenød. Som oftest inntrer døden ganske raskt. En må være forsiktig med fôr
som gjærer lett; ungt fint/vått gress (særlig plengress), hvitkløver, for mye kål,
muggent brød og annet skjemt fôr.
Obstipasjon (forstoppelse)
Forstoppelse kan oppstå av forskjellige
grunner og ofte ved samvirke av forskjellige faktorer, eller at det er mer et symptom enn en egentlig sykdom. Kaninen har
ikke avføring, den kan ha god allmentilstand, men sitter som oftest krummet i en
krok og presser. Ofte kan man kjenne på
buken at blind- og tykktarm er «fylt opp».
Årsaken finnes vanligvis også her i fôret,
som f.eks. for ensidig fôring på tørt konsentrert «feil» kraftfôr med for lite trevler.
Men ofte er det mangel på vann eller at
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det har dannet seg hårballer i mage/tarm.
Både ved trommesyke og forstoppelse
bør en gjøre behandlingsforsøk: Massér
kaninen på buken, få den til å mosjonere/
bevege seg, eller gi den 2-4 ml recinusolje
over noen dager.
Diaré
Kalles også for diaré-komplekset, fordi at
det i likhet med forstoppelse kan oppstå
av forskjellige grunner, ved samvirke av
forskjellige faktorer og med mindre eller
større grad av unormal mikroflora i tarm.
Avvenningsdiaré kalles det som går inn i
gruppen av utbrudd på dyr ved alder 5 til
8 uker. De fleste oppdrettere er klar over
den sårbare periode og faren for diaré og
gir dyra/kullet optimal forpleining med
godt rengjorte bur og korrekt kosthold.
En lettere diaré kan ofte forekomme på
dyr i alle alderstrinn, og er en oppmerksom på utbruddet så er det ut med alt fôr,
så rengjøring og kun tilgang på godt høy
(i fra høyhekk opp fra gulv) og rent vann.
I de fleste tilfeller vil en forhåpentligvis
etter et par dager kunne se at kaninen er
tilbake til det normale, med runde avføringskuler. Andre årsaker kan være infeksjon eller forgiftning, som kan gi betydelig dødelighet eller langvarig utrivelighet, hvor eneste utvei er avliving. Behandling kan ofte være svært vanskelig.
I verste fall kan som nevnt diaré være et
symptom på en alvorlig sykdom. Det kan
være oppblomstring av den stygge colibakterien eller koksidiose.
Forebyggende tiltak mot
sykdommer i fordøyelsesorganene
Etter å ha lest igjennom de nevnte sykdomstilfeller, så har nok de fleste konkludert med to viktige betingelser for god
trivsel og et vellykket kaninhold:
Renhold/hygiene og korrekt fôring.
Men mange forteller de har et godt ren16

Trivsel og godt renhold er viktig fo r å
få sunne kaniner,
h vo r f. e k s . f ô r f r a
naturen, mosjon og
frisk luft gir trivsel.
S t o r dyretetthet i
innestengte staller
by r p å p ro bl e m e r

hold og gir fôr som egentlig ikke skal
skape komplikasjoner, men allikevel oppstår det fordøyelsesproblemer. Og så vil
noen andre anbefale; - for å gjøre kaninholdet mest mulig «renslig», så blir det å
sette kaninene på netting (dermed forsvinner kaninens gjødsel med en gang
vekk fra buret). Det er feil, mener andre,
og sier kaniner beveger seg mindre når
de går på nettingbunn, og det kan også
være en faktor for medvirkning til at fordøyelsen slår seg vrang . . .
«Tarmbetennelse - ein fôringsbetinga
sjukdom?», er tittel på en tidligere forskning fra Institutt for husdyrfag, på NLH
(publisert i TK 3/1990).
Problemet tarmbetennelse hos kanin har
vært forsket på i mange år, og allerede tidlig på 70-tallet startet de med fôringsforsøk, da på en kaninstamme hvor det ikke
var uvanlig med 40-50% avgang på ungdyra. Søkelyset ble satt mot kraftfôret - og
om kaninene fikk nok trevler.
En klar konklusjon ble at en ikke kunne
gi fôret skylda, men derimot på hygiene,
renhold og burforhold! Når man forbedret dette så kunne det konstateres at problemet med tarmbetennelse forsvant til
det minimale og kun sporadiske tilfeller!
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad
Hei alle sammen! - Sommervær og hvilken varme. Midt i ferien ble det riktig
så feiende flott og godt og varmt. Min
spalteplass her blir en kort hilsen herfra
denne gang, for jeg skal nyte noen dager
til borte fra datamaskiner og e-poster.
Ja, borte fra kaninene også. Akkurat det
er jo ikke fullt så enkelt sommerstid. Hva
gjør egentlig alle som har kaniner å stelle?
- reiser bort eller slentrer rundt husene…
Jeg har vært heldig og fått hjelp til å passe
dyra hvert eneste år. Å kunne bytte på å
fôre hos hverandre fungerer jo også bra,
det har vi fått til i år. Da vet man at dyra
blir tatt godt vare på. Man bør rett og slett
ha en avløsermulighet. Tror det er viktig
med en skikkelig pause, komme seg bort

uten tvil . . .
dy r a t r i v e s n å r d e f å r
ko m m e s e g u t o g
kan knaske i seg
grønne herligheter

vask og skrubbing av f ô r ko p p e r

herlig å få det unnag j o rt . . .

og gjøre andre ting. Jeg har bl.a. kobla
familiebilferien med å leie sykkel en dag
- var rundt for å se på de eldste middelalderkirkene øst for Vâneren i Sverige.
Resten av familien og især ungdommene,
himla med øynene og synes at her har
det tatt litt av. Men det var utrolig deilig å
sykle aleine i den vakre vest-gøtalandske
naturen og resten … vel, det hører jo ikke
hjemme her.
- Men så når man kommer hjem fra de
forskjelligste opplevelser venter det vel
litt jobb på noen og enhver av oss. Med
iherdig fart og svetten silende, så har jeg
renska bur i 25 grader. Nytt fluepapir må
til (forbaskede dyr). Så har det vært litt
«utrensking», på den måten at dyreantallet
nå er på et nivå som er mer lagelig, og
alle er skilt i egne bur. Femten Thyringer
og ti Store Sølv sitter jeg igjen med nå fra
årets avl - «så får vi se hva de blir til» …
Alle avlshuene fikk ”utegang” sammen i
sommer. Det har vært svært så vellykka.
Mye krangling første dagen, men nå er de
perlevenner. En sølvunge fra første kull
ser kanskje ut for å tegne bra, og er den
jeg har igjen fra det kullet - «mon tro om
den blir bra» … - Ja, så reiser jeg videre
da, til fjellet denne gang. Slapper av - og
jeg er fornøyd med at høy er i hus, fôr
er det nok av og bura er nygjorte og fine
Hei så lenge - Anne Christine
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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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Aktivitets-oversikt 2004/2005:
28. august: Oslo og Akershus
Se annonse i TK nr 4, på side 23

28.-29. august: Tønsberg
annonse i TK nr 5, side 18

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

04. des.: Reg.bed., Eidsvoll
10.-12. des.: Jæren
10.-12. des.: Askim
21.-23. jan.: Nord-Trøndelag
21.-23. jan.: Eidsvoll, Fylkes.
annonse i TK nr 5, 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.
Dommerbestilling: thsaue@online.no

«Ny på nettet» - Gratulerer til Oslo og Aksershus Kaf.!
med pen og god hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
Til forenings-styrene: Kontingent inn til NKF for 2005 er: S=kr 320 J=kr 190 F=kr 120

Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl»
Merketang Hauptner med 2 siffersatser
Merketang Hauptner ekstra siffersatser
Merketusj, 50 g
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark
Burkort for avlshunn, 20 stk
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1)

kr 375,00
kr 75,00
kr 1300,00
kr 450,00
kr 80,00
kr 31,00
kr 15,00
kr 10,00

NB: Det er ikke
momstillegg
på prisene

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:

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
O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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
Tidsskrift for Kaninavl - 6.2004

Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund
Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit
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Til alle foreninger og medlemmer:
Som meddelt før i TK, er det noen vedtak
som ble fattet på siste Forbundsting, som
dere må bite merke i (fremgår også av Tingreferat og NKFs lover, som er tilsendt foreningene). Tinget vedtok å endre noe i §11
og §22, som dermed tas inn her i sin helhet:
§ 11. Foreninger/lag, fylkeslag, klubber, grupper og
andre tilsluttet NKF
1) Lover for foreninger/lag/klubber som slutter seg til
NKF, skal godkjennes av NKFs styre, og med lovverk
som alltid skal tilpasses gjeldende lover i NKF.
2) Stemmerett: Et medlem skal ha fylt 15 år for å oppnå
stemmerett. Dette gjelder i alle ledd (foreninger/lag/
klubber) innen hele organisasjonen.
3) For å oppnå stemmerett på Forbundstinget, er hver
forening/lag, selv ansvarlig for at medlemslister er innsendt og kontingenter er innbetalt til NKF.
4) Spesialklubber, fylkeslag og andre, skal hvert år innbetale en avgift tilsvarende en seniorkontingent, for at
ev. representanten også skal ha stemmerett på Forbundstinget.
5) Alle foreninger/lag, skal før hvert Forbundsting ha
sendt til NKFs administrasjon: Godkjent årsmelding,
regnskap, årlig arbeidsprogram, samt oversikt av styret
bestående av minst 5 medlemmer (for klubber: et styre
på minst 3). Innsendes ikke nevnte dokumenter, har en
ikke stemmerrett på Forbundstinget. Mangel av dokumentasjon kan videre føre til at en blir tatt under administrasjon av NKF.
6) Opphører en av de foreninger/lag, klubber og grupper som er tilsluttet NKF, skal dette omgående skriftlig
underrettes NKFs administrasjon. Kassabeholdning,
kassabok, premier og alle protokoller med oversikt
eiendeler, sendes NKFs administrasjon for oppbevar-

Sommerutstilling på Mære
Nord-Trøndelag Kaf. arrangerte utstilling
på Mære Landbruksskole, lørdag 12. juni
2004. Det var påmeldt 75 katalognr. i 11
forskjellige raser fordelt på 19 utstillere i
klassene A, B og D. Flest dyr ble stilt i rasene Rex og Hermelin. Dommer var Tor
Arve Kristoffersen, som fant fram til en
pen Tan-hann i god sommmerform og det
ble 96 poeng. Eier var Per Egil Hagen.
Vi prøvde en ny vri i år med å ha dømminga og premieutdeling på samme dag.
Ble kanskje litt rart, siden alle utstillere
for hjem på lørdagen, men ellers ble det
vel en fin helg? Kaninhopping var det
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ing. Øvrige eiendeler ut fra spesifikasjon (f.eks. utstillingsbur) kan oppbevares på stedet, hvor NKFs styre
oppnevner en person med ansvar for dette. Stiftes en
tilsvarende forening, med stort sett samme område,
kan eiendelene (etter søknad til NKF) tilfalle denne.
Unntak er kassabeholdning, dersom det er over 5 år siden siste avholdte årsmøte i den opphørte forening. Ev.
renteavkastning i oppbevaringsperioden tilfaller NKF.
Hvis det i en forening/lag, klubb og gruppe, oppstår en
situasjon hvor det er planer om å slå seg sammen med
en annen forening, skal dette omgående underrettes
NKFs administrasjon. Den videre plan og forhandlinger
i en slik prosess skal gjøres sammen med NKFs styre,
frem til den endelige fusjonsavtale foreligger.
§ 22. Suspensjon eller eksklusjon av medlemmer
Den som handler mot NKFs lover og vedtak, eller på
annen måte skader NKFs virksomhet, kan av NKFs styre/Forbundsting suspenderes eller ekskluderes fra tillitsverv eller annet, for et bestemt tidsrom. Vedkommende, eller et mindretall i NKFs styre, kan innanke en avgjørelse til Forbundstinget når denne har en varighet på
mer enn ett år. Berørte parter i en slik sak har anledning
til å gi skriftlig uttalelse om saken før vedtak treffes.

Det ble også vedtatt følgende:
A) I en tidsperiode på ca et år, skal arrangører påse at utstillingsbura får tette vegger.
B) Ingen kaniner skal i fremtiden bli øremerket på landsutstillinger
(foreningene oppfordres til å avholde registreringsbedømmelser og arr. kan søke om økonomisk tilskudd).

både fredag, lørdag og søndag. Her er
noen resultater som forteller mer . . .
Resultater - Klasse A, voksne dyr:
1. Per Egil Hagen, Indre Østland, Tan, svart 96
2. Inger Arnesen, Trøndelagen. Hermelin, viltgrå 284
3. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin, hvit rødøyd 283,5
4. Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv, svart 282
5. Ingunn Gilde, Nord-Trønd., Bourgogne
281,5
6. Per Kløvstad, Nord-Trønd., Tan, svart
281,5
7. Bodil+O. E. Lundervold, Nord-Trønd., Rex, blå 281,5
8. Bodil+O. E. Lundervold, N.-Tr., Rex dalmatiner 281
9. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Beveren, blå 280
10. Harald Vingen, Nord-Trønd, Rex, Castor 280
11. Knut Jostein Nyeng, Nord-Trønd., Liten Chinchilla 94
12. Håkon Opphaug, Trøndelagen, Tan, svart 94
Resultater - Klasse B, ungdyr:
1. Bodil+O. E. Lundervold, N.-Tr., Rex dalmatiner 278,5
Resultater - Klasse D, hu med kull:
1. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit rødøyd 95
2. Ingunn Gilde, Nord-Trøndelag, Bourgogne 94,5
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Vårutstilling på Hemnes
Aurskog/Høland arrangerte sin årlige vårutstilling på Bråte samfunnshus, lørdag
20. mars. Denne gang prøvde vi oss med
en 1-dagsutstilling, for å slippe en sein
søndagskveld og ikke så altfor mye arbeid
på de få medlemmer vi har.Vi fikk 21 utstillere fra 6 foreninger, som kom med
tilsammen 155 kaniner (141 i kl A + 14 i
kl B), fordelt på 20 forskjellige raser.
I Hvit Land var det flest med 16, tett fulgt
av Belgisk Hare, Perle Ekorn og Dvergvedder, alle med 15 dyr. Dommere var
Svein Lundgren og Tor Arve Kristoffersen,
som fant 4 dyr verdige 96 poeng. Best in
Show gikk til en Liten Wiener til Helge
Myrvold (som fikk 2 i 96) og ble vinner
av kl A med den anselige summen 287
poeng! Kvaliteten var var bra, med videre
4 dyr i 95,5, hele 26 i 95 og 30 dyr med
94,5 poeng. - Vi vil takke alle som hjalp
oss, slik at det ble en vellykket utstilling
og ønsker alle velkommen igjen til neste
år. Ha en fortsatt god sommer og ønsker
lykke til med sesongen - hilsen B. Karlsen

Resultater, klasse A, voksne dyr:
1. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Wiener, hvit 287
2. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska
286,5
3. Jorunn Grøtli, Aurskog/Høl., Dverghare, hvit 285,5
4. Erik Arntzen, Indre Østland, Alaska
285,5
5. Linn Andresen, Askim, Hvit Land
285
6. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn
285
7. Thor-A. Evensen, Aurskog/H., Belgisk Hare 285
8. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare
285
9. Sten Burås, Aurskog/Høl., Tan, svart
285
10. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin, viltgrå 284
11. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder, viltgrå 284
12. Anja Andresen, Askim, Perle Ekorn
283
13. Vigdis Grøtli, , Aurskog/Høl., Thyringer
282,5
14. Arild Henriksen, Mysen, Fransk Vedder
282,5
15. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Dverghare, hvit 282,5
16. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex castor 95
17. Vigdis Grøtli, , Aurskog/Høl., Sallander
281,5
18. Bjørg Myrvold, Eidsvoll, Tan
280,5
19. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit 94,5
Resultater, klasse B, ungdyr:
1. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Wiener, hvit 283
Best i rasen: Tysk Kjempeschecke: Arild Henriksen 94.
Fransk Vedder: Arild Henriksen 95. New Zealand White:
Arild Henriksen 94. Rex: June Årøe/Kim Kofstad 95. Hvit
Land: Linn Andresen 95. Belgisk Hare: Thor-A. Evensen
96. Sallander: Vigdis Grøtli 94,5. Thyringer: Vigdis Grøtli
95. Alaska: Toril+Johnny Lyshaug 96. Liten Chinchilla:
Thor-A. Evensen 93,5. Deilenaar: Arild Henriksen 94.
Perle Ekorn: Kari Jørgenrud 95. Sachsengold: Kjell Arne
Grøtli 93,5. Liten Sølv: Thor-A. Evensen 93,5. Tan: Sten
Burås 95. Liten Wiener: Helge Myrvold 96. Zobel: Bengt
Karlsen 93,5. Dvergvedder: Kari Jørgenrud 95. Hermelin:
Monica Ulfsbøl 95. Dverghare: Jorunn Grøtli 95,5.

Liten Wiener hvit

Helge Myrvold fra Eidsvoll har fått fram gode eksemplarer av rasen Liten Wiener hvit,
og på Bråte i mars stilte han 7 dyr i klasse A, og fikk 2x96, 2x95, 94,5 og 2x94 poeng.
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
Liten Sølv

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red
Angora - Tan

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

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

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

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly,
3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95
Blå Wiener - Wiener hvit (stor)

Reidun Pettersen
1690 Herføl
Tlf. 69 37 88 67 - Mobil 958 10 325
e-post: thorstpe@online.no
Angora hvit + div. farger - Angoraprodukter

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy
Tlf. 57 73 14 08 - 946 43 429
Alaska - Thyringer
Dvergvedder

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

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

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes
Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
Øremerkede m/stambokblad

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

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

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

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69
Angora, voksne/unger i flere farger
Rex - Tan - Hermelin

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

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås
Tlf. 72 43 52 80 / 979 87 611
Rex - Dvergvedder - Hermelin
alle rasene i flere fargevarianter

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv - BIå Wiener
Wiener hvit

Meinert Helland
5939 Sletta
Tlf. 56 37 33 50
e-post: meinert@tiscali.no
Blå Wiener, Isabella, Thyringer

Ullmottak Angora
henv.: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka
Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

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

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 13 63. e-p: asbjgr@online.no
Beveren blå - Dvergvedder viltgrå
Hermelin hvit rødøyet

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal
Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel
Hermelin white i svart og blå

Njell Kulbrandstad
Postboks 57, 7231 Lundamo
Tlf. 72 85 47 63
Trønder
Thyringer

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»

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

Audun Holt
Bergbyv. 21, 1730 Ise - Tlf. 69148914
Mob. 91587980 audunholt@tiscali.no
Rex i: blå, blå zobel - og
dalmatiner i: svart, blå, castor

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 94 54 94 - mob. 951 72 659
Belgisk Kjempe
viltgrå og jerngrå

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.

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
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Registrering av kaniner på utstilling?
I de siste år har registrering av kaniner
på utstilling vært et hett tema i landets
kaninfora. Det har vært mange argumenter for og i mot og flere mulige løsninger
har vært fremmet. Deriblant å holde registreringsbedømmelser i lokallagene, slik
at medlemmer kan få registrert sine dyr
i rolige og publikumsfrie omgivelser.
Disse blir ofte holdt på forholdsvis kort
varsel og er en grei løsning for de fleste
- MEN, ikke for oss med Angorakaniner!
Våre kaniner må ha minst 3 måneder med
pelsforberedelser før hver utstilling og
krever at registreringsbedømmelser også
blir kunngjort like lang tid i forveien. Det
kreves også at det faktisk blir holdt slike
bedømmelser! I 2003 ble det holdt 15 registreringsbedømmelser (som utgjør omtrent en «halv bedømmelse» pr forening)
og det er på langt nær godt nok! Inntil
systemet med registreringsbedømmelser
fungerer slik det var ment å gjøre, vil jeg,
på min egen og mine medlemmer i Norsk
Angoras vegne, anmode på det sterkeste
om at NKFs leders forslag,TK nr 4-04, blir
tatt til følge: ”Det bør jo kunne finnes en
praktisk løsning på dette hvor disse dyrene må kunne registreres i etterkant”.
En slik løsning kan vi leve med da dyrene
kan pakkes ned i sine transportkasser like
etter øremerking og ikke settes tilbake i
utstillingsburet med det synlige registreringsbevis i øret. - Foreløpig gjelder dette
ikke så mange dyr pr utstilling, men som
leder i Norsk Angora har jeg merket en
stadig økende interesse for rasen og antallet angora i landet er stigende!
HVIS det kun blir mulighet for registrering av dyr på registreringsbedømmelser,
må det settes krav til foreningene om at
disse bedømmelsene skal utlyses minst
3 måneder i forkant - OG at hvert lag
skal arrangere minst to slike bedømmelser hvert år. Hvis disse to kravene ikke
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blir overholdt, vil det si det samme som
at NKF ikke verdsetter rasen angora på
lik linje med de andre i Nordisk Kaninstandard godkjente raser. Mitt håp er selvsagt at vi unngår en slik diskriminering
av produsenten av verdens beste ull…
Litt om utstilling av angora for de som
kun ferdes i de normalhåredes «sfærer»…
- En angorakanin må klippes hver 90. dag
- Pelsen har da blitt 7-9 cm lang og er verdifull ull av 1. sort. (som oftest!)
- Når angorakaninen skal på utstilling må
den klippes max 90 dager før utstillingen
for at den skal kunne stille fullpelset og
ha sjanse på å få full score når det gjelder
bedømmelse av pelsen/ulla
- I tillegg til punktene om tetthet, kvalitet
og farge/tegning, har angoraene to punkter til som går på pelsen, nemlig filtningstendens og ullens lengde.
Jeg er motstander av at det kun skal være
mulig å få registrert dyr på registreringsbedømmelser. Men f.eks. å få registrert
etter avsluttet utstilling, MÅ også gjelde
ALLE. Dette fordi Norge er et langstrakt
land og mange har milevis å kjøre når de
bare skal ha registrert et par kaniner. For
min del, blir det som oftest 14 mil. hver
vei! Tygg litt på det… Og jeg er slettes
ikke den her i landet som har lengst vei
å kjøre. Ikke trenger jeg å ta ferje heller…
Ha en fin sensommer!
Hilsen
Brynhild
Bremer
Viken.
Leder i
Norsk
Angora
(tidligere
Angoraklubben)
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B re v f r a e n v e t e r a n
Hei igjen og takk for sist, sier Just
Andersen, som fortsatt har noe på lager til
oss. Som Just var inne på i TK nr 3/2004,
så synes han det er fint med interessen
for kaninenes bokstavfargekoder og kan
fortelle at han på sine private stambokblad påfører bokstavfargekodene. Dette
er kanskje også en idé til andre, eller
NKFs stamtavler også skulle inneholde
disse? - Samtidig oppfordrer Just forbundets tillitsvalgte ledere om å komme ster-
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kere fram med meninger og ideer om vår
hobby. Ikke bare rygge å rygge til alt tar
slutt. F.eks. er øremerke-saken viktig, for
den gir styrke og verdier. - Just ble presentert i TK nr 8/1999 og red. vil nå nevne
Tønsbergforeningen, som han var med å
starte, den fyller 45 år 18. september i år.
- Da takker vi Just for denne gang og for
innsendte bilder av det nye kaninhuset
og nye bur. - Lykke til videre i Solgården og
Hermelin lutino-oppdrettet!
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årets sommerleir:
NKHF’s sommerleir 2004, ble arrangert
2.-4. juli, på Vassbotten Leirsted utenfor
Tingvoll, i regi av Frei kaninhoppeklubb
(Møre og Romsdal KAL). Stedet egnet seg
ypperlig for et slikt arrangement, med
store uteområder, egen grillplass, stor og
lys spisesal inne, flere trivelige oppholdsrom, gode sanitærforhold og praktiske soverom. Det var også deilig å kunne møte
opp til ferdig tilberedte måltider. I tillegg
slapp deltakerne å bidra til oppvask, rengjøring og slike ”huslige” gjøremål. Man
kunne rett og slett konsentrere seg fullt
ut om kaninhopping og sosialt samvær,
og det uten at prisen var avskrekkende.
Kr. 300,- for både overnatting og mat hele
helgen, må sies å være billig. Kaninene ble
innkvartert i kjelleren og ute under presenninger i utstillingsbur, og det også fungerte utmerket. Det var hele 200 kaniner
til stede, og alle fikk plass.Totalt nærmere
50 deltakere kom fra Frei, Nord-Trøndelag, Oslo,Askim,Tønsberg, Folldal, Orkdal
og Midt- Telemark sammen med en entusiastisk gjeng med foreldre og andre familiemedlemmer.
Vi ble varmt tatt i mot fredag ettermiddag, og startet opp med koselig bespisning før vi satte i gang med konkurranse-

ne ute. Dessverre regnet det både fredag
og lørdag formiddag, men valgte likevel å
gjennomføre konkurransene ute. Fredag
kveld gjennomførte vi kroket bane lett og
elite, samt lengde, ikke elite.Til sammen i
disse konkurransene var det 145 starter,
og selv om man parallellkjørte konkurransene, ble det ganske sent før vi var ferdige. Likevel la ikke det noen demper på
stemningen. 3 verdige vinnere ble kåret,
og i lengde fikk vi nye elitekaniner.
Lørdag opprant med frokost i spisesalen
og deretter hele formiddagen fylt med
rett bane i ulike klasser, kun avbrutt av
lunch i spisesalen. Utpå kvelden ble det
oppholdsvær og grilling på grillplassen.
Alle spiste seg gode og mette før vi avsluttet kvelden med lengde elite og høyde åpen, ikke elite. I lengde elite hoppet
hele 15 kaniner 180 cm eller mer, og 4 av
dem klarte 200 cm eller mer. Med et så
høyt nivå forventet man at en av kaninene kanskje skulle sette ny norgesrekord,
men det skjedde ikke. Det kan nok skyldes at underlaget besto av tykk mose,
hvilket ikke ga det beste frasparket.
Vinnerne var godt fornøyde, og Kristina
Fredriksen ekstra fornøyd med at ”Lost in
Space” klarte å hoppe 210 cm. I høyde
Rebekka
H ag a o g
Utsiktens
Tw i s t e d
L u ck

M ag nus Fossheim og Lord o f V i c t o ry
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H i l d e Torp og Glittert i n d s
A n A m a z i n g G l o ry

ikke elite var nivået også svært bra. 44
starter tok sin tid, men ”strevet” ble ”belønnet” med flere nye elitekaniner, og en
glad Charlotte Andersen som tok dobbelseier med ”Skogbakken Smilie Snuble”
og ”Ørehavna Fragile Secret”.
Kvelden ble feiret med jubileumsfest i
spisesalen, hvor vi fikk servert jubileumskake og andre kaker. Som bildet på neste
side nederst til venstre viser, var det vår
leder, Turid Lien, som fikk æren å skjære
opp jubileumskaka. Turid er nå den med
lengst fartstid både på banen og innen
kaninavl av alle aktive. Deretter ble det
lansering av hoppereglementet i en delikat trykket utgave som ble delt ut til de
tilstedeværende dommere og klubber.
Søndag fikk en litt treg start fordi folk var
litt trette etter to sene kvelder, men da vi
endelig kom i gang, gikk det raskt unna.
Kroket bane middels og vanskelig ble
gjennomført med til sammen 72 starter.
Deretter lunch og så en meget spennende høyde elite. Over 40 kaniner hvorav
de aller fleste hang med godt oppover i
høydene og 5 kaniner gikk over 80 cm.
Konkurransen ble til slutt vunnet av
Selma Tandberg og ”Prinz Trampe I”på 85
cm. Også her forventet man en mulig ny
rekord siden nivået var så høyt, men tykk
mose satte nok en stopper i denne grenen også. Sommeren er imidlertid ikke
over, og vi venter i spenning på resultatene fra andre konkurranser fremover.
Mange favoritter og flinke førere.
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Kristina
Fredriksen
og Lost In
Space

Sekretariatet var nok ikke forberedt på
den voldsomme jobben det var å skrive
over 200 hoppebøker. Heldigvis tro Anne
Duvsethe og Sigrid Aanonsen til for å avhjelpe situasjonen. Litt tid tok det også å
regne ut cup-resultatene, spesielt i lettcupen, og førte til at premieutdelingen
ble noe forsinket. Heldigvis hadde alle
stort sett forståelse for dette, og etter en
enkel middag ble det en trivelig premieutdeling med mange fornøyde vinnere
fra forskjellige steder i landet. Elite-cupen
ble vunnet av Selma Tandberg, Tønsberg
med ”Prinz Trampe I” og lett-cupen ble
vunnet av Marlen Fredriksen, Oslo med
”Crazy Jumper”. Flere elite-førere kunne
dessuten ta med seg gjeve og velfortjente
cert hjem til premiesamlingen.
Anne og Sigrid ble til slutt ferdige med
”fjellet” av hoppebøker, og fornøyde deltakere kunne ta med seg kaniner, premier
og hoppebøker hjem etter en koselig og
innholdsrik helg.
En stor takk må rettes til familien Lien og
deres dyktige medarbeidere for et flott arrangement. Vi gleder oss til å komme tilbake til NM i Molde i november.
- Torild Rosenvinge, ref.
Rettbane lett (73 startende, 15 pinner)
1. Anne Duvsethe – Erke - 0+0
2. Marlen Fredriksen – Eternal Flame - 0+0
3. Emilie Mossevik – Dalholen’s Favourite Choice - 0+0
4. Marianne V. Grindhagen – Lord Sebastian - 0+0
5. Sunniva Tusvik – Tandbergs Unforgetable - 0+0
6. Katrine Torp – Glittertind’s An Amazing Heartbreaker
7. Monica A Berdal – Trailblazer
- 0+0
8. Line Stensland – Ørehavna’s Little Rockstar - 0+0
9. Rebekka Haga – Fly Me To The Moon
- 0+0
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Linn
Andresen
og Gråtass

Rettbane middels (51 starter, 11 pinner)
1. Emilie Mossevik – Grenens Princess of Magic Spells
2. Isabel Alina W Jensen – Dark Pelleborg II
3. Line Stensland – Fires Almaz av Liagarden
4. Charlotte Andersen – Lotten’s Alfred
5. Aina Magnus – Skogbakkens Vivo
Rettbane vanskelig (33 starter, 4 pinner)
1. Aina Magnus – Sonnic
- 2+0
2. Gro Elisabeth Oddsen Nannerud – Ch. Julie - 2+1
3. Rebekka Haga – Utsiktens Twisted Luck
- 1+3

Pernille
Moskvil
og
Vearlias
Sweetest
Thing

Rettbane elite (20 starter, 2 sert)
1. Hedvig Rosenvinge – Skogbakken NuCh Junior - 0+0
2. Odd Aksel Oddsen Nannerud – Sofia - 1+1
Rett bane veteran (7 starter)
1. Hedvig Rosenvinge – Skogbakkens Cornelius - 0+1
Kroket bane lett (87 starter, 17 pinner)
1. Sunniva Tusvik – Dalholen’s Favourite Challenge- 0+0
2. Kristina Fredriksen – Crazy Jumper
- 0+0
3. Maja Lønvik – Sonata quasi una Fantasia - 0+0
4. Line Stensland – Tandberg’s Unforgiveable - 0+0

Line
Stensland
o g Po p
A r ex
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Katrine To r p
og
G l i t t e rt i n d s
An Amazing
H e a rt b r e a k e r

Selma Tandberg og Prinz Trampe 1
s o m vant sommerc u p e n
5. Marlen Fredriksen – Eternal Flame
- 1+0
6. Ina Halsen – Liagardens Casper
- 1+0
7. Anne Duvsethe – Erke
- 1+0
8. Svante Walther – Crazy Blue Face
- 1+0
9. Selma Tandberg – Nanja Girl
- 0+1
10. Charlotte Svingen – Lotten’s Alfred
- 0+1
11. Trine Brede – Liwett’s Supreme Fiction
- 1+0
12. Ina Halsen – Maximas Amor av Liagarden - 0+1
13. Siw Hauge – Hunted To Be Wanted
- 1+0
14. Rebekka Haga – Fly Me To The Moon
- 1+0
15. Anja Andresen – Special Edition
- 0+1
Kroket bane middels (40 starter, 8 pinner)
1. Isabel Alina W Jensen – Trixie
- 0+0
2. Siw Hauge – Lovely Thrianta Made for Ilebrekke - 0+0
3. Rebekka Haga – Bredes Made for Miami - 0+0

Crazy Flower til
Kristin Berg a n
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Kroket bane vanskelig (32 starter, 7 pinner)
1. Linn Andresen – Gråtass
- 0+1
2. Ina Halsen – Dragsjøen’s Ch Golden Angel - 1+0
Kroket bane elite (12 starter, 1 sert)
1. Selma Tandberg – Prinz Trampe I
- 5+1+1
2. Selma Tandberg – Rikki Turboline
- 4+2+3
3. Hedvig Rosenvinge – Skogbakkens Fluffy - 4+3+3
Kroketbane veteran (7 starter)
1. Svante Walther – Skogbakkens Nusse
- 0+1
Høyde, ikke elite (44 starter, 7 ble elite)
1. Charlotte Andersen Skogbakken Smily Snuble -70 cm
2. Charlotte Andersen Ørehavna Fragile Secret - 65 cm
3. Rebekka Haga – Fly Me To The Moon
- 60 cm
Høyde, Elite ( 43 starter, 4 sert)
1. Selma Tandberg – Prinz Trampe I
- 85 cm
2. Ina Halsen – Dragsjøen’s Ch Golden Angel - 80 cm
3. Mari Gynnild – Champion Golden Flame
- 80 cm
4. Charlotte Andersen – Milky Way
- 80 cm
5. Odd Aksel Oddsen Nannerud – Sofia
- 80 cm
Lengde, Ikke elite (46 starter, 2 ble elite)
1. Rebekka Haga – Grenens Kiss-A-Licious - 180 cm
2. Selma Tandberg – Crazy Chocolate
- 160 cm
3. Linn Andresen – Gråtass
- 140 cm
4. Katrine Torp GlittertindsAnAmazing Heartbreaker 140
5. Rebekka Haga – Dalholen Above The Law - 140 cm
6. Rebekka Haga – Utsikten’s Twisted Luck
- 140 cm
7. Liv Hauge – Nemi
- 140 cm
Lengde, Elite (36 starter, 3 sert)
1. Kristina Fredriksen – Lost In Space
- 210 cm
2. Magnus Fossheim – King’s Ch Especially Magic - 200
3. Pernille Moskvil – Vearlia’s Sweetest Thing - 200 cm
4. Magnus Fossheim – King’s Antarctic Snowflake 200
5. Isabel Alina W Jensen – Trixie
- 200 cm
Sommercup
1. Selma Tandberg – Prinz Trampe I- 15 poeng
2. Hedvig Rosenvinge – Skogbakken NuCh Junior - 19
3. Odd Aksel Oddsen Nannerud – Sofia - 22 poeng
Mini Cup
1. Marlen Fredriksen – Eternal Flame - 23 poeng
2. Emilie Mossevik – Dalholen’s Favourite Choice - 31 p
2. Rebekka Haga – Fly Me To The Moon - 31 p
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 10. august 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 8
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 42
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 15
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
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Haugaland Kaninalslag 20
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 26
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.: 2010 22 76222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling. Post sendes sekretær.
Hjemmeside: http://home.no.net/ikanin
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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
Hjemmeside: http://morekal.vze.com
Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 63
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
30
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
Kontonr.: 1271 30 73146
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.com
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FYLKESLAG:
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

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
26
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, 6523 Frei, 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
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Trøndelagen Kaninavlsforening 61
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
71
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.

Tidsskrift for Kaninavl - 6.2004

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

til kassererne:
Blad nr 6 er utsendt alle medlemmer
registrert pr 10.08.2004.
Husk å meld inn dine medlemmer!
e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11 - 51 62 17 48
Alle foreninger har fått tilsendt oppdatert medlemsoversikt, og finner
dere feil i våre medlemslister,
så vennligst gi beskjed
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