Tidsskrift for

ww
w.k
an
innk
f.n
et

KAN I NAVL

GOD
JUL
Norges
Kaninavlsforbund

Nr 10

●

Desember 2005

Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897

Tidsskrift for KANINAVL:
Redaktør: Bjørn Egeland, tlf.: 51 67 19 00, 51 62 17 48, 970 66 450.
e-post: bjorn.egeland2@lyse.net - postadr.: Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Norges
Kaninavlsforbund

Innleveringsfrister:
stiftet
1897
innen den 20. i hver mnd. (før månedsutgivelsen).
Artikler som blir tatt inn, er innsender selv ansvarlig for dets faglige innhold (det tas dermed ikke inn anonyme innlegg.
Neste blad: nr 1/2006, utsendes ca i uke 5 (stoff ønskes inn snarest, senest i uke 2).
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.
NB! Foreningenes medlemslister eller adresse-endringer, sendes til:
e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
eller: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
NKFs hjemmeside: http://www.kanin-nkf.net

Norges Kaninavlsforbund:
Leder: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva, tlf. e.kl 18: 32158853 (priv.), 90128261
e-post: erik.arntzen@equivalence.net
fax 32 16 04 19.
Nestl.: Kent Rune Eriksen, Finstadv. 100, 1708 Sarpsborg, tlf. 916 05 757 kreriksen@norgesbuss.no
Sekretær: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00 / 51 62 17 48 / 970 66 450
Post sendes: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
Kasserer: Svein Clausen, Gl.Bjørntvedt vei 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50 svein.clausen@online.no
Konto nr.: 5104.05.16763.
Kontakter i Norges Kaninavlsforbund:
Stambokfører/bestilling av stamtavler: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 12 45 97, 982 31 814. e-post: rolf.ludvigsen@larvik.kommune.no
Hopping: Torild Rosenvinge, Ø.Fjellvei 21, 3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. toschol@online.no
Standardutvalg: Erik Arntzen, e-post: erik.arntzen@equivalence.net
Salg av utstyr/rekvisita: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
PR: Kent Rune Eriksen, Finstadv. 100, 1708 Sarpsborg, tlf. 916 05 757 kreriksen@norgesbuss.no
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, tlf. 33124597 / 98231814, e-post: rolf.ludvigsen@larvik.kommune.no
Sportsavl: Anne Mette Klepaker, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68
Import: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51488759. arild.gundersen@aarbakke.no
Økonomiutvalg: Sverre Grandetrø, tlf. 72481363, e-post: asbjgr@online.no
Dommergruppen:
Leder: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35
e-post: thsaue@online.no (bestilling av dommere).
Sekretær: Marianne Myki, Tønset gård, 2340 Løten, tlf. 62 59 35 98. mnangora@start.no
Kasserer: Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 15, 2819 Gjøvik, tlf 61 17 85 82.
e-post: torak@broadpark.no Konto: 0530 3250826 for betaling dom.avgift: kr 5,- pr ktl.nr.
Bladproduksjon: Petit Grafisk, 4328 Sandnes, tlf. 51 67 19 00 e-post: bjorn.egeland2@lyse.net

Forsidefotos: Øverst, Brit Nordskog, som «gjorde rent bord» med
sine Tan på Haugalands høstutstilling, men beste junior - det ble Tor
Vegard Frøland med sin Dvergvedder. Så har vi Marthe Ulfsbøl og
Hermelinen Tin Tin (som står for årets julestemning) - mer om Marthe
Fotos: Bodil og Monica
kan dere lese om i «Månedens oppdrettere»
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KANINAVL
Så går det mot Julehøytid! . . .
- og dermed er det årets siste TK som er
ankommet i din postkasse. Jeg håper du
som medlem er fornøyd med årets 10
utgaver og at bladene har gitt deg god
informasjon og hyggelig lesing gjennom
året 2005, som vi snart har lagt bak oss.
Det er du som medlem som også er med
på «å bestemme» hva bladets sider skal
inneholde. - Vi er nemlig avhengig av at
hver enkelt medlem sender inn aktuelle
bidrag som skal være til nytte og glede for
hele «kanin-norge». I årets siste utgave vil
jeg si det finnes gode reportasjer, hvor jeg
vil trekke fram: «Månedens oppdrettere»,
«En oppdretters dagbok» - og «Vi bygger
kaninstall». Har DU noe på «hjertet» som
du vil meddele oss lesere, eller du har meninger om at eventuelle andre emner skal
«belyses og tas tak i» - så er også du velkommen med ditt bidrag her i TK. Vårt
medlemsblad blir ikke bedre enn hva du
selv er med på å gjøre det til.
Overskriften i denne spalte i forrige blad
var: - Bli med på medlemsverving, med
mulighet å vinne reisegavkort til kr 5000.
Om dere som medlemmer har lagt inn et
ekstra forsøk på å knytte flere personer
til vår organisasjon, gjenstår å se, det er
enda en drøy måned igjen av vervekampanjen (varer frem til 01.02), og jeg har
sett at det er noen foreninger som har
hatt en fin flyt i innmeldelse av nye medlemmer. Håper at du benytter tiden som
gjenstår, og at den «gulroten» som NKF
her har lagt ut gir god medlemsøkning!
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Forord:
Bjørn Egeland

Med den førstepremien; reisegavekort begrenset oppad til kr 5000, samt andre- og
tredjepremie med gavekort til en verdi av
kr 500 hver, må vel det gå greit. For mer
info kan du gå inn på NKFs hjemmeside:
http://www.kanin-nkf.net
Her finner du også verveskjemaet som
må fylles ut og innsendes for at du skal
være med i premieringen.
Minner også alle foreninger om at det nå
er siste anledning (innen 31.12) å sende
inn saker som ønskes behandlet på Forbundstinget, som avholdes i Letohallen,
lørdag 24. februar. - Vil også si til dere som
skal melde på kaniner til utstilling, at dere
overholder tidsfristene som er satt i alle
utstillingsannonsene - det er til stor hjelp!
Da ønskes alle lesere
en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Til slutt har jeg foreviget en begivenhet
som fant sted under LUU i Sarpsborg:
Erik Arntzen overrakte NKFs fortjenestemedaljer i sølv til: Oddvar Antonsen (t.v.)
og Rolf Olsen (t.h.) - Gratulerer til begge!
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M å n e d e n s o p p d re t t e re :

Monica o g M a r the Ulfsbøl
Vi skal til
Rånåsfoss
i Sørum
kommune
på Romerike, for å
bli mer
kjent med
Marthe og
Monica. De
har fått
seg en pen
og stor
kaninstall
og hvor
interessen
for utstilling og avl
blir mer og
spennende
Tekst/fotos:
B.E. /M.U.

Når starter dere med kaniner?
- Og da er det mor Monica som forteller
om oppdrett og kaninene de har . . .
Monica vil først si oss dette: - Jeg deltok
på utstilling første gang for 17 år siden.
Jeg hadde kjøpt en svart Dvergvedder i
en dyrebutikk og stilte denne ut, det ble
93 poeng og beste junior i Eidsvoll (hun
var da 15 år gammel). - Men det ble andre
interesser og slutt med kaninene . . .
Så ble det husbygging, Marthe ble født og
i 2002 syntes vi Marthe var blitt stor nok
til å få seg en kanin. - Med en kaninoppdretter i slekta, Eldar Vestvold, så fikk
Marthe seg en Hermelin hvit rødøyet i
februar 2002. Det startet med én Hermelin som vi reiste rundt å stilte ut og for
4

Monica sier det er viktig å prioritere gode forhold i stallen - både for dyra og oppdretteren
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

Alle kaninene i stallen har navn, her Baltus, Hermelin viltgrå hann, som kanskje vil sette sitt
preg på framtidens avl i stallen. Monica vil påpeke at alle dyra hennes har et rolig og herlig
gemytt og hun bruker kun avlsdyr som oppfører seg «pent å pyntelig»

Marthe så ble det en pangstart med 95 p.
Dette var veldig moro, så da ble det fort
stallutbyggelse og inn med flere Hermeliner, da også i andre farger.
Vi ble enige om at Marthe skulle ha de
hvite og jeg selv de viltgrå. Jeg var heldig
å fikk kjøpt inn og overtatt mange flotte
viltgrå, så i denne varianten økte det fort.
De hvite ble vi litt «lei av» og fikk sansen
for Hermelin blå zobel. Jeg startet med
zobel i 2004. Da overtok jeg bra dyr og
kjøpte inn noen. Slik at nå er det disse to
variantene jeg har bestemt meg for å avle
med. For tiden har jeg 26 viltgrå og 19 blå
zobel totalt tilsammen, så da er altså både
avls- og utstillingsdyra medregnet.

er navnet på mitt oppdrett, men vi satser
også nå på Løvehode. Marthe har hatt en
«kaninpause» til hun nå i år fikk lov til å
starte med Løvehode, noe hun lenge har
ønsket seg.Vi bestemte oss for å kun satse
på en farge og da ble det fargen rødbrun
(madagaskar) som vi liker veldig godt. Vi
importerte gode dyr fra Sverige. Marthe
har nå 4 voksne (3 jenter og 1 gutt).Vi har
alt tatt et kull, der ble det 4 madagaskarbabyer, og 3 av dem ble stilt på Eidsvolls
høstutstilling 21.-23. oktober og fikk der
95 poeng i klasse M ungdyrsgruppe. Det
må jeg si var en flott start. Det virker som

Marthe likte
så veldig
godt rasen
Løvehode, så
vi har kjøpt
inn avlsdyr
for å prøve å
avle fram
rasetypiske
og gode dyr.
Vi synes dette er en artig
rase, så det
blir spennende framover
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005
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Løvehodene har nå fått «egen avdeling» i garasjen hvor vi har bygget bur i høst. Her står
nå ferdig 2 seksjoner: 8 bur i størrelse 100x70 cm (enkeltdyr) og 8 bur 140x70 cm (hu med kull)

vi har noen gode dyr å jobbe videre på og
flere paringer er på gang. Planene nå
fremover er å ta flere Løvehode-kull for å
bygge opp en solid fin stamme med
Løvehoder. Foreløpig er ikke Løvehode
det enkleste å stille ut, men med flott
manke og rasetypiske dyr, så blir det nok
bra. Kaninstallen, eller som nevnt «Hermelin Stallen» som den heter, var før i garasjen, men der er nå kun Løvehodene.
For i sommer var jeg så heldig å få mannen min til å bygge en ny stall på 2,5 x 6
meter. Der er det bygget opp 64 bur og
er altså plassen til alle mine Hermeliner.
- Så her i huset så er det Marthe og jeg
som har kanin som hobby og min mann
er den som bygger bur, henter flis, høy og
kjører dette ut igjen på fyllinga. Det blir
mye søppel etter alle bura, for dyra får
rene bur en gang i uka.
6

Fôring, stell og avl
Alle kaninene har fri tilgang på godt høy.
Jeg bruker ikke kaninpellets - men Felleskjøpets «Drøv Moderat». Dette fôret fungerer utmerket på mine Hermeliner. De
får store gode livskraftige kull, og i år hadde jeg flere førstegangsfødene huer som
fikk både 4, 5 og 6 unger. Jeg avler med
dem året rundt og legger ikke noe spesielt opp til at de skal ha unger på våren.
Stallen er jo lun og god, så jeg kan like
godt ha kull om vinteren. Huene er meget
gode mødre og problemer forekommer
nesten ikke. Med reirbygging, fødsel, dieperioden og under oppvekst går det hele
som «smurt». Jeg mener også dette har
med trivsel å gjøre, så jeg sørger alltid for
at mine Hermeliner skal ha det helt på
topp her i stallen. Om våren gir jeg ofte
løvetann til huer som skal inn i avlen, og
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

Her er vi
i gang
med å
bygge
bur (eller
rettere
sagt så
er det
mannen
min som
står for
all bygginga). Vi
bor i forholdsvis
tettbebygget
strøk, så
vi mener
det må
være
ordentlig

løvetann mener jeg har en heldig virkning på kommende mødre. Men ellers får
de ikke noe særlig med grønt. Det blir
tradisjonell fôring, men jeg passer på at
høyet har bra kvalitet (tørt, uten mugg).
Som nevnt gjør jeg rent i bura en gang i
uka - kanskje litt ofte når det er så store

bur i forhold til rasen. Men jeg har satt
meg det mål at det skal være god hygiene
i stallen. Vi bor også i tettbebygd villastrøk, så jeg må også ta hensyn til at det
ikke blir noe ubekjem lukt fra stallen. Kan
ikke komme «på kant» med naboene, forteller Monica. Det er selvsagt også mye
triveligere for oss her i huset å gå ut i en
stall som lukter av ny flis og godt høy!
Hermelin har et fint temperament
Alle dyra er meget snille og avbalanserte.
Flere har sagt til meg at det er hissige dyr
innen rasen, men det har ikke jeg sett
eller opplevd noe til. Derfor er min oppfatning at Hermelin er en veldig rolig og
fin rase med godt gemytt, og passer godt
til yngre barn.

Dette er Penelope, som er mor til vårt første
Løvehode-kull og vi tror at denne rasen vil bli
meget populær i tiden som kommer
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Egne nettsider
Monica er «ivrig på nettet» og har egen
hjemmeside, med følgende adresse:
http://home.no.net/zobel
Hun har også startet en egen nettside
hvor emner tas opp angående kaniner:
http://kaninnett.diskusjonsforum.no
7

«Ein oppdrettars dagbok»
Gjesteskribent:
Thor Øivind Larsen
Då har eg kome til den
siste utgåva der eg får
vera skribent i TK for
denne spalta. Håpar
dykk alle har hatt noko
igjen for å lese det eg
har skreve i årets løp.
Dersom du går å lure
på om ikkje dette hadde våre noko for meg?
Så kan eg framleis anbefale det på det varmaste.
Eg har i lengre tid no
vore på jakt etter ei
dame, ikkje det at det
går så gale mellom
meg og kona. Ho held
framleis ut med ein
mann som vier mykje
av tida si til kaninane
sine. Nei det eg treng,
er ei dame til å skrive i

Her er eg i lia og kan sjå bustaden min midt i bildet

Denne burseksjonen held eg nå på med å bygja tak over.
Til v.: Musefangaren på vakt i høyhekken.
8
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Vinteren - og den fyrste snø er komen - også til Selje (og da muligens betre pels på kaninane?)

dette bladet, under denne spalta til neste
år. Så var det over til spalta for denne og
siste gang. Kunne vore freista til å skrive
ei slags oppsummering av året; På ein
måte ein årskavalkade. Tenker litt på at
eg har vore heldig som har fått skreve i
disse 10 nummer då eg i skiftleg form kan
sjå tilbake på kva eg har susla med. Det
er sjølvsagt mykje anna som har skjedd,
men det er ikkje alt som lar seg skrivast
ned på papir.
Hektisk haust - med lokalutstilling
Har vert litt hektisk no på hausten med
arrangering av utstilling, og andre hendingar både i fritid og jobb. Som eg skreiv
sist så blei det ikkje noko av turen til LUU
i Sarpsborg. Det som var litt kjekt var den
heimesida Sarp hadde laga i høve utstillinga si. Så det ikkje var liten tysk vedder
representert, noko som eg synes er synd,
men vi skal komme sterkare tilbake til LU
i Letohallen. Har talt på turnusen til kona
og kome fram til at det blir ei utfordring i
høve dette arrangementet når det gjeld
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

helgevakta, men no som eg veit om det i
god tid, skal ho prøve å få lagt det til rette
slik at eg kan ta turen til LU-2006. Å reise
på utstilling er mye av det som motiverer
oss til å halde på med det vi gjør. Skal vi
ikkje misse gnista, så må vi komme oss ut
av eiga kommune og fylke for å treffe alle
dei kjekke folka som det vrimlar av i NKF.
No som hausten er over
og vinteren gjer seg gjeldande litt i seinaste laget. Lauvet er vekke, men kva finn
vi då i naturen som kan gje dyra noko
meir mat enn kraftfôr og tørt gras. Sjølv så
brukar eg mykje eine som ikkje er så vanskeleg å finne her i kring. Det som også er
fint med eine, er at du får «krydra dyra
innanfrå»; - dei får litt av den ville smaken.
Når ein får nåletrær og buskar inn i kjellaren får du ei lukt av jul. Ble litt som i fjor,
då eg hadde julegrana i kjellaren før eg
tok ho innom hus. Det eg hogde vekk for
at grana skulle gje plass i juletrefoten for
alle pakkane som skulle under (blir jo litt
pakkar når du har 3 små barn som ikkje
9

Dette klosteret til St Sunniva «fortel» at det har vært aktivitet på øya i mange, mange år

berre får mykje, men dei lagar mange pakkar i barnehagen som også tar seg bra ut
under treet). Nok om det - greinene går
sjølvsagt inn i bura til dyra mine, og du får
ei ekstra lukt av jul når dei startar å gnage
på nåler og greiner. Litt seigt i pelsen dersom mykje kvae, men det får no være det
er jo ei stund til neste utstilling. Noko
anna eg har erfart, er at det å legge inn i
bura stokkar av den nyhogde veden, er
også godt å gnage på for ein kanin. Som
takk så tørker veden raskare utan bark.
No driv eg å snekrar fleire bur
Inne i kjellaren for å få plass til fleire dyr
innomhus og allereie no etter 2 dager
med frost og stive slangar med vann ser
eg kor godt det er å ha dyr i eit miljø som
er frostfritt, og du kan bruke vatningssystem som er lette å halde aktive. Å ha det
lettvint er som dei fleste veit; alfa-omega.
Eg jobbar med å bygge 6 nye bur inne i
kjellaren så nå har eg plass til 23 faste bur
inne i kjellaren. Når eg skriver faste - så
har eg høve til å ha 6 lause bur i de hyllene som i dag er fylte med rot som ikkje
10

vises på de bilete eg har sendt før (filmtriks som det heter). Om eg vil, kan eg enkelt bygge 9 bur til, men som eg har fortalt før (og skal dette være kjekt) er det
best å holde seg til den mengde dyr ein
føler seg komfortabel med. Denne gang
bygger eg bura over litt lengre tid enn eg
har gjort før. Det er ikkje «pes», som det
var i fjor då eg måtte bygge bur for eg
måtte. Nå blir det slik at eg bygger bur
fordi eg vil, og det viser. Eg kan godt klare
meg med nokre dyr ute og nokre inne. De
dyra som står ute er snart under tak. Kona
ser behovet for ein plass å stable ved, og
på kjøpet får eg høve til å ha dei 6 utebura mine under tak. Å ha noken ute og noken inne, så kan eg sjå kven som har den
beste pelsen. Inne er det stabil temp for
tida, og om eg vil er det berre å ta vekk
isolasjon på varmerøyr som går opp i huset slik at det blir komfortabelt for eigar,
men lite gunstig for dyra og straumrekninga.
Kva skal framtida gje?
Alle går som regel med ein draum eller
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

plan for kva dei vil gjere med avlen sin.
Draumane utanom kaninhalde held eg for
meg sjølv, men det som gjeld kanin kan
eg godt dele med dykk. Slik det ser ut no
skal eg til å skipe kaninhoppeklubb i
Selje. Eg sender ut invitasjon gjennom eit
prosjekt som kommunen har for å skape
meir aktivitet blant barn og unge her i
distriktet.13 hinder er på plass og eg har
20 meter med hoppeunderlag dersom eg
skal ha hoppetrening innomhus. Det fine
med kaninhopping er at hindera kan fraktast rundt i kommunen og er såleis ikkje
stadbunden.Ved å få med ungane kan ein
være heldig å møte på ein far eller mor
som har gått med «ein avlar i magen» eller
at ungane sjølv finner ut at det å drive
innan kombinasjon med utstillings- og
hoppekaninar er noko for dei.
No som det nærmar seg slutten
for mitt innlegg vil eg skrive litt om kom-

munen eg bur i. Som dykk så sist på eit bilete, så ligg sentrum vis a vis ei av dei finare strendene her i distriktet (så det er
ikkje lang veg mellom kjøla i butikk og
stranda ein varm sumardag/kveld). Vi er
også kjent som «stiv kuling ved Stadt», og
dersom dykk har hørt om Stad skipstunnel så skal innfarten av båtane gå rett forbi stoveglaset mitt på godt og vondt.
Dersom dykk trur det finnes noko mellom himmel og jord så har vi ei øy som
heiter Selja, og som sagn skal seie så var
det her St Sunniva haldt til, det er kloster
ruiner som bekreftar at det i det minste
har vert aktivitet på øya.
Då vil eg takke for at dykk har lest ”dagboka” som eg i løpet av året har skrevet,
og ønskjer min arvtakar lukke til.
Ja, godt folk, då gjenstår det
å ønskje alle ei god jul og godt nytt år!
Med Beste helsing Thor Øivind Larsen

Vinterutstilling i Ljoshall, Arna
Bergen og omland Kaninavlslag
inviterer til åpen utstilling i klassene A og B

20.-22. januar 2006
Innmelding på skjema/liste til: Marius Reigstad, Opetveiten 79,
5262 Arnatveit eller på e-mail: mareig@online.no
Påmeldinger MÅ være innkommet innen 08. januar 2006
Påmeldingsavgift kr 50 pr kanin. Sendes til Bergen og omland Kal.
til konto: 3625.87.09378 (husk å merk navn og antall dyr).
Vi fôrer med høy og vann - husk opphengbare vannskåler.
Innlevering kaniner: fredag 20. jan. kl 18-20
Overnatting: Lone Camping, tlf. 55 39 29 60
eller Bratland Camping, tlf. 55 10 13 38

Velkommen til utstilling i Arna
- hilsen Bergen og omland Kal.
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005
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Utstillinger - 2006:
14.-15. januar: Drammen

10.-12. februar: Dansk LU, Bogense

annonse i TK nr 9

20.-22. januar: Nord-Trøndelag
annonse i dette TK

20.-22. januar: Aurskog/Høland
annonse i dette TK

20.-22. januar: Bergen
annonse i dette TK

27.-29. januar: Østfold Avlslag
annonse i dette TK

27.-29. januar: Jæren
annonse i dette TK

Haustutstilling på Haugalandet
Haugaland Kaninalslag arrangerte for første gang utstilling i Sveio og ble holdt på
Lid Grendahus, 18.-20. november. Her var
påmeldt 127 katalognr fordelt på 13 raser
fra 15 utstillere.Vi setter pris på de tilreisende som besøker oss, både fra Bergen
og Telemark, hvor Brit Nordskog tar kjøreturen i fra. Men Brit var jo ikke snauere
da, enn at hun tok med seg alt med sine
Tan: Vinner både av voksne dyr og ungdyr, samt hun var aleine om å få dyr i
96 poeng og dermed Best in Show også.
Dommere var Sturle Skeidsvoll og Reidar
Tjøstheim. Her er resultatene:
Beste dyr i rasen: Stor Ekorn: Arvid Langelandsvik 94.
Stor Havana: Nils Helland 95. Blå Wiener: Geir Langelandsvik 93,5. Beveren: Malvin Emblem 95. Wiener: Arvid

Info til ALLE foreninger og medlemmer
Bruk av NKFs dataprogram på utstillinger: Utstillingene er i full gang og det merker Datautvalget også. Det er som nevnt i
forrige TK, en ting som er meget viktig i
den sammenheng: Ta kontakt med Rolf
eller Geir FØR du setter i gang med å legge inn dyr! Det er fordi du ALLTID må ha
siste versjon av databasen hvor registrerte dyr ligger inne. Dette vil spare deg for
mye tid ved inntasting av dyra. Legger du
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23.-26. februar: LU-06, Letohallen
arrangør: Oslo & Akershus Kaf.
annonse i dette TK

11. mars: Askim
18.-19. mars: Tønsberg
24.-26. mars: Svensk LU, Sandviken
7.- 9. april: Sørlandets
21.- 22. april: Eidsvoll
Utstillinger meldes til: thsaue@online.no
Langelandsvik 95. Angora: Bjørn Solheim 95. Rex: Bodil+
Odd Einar Lundervold 95. Thyringer: Oddmund Veka 95.
Deilenaar: Eirik Høyvik 93. Hollender: Bjørn O. Steensen
95. Tan: Brit Nordskog 96. Dvergvedder: Malvin Emblem
95. Hermelin: Liv R. Olsen 95
Resultatliste Klasse A Voksne dyr:
1. Brit Nordskog, Drammen, Tan svart 286
2. Oddmund Veka, Sogn&Fjordane, Thyringer 285
3. Bjørn Solheim, Haugaland, Angora hvit rødøyd 284,5
4. Bjørn O. Steensen, Bergen, Hollender svart 283,5
5. Bodil+Odd E. Lundervold, Rex dalmatiner svart 283
6. Arvid Langelandsvik, Haugaland, Wiener svart 283
7. Malvin Emblem, Bergen, Dvergvedder vilt/jerngrå 283
8. Malvin Emblem, Bergen, Beveren blå 283
9. Bodil+Odd Einar Lundervold, Rex blå 282,5
10. Liv R. Olsen, Haugaland, Hermelin jerngrå 95
Resultatliste Klasse B Ungdyr:
1. Brit Nordskog Drammen, Tan svart 284
2. Oddmund Veka, Sogn&Fjordane, Thyringer 282,5
3. Nils Helland, Haugaland, Stor Havana 282,5
Resultatliste Klasse C Enkeltdyr, juniorer:
1. Tor Vegard Frøland, Haug., Dvergvedder jerngrå 93,5
2. Geir Langelandsvik, Haugaland, Stor Havana 92,5
3. Tor Vegard Frøland, Haugal., Dvergvedder viltgrå 92,5

inn allerede reg. dyr vil dette skape merarbeid for datautvalget/stambokkontoret.
Rolf ber om at lister/kort utfylles fullstendig - særlig viktig når dyret blir registrert!
Kvaliteten på stamboka og stamtavlene
blir ikke bedre enn det dere selv skriver
på listene eller bak på korta. - Mvh.:
ro-lud@online.no

geir@unitec.no

Til foreningskasserere: Ved innsendelse
av medlemmer så skal fødselsåret påføres
hvert medlem
bjorn.egeland2@lyse.net
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God Jul og Godt Nytt År
Trøndelagen Kaf. ønsker alle
kaninvenner og forbindelser
en God Jul og et Godt Nytt År!

En fredelig God Jul
og et Godt Nytt År, ønsker jeg alle
kaninvenner - hilsen Leif Laache

Randi og Sverre Grandetrø ønsker
alle venner i kaninmiljøet en fredelig
God Jul og et riktig Godt Nytt År!

En riktig God Jul og et Godt Nytt År
ønsker vi alle kaninvenner!
hilsen Alexander, Liv og Leif Opsund

God Jul og Godt Nytt År,
ønskes alle kaninvenner,
hilsen Torill og Johnny Lyshaug

En fin og fredelig God Jul
og et riktig Godt Nytt År, ønskes alle
kjente, hilsen Tore Askeland

Hei alle kaninvenner!
Askim og omegn Kaf. ønsker dere
en riktig God Jul og Godt Nytt År!

En riktig God Jul og et Godt Nytt År,
ønsker vi alle kaninvenner,
hilsen Erna og Harry Giller

ønsker alle kaninvenner
en God Jul og et Godt Nytt År!
Forbundet ønsker alle medlemmer
en fredelig og fin God Jul og et riktig Godt Nytt år!
Oslo og Akershus Kaf. ønsker alle sine medlemmer
og andre lokale foreninger i NKF en God Jul og et Godt Nytt år
- så ses vi til LU 2006 i Letohallen! - Hilsen styret i O. og A. Kaf

Til alle kaninvenner! Vi ønsker dere en riktig God Jul
og Godt Nytt År! - hilsen fra Midt-Telemark Kal.
Vi i Sarpsborg KAF
vil få ønske alle våre kaninvenner
en riktig god jul og et godt nytt kaninår
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005
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Jæren og Sandnes Kaninalslag innbyr til

Åpen Fylkesutstilling 2006
Klepp Turnhall 27.-29. januar
Det konkurreres i kl.:

A voksne dyr

-

E fam.gruppe

Fylkespokalene konkurreres om blant medlemmer i de 3 fylkeslaga

Innmelding på lister til Geir Nordvik, Fløyrliv. 8, 4307 Sandnes
eller på e-mail: geir@unitech.no
Innmelding og avgift sendes senest 15. januar 2006.
Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin + kr 10 i kl E
Bet.: S&J Kal. v/O. H. Hauge, Jærv. 325, 4340 Bryne,
kontonr. 3325 32 85708. - Kaninene leveres
fredag 27. jan. kl 18-21. Vi fôrer med høy og vann.
Åpent lørdag kl 11-17 og søndag kl 10
med premieutdeling kl 15.00.

Velkommen til Klepp
Aurskog/Høland Kaf innbyr til

Fylkesutstilling for Oslo og Akershus
20.-22. januar 2006
på Bråte Samfunnshus, Hemnes
i klassene A og B
Innmelding: NB! på NKFs doble bedømmelseskort «gamle»
og sendes til Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken
Må være poststemplet seinest 11.01.06.
Innmeldingsavgift: Kr 45 pr kanin, som innbetales til
kontonr. 1280.60.32741 - Aurskog/Høland Kaf.
v/Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken og innen 11.01.06.
Innlevering av kaninene: fredag 20. jan., fra kl 18 til 21.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannkopper.
Premieutdeling søndag kl.14. - Kontaktpersoner:
Sten Burås: 63 85 82 33 - Bengt Karlsen: 63 85 74 78 / 930 44 650

Velkommen til Hemnes og fylkesutstilling!
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
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 25% 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

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005
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Høstutstilling - Eidsvoll
Eidsvoll og omegn Kaf. avholdt sin høstutstilling, 22. og 23. oktober i Norrøna
grendehus på Mogreina. Det var påmeldt
111 katalognummer. Egentlig ikke så
mange dyr, men allikevel godt utvalg i antall raser og bra besøk fra utstillere fra andre foreninger. Dommere var Roar Strand
og Tor-Arve Kristoffersen. Best in Show
ble Johnny Lyshaug's Alaska med 96 p.
Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Kari Jørgenrud 94.
Fransk Vedder: Eldar Vestvold 95. Angora: Marianne
Myki 95,5. Rex: Kari Jørgenrud 95. Bourgogne: Alexander Minge 94. Hvit Land: Leif Opsund 94. Belgisk
Hare: Arild Henriksen 93,5. Isabella: Tor+Elina Gillerholtmoen 92,5. Sallander: Vigdis Grøtli Henriksen 95.
Thyringer: Leif Opsund 94,5. Alaska: Toril+Johnny Lyshaug 96. Liten Chinchilla: Bengt Karlsen 93,5. Perle
Ekorn: Kari Jørgenrud 95,5. Liten Havana: Liv Tangen
95,5. Tan: Rolf Strøm 93,5. Zobel: Randi Myhrvold Odden
93. Russer: Randi Myhrvold Odden 94. Dvergvedder:
Kari Jørgenrud 95. Hermelin: Arne Nordlie 95,5.
Resultatliste Klasse A Voksne dyr:
1. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 285,5
2. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit rødøyd 285,5
3. Arne Nordlie, Askim, Hermelin viltgrå 284,5
4. June Årøe+Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit r.ø. 282,5
5. Marit Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 95
6. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Fransk Vedder viltgrå 95
7. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin zobel blå 280,5
Resultatliste Klasse B Ungdyr:
1. Arne Nordlie, Askim, Hermelin viltgrå 286
2. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 285
3. Anne Brochs, Askim, Alaska
284,5
4. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn
284
5. Liv Tangen, Sarpsborg, Liten Havana 283,5

Nok en gang BiS til Johnny Lyshaugs Alaska
6. Leif Opsund, Sarpsborg, Thyringer
283,5
7. Vigdis Grøtli Henriksen, Aurskog/Høl., Sallander 283
8. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 282,5
9. Alexander Minge, Sarpsborg, Bourgogne 282
10. Kari Jørgenrud, Askim, Rex castor
95
11. Arne Nordlie, Askim, Liten Havana
281,5
12. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land
281,5
13. Kari Jørgenrud, Askim, Belgisk Kjempe viltgrå 280,5
14. Rolf Strøm, Oslo&Akershus, Tan brun 279,5
15. Bengt Karlsen, Aurskog/H., Liten Chinchilla 279
Resultatliste Klasse D, Hunn med kull
1. June Årøe+Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd 95
2. Unni H. Holm, Eidsvoll, New Zealand Red 94
Resultatliste Klasse M, Ungdyrsgruppe
1. Marthe Ulfsbøl, Eidsvoll, Løvehode madagaskar 95

«Litt mer fra LUU» . . .
Her har vi Alaska til Erik Arntzen som fikk 95
poeng
og ble
også
LUUs
typevinner
og så
har vi
Stor
Sølv
til Alf
Thorsen,
95 p
og BiR
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Oslo & Akershus kaninavlsforening
inviterer til

LANDSUTSTILLING
o g NM i kaninhopping
i Letohallen, Eidsvoll
23.-26. februar 2006
Utstillingen omfatter:
● Klasse A (+ kl E) voksne dyr
● Klasse C enkeltdyr for juniorer
● Klasse K produkter
● NM i kaninhopp

ALT salg av kaniner:
Gjennom arr. salgskontor. Åpner lørdag kl 10
mot kr 50,- per kanin i provisjon som belastes selger. NB: Alle medarbeidere får rett til
å handle dyr fredag etter bedømmelsen.

Påmelding til utstilling (A, E, C, K):
Sendes på liste innen 02.02.06 til:
Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
eller på e-mail: bjorn.egeland2@lyse.net

Innlevering av kaniner:
Torsdag 23. februar fra kl 18 til 22.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler som ikke henges i burdøra,
da unngår vi vannsøl på dyr og bærere.

Klasser NM i kaninhopping:
NM i kroket bane - elite
NM i kroket bane - veteran
NM i høyde - elite
Kombi konkurranse
Påmelding til kaninhopping:
sendes innen 02.02.06 til: Hilde Torp,
Tomb Videregående skole, 1640 Råde,
eller på mail: hitorp@organizer.net
Påmeldingsavgifter:
Utstilling: kr 60,- per ktl.nr. + kr 10 kl E
Hopping: NM kr 55 / kombi kr 30 per start
ALLE innbetalinger: Utstilling, hopp, fest,
sendes til: Pål-Eirik Iversen, Postboks 34,
1923 Sørum, kontonr.: 1271 30 73146
● ALLE påmeldinger og innbetalinger
sendes innen torsdag 2. februar
NB! Oppgi på innbetalingen: utstillers navn
og hva det gjelder! (antall dyr/utstillingsklasse, ev. fest). For kaninhopping merkes innbetaling med antall starter og navn på fører.
Jubileumsfest lørdag kveld:
På Letohallen kl. 19.00. Kuvertpris kr 350,-.
Bindende påmelding. Merk innbet.: «fest».
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Åpningstider for publikum Letohallen:
Fredag 25. febr. fra kl 12.00 - 19.00
Lørdag 26. febr. fra kl 10.00 - 17.00
Søndag 27. febr. fra kl 10.00
med premieutdeling:
klokken 13.00: NKF’s vandrepokaler
klokken 14.00: NM Kaninhopping
klokken 15.00: Resultater LU
Arr. setter pris på bidrag til premiebordet.
Overnatting:
Letohallen tlf. 63 95 91 00
Enkeltrom kr 690,- / Dobbeltrom kr 795,Quality Airport Hotel (ved E6 Jessheim)
tlf. 63 92 61 00 (priskode: Kanin)
Enkeltrom kr 695,- / Dobbeltrom kr 795,Kaninhoppere har tilbud om overnatting på Råholt
skole. Kontakt Oslo & Akershus hoppeklubb.

Kontaktpersoner:
Trond Pettersen, tlf. 63 84 33 03 / 934 18 002
Geir Hovde, tlf. 33 11 26 23 / 909 71 551
Pål-Eirik Iversen, tlf. 63 82 91 41 / 950 85 174
Sølvi Lysfjord, tlf. 64 92 51 31 / 971 73 190
Hopping: Hilde Torp, tlf. 480 78 184
Birgit Syversen, tlf. 916 64 459 / 66 80 06 87

Vel møtt i Akershus!
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Østfold Avlslag for Kaniner ønsker
velkommen til Fylkesutstilling 2006

Momarken 27.-29. januar
Åpen i klassene:

A voksne dyr og B ungdyr

Innmelding på lister: innen 16.01.06 til Harald Frorud,
Elgveien 13, 1816 Skiptvet, eller på e-mail:
harald.frorud@skiptvet.kommune.no - Husk å påføre vekt!

Innmeldingsavgift: kr 45,- pr kanin betales ved
innsetting av dyra, fredag 27. januar mellom kl 18 - 21.
Kaninhopping: Lørdag 28. jan. kl. 10.00: Rett bane lett,
rett bane middels, lengde ikke elite og lengde elite. Søndag
29. jan. kl. 10.00: Slalåm middels åpen, høyde ikke elite og
høyde elite. Det blir kombikonkurranse i klasse A (utstilling)
og slalåm middels åpen. Kombikonk. er kun for medlemmer i
Østfold (slalåm middels åpen er åpen for alle). Startavgift: kr
25,- pr. start. Påmelding til: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15,
1832 Askim mail: linn.andresen@ihlen.homelinux.org

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til:

Vinterutstilling 20.-22. januar ‘06
Haugen Grendehus, Ekne
åpen i klassene: A - B - E - M - K
Innmelding: På skjema/liste innen 7. januar til:
Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26B, 7600 Levanger
eller send på mail: kloevst@online.no
Innmeldingsavgift: kr 50 + kr 10 pr kanin i kl E
og settes inn på konto: 4420.30.52933
Kaninhopping: Påmelding og klasser kontakt:
Maja Lønvik, Rønningan, 7670 Inderøy,
eller mail: litjveita@hotmail.com
Innlevering av kaninene: fredag 20. jan. kl 19-22.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannkopper.
Overnatting: Bachlund Hotell, Levanger, tlf. 74081555
18
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Nytt fra NKHF:
KANINHOPPING: BREDDE ELLER
TOPP – JA TAKK BEGGE DELER!
Vi nærmer oss slutten på dette året, og
det er igjen tid for litt ettertanke.
Hvor står vi? - Hvor skal vi?
Dette er sentrale spørsmål som berører
mange sider ved hoppesporten. Viktige
spørsmål om antall medlemmer, antall
klubber, kaninføring, båndføring, organisasjonsutvikling og sosialt miljø, osv.
Hvor står vi?
Innen NKF/NKHF kan vi glede oss over
økende antall hoppere, økende antall
klubber, økt interesse for kaninhopping
som sport blant folk i alle aldre og økende deltakelse i NM. Dette er fruktene av
at man innen NKF/NKHF har satset på å
skape økt forståelse for hoppesporten internt og eksternt samt at klubbene rundt
omkring har holdt et høyt aktivitetsnivå
og til dels også en høy medieprofil.
Antall elitekaniner øker jevnt og trutt,
noe som også fører til at det er økt deltakelse i elitekonkurranser rundt omkring.
Dette gjør at flere sertifikat kan deles ut
og at stadig nye kaniner kan smykke seg
med ærestitler som champion (en gren),
great champion (to grener) og super
champion (tre grener). Det varer vel ikke
lenge før vi også kan utnevne en ny grand
champion, d.v.s. en kanin som er champion i både rett bane, kroket bane, høyde
og lengde.
Det sosiale miljø ser ut til å være svært
godt rundt i klubbene. Folk er flinke til å
ta vare på hverandre og de fleste hoppere
har en inkluderende holdning. Jeg tar vel
ikke mye feil å si at de fleste klubbene
først og fremst har fokus på å ta vare på
førerne, og dernest kaninene.Vi mener at
kaniner generelt har det best om de får
anledning til å leve et aktivt liv. For at flest
mulig kaniner skal få mulighet til dette,
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må vi altså skape et godt miljø for førerne, slik at flest mulig deltar innen kaninhopping og kan få instruksjon og hjelp
fra erfarne hoppere.
Jeg har vært med siden 1998 og har i alle
disse årene fulgt med på hva som skjer på
hoppebanen samt vært dommer siden
2000. Båndføring og kaninbehandling i
NKHF er i stadig bedring. Fordi vi er så
mange, vil det imidlertid alltid være noen
i våre rekker med forbedringspotensiale.
Her har vi selvsagt en jobb å gjøre for å
bli enda bedre. Dommerutdannelsen har
blitt styrket og det er etter hvert lagt større vekt på aspirantdømming, noe som er
med på å kvalitetssikre nye dommere.
En klar linje i arbeidet innen NKHF har
de senere årene vært en satsning på to
fronter: Bredde, ved at man jobber for å
utbre hoppesporten rundt omkring. Det
finnes ingen «utfrysningsmekanismer»
overfor de som i første omgang ikke viser
verdens beste båndføring. Her jobbes det
tålmodig med veiledning og korrigering.
Alle har sin plass i NKHF/NKF så sant de
gjør sitt beste og vil kaninen sin vel.
Topp: Man har jobbet bevisst med å bygge opp nivået på de beste kaninene og førerne slik at vi får frem flere elitekaniner.
Dette har gjort sporten attraktiv for folk
som vil noe mer enn å kose seg med kaninen sin på trening en gang i uken.Vi har
fått frem elitehoppere med sans for konkurranser og med et kontaktnett over
hele landet.
Vi har altså en mangfoldighet i vår organisasjon som også kommer til uttrykk ved
at vi har et aldersspenn på hopperne fra
hovedsakelig 9 til 50 år.
Dette var altså litt om hvor vi står, så er
spørsmålet: Hvor går veien videre? Her er
det ulike meninger ute å går. Noen er utålmodige i forhold til å utvikle en bedre
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båndføring generelt. Noen vil stramme
inn hoppereglementet og andre heve terskelen ytterligere i dommerutdannelsen
og noen vil ha strengere dommere. Alt
dette er viktig og nødvendig, og jeg tror
det vil være riktig å ta fatt i disse tingene.
Men - vi må skynde oss langsomt hvis vi
skal klare å gå i ”takt” i hele organisasjonen. Om vi innfører nye regler og gjør
dommerne våre strengere, er det viktig at
dette praktiseres likt på alle stevner. For å
få med dommerne på slike ting, må alle
være enige i nye regler som innføres.
Derfor er det viktig å bruke tid på å diskutere.Vi hadde en fin dommerkonferanse i Sarpsborg (se ref. under) og planlegger ny dommerkonferanse under sommerleiren 2006. Her vil kursen for NKHF
bli staket ut for de nærmeste årene. I løpet av våren vil konferansen bli grundig
forberedt, og de som vil være med på å
påvirke fremtiden i NKHF bes sende inn
synspunkter og innspill til styret. I tillegg
vil det være lurt å prioritere å være til stede på dommerkonferansen om en vil ha
bedre påvirkningsmulighet. Typisk norsk
er jo å sove mens beslutningsprosessen
pågår og så komme med innspill og eventuelt kritikk etterpå. Jeg håper vi slipper
det i denne sammenheng!
DOMMERKONFERANSE, 5. nov. 2005:
Til stede: Ingjerd og Turid Lien, Linn Andresen, Carine Moe, Emilie Mossevik, Rebekka Haga, Sunniva Tusvik, Maja Lønvik,
Odd Aksel Nannerud, Anja Andresen,
Katrine Torp,Trine Holte, Hilde Torp,Tom
Olafsen, Anita Wilmann, Torunn Oddsen,
Karoline Wang Sundgaard, Carina Næss,
Terje Grandetrø og Torild Rosenvinge.
På dagsorden stod: 1) Korrigeringer.
2) Båndføring. 3) Tidsfeil. 4)Dømming i
høyde og lengde. 5) Økt status for kaninhopping som sport.
Ting vi er enige om, og som vil bli igangsatt/presisert snarest mulig er:
Korrigeringer:
- Alt føreren gjør og som er en hjelp for
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kaninen, skal dømmes som korrigering.
Skille mellom hjelp og ros. Et dytt i baken
i det den hopper, regnes også som korrigering.
- Dersom fører løfter en/flere av kaninens
labber opp fra bakken, er dette en korrigering.A ta på kaninens side når den står/
går, og å klappe (ikke dytte) er OK.
- Løft over hinder dømmes som feil. Hvis
kaninen må korrigeres for å løftes over
(f.eks. sprunget forbi), skal man dømme
både korrigering og feil. Fører skal altså
ikke kunne ”gamble” på å spare korrigeringsfeil ved å løfte over når man ser at
kaninen må korrigeres.
- Hvis fører bruker hendene som hjelp
(kaninen hopper over førers hender for å
klare hinderet) skal det dømmes korrigering, uansett om føreren er nær kaninen
eller ikke.
- Start og målhinder er kun for tidtaking
og det skal ikke dømmes korrigering for
disse (ikke mellom siste hinder og mål).
- Løft mellom hinderne er ikke lov.Advarsel gis, også dersom dette skjer før målhinderet.
- Hvis kaninen holder på å gå ut på tid, og
føreren løfter kaninen over de to siste
hinder, skal kaninen uansett gå selv mellom hinderne.
- I kroket bane er det OK å styre med hendene. OK med klapping. Hvis føreren løfter en/flere labber opp, er det korrigering. Stramt bånd i svingene er tillatt.
- Korrigeringer med båndet er ikke bra.
Husk å ha fokus på dette og døm korrigering når føreren korrigerer med båndet.
Her bør det gis veiledning/advarsel.
- Dømming av korrigeringer skal være
strengere i vanskelig og elite, enn i middels. Lett og middels regnes som lærestadier, og her er det viktig å bygge opp
trygghet.
Båndføring:
- Føreren skal alltid være bak kaninen.
Pass på at ikke føreren har hendene/armene foran kaninen heller.
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- Alltid slakt bånd over hinder. Vær spesielt OBS på båndet i det kaninen tar sats.
- Aldri armen opp ved hinderet slik at
båndet blir stramt.
- Båndets lengde, minimum 1,5 m i bane
og 2 m i høyde/lengde.
Tidsfeil:
- Tidsfeil må brukes aktivt. Det bør være
vanlig med tidsfeil i vanskelig og elite og
større konkurranser i middels (tidsfeilgrensen må ikke være for ”slapp”).
Nytt krav for eliteklassifisering i bane:
- Kaninen skal ha 5 pinner for å kunne tas
opp fra vanskelig til elite. Det er anledning for førere fra små og ”avsides” klubber å søke om å få ta opp kaninen etter 3
pinner. Søknaden skal være begrunnet og
sendes styret (behandlingstiden kan være
opp mot 14 dager og lenger i ferier).
Høyde og lengde – nye regler:
- Ny avstand mellom markering og hinder
i høyde: «50 cm grensen» økes til 100 cm.
Dvs.: Hvis kaninen tar sats nærmere enn
100 cm foran hinderet regnes det som et
forsøk selv om fører tar kaninen tilbake.
- Korrigeringer: I tillegg til det som hittil
har vært dømt som 1/3 forsøk (kaninen
løper forbi lengde/høydehinderet), skal
det nå også dømmes korrigeringer i høyde og lengde. Det er anledning til 2 korrigeringer før hvert forsøk (en ”drar” ikke
med seg korrigeringene til neste forsøk
eller neste omgang. Regler for korrigeringer er de samme som i bane, og det er
viktig at dommeren dømmer ALT som er
til hjelp for kaninen som korrigering.
Idealet er at kaninen skal hoppe helt selv.
- Hvis fører løfter opp kaninen ved hinderet og hele eller deler av kaninen er
over høydehinderet eller fastbommen i
lengde, skal dette dømmes som et forsøk.
Dytt og hjelp i høyde/lengde:
- Hvis føreren gir kaninen et dytt i det den
hopper (tar sats), skal ikke forsøket godkjennes (det er lov å dytte forsiktig i det
man starter løpefarten).
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Spesielle emner vi diskuterte:
- Korrigering: Hvor streng skal man være
på hva som dømmes som korrigering?
Kan man bli så streng at all berøring av
kaninen under løpet i rett bane dømmes
som korrigering? - Temaet korrigeringer
drøftes mer på neste dommerkonferanse.
- Konkurransetetthet: Vi er enige om at
det er uheldig om en kanin deltar i så
mange konkurranser i løpet av f.eks. en
10-dagers periode, at den kan sanke nok
pinner til å komme fra middels til elite.
Hvordan man skal begrense dette, er man
derimot uenige om. Det har vært nevnt
mulighet for å kreve at kaninen for eksempel skal være min. 3 mnd i vanskelig
før den får starte i elite. Om kaninen har
nok pinner etter for eksempel 2 mnd,
skal den kunne starte utenfor i vanskelig i
den resterende perioden.Andre tiltak ble
også diskutert, men er enig om at det ikke
er negativt for kaninen å konkurrere ofte
og at en dermed ikke ønsker å legge begrensninger på klubbenes aktivitetsnivå.
Tas opp på neste dommerkonferanse.
Status:
- NKHFs styre skal se på mulighet for å
sette opp kongepokal i kaninhopping.
- Viktig å øke status for sporten på ulike
måter. Få registrert kaninhopping som
sport på lik linje med f.eks.Agility?
Torild Rosenvinge, ref.

Gårdsnavnsøknader:
Følgende gårdsnavn inne til godkjenning:
Blindveiens (Susanne Feen Henriksen),
Liljekonvallens (Astrid Rodvelt Anvik),
Linkas (Stine Finholt Nærland), Bogenlia
(Helene og Tina Vadum Wilmann), Nordlandsbamsen (May Gabrielsen/Gjermund
Volden), Vestkystens (Hallgjerd Seim
Paulsen)
Dersom protester ikke kommer innen 14
dager, godkjennes gårdsnavnene.
Veterankaniner: Det er blitt vanligere at
hopperne søker om overflytting til veteran allerede når kaninen fyller 4,5 år.
Styret vil understreke at dette selvsagt
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skal være unntak og ikke regelen. Man
kommer derfor til å innskjerpe kravene
for overflytting til veteran. I fremtiden vil
det hovedsakelig være helsemessige årsaker for å få godkjent søknaden.
Overflytting av kaniner fra NKHLF til
NKF/NKHF: Styret har fått henvendelser
i forhold om overflytting av kaniner.
På møtet i Sarpsborg 5. november ble det
vedtatt at kaniner som ønskes overflyttet,
kan starte i offisielle konkurranser innen
NKF/NKHF 30 dager etter siste start i
NKHLF. Fra 1. januar 2006 er kun hoppebok fra NKHF (med NKHFs logo) gyldig
på konkurranser innen NKHF/NKF (gjel-

der ikke kaniner som har vært overflyttet
tidligere og heller ikke kaniner som bruker gul svensk hoppebok som ble innkjøpt for lenge siden). Dersom man ønsker klassifiseringer og pinner overført,
leveres gammel og ny hoppebok til en
godkjent A-dommer som har fullmakt til
å overføre aktuelle meritter. Dette kan
kun gjøres én gang, noe som innebærer at
flytting frem og tilbake ikke vil være
lønnsomt. Sertifikat og titler som er oppnådd i annet forbund følger ikke med.
God jul og godt nytt år ønskes dere alle!
Hilsen Torild Rosenvinge, sekretær i NKHF
og aktiv innen kaninhopping siden 1998.

TIL MINNE om JOSEFINE og CHAMPION JULIE
Fredag 28. oktober 2005 fikk jeg vite at
Julie og Josefine, to av mine tre kaniner,
antakelig var døde. De var blitt tatt av en
hund og den var sett løpende ned Dalen
med Julie i munnen.
Julie ble bare 4 år gammel. Hun var i elite
i rett bane, høyde og lengde, og vanskelig
i kroket bane. Hun var også regjerende
norgesrekordinnehaver i lengde. Champion Julie var datter av Gt. Champion Nils
og Josefine. Josefine, Julies mor, var en 6
år gammel veterankanin. Hun var også
halvsøsteren til champion Sofia og halvsøsteren til Gt.champion Nils.
Jeg har 2 halvfulle hoppebøker, 2 reisebur som ikke har reist langt nok, 2 beitebur som det ikke har blitt spist nok gress
i, 2 kaninbur som mangler liv, som mangler Julie og Josefine. Jeg har mistet mine
Champion JULIE
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2 beste venner. De siste dagene har jeg
gått rundt meg selv, smiler og ler som om
ingenting har skjedd, men inni meg gnager sorgen. Jeg kan ikke engang huske
hva jeg gjorde og hvordan alt var før jeg
fikk Josefine. Jeg har hatt henne siden jeg
var 9 år gammel og såvidt visste noe om
den store verden. Hun har fulgt meg gjennom masse. Når jeg har vært trist og lei
visste jeg alltid hvor jeg skulle gå, for hun
satt der og hørte på meg. Snill mot alle
var hun, en god hoppekanin som hoppet
og gikk tur med hvem som helst. Så hvis
noen barn ville prøve hvordan det var å
hoppe med en trenet kanin, stilte Josefinemor opp og ledet an. Jeg kunne si
«sitt» og Josefine ble sittende! Vi lekte i
løvhaugen om åren, og når jeg var liten
pleide hun å være på rommet mitt i flere
timer hver dag. Hun gav meg mange flotte kaninkull. Blandt ungene, selvfølgelig
Julie. De fleste vet vel kanskje hvem hun
var. Noe som ihvertfall er helt sikkert, er
at for meg er hun den beste hoppekaninen det hadde gått an å få! Hun har gitt
meg så mye moro på hoppebanen og
utenom at det er ubeskrivelig. Aldri har
Julie gått igjennom et hinder, hun prøvde
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

alltid, og det var det som gjorde henne til
den fantastiske hoppekaninen hun var.
Julie hadde 5 cert i lengde på lengder fra
180-240 cm, - fra den gangen hun tok ny
norgesrekord i Arendal. Den dagen vil jeg
aldri glemme! Noe våt av varmen i sola i
Arendal sentrum tok den lille anpustne
«ninen min» sats og hoppet 240 cm på
første forsøk! Hun hadde også et cert i
høyde, og plasseringer som 5.-plass på
NM i høyde 2003 og 5.-plass på NM i rett
bane i fjor.2003 var Julies beste hoppeår.
Utenom lengderekord tok hun NM i lengde, Årets lengdekanin og kom på 3. plass
til Årets hoppekanin. Hun hoppet seg
også fra lett til vanskelig i kroket bane og
til middels i rett. Champion ble hun også!
Etter sommerleiren 2004 i Møre og Romsdal kom Julie hjem med 2 brukne tær
etter en løpetur inn i skogen da hun var
løs. Julie måtte sitte stille i 3 måneder og
hadde bare et par uker å trene på før NM
i lengde i Molde. Men hun klarte allikevel
å hoppe seg til en 2. plass.
«My little sweetheart» champion Julie var
en kanin å være stolt av og det skal jeg
love dere jeg var helt fra Julies første konkurranse i rett lett, NM 2001, da jeg fikk
overrakt en liten søt «gull»-pokal for en
23. plass, av 103 deltakere, til jeg siste
gang så henne kvelden etter bursdagen
min da jeg gav henne et kyss før jeg reiste
til hybelen min. Litt av Julies pels ved
husveggen etter kamp mot den fryktelige
hunden er det aller siste hun har etterlatt
seg - utenom et tomrom i hjertet mitt. Det
er vondt og trist å tenke på at de er vekk
og at jeg, ihvertfall i dette livet, ikke vil se
dem igjen. Men det som gnager mest er å

ikke vite hvor de er og ikke få gitt dem et
siste farvel etter dette tragiske. Jeg håper
og tror jeg har gitt Julie og Josefine et innholdsrikt og flott liv. Jeg vil takke for alle
hilsenene på nettet, det betyr mye for
meg at så mange bryr seg. Jeg vil savne
dem veldig og vil sist, men ikke minst, få
takke Julie og Josefine for alle de gode
minnene. Jeg vet dere er hos Helene og
pappa nå.
Nå sitter jeg igjen med èn kanin, kullbroren til Ch. Julie; Nils jr. også kalt epmarT.
Han har hatt 2 eiere i mellomtiden og har
ikke vært med på mer enn 6 konkurranser - alle etter at han kom tilbake til meg.
Han er derfor nå i lett i alle grener. Jeg
har flyttet hjemmefra og har nesten ikke
hatt tid til å være med på konkurranser i
høst. Men selv om jeg ikke har så mye
tid, ville jeg ikke byttet dem for noe i hele
verden, de er uerstattelige! Men ingenting
kan ta fra meg minnene nå når mørkere
kvelder kommer. Julie og Josefine vil alltd
ha en spesiell plass i hjertet mitt!
Klem fra Gro Elisabeth og epmarT.

Julie og Josefine bodde i samme bur. En
løshund hadde fått slått inn døra til fôrhekken, selv om denne var svært godt festet. Dette skjedde på formiddagen mens
ingen av oss var hjemme. Dette minneordet ble skrevet vel ei uke etter hendelsen.
14 dager etter ble Julie funnet død og 15.
november fikk hun sin grav nær Skafså
kyrkje. Josefine er fortsatt borte.
Saken er politianmeldt. Jeg vil få rette en
takk til styret i NKHF v/Toril Rosenvinge
for hjelp i denne sammenheng!
Torunn Oddsen (mor til Gro Elisabeth)

Nordisk Kaninstandard - det viktigste oppslagsverk for kaninutstillere
Ordinær pris: kr 375,-. For foreninger som arrangerer kurs i Standarden
(gjennom Natur og Miljø) kan NKF gi en spesialpris til kursdeltakerne på
kr 250 pr Standard. Videre vil NKF gi foreningene et høsttilbud: Ved kjøp av
minimum 5 Standarder á kr 375,- gis det en Standard gratis, og ved kjøp
av 10 blir det 2 gratis. Henv.: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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«Vi bygger kaninstall»
Mange av oss oppdrettere går som oftest
med planer og tanker om å få bygget opp
«drømmestallen». Å få realisert dette, og
ikke minst å komme i gang, så trenger en
gjerne å få avsatt enda litt mer ekstra tid
til hobbyen. Som oftest er det tiden - «og
litt kroner å øre» som det kanskje står på.
Et av våre medlemmer «lot det stå til» og
satt sine tanker ut i livet og har i løpet av
året bygget opp en helt ny stall fra «bunn
til topp».Vi har fulgt byggeprosessen kontinuerlig og kanskje kan de bilder vi har
tatt med her i TK over 4 sider gi noen
ideer for fremtidige stallbyggeprosjekter.
Selve huset, kaninstallen, er 9 meter lang
og 3,5 meter bred (utvendig mål). Det er i
alt 40 burplasser, alle er like, altså samme
størrelse: 70 cm bredde, 75 cm dybde og
60 cm høyde.Avstand fra gulv opp til nederste burrekke er 60 cm. Med ikke å ha
bur nederst, gir det selvsagt en helt ideell
praktisk løsning med 2-etasjers høyde,
rent arbeidsmessig. Men andre vil sikkert
mene at det ikke er den mest optimale utnyttelsen av plassen. Fôrgangen i midten
har god bredde, den er 1,95 m bred, dermed er det god plass til å komme frem
med trillebår, selv med åpne burdører.
Som dere vil ser av bildene på side 28 og
29, er det vinduer langs hele veggen som
vender mot øst. Dermed er det kun morgensol som slipper inn, noe som er viktig
å tenke på sommerstid med sterk varme.
Vinduene (kjellervinduer 100x50 cm),
tas helt ut om sommeren, for å sikre gode

April 2005: Det er avgjort - kaninstall skal
bygges, trær er hugget vekk og det er planert

luftforhold og er kun innsatt på vinterstid. Det blir svært god utlufting i stallen.
Ny luft kommer kontinuerlig inn gjennom ventiler (via gesimsen) under taket.
Til reisverk og i tak og gulv, er benyttet
2" x 4" lekter, og det har gått med i overkant av 400 meter. Utvendig er bygget
panelt med "villmarkspanel", beiset med
tjærebeis. Innvendig er stallen panelt med
O.S.B.-plater, som er lakkert 3 ganger.
Selve byggingen av bura, har bestått i å
sette sammen kasser med 4 rom, som så
settes opp på en ramme/bukk. Ingen bur
eller rammeverk er således festet til selve
bygget. Dermed kan burene med letthet
demonteres og bæres ut for rengjøring
eller flytting, og selve stallbygget kan benyttes til andre formål. Til burene er benyttet 2 typer finèrplater; til bak og sidevegger er brukt såkalte "landbruksplater".
De er ferdig malt i gult med et spesielt
glatt belegg som gjør disse enkle å vaske,
samt helt umulig å gnage på. De har stan-

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Chelstina kaninoppdrett - Kristin H. Berg
Hauka, 7288 Soknedal
Tlf. 481 14 973 / 72 43 61 47
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Fransk Vedder og Dvergvedder
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Solvangbakken kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingsfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: katieberenson20.tripod.com
Rex, Løvehode og Hermelin i flere farger
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

Kaninstallen
begynner å ta
form, og vi
kan ane oss
dimensjonene.
Reisverket er
satt opp og nå
har vi fått på
plass både
gulv og tak.

dard mål 120 x 240 cm og 12 mm tykke.
Ved å benytte disse til bakveggen, sidevegger, samt underlag til høyhekk,blir det
faktisk ikke mer enn ca 10 cm kapp/vrak
igjen, da en benytter hele platens bredde.
Til tak og gulv i burene er benyttet "forskalingsplater" i oljet bjerk. Disse har mål:
150 x 75 cm og 15 mm tykke. Også her
minimalt med kapp, da burenes dybde er
75 cm. - Når "kassene"/burseksjonene er
skrudd sammen, settes disse opp på rammen «en bukk» og så monteres høyhekker og dører. Dørene er laget av "badstuepanel", som har målene; 0,21 x 0,58 mm.
I alle burhjørner er det lagt et lag silikonmasse for sikkerhets skyld. For, som du
ser på bildene på side 28-29, går dyra i en

skuff (plastkasse) som sikrer at treverket
ikke kommer i berøring med fuktighet av
betydning, da alt er i skuffen. Disse er bestilt fra Tyskland, et firma lager de etter
mål, se: www.kotwannen-beckmann.de
for mer info. Skuffene er laget i 4 mm
Polyethylen, og er således svært lette. Det
er i tillegg påmontert kantlister for å forhindre gnaging. Skuffehøyde er 15 cm.
Rengjøringen foregår dermed på den
måte at disse kassene tas ut og tømmes.
For bedre rengjøring kan de tas med utforbi for vask og spyling.
Det sies at det er like mange måter å bygge en stall og bur på som det er medlemmer, men en slik stall er det jo verdt å vise
fram som et eksempel. tekst/foto: Pål-E. Iversen

T.v.: Det innvendige arbeid har begynt. Først
lages en ramme som burkassene skal stå på.
På bildet over kan vi se burkassene limes og
skrues sammen på midtgangen i stallen. Til
slutt skrues bakveggen på og burseksjonene
settes opp rammen og settes fast.
fortsetter side 28-29
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005
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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

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

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv, svart+viltgrå
Wiener hvit

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 51 62 17 48, 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
Alaska

Ullmottak Angora: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka
e-post: hoeyning@online.no
Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

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

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

Thor Øivind Larsen
6740 Selje
e-post: tola72@online.no
Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596
Liten Tysk Vedder, Tan + dvergar

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

Angora-oppdrett - Grethe Hansen
Ytre Sæbø, 5938 Sæbøvågen
Tlf. 56 37 22 82
e-post: ekrane@online.no
Angora til ullproduksjon, hvite og fargede

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf.mob. 907 63 767
E-post: rogehoe@online.no
Rex i castor og chinchilla

Solveig Moritsgård og Åsa Vegsundvåg
Hansgarden, 6037 Eidsnes. Tlf. 70 19 16 66
e-post: fnoritfg@online.no
hjemmeside: www.dvergvedder.com
Dvergvedder: viltgrå, madagaskar + kappet.

Lysfjords kaninoppdrett av Dvergvedder
i hvit blåøyd og brun
Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

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

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger
Tlf. 415 15 950
E-post: olav@melings.no
Hermelin i blå zobel, brun zobel, russerteg.

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

Kjell B. Frøyland
Øverbyvegen 58, 2830 Raufoss
Tlf. 61 19 06 92 / 928 33 210
e-post: froyland@baptist.no
Belgisk Kjempe og Angora

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

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36
Belgisk Kjempe i hvit, blå, svart og chinchilla
Fransk Vedder i hvit blåøyet,
isabella, chinchilla og blå

Anne Mette og Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: aklepaker@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå
Liten Havana

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

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

Bodil og Odd Einar Lundervold
5570 Aksdal. Tlf. 911 90 945
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund
e-post: oddelund@online.no
Rex: Blå, Dalmatiner

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
Hermelin hvit blåøyd, viltgrå, hotot, tan
tove110@hotmail.com
Løvehode div. farger

Brynhild Bremer Viken
Tødås, 7863 Overhalla
e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600
Angora

Just Andersen
Frølichs vei 8, 3150 Tolvsrød
Tlf. 33 32 43 91
Lutino: bokstavfargekode: al al bb CC DD gg
Lutino shadow: asha asha bb CC gg

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

Fjellhøys Kaninoppdrett
Torill Karlsen
Fjellhøyv. 53, 1718 Greåker
Tlf. 69 14 39 45 / mob. 958 37 866
Løvehode i flere farger

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

Carina Tollefsen
Lura, 4314 Sandnes. Tlf. 906 79 692
carina_tollefsen@msn.com
www.dvergkanin.com
Hermelin i viltrød og tan

Tidsskrift for Kaninavl - 10-2005

27

fortsettelse
fra side 24-25

Stallen er nå
kledd/panelt
innvending
med OSB-plater
og alle burseksjonene er satt
opp rammen og
montert fast

De runde høyhekker er nå
montert på
plass. Nettingrullene er jo
runde, så dette
går som veldig
greit med å
lage til slike
høyhekker.
Øverst, toppen
av høyhekken
er det lagt en
strimmel med
netting, mens
en annen løsning kan selvsagt være å
legge ei fjøl
også der
Nå begynner
det enkelte burrom å bli klar
for innflytting.
Dørene er montert på.
Plastkassene
som dyra skal
gå i er satt på
plass (merk:
aluminiumskantlist rundt
kassene).
- Og aluminiumsfôrskåler er
skrudd fast på
veggene
28
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Se nå ja!
Her er dyra
kommet på
plass og det
hele ser jo
meget delikat
ut . . .
Vanningsautomater (orange)
henger på utsiden av dørene

ÅÅÅÅÅ
for et syn!
Nå er 40 enkle
burrom disponible (20 burrum på hver
side). Dette ser
da virkelig trivelig ut for en
oppdretter å ta
til med fôring
og stell her!
Bildet er tatt fra
inngangsdøra
(det er dør i
hver ende).
Det er oktober
2005: Byggeprosjektet
«Kaninstall» er
ferdig - ble det
ikke fint? I hver
ende av stallen
er det delt stalldør (en ordentlig stall må jo
ha ekte stalldører) og det er
heller ikke tvil
om at dette er
en kaninstall!
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 28. november 2005
Til kasserere: Husk å påfør medlemmets
fødselsår ved innsendelse av lister
Askim og omegn Kaninavlsforening 47
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 10
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 43
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
Skriftlig møteinnkalling. 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, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
e-post: thsaue@online.no
Sekr.: Kåre Midtun, Bergavn. 7, 3360 Geithus
kaaretun@start.no
Drammen hoppeklubb: Ingvild H. Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385
Asker, tlf. 66 78 07 26. Mail: drammen_hoppeklubb@hotmail.com
Møter: 2. mandag i mnd., Ytterkollen Grendehus, kl 19.
EidsvoII og omegn Kaninavlsforening 44
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 Kaninforening 25
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, 2220 Åbogen, tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli, Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.
Grenland Kaninavlslag 14
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smievegen 6, 3830 Ulefoss,
tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien,
e-post: svein.clausen@online.no tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Gry C. Hartvigsen, Cappelenv. 2, 3933 Porsgrunn.
Haugaland Kaninalslag 22
Leder: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84
e-post: gunleika@online.no
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.

Kragerø Kaninavlslag
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Indre Østland Kaninavlslag 41
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76.
Nestl.: Emelie Johansson, Bjørnsvebakken 6, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 67 86.
Sekr.: Tor Arve Kristoffersen, T.Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Myhrvold Odden, Ilsengv. 218, 2344 Ilseng,
tlf. 62528180 - Kontonr.: 2010 22 76222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.
Hjemmeside: http://ikanin.dvergvedder.com
Jæren og Sandnes Kaninavlslag 65
Form.: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild.gundersen@lyse.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
Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 15
Leder: Anne Mette Klepaker, 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. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.
Midt-Telemark Kaninavlslag 17
Leder: Anita Løveseter, Bunkebergv. 358A, 3850 Kviteseid,
tlf. 35 05 40 14.
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 13
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.
Møre og Romsdal Kaninalslag
69
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf: 71 52 34 45, mob.: 930 94 213
N.leder: Regine Mork, Ø.Vikaraunet, 7057 Jonsvatnet, mob.: 906 40 151
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6355 Kortgarden,
tlf: 71 24 23 60, mob: 902 02 219
Kasserer: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf: 70 21 38 00
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 70 21 38 00
Hjemmeside: http://morekal.vze.com
Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 56
Leder: Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64. e-post: kloevst@online.no
N.leder: Brynhild B. Viken, Tødås, 7863 Overhalla
Sekretær: Maja Lønvik, Rønningan, 7670 Inderøy
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger.
E-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com
Oslo og Akershus Kaninavlsforening
57
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002 e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
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-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Hilde Torp, Skogv. 16, 1406 Ski
e-post: hitorp@organizer.net
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.no
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Ringerike og omegn Kaninavlsforening
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Rogaland Kaninalslag
27
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Bjørn Egeland, tlf. 970 66 450 e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
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. MANDAG i mnd., Statoil, Forus, kl 19.00
(ikke juli og aug.) - hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog
Sarpsborg Kaninavlsforening 105
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757. e-post: kreriksen@norgesbuss.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69
Sekr.: Grete Wold Sunde, Agronomv. 46, 1712 Grålum,
tlf. 69 14 55 21
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
Hopping: Roar Johansen, 1738 Borgenhaugen, tlf. 69 16 59 57
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com
Sogn og Fjordane Kaninavlslag
25
Leiar: Edvin Jacobsen, 6993 Høyanger, tlf. 57 71 32 95 / 917 12 091
Nestl.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596 e-post: tola72@online.no
Sekr.: Signe Kolrud, Ålhus, 6847 Vassenden, tlf. 57 72 75 06
Kass.: Arnstein Årseth, Ålhus, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 06 / 915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
Styrem.: Steinar Aase, Sunde, 6800 Førde.Tlf. 57823541 / 97733473
hjemmeside: www.sfkanin.com
Sørlandets Kaninavlslag 33
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.
Trøndelagen Kaninavlsforening 87
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 48 13 63, mob. 920 69 737 e-mail: asbjgr@online.no
Nestl: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09
Sekretær: Ingunn Morseth, 7387 Singsås, tlf. 72 43 52 80,
mob. 97 98 76 11 e-mail ingunn_morseth@hotmail.com
Kasserer: Ole Andreas Opphaug, John Kolbanussens gate 9,
7300 Orkanger, tlf. 72 48 29 03 e-mail: ikken@loqal.no
Orkdal Kaninhoppelag: Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59
Besøk vår hjemmeside: http://www.geocities.com/tronkaf/
Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
89
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.

Til alle foreningsstyrer: Se NKFs
lovverk §11, punkt 2 til 5, vedr.
stemmerett på Forbundstinget.
- noe uklart? - ta kontakt pr mail:
bjorn.egeland2@lyse.net
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FYLKESLAG:
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
SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
22
Leder: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss,
e-post: g.hustad@online.no tlf: 32 12 54 05 / 907 68 709
Nestleder: Reidun Pettersen, 1690 Herføl,
e-post: thorstpe@online.no tlf. 69 37 88 67 / 958 10 325
Kass.: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
e-post: ellen@cafebar.no
tlf.: 22 71 33 61 / 926 17 325
Sekretær: Anne Berit Grasbakken, Slovarp, 2630 Ringebu,
e-post: trsaeth@online.no
tlf.: 61 28 11 23 / 995 40 871
Redaktør: Synnøve S. Løvås, e-post: synnove.lovaas@tele2.no
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com
Alaska og Havanna-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
e-post: ikrogeda@online.no
Kontingent kr 100,- (fam. kr 50) - Betales til konto nr 05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com
Norges Kaninhoppforening
Leder: Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger, tlf.: 930 44 155
e-post: havrevei@online.no
Nestleder og gårdsansvarlig: Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær og ansvar hoppestoff:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
e-post: ikrogeda@online.no
Giro nr. 0538 19 09753 for betaling av gårdsnavn og hoppebøker
Web.- og ansvar konk.protokoller: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3,
7650 Verdal, e- mail: sunnivatusvik@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

NB! E-post for
innsendelse av medlemmer
- husk å oppgi året de er født
bjorn.egeland2@lyse.net
Hvis brev, bruk postadresse:
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
Telefoner: 970 66 450
51 67 19 00 - 51 62 17 48
fax. 51 60 17 91
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