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KANINAVL
Nok en gang oppfordringer
I forrige TK oppfordret jeg foreningene
om å sette i gang med kurs gjennom Studieforbundet Natur og Miljø. Nå har jeg
siden jobbet for å få flere av våre kurs
tilgjengelige på nettet og flere er nå lagt
ut på nettsiden, så jeg ber dere gå inn å
titte på: www.naturogmiljo.no
Dere må være minimum 5 personer for
å sette i gang et kurs. Dessverre er det
slik, at for å få tilskudd må personene
være over 14 år. Også kurs som er laget av
andre organisasjoner kan vi gjennomføre.
De antall timer som er oppgitt for gjennomføring av et kurs, så gjøres det oppmerksom på at dette ikke er hele
timer, men en kurstime er 45 minutter.
Det er også mulighet for å lage til egne
kursopplegg og så få kurset godkjent.
●

kurs nr 4180: Nordisk Kaninstandard

Dette kurset er høyst aktuelt for dere
som har interesse av rasekaniner og driver med oppdrett og utstilling. Det er for
mange som møter på utstilling med sine
kaniner uten å kjenne til Standarden.
Nå vil NKF prøve å gjøre noe med dette
og vil gi et tilbud på Standarden til de
som arrangerer Standard-kurs, med at de
får kjøpe Standard til kr 250 pr stk.
Det er et tilbud som dere bør benytte
dere av! - For det første får dere støtte
til kurset fra Studieforbundet Natur og
Miljø, og så får dere i tillegg et kjempegodt tilbud på Standarden.
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Forord:
Bjørn Egeland

Jeg oppfordret også forrige gang om at
dere arrangerer registreringsbedømmelser. Disse kan legges opp som sosiale og
lærerike kanintreff. Også her får arrangøren faktisk tilskudd! - med kr 5 pr reg.
kanin. Gjør oppmerksom på at dere nå
kan registrere kaniner fra de er 4 mnd.
og de er fortsatt ungdyr fordi om kaninen
har fått sitt reg.nr.
I april gikk det ut en oppfordring pr mail
til alle NKFs foreninger. Det var angående
etterlysning av foreninger som var interessert i stå som arrangør av fremtidige
landsutstillinger. Nord-Trøndelag tok ansvar med å stå som arrangør av LUU-2006
3.-5. november. Men fortsatt står det pr
dato en LU åpen mellom disse to LUU’er
som nå er «spikra». Jeg har fått noen mailer og en del telefoner med spørsmål om
hvor LU-2006 skal være - men det er det
nok ikke noen som vet . . .
Så vil jeg fortsatt oppfordre dere om å
sende inn bilder og stoff til TK. Denne
gang vil dere se at jeg har fått tilsendt
rikelig med bilder - og jeg takker for det!
Kanskje vi er kommet inn i en god stim?
Det er jo så enkelt for de fleste i dag,
«bare» til å klikke av på det digitale kamera og så sende bildet via PC’en.
Så en feil jeg har glemt å si fra om, det
var i TK10 på side 4. Det står feil genkode
på chinchilla, den korrekte er:
achi achi BB CC DD GG (altså stor B som
gir normal produksjon av svart farge).
Ha en fin vårstemning med kaninene!
3

Månedens oppdretter:

Kjell Frøyland på Raufoss
Som dere ser av overskriften skal vi denne
gang «inn i landet» og
til Vestre Toten.
Vi skal presentere
familien Frøyland og
kaninene. De er innflyttere her, Kjell er fra
Bryne og kona Anette
er fra Halden, og sammen med sine 3 barn,
Elisabeth, Kristoffer
og Synnøve, har de
altså nå slått seg til på
Raufoss. Her har de
kjøpt seg hus med
stor eiendom med god
plass til kaniner og de
trives veldig godt her.
Tekst: Bjørn E.
Foto: fam. Frøyland

Men når startet dere med kaniner?
Vel, sier Kjell, det er en lang historie, og
en kan jo spørre om hvilke kaniner en
skal starte å fortelle om. Jeg hadde selv
kaniner i ungdommen og var også medlem i Bryne Kaninalslag (som det het den
gang) og kan huske jeg var stolt eier av
en Stor Sølv. Vi var noen kamerater som
var med i laget et par år tidlig på 80-tallet.
Jeg har alltid vært interessert i dyr og
overtok en akvariebutikk på Bryne i den
tiden - adde da også noen dvergkaniner.
Kona Anette, hadde kaniner som liten,
hun også, rasen Tan (hun skynder seg å
legge til at hun hadde flere kaniner enn
Kjell). Men det var den historien. Vi skal
nå gå tilbake noen år, for snart 6 år siden,
da var det eldstejenta Elisabeth som øn4

sket seg et kjæledyr.Valget falt selvsagt på
kanin. Vi bodde på Bryne og kjørte til
Sandnes og kjøpesenteret Kvadrat, der vi
kjøpte en dvergkanin i zoobutikken.
Litt senere fikk jeg jobb i nord-norge og
kaninen ble med på flyttelasset. Så ble det
ny jobb, vi flyttet, da jeg fikk stilling som
pastor i Raufoss Baptistmenighet (og med
kaninen også denne gang på flyttelasset).
Så ville Kristoffer også ha seg sin egen
kanin, så vi kjøpte en hvit dvergkanin til
han. Vi hadde jo nå god plass til dyr, og
som nevnt hadde vi funnet ut at Raufoss
var et trivelig sted å bo på, så vi kjøpte oss
hus her. Selv kjøpte jeg også noen høner,
forteller Kjell, da det sto ei stor vedbod
her som jeg bygde om til hønshus. Men så
ble interessen større for kaninene, og jeg
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Kjell har bygget bur etter som han trengte flere rom til nye dyr, så det har blitt flere forskjellige
burmodeller. - Jeg lærer noe nytt og får nye ideer etter hvert bur som jeg bygger ferdig . . .

fant ut at jeg selv ville ha større kaniner.
Dette var også med tanke på matauke
(altså ha noe å fylle i fryseboksen). Så
kom jeg i kontakt med Annar Sollien på

Gjøvik, som hadde Belgisk Kjempe, og
han var med i Indre Østland Kal. Jeg kjøpte ei hu og denne skulle jeg få komme tilbake med for å pare. Hua hadde et ilsint

Flere kaniner er kommet på plass hos familien Frøyland - Kjell og kona Anette har fått seg
Angora! Elisabeth og Kristoffer har fått seg Hermelin blå zobel og venter nå på kaninunger
Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005
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temperament, slik at hannen måtte ha
«beskyttelse». Hua fikk fram kun 3 unger.
Disse ble eksteriør- og kvalitetsmessig
meget bra (men grunnet huas krigerske
oppførsel havnet den senere i fryseren).
Og så ble det kaninutstilling
Interessen for rasekaniner kom nå «sigende» inn på Kjell, det ble medlemsmøter
og deltagelse på utstillinger. Mine kjemper fikk god omtale på dommerbordet, så
dette var gøy, forteller Kjell. Dyra bemerket seg med god pels og farge, noe som
Kjell mener kommer av at dyra står ute,
hvor de får nok av frisk luft og godt lys. På
LU-2004 i Skien ble det napp i rasekruset
og napp i vandrepokal for beste enkeltdyr i kjemperaser.
Kjempekaniner spiser mye mat . . .
Ja, det merkes i lommeboka når det skal
kjøpes inn kraftfôr. Akkurat nå har jeg
ikke så mange kjemper. Har noen voksne
hanner, men kun ei voksen hu til å avle på
- det ble litt mer salg enn beregnet, sier
Kjell. Men hvis avlen nå kan komme
i gang så blir det sikkert nok kaninunger.
Det har ikke gått helt etter oppskriften
i år, så det er dårlig med unger.
På det meste har jeg hatt 18 voksne
Belgisk Kjempe og da går det mye fôr,
300 gram pr dyr til dagen, så da er det jo
bare å regne ut. Jeg fôrer med kalvepellets og høy. Jeg er heldigstilt med å ha en
bonde som nabo, med et stort jorde som
jeg kan hente grønt gras på om sommeren, samt at jeg kan bruke jordet til å tømme ut møkka, for det blir det jo en del av
fra disse kaninene.
Totalt har Kjell 14 burrom ute. Bura er
bygget opp i forskjellige modeller og seksjoner. Jeg bygger bur ettersom jeg får
tak i bygningsmaterialer, det hele går ut
på gjenbruk, forteller Kjell, så jeg følger
6

Kjell liker majestetiske kraftige kaniner,
- og det er jo denne kjempa tll Kjell

med hvis det er noe på bygda som skal
rives. Her kan han vise til at et bur er fra
en gammel låve, og et bur er materialer
fra en silo. Det blir kaldt her om vinteren,
så det må bygges solide og kraftige bur.
Angorakaniner
Vi har fått på plass 3 Angora, en hann og 2
huer. Det er Anette som er interessert i
å lage produkter av ulla, men det er jeg
som klipper, sier Kjell. Da jeg slutta med
høns, så lagde jeg hønshuset om til stall
for Angorakaninene, så der har jeg satt

Elisabeth og Kristoffer med sine første
kaniner som de fo har hatt som kjæledyr i
mange år nå. Elisabeths kanin har jo vært
med på kjøretur «Norge rundt»
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opp en seksjon med 9 bur. Det blir litt
«prøving og testing» på hvordan en skal
ha sine bur, da det skal være mest mulig
praktisk og på en slik måte at kaninholdet kan fungere enkelt å greit. Går det for
mye tid til dette, så blir det jo en hobby
med stress og ikke til å slappe av med.
Og med 3 unger, mye å gjøre på jobben,
så blir det vanskelig å komme seg av gårde på utstillinger. Jeg får forsøke å få med
meg de lokale, og de to store.
Til høyre, innestall: Når vi kjøpte huset her, så
var dette først ei vedbod, så ombygd til hønshus, og nå er det blitt angorastall med 9 enkle
burrom, hver i størrelse på 75 x 90. Foreløpig er 3 voksne Angora på plass, 2 huer og
en hann, vi håper på flere om ikke så lenge.
Under: Kjell påpeker at Belgisk Kjempe er en
stor, krevende kanin, som trenger store gode
burrom til å bevege seg i.
- TK ønsker lykke til videre med alle kaninene

Synnøve, minstedatter,
med angoradress laget av mor Anette
Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005
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«Ein oppdrettars dagbok»
Gjesteskribent:
Thor Øivind Larsen
God vår
Sjølv om vi her var i ei
god tru og gikk i gang
med å skifte til sumardekk som regelverket
tilsa det, fikk vi litt krampevinter i 2 dagar før
sola begynte å skinne
frå skyfri himmel.
Men nå byrjar våren å
komme til vestlandet og
planer for kva sumaren
skal nyttast til er lagt.
Eg tenkjar mykje på kva
eg skal gjere for å avle
fram gode dyr som har
det triveleg og får gå
ute i store innhegningar. Den innhegninga eg
starta med er framleis
intakt, sjølv om mine
eigne og naboungane
har klatra i det for å
komme over til dei små
søte forsvarslause nøsta
som blir kosa med av
ungar med snørr og diverse. Passer på så dei
ikkje skadar dei, men
når barna tar hand om
dyra, ser eg at desse blir
tammere enn om dei
alle står i bur. Det går litt
hardt utover nettingen,
så eg har gjort diverse
for å reparere dei. Eg har
også fundert mykje på å
lage eller kjøpe nye.
8

Som dykk kan sjå, har eg anskaffa meg nytt innhengningsgjerde
(med straum) - og her ligg «beilerane» å kosar seg i vårsola
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El. gjerde for kanin
Eg har ein nabo
som driv med sauer.
Han hadde sett eit
firma som selde netting tilpassa kanin.
Dette kjøpte eg inn
(i smug, om dykk
skjønnar kva eg
meinar).
Hadde litt problem
i byrjinga med å få
det til slik at det
gjekk nok strøm
gjennom gjerde og
Her har eg fått ut i innhegninga mi årets første kull av Liten Tysk
slik at kaninen berVedder - eg er i den tru at kaninane trivast med å gå ute slik
re var borti nettet
den eine gongen. Sjølv ungane mine syn- (berre tøyser). - Tanken var å avle fram
tes det var morsamt å ta på gjerdet. Så kaninungar som kunne stilles ut på lokale
det blei mykje prøving og feiling, men utstillingar tidleg haust som ungdyr utan
i dag likar hverken ungane mine eller å være for gamle eller for små. Ser fleire
gode kandidatar no som dei begynner å
kaninane å være borti gjerdet . . .
Gjerdet er på 50 meter, og eg har kjøpt vekse til. Som veddere flest, henger de
batteri drevet gjerdeapparat. Det eg må fleste øyrene ned, sjølv om det var kaldt
passe på er at graset ikkje kjem borti tråd når dei vart fødd.
nummer 2. Litt banalt å klippe gras før Leste ein plass at veddere som er født når
du skal sette inn kaninane for å sleppe å det er kaldt ofte ikkje får den skikkelige
bruke tid med å slå plenen på eit så stort hengen på øyrene, men vi får nå sjå. Har
område. For å ikkje krysse eller legge fleire hoer som har godt samen med handobbelt, så blir det å tenke på desse nen i innhegninga for litt paring ute i sol
leikane vi hadde som små - eg tenker her og varme. Kanskje det har hatt ein effekt
på der du skulle teikne ruter utan å krys- på dei trege hoene mine, for nå er det fleise eller sleppe pennen. Ikkje alltid like re som krafser og graver inne i bura sine.
lett, så eg må jukse litt av og til når det Kassene er klar, så eg ventar i spenning.
gjelder å få rette linjer.
Er du interessert i å kjøpe slikt nett kan Mangel på høy
Nå når våren er inne for fult er det smått
du lese meir på: www.nessemaskin.no
med høy, og bønder i distriktet vert kontakta for å skaffe seg meir. Skal seia denne
LUU - kandidatane
Har nå endelig fått mitt første kull med rasen et mykje høy. Eg bruker ein 80 liters
liten tysk vedder som kan nyttes på LUU. vedsekk pr dag med høy for å mette dyra
Satsar nå på å få fram 4 kull først, så får mine. Eg gir ikkje så mykje kraftfôr, så
vi sjå kor mange kaninungar av brukbar det går kanskje hardare utove høyet enn
kvalitet dette gir. - Har elles eit kull frå vanleg. Har nå avtale om at eg kan slå eit
før, som har fått klengenamnet grillkullet nedlagt jorde slik at eg kan få meg høy
Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005
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til vinteren. Tenker litt på lover som står
i distriktet, og ikkje lengre vekke enn 500
meter står ein prima låve for bruk til
kaninar, men har slått frå meg tanken.
Synes det held med dei 17 bura eg har
som ein start. Det er jo tider der ein
tenker over kva ein verkeleg held på
med. For at endane skal møtast med
hage, ungar og skule, må eg ta full reingjering av nokre bur av gangen, slik at
eg ikkje brukar for mykje av helgane til
berre å sysle med kaninane.
Bruk gjødsla
Når våren kjem kommer tida for å plante
blomster og anna nytte-grønsaker. Som
gjødsel til desse, vert møkka frå kaninane
nytta som næring. Ettersom eg bur i nytt
hus så er det ikkje så mykje plantar og
busker kring huset. Har nå trilla vekk
møkka frå i fjor og lagt under duk. Eg

gjorde det same i fjor og det er nå svært
frodig der, så vi ha gjort det same med eit
nytt bedd i år.
Til neste gang
I desse dagar driv eg å restaurerer det
eine utebure eg har. Som dykk sikkert
har lest tidligare, så er eg sjukepleiar og
jobbar med rehabilitering. I den samanheng er eg litt knytt til ein sjukeheim
der eg bur. I fjor hadde eg ute dei 2 kulla
eg fekk med liten tysk vedder, slik at bebuarane på sjukeheimen hadde noko å
sjå på eller klappe.
Kaninungar er også eit trekkplaster for
barn. Korleis dette går vil eg fortelje meir
om seinare, sjølv om eg kunne skreve
fleire sider om korleis dette var i fjor,
men noko må eg spare til eit anna nummer.
- Takk for di merksemd for denne gong.

Då håper eg å nå nokon av mine avlsmål denne våren - men svaret kjem ikkje før til hausten
10
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Hva består et pelshår av
og hvor kommer fargen fra?
Artikkel nr. 1:

Hårsekken

Her i TK har det tidligere gått artikkelserie om fargegenetikk, og serien handlet
i det store og hele om ”hvilke genkombinasjoner gir hvilke farger”. Serien som
begynner i dette TK skal forsøke å se på
dette på en litt annen måte. Vi skal se på
hvor fargene kommer fra, hva de er, hvor
de lages og hvordan de lages. Etter hvert
vil vi nok komme inn på gener også, men
vi skal starte med å se på hva et pelshår
er, hva kaninfarge egentlig er og hvordan
fargestoffene kommer inn i pelshårene.
Hvor finnes det farge
I en kanin finnes det fargestoff i pelsen,
men det finnes også fargestoffer i klør,
hud og i regnbuehinnen i øyet.Alle disse

fargestoffene er av samme hovedtype –
de kalles Melaniner. Melaninene kan ha
mange forskjellige farger – svart, brun,
blå, grå, gul, oransje, rustrød, osv. Alle de
forskjellige fargene og tegningene vi kan
se på kaniner kommer av at disse forskjellige Melaninene er til stede i større eller
mindre mengde. Dessuten kan de blandes, forsterkes, fortynnes og fordeles på
det enkelte pelshår - også rundt på de forskjellige delene av kroppen til kaninen.
Hva er pelshår?
De aller fleste pattedyr er dekket med
pels, det gjelder kaniner også. Det enkelte
pelshår består for det meste av døde celler av en type som kalles Keratinocytter.

En Alaska skal
ha pelshår
som er «godt
mettet» av
svarte
Melaniner.
Dette er små
”fargekuler”
inne i pelshårets hårceller. Hos en
svart kanin er
det så og si
bare svarte
fargekuler, ca
95%.
Fargekulene
har det vitenskapelige navnet Pigmentgranuler. De er
bitte-små, men
kan ses i mikroskop, og da
vil en se de er
utrolig mange
Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005
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Figur 1

Blodåre som gir
næring til pelshåret
Figur 2

I huden finnes det hårsekker (se figur 1).
Helt nederst i hårsekken er det levende
Keratinocytter. Disse formerer seg ved
deling, slik at pelshåret vokser og presses
opp av hårsekken. Etter hvert dør cellene
og blir harde og seige – nå er det blitt til
et ferdig pelshår. Det er altså hårsekken
som produserer pelshår. Før pelshårene
forlater hårsekken blir de smurt med talg
fra en talg-kjertel. Talget gjør at pelshårene blir blankere og mer «vanntette» eller
en kan si - værbestandige.

delene består av Keratinocytt-celler som
inneholder mye av det harde og sterke
stoffet som heter Keratin. Også hud og
klør er laget av Keratin, men den Keratinen er av en litt annen type. Fargestoffene finnes for det meste inne i Keratinocyttene i kjernen, men det er også farge i
splinten. Barken er svært tynn (kun et
eneste cellelag) og inneholder ikke fargestoff. Keratinocyttene i barken ligger som
taksteiner over hverandre og danner derfor en sterk og seig ytterside av pelshåret.

Pelshår består av en kjerne i midten,
deretter et splint-lag og så en hårbark ytterst. Kjernen er delvis fyllt med bittesmå
luftblærer (se figur 1). Splint-laget ligger
mellom kjernen og barken. Barken er det
ytterste laget, dette er hardt og dermed
motstandsdyktig mot vær og vind.Alle tre

Kaninene har forskjellige typer
pelshår – dekkhår, ullhår, osv.
Dessuten finnes i tillegg spesielle pelstyper, det som vi kaller for avvikende pelsstruktur; satinpels, rexpels og ullpels. Den
detaljerte oppbygningen av de forskjellige pelshårtypene er litt forskjellig, men
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de følger stort sett mønsteret som er beskrevet over.
Litt mer om hårsekken
Hårsekken er dråpeformet og strekker
seg noen få millimeter inn i huden.All celledeling og vekst foregår i bunnen av sekken rundt den såkalte hårpapillen (se figurene). Hårpapillen er en utvekst i bunnen av hårsekken med god blodgjennomstrømmning. Rundt hårpapillen deler
Keratinocyttene seg og blir flere. Slik vokser pelshåret og presses oppover i sekken. Samtidig med at dette skjer så produseres det også fargestoffer i form av små
fargede kuler som overføres inn i de nye
Keratinocyttene. De cellene som lager
disse fargestoffene heter Melanocytter og
de sitter fast på yttersiden av hårpapillen
(se figur 2). Melanocyttene har små utvekster eller utløpere. I disse utløperne er
det ørsmå ”åpninger” som de fargede pigmentkulene kan komme ut av. De kommer inn i Keratinocyttene (hårcellene) og
så blir de ”fanget” der inne slik at de blir
med oppover i hårsekken og ut av huden
etter hvert som pelshåret vokser.
Mer om fargestoffene – Melaninene
Selve fargestoffene har det videnskapelige navnet ”Melaniner” og disse fargestoffene finnes altså i små ”fargekuler”
inne i hår-cellene i pelshåret. Disse kulene er svært små og hver hår-celle har
plass til mange slike svarte, brune og gule
kuler. Hos en svart kanin, f.eks. Alaska, er
det så og si bare svarte kuler (ca 95% er
svarte), mens i en viltgul kanin er det
nesten bare gule fargekuler. Disse fargekulene har det videnskapelige navnet
Pigmentgranuler og selv om de er bittesmå kan de ses i mikroskop – da vil man
også se hvor utrolig mange slike Melaninkuler som finnes inne i pelshårene (mer
om fargekulene kommer i neste artikkel).
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Oppsummering:
Pelshår består av hårceller som deler seg
nederst i hårsekken i området rundt hårpapillen. På hårpapillen sitter det Malanocytter som lager fargekorn som overføres til de nye hårcellene mens de enda
lever.
Etter hvert som pelshåret vokser og presses oppover i hårsekken dør de enkelte
hårcellene og hårcellene blir mindre,
hardere og seigere. Fargestoffet er nå
”fanget” inne i de døde hårcellene. Før
pelshåret forlater hårsekken blir det
smurt med et talglag slik at de får fin
glans og blir mer vanntette.
I neste artikkel skal vi se på de enkelte
fargestoffene som finnes. Deretter kommer artikkel om selve ”fargefabrikken”
der fargestoffene produseres. Så blir det
en artikkel som tar for seg hvordan et gen
blir til et ferdig produsert protein.Til slutt
skal vi avrunde det hele med en artikkel
om øyefarge.
Geir Nordvik

Ordbok:
Keratinocytt – hårcelle
Keratin – det harde og seige
kjemiske stoffet som hår, hud og klør
er laget av
Melanocytt – fargeproduserende
celle
Melanin – det kjemiske stoffet som
fargene er laget av
Pigment – fargestoff
Granuler – kuler
Hårpapill – en utvekst nederst i
bunnen av hårsekken som overfører næring til hårcellene
Talgkjertel – kjertel som produserer
talg som smøres på hårene før de
kommer ut av huden
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Problemer med fordøyelsen hos ungdyr
Flere artikler og oppdretterreportasjer
her i TK, viser at ungdyr i fravenningsperioden (fra morsmelk til fast føde) noen
ganger får problemer med mage og avføring. Problemet kan oppstå som stort, og
andre ganger minimalt. Men så lenge det
til en viss grad alltid er til stede, må det
tas alvorlig og hele tiden ligge i bakhodet
om at et utbrudd også kan komme blant
dine kaniner. Problemet kan heller ikke
knyttes til noen spesiell rase, men magesyke ser ut for at det mange ganger bare
plutselig dukker opp og uten at en er
godt forberedt på det. I TK nr 1/2005,
presenterte vi oppdretterne Bodil og
Odd Einar Lundervold, som driver med
rasen Rex, og de fortalte litt om opplevelsen med ungdyr som fikk magesyke. Det
er viktig at vi snakker om dette og belyser
problemet, og Bodil og Odd Einar lovte
de ville beskrive noe mer om dette:

Når ungene er 2-3 uker, så kommer de ut
av kassen og vil ha mat. Men problemet
er at de vet ikke når de bør stoppe, Rexungene har en «glupsk» appetit.Vår første
avlssesongen med Rex-kull, så mistet vi
mange unger på grunn av magesyke, som
utviklet seg til coccidiose. Og har de først
blitt syke, så dør de, og de som overlever
blir aldri helt det samme (kroppen blir
dårlig). Dette var ikke en god opplevelse
for en som har hatt kaniner i mange år og
en som var helt ny! For vi hadde aldri
opplevd noe slikt med andre raser før.
Vær forsiktig med kraftfôret!
Men heldigvis så har vi funnet en løsning
på dette, uten å bruke medisiner. Først og
fremst så er det viktig å holde ungene
borte fra full kraftfôrmengde til de er 4-5
uker. Vi henger hunnens matskål så høyt
at ungene ikke klarer å nå opp.Altså, slik
Det er slik vi vil ha det
- med sunne og trivelige unger
som koser deg med rogneblader

fo t o : B o d i l
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at de ikke klarer å sette framlabbene på
når de står, for klarer de det, er de oppi på
et blunk.Vi starter heller med å gi ungene
litt grønnsaker, tørt brød og kokt potet
når de å kommer ut av reirkassen. Så vendes de sakte til med kraftfôr.Vi har funnet
ut at hvis de får kraftfôr i en skål for seg
selv, så er de ikke så interessert i moras
skål. Vår erfaring er også at kaninpellets
er best som kraftfôr for ungdyra, den er
ikke så "sterk" og inneholder de vitaminer og mineraler - og ikke minst trevler
som kaniner trenger og har behov for. Så
en må kanskje være enda mer forsiktig
med ku- og grise- fôret. Ungdyra kan godt
få kvister og grønt, men det må bare tilvendes (det gjelder også voksne kaniner).
Godt og tørt høy er viktig!
I tillegg er det viktig at de har tilgang på
godt høy hele tiden. Når ungene er 2-3
uker legger vi litt høy oppi kassen, så de
”lærer” å spise høy før kraftfôr. En kan
legge litt høy i buret frem til de er 5-6
uker, hvis de ikke ”gidder” å spise fra
høyhekken. Det er også viktig at buret
er tørt og rent. Vær nøye med å spa ut
møkk ofte! Ikke la buret fylles opp med
avføring. Kaninmoren har nemlig coccidier naturlig i skitten sin, og når den hoper
seg opp, så er det større sjanse for at ungene blir syke. Kast mat og høy som har
ligget mer enn et døgn inni buret. Strø
gjerne litt spon over avføringen daglig, og
gjør helst rent en gang i uka. Dette vil
selvsagt være avhengig av årstiden. Om
sommeren må en være ekstra påpasselig,
for da florerer det med bakterier og fluer!

Følg nøye med på avføringen!
Skulle du oppdage at de har bløt avføring
og dårlig mage, så må det reduseres på
kraftfôret. Eller aller helst kutt ut kraftfôret en dag eller to, og så kan det tilvendes i små mengder igjen. Pass på at de
får i seg høy. Noe annet som kan hjelpe til
med å regulere magen, er blåbærlyng og
ville bringebærblader. Vet ikke helt sikkert, men de blir i hvert fall ikke dårligere
av det! Det aller beste er selvsagt å forebygge og dermed unngå sykdom.
Så husk rent vann, og at godt høy alltid er
tilgjengelig.Vend dem sakte til kraftfôret,
og som nevnt; - har du anledning så anbefaler vi ville bringebærblader!
En annen ting, som gjelder både unger og
voksne, er forstoppelse. Det kan oppstå
hvis kaninen ikke får i seg nok væske,
f.eks når det er veldig varmt. Da kan vi
anbefale å sette sprøyte med sterilt vann
rett under skinnet i nakken (bør gjøres av
noen som har erfaring med sprøyter) og
passe på at kaninen beveger seg mye, slik
at tarmsystemet kommer i gang igjen. I
tillegg så kan en massere magen, det gjør
det i hvert fall ikke verre.
Det høres kanskje ut som det er mye å
tenke på, men hvis en først får inn gode
rutiner, så går det av seg selv til slutt. Og
nå er jo ikke dette noen fasit, men noen
erfaringer som vi gjerne ville dele.

Det er også viktig at ungene får i seg nok
væske. En stund hadde vi vannskål inne i
buret til ungene, men fant ut at de drakk
fra skålene som henger på døra allikevel.
I tillegg så ble vannet inne i buret fort
skittent. Så lenge ungene kan sette forlabbene på noe, så rekker de opp!
Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005
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Utstillinger/aktiviteter 2005/2006:
4.- 5. juni Drammen (Lierdagene)
annonse i dette TK

11.-12. juni: Nord-Trøndelag
annonse i TK nr 3 - side 12

24.-26. juni: Indre Østland

18.-20. november: Haugaland
18.-20. november: Trøndelagen
18.-20. november: Indre Østland
2.- 4. desember: Rogaland
9.-11. desember: Askim

annonse i TK nr 3 - side 23

8.-10. juli: Alingsås
annonse i dette TK

26.-28. aug.: Tønsberg «Hobbydyr»
3. september: Oslo&Akershus
7.- 9. oktober: Jæren
7.- 9. oktober: Møre&Romsdal
14 -16. oktober: Tønsberg
LUU-05: 4.-6. november: Sarp.

2006:
14.-15. januar: Drammen
10.-12. februar: Dansk LU, Bogense
17.-19. mars: Tønsberg
24.-26. mars: Svensk LU, Sandviken
3.-5. november: LUU Nord-Trøndel.
NB! - Utstillinger må meldes inn til
Thormod, mail: thsaue@online.no

Til alle foreninger: Ny registreringsordning trer i kraft fra 1. august.
Dyr som skal merkes i høyre øre må merkes etter utstilling fordi det er vedtatt å slutte
med registrering på ordinære utstillinger. Bokstavsett til merketang bestilles fra Dagfinn
Johansen innen 1. juni. Bokstaver til de forskjellige merketenger leveres så fort det er
praktisk mulig. Det finnes en del bokstaver til den svenske Eskilstuna-tangen på lager.
Alle foreninger oppfordres til å avholde registreringsbedømmelser hvor kaninene
registreres umiddelbart. Hilsen sportsutvalget - Anne Mette Klepaker

Nordisk Kaninstandard:

KURS-TILBUD
Pris kr 250,- NB: Tilbudet gjelder kun
til dem som skal gjennomføre Standardkurs

Kanin og folkefest i tre dager!
Alingsåsortens KAF innbyr til sin årlige sommerutstilling i
Alingsås, 8.-10. juli. Vi regner med ca 700 kaniner og utover
det så kommer en rekke andre smådyr å vises frem.
Gode campingmuligheter. - Varmt välkomna til Alingsås, Sverige!
16
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Eliteutstilling i Østfold
Tradisjonen tro arrangerte Østfold Avlslag
for Kaniner også i år eliteutstilling, som
ble avholdt på Kalnes Videregående skole
lørdag 23. april. Det var i alt 36 utstillere
fra 5 foreninger. 121 hanner i klasse H, 40
av disse stilte i klasse G (elitegruppe) og
to utstillere stilte hu med kull. 3 foreninger deltok i lagkonkurransen.
2 dyr oppnådde 96 poeng, Perle Ekorn til
Kari Jørgenrud og Dverghare til Roar
Alaska:
Toril/Johnny Lyshaug, Askim 95
Angora:
Marianne Myki, Eidsvoll 95,5
Belgisk Hare:
Arild Henriksen, Aurskog/Høl. 95,5
Belgisk Kjempe:
Kari Jørgenrud, Askim 94,5
Blå Wiener:
Kai Tveten, Askim 95,5
Bourgogne:
Arne Nordlie, Askim 94
Deilenaar:
Tron Henri Kurverud, Eidsvoll 94
Dvergvedder:
Kari Jørgenrud, Askim 95
Dverghare:
Roar Strand, Eidsvoll 96
Engelsk Schecke:
Jan Holm, Askim 94,5
Fransk Vedder:
Arild Henriksen, Aurskog/Høland 94

Strand, og dommerne, Erik Arntzen og
Svein Lundgren, avgjorde at Perle Ekorn
ble best in show.
8 dyr fikk 95,5 poeng og 23 dyr fikk 95
poeng, men utstillerne stilte jo de beste
hannene de hadde.Dommerne gjorde en
god jobb. De dømte rasevis, og ved poenglikhet avgjorde dommeren hvilket dyr
som ble elitehanne. Det var fint å se at
dommerne dømte så likt og var enige om
95 dyr og bedre. Her er resultatene:

Hermelin:
Monica Ulfsbøl, Eidsvoll 95,5
Hollender:
Jan Holm, Askim 94
Hvit Land:
Arne Nordlie, Askim 95
Liten Chinchilla:
Thor A. Evensen, Aurskog/Høl. 94,5
Liten Havana:
Arne Nordlie, Askim 95
Liten Sølv:
Oddvar Antonsen, Sarpsborg 94,5
Liten Wiener:
Kai Tveten, Askim 95
Marburger Ekorn:
Kent Rune Eriksen, Sarpsborg 94,5
Perle Ekorn:
Kari Jørgenrud, Askim 96 p
Rex:
June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll 95
Sachsengold:
Christine Ringstad, Sarpsborg 94,5

Sallander:
Vigdis Grøtli Henriksen, Aurskog 94
Stor Chinchilla:
Rolf Olsen, Sarpsborg 94,5
Tan:
Bjørn Petter Åsheim, Sarpsb. 95,5
Thyringer:
Thomas Karlsen, Eidsvoll 95 p
Tysk Kjempeshecke:
Arild Henriksen, Aurskog/Høl. 93,5
Wiener:
Kai Tveten, Askim 94,5 p
Hu med kull:
Monica Ulfsbøl, Eidsv., Hermelin 95
Elitegruppe:
1. Kari Jørgenrud, Askim 380,5
2. Kai Tveten, Askim 380
3. Marianne Myki, Eidsvoll 379,5
4. Toril/Johnny Lyshaug, Askim 379
Lagkonkurranse:
1. Askim og Omegn KAF 951
2. Eidsvoll og Omegn KAF 948

RESULTATER KANINHOPPING:
Kroket bane lett: (23 starter, 5 pinner)
1. Christine Ringstad - Happy Landing (0+0)
2. Ingerid M. Aglen - Aperitiff (0+0)
3. Marlene Larsen - One of a Kind (0+0)
4. Caria Næss - Surre (0+0)
5. Silje Olsen - Amanda (1+0)
6. Linn Andresen - Treasure of Mankind (0+1)
7. Carine Rodal Moe - Ludde (1+0)
8. Camilla Nilsen - Wolly (1+0)
9. Carine Rodal Moe - Lilje (1+0)
Kroket bane middels: (11 starter, 3 pinner)
1. Linn Andresen - Strength of Thunderstorm (0+0)
2. Line T. Johansen - Baloo (1+0)
3. Anja Andresen - True Intensity (1+1)
4. Anja Andresen - Liagardens Rose (0+2)
5. Hilde Torp - Junibakkens Sound of Me (1+2)
Kroket bane vanskelig: (10 starter, 2 pinner)
1.Linn Andresen - True Illusion (1+1)
2. Hilde Torp - Bredes Special Wish (2+0)
3. Linn Andresen - Ørehavnas Rebello Propello (1+2)
4. Linn Andresen - Dalholens Favourite Triumph (2+2)
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Aperitiff, eier Ingerid M. Aglen, nr 2 kroket bane l
17

Utstilling på Nordkisa
Eidsvoll og omegn Kaf. arrangerte sin årlige vårutstilling, 15.-17. april, på Nore
Grendehus, Nordkisa. Det var påmeldt
153 katalognummer, hvor de aller fleste
stilte i klasse A, men også 4 dyr i klasse B,
3 i klasse D og 5 i klasse M. Som det fremgår av resultatlista i klasse A, var vårkvaliteten meget bra på hannene (18 av de 20
på lista er besatt av hanner). Roar Strand
fikk Best in Show med Dverghare hvit
rødøyet, 96 poeng. Dommere var
Thormod Saue og Svein Lundgren.
Vinner kl D, hu med kull,
Hermelin viltgrå i 95 poeng,
til Monica Ulfsbøl

Best i Rasen: Belgisk Kjempe: 94,5 p Kari Jørgenrud.
Fransk Vedder: 94 Unni Holm/Jørn Øverby. Wiener: 94,5
Leif Laache. Angora: 95,5 Marianne Myki. Rex: 95 June
Årøe/Kim Kofstad. Hvit Land: 95 Leif Opsund. Belgisk
Hare: 95 Bengt Karlsen. Sallander: 94,5 Vigdis G.
Henriksen. Thyringer: 94,5 Thomas Karlsen. Alaska: 95,5
Erik Arntzen. Deilenaar: 93,5 Tron Henri Kurverud. Perle
Ekorn: 95,5 Kari Jørgenrud. Engelsk Schecke: 94,5 Hilde
Haakenstad. Liten Havana: 94,5 Liv Tangen. Sachsengold: 95 Tor Arve Kristoffersen. Tan: 95 Liv Tangen. Zobel:
92,5 Tor Gillerholtmoen. Russer: 91 Tor Gillerholtmoen.
Dvergvedder: 94,5 Kari Jørgenrud. Hermelin: 95 Monica
Ulfsbøl. Dverghare: 96 Roar Strand.
Resultatliste klasse A:
1. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvit rødøyd 286
2. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå
286
3. Erik Arntzen, Oslo&Akershus, Alaska
285
4. Bengt Karlsen, Aurskog/H., Belgisk Hare
284,5
5. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn
284,5
6. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land
284,5
7. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit rødøyd 284
8. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit r.ø.
284
9. Arild Henriksen, Aurskog/H., Belgisk Hare 284
10. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin viltgrå 284
11. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Dverghare hvit rødøyd 284
12. Tor Arve Kristoffersen, Indre Østl., Sachsengold 284
13. Thomas Karlsen, Eidsvoll, Thyringer
283,5
14. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener hvit 283,5
15. Liv Tangen, Sarpsborg, Tan svart
283,5
16. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 283
17. Roger Skjølås, Eidsvoll, Hvit Land
283
18. Vigdis Grøtli Henriksen, Aurskog/H., Sallander 282
19. Liv Tangen, Sarpsborg, Tan brun
95
20. Anne Brochs, Askim, Alaska 95
Resultatliste klasse B:
1. Tor-H Gilllerholtmoen, I.Østl., Angora hvit rødøyd 94
Resultatliste klasse D:
1. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin viltgrå 95
2. Sølvi Lysfjord, Oslo&Ak. Dvergvedder hvit blåøyd 95
Resultatliste klasse M:
1. Sølvi Lysfjord, Oslo&Ak. Dvergvedder hvit blåøyd 95

Drammen & Omegn Kaf. - Innbyr til utstilling i Lier

Endags utstilling lørdag 4. juni - Lierdagene
Lierdagene er en folkelig og variert feiring av Lierbygdas frodige kultur- og samfunnsliv

Utstillingen er åpen i klassene: A – B – C1,0* – D – M
*I klasse C premieres inntil tre dyr pr. utstiller
Påmelding: NKFs ”Påmeldingskjema” sendes på e-post til: kaaretun@start.no
eller vanlig post til: Kaare Midtun, Bergav. 7, 3360 Geithus - poststemples senest
mandag 30. mai. Påmeldingsavgift: kr. 45,- pr. ktl. nr. – betales ved fremmøte
NB: Dyra må være på plass innen kl. 10:00 lørdag 4. juni. Premieutdeling kl. 16:00
Ved spørsmål, ev. veiforklaring, ring til:
Thormod Saue 90090472 eller Kaare Midtun 90754648
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Eliteutstillingen i Rogaland
Rogaland Kal. var arrangør av årets «hannekamp», lørdag 7. mai. Utstillingen hadde vi i et stort telt i gågata i Sola sentrum,
i forbindelse med ”Soladagene”. Mye folk
var innom teltet for å kikke på kaninene
og det var stor stas for de minste som fikk
klappe en levende kanin! Det var ikke
særlig mange kaniner påmeldt, kun 38
hanner i klasse H, en ungdyrsgruppe og
to huer med kull. Det var innlagt elitegruppe, klasse G, som ble vunnet av Geir
Hamre med 381, foran Ivar Haugland
med 379,5. Lagkonkurransen ble vunnet
av Jæren og Sandnes med 947,5 poeng,
foran Rogaland med 944,5 poeng (til laget tar man på forhånd ut 12 kaniner i
minst 6 raser, og i sluttsummen teller 10
dyr, men det skal fortsatt være med 6
raser blant de 10). - Her er resultatene:
Fransk Vedder:
Geir Engelsgaard, Rogaland 92
Satin:
Torund Høie Thorvaldsen, Jæren 94
Rex:
Roger Høyland, Jæren og Sand. 95
Bourgogne:
Hilde Krogedal, Jæren og San. 94,5
Hvit Land:
Petter Thorsen, Rogaland 95
Belgisk Hare:
Ivar Haugland, Jæren og Sand. 96
Ivar Haugland, Jæren og Sand. 95
Alaska:
Jone Ø. Egeland, Rogaland 93
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Best in Show ble Hermelin hvit rødøyet
til Geir Hamre, 96 poeng

Liten Tysk Vedder:
Elin Stangeland, Jæren og Sand. 95
Deilenaar:
Geir Nordvik, Jæren og Sand. 94,5
Liten Havana:
Svein Magne Josdal, Jæren/Sa. 93
Hollender:
Gaute Jåtun, Rogaland 94
Tan:
Jone Ø. Egeland, Rogaland 95,5
Arild Gundersen, Jæren og San. 95
Arild Gundersen, Jæren og S. 94,5
Dvergvedder:
Monica Stangeland, Jæren og S. 94
Geir Engelsgaard, Rogaland 94

Hermelin:
Geir Hamre, Jæren og Sandnes 96
Olav Dalva, Rogaland 95,5
Marte Larsen, Jæren og Sand. 95,5
Geir Hamre, Jæren og Sand. 95,5
Arild Netland, Rogaland 95
Geir Hamre, Jæren og Sandnes 95
Dverghare:
Imre Ødegård, Jæren og Sand. 94,5
Klasse M Ungdyrsgruppe:
Fransk Vedder:
Geir Engelsgaard, Rogaland 93,5
Klasse D Hunn med kull:
Hermelin: Marte Larsen, Jær. 95
Hermelin: Arild Netland, Rog. 94,5
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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 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

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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Klubbmesterskap
i Nord-Trøndelag Hoppegruppe
Helga 23.-24. april avholdt Nord-Trøndelag Hoppegruppe sitt klubbmesterskap
på Bo-Byen kjøpesenter i Verdal. Her fikk
vi låne et ledig butikklokale ved siden av
dyrebutikken. Vi hadde et meget godt
samarbeid med innehaver av dyrebutikken, han hadde satt inn annonse på forsida i lokalavisa, slik at det kom mange
besøkende for å se på klubbmesterskapet
og kaninene vi hadde med for utstilling.
Dette ble en meget fin reklame for vår
hobby og håper på at vi fikk rekruttert
flere nye medlemmer. - Dommere var
Anne Duvsethe og Maja Lønvik. Det deltok også hoppere fra andre klubber i
Trøndelag, og totalt i alle grener ble det
129 starter. Sammenlagt klubbmester ble
Maja Lønvik, med Olderheims Detector.
Hilsen Inge Hovdal
RETT LETT: 28 Starter, 6 pinner
1. Silje Mortensen og Hjerta - (0-0)
2. Malin Boholm og Fires Give Me Something - (0-0)
3. Ingvild Lønvik, Rønn. Montepulciano D`Abuzzo - (0-0)
4. Kristine Indergaard og Silver Starbreeze - (0-0)
5. Dagny Rognhaug og Leo - (0-0)
6. Frank Andrè Juberg og Kennet - (0-0)
RETT MIDDELS: 8 starter og 2 pinner
1. Sigrid Meese og Shining Little Sleeeping Angel - (0-0)
RETT VANSKELIG: 7 starter og 1 pinne
1. Maja Lønvik og Olderheims Detector - (0-0)
KROKET LETT: 28 starter og 6 pinner
1. Sigrid Meese og Smybakkens Cruella DeVille - (0-0)
2. Maja Lønvik og Rønningans Belive in Furure - ( 0-0)
KROKET MIDDELS: 11 starter og 3 pinner
1. Rebekka Haga og Liagardens Tiril - (2-0)
2. Kristine Indergaard, Maximas Atlas av Liagard. - (2-0)
3. Anne Duvsethe og Stjerne - (2-1)
KROKET VANSKELIG: 10 starter og 2 pinner
1. Maja Lønvik og Bredes Made for Madison - (1-2)
2. Sigrid Meese og Shining Little Sleeping Angel - (2-1)
HØYDE IKKE ELITE: 7 starter
1. Line Stensland, Svennings Vivacious Pursuit - 60 cm
2. Line Stensland og Tandbergs Unforgiveable - 55 cm
3. Maja Lønvik, Rønningans Belive in Yesterday - 55 cm
HØYDE ELITE: 5 starter
1. Anne Duvsethe og Stjerne - 60 cm
LENGDE IKKE ELITE: 7 starter
1. Sigrid Meese og Sacrament of Wilderness - 140 cm
LENGDE ELITE: 5 starter
1. Maja Lønvik, Rønning. Belive in BlackVelvet - 160 cm
POENG ÅPEN: 13 starter
1. Maja Lønvik og Olderheims Detector - 42 p
2. Maja Lønvik og Bredes Made for Madison - 40 p
3. Anne Duvsethe og Chicken Mc Nugget - 39 p
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Bildet helt
øverst:
Olderheims
Detector,
som ble poeng- og sammenlagtvinner, og så er
det klubbmesteren,
Maja Lønvik.
Til venstre:
Sigrid Meese
og
Smybakkens
Cruella
DeVille
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Nytt fra NKHF:
SOMMERLEIR FOR KANINHOPPING
Som nevnt i et tidligere TK, arrangeres
årets sommerleir i Sarpsborg, fra 30. juni
til 3. juli.Arrangører er Sarpsborg KAF og
Askim KAF i samarbeid. I løpet av mai vil
det bli sendt ut invitasjon til alle avlslag.
Info blir også lagt ut på vår hjemmeside
på www.kaninhopping.no
Sommerleiren er ett av årets høydepunkter i tillegg til NM. Her samles kaninhoppere fra hele landet i alle aldre. Mange foreldre benytter også anledningen til å
være med. Det blir hoppekonkurranser i
alle klasser og grener. I tillegg selvsagt
også tid til sosialt samvær. Her blir det
muligheter og rikelig anledning til å utveksle treningstips og gode råd for både
nybegynnere og viderekomne.
GÅRDSNAVN
Interessen for å få registrere gårdsnavn i
NKHF er fortsatt stigende. Tidligere var
dette kun for dem som hadde betalt medlemskontingent til NKHF. Nå har kontingenten til NKHF tatt bort, og alle som har
betalt medlemskontingent til NKF (lokalforeningene), kan søke om gårdsnavn.
Et slikt gårdsnavn skal være et kvalitetsstempel og et slags ”registrert varemerke”, og man får navnet inn på en oversikt
på hjemmesiden til NKHF, og kan der få
lagt inn en link til egen hjemmeside om
man vil. Kaniner man selger skal bære
gårdsnavnet. Dette er selvsagt særlig aktuelt på hoppebanen hvor gårdsnavnet da
blir en del av kaninens konkurransenavn.
Følgende gårdsnavn er inne for godkjenning: Hansgarden (Solveig og Åsa Vegsundvåg), Kjelsli (Ida Kjelsli Skarpnes),
Langjelan (Camilla Røskaft), Myrset (Ås22

hild Berdal), Atlantic (Carina Tollefsen),
Emmas Kaningård (Emma Nordberg),
Solbakken (June Årøe og Kim Kofstad) og
Furukollen (Anette Floen). Dersom det
ikke kommer inn protester innen 14 dager, vil disse gårdsnavnene bli godkjent.
Det kan for øvrig neves at styret arbeider
med en oppmykning av regelverket i forhold til hva slags navn som kan godkjennes. Hvis noen har synspunkter på dette,
er det bare å ta kontakt med Ina Halsen.
Regler for godkjenning av gårdsnavn finnes for øvrig på vår hjemmeside.
PLANLEGGING AV KULL
og SALG AV KANINER
Som relativt fast besøkende på ”forum”
på hjemmesiden vår, har jeg lagt merke
til svært høy aktivitet rundt omkring når
det gjelder planlegging av kull. Det er
selvsagt veldig koselig med kaninunger i
stallen, men disse vokser og blir store og
skal helst finne seg nye hjem etter hvert.
Frem til fellesferien pleier det de fleste
steder å gå greit å få solgt kaninunger,
men utover sensommeren og høsten går
salget vanligvis svært tregt.
En annen ting er at mange legger ut kaninunger for salg før de er født. Og så blir
de ikke født likevel… Dette virker dessverre mot sin hensikt. Det er mye lettere
å finne kjøpere dersom man kan bestemme både farge og kjønn. Noen er av den
oppfatning at man vil ha nok bestillinger
før man ”tar” et kull. Det viser seg imidlertid ofte at det er helt andre som ender
opp med å kjøpe, enn de som først viste
interesse. Jeg håper at avlen er nøye gjennomtenkt og at man også vurderer hva
man skal gjøre dersom man ikke får solgt
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kaninungene. Har du plass til å beholde
alle ungene selv? Hvis ikke, bør du begrense antall kull og samtidig passe på
at ungene blir født på vårparten, og ikke
utover sommeren/høsten. I tillegg er det
selvsagt viktig å sette sammen de ”rette”
kaninene slik at du får frem unger som er
lette å få solgt.Vær spesielt oppmerksom
på arvelige defekter. Det kan også lønne
seg å vurdere både eksteriørmessige forhold, gemytt og hoppeegenskaper.

En seriøs oppdretter har et viktig ansvar
når han/hun skal selge kaninunger! Du
bør vite at kaninen kommer til et hjem
hvor den får riktig stell, nok frisk luft og
stort nok bur. Ikke selg kaniner til barn
under 14 år uten at foreldrene er med.
Hvis du i tillegg kan gi kjøperen mulighet
til å levere tilbake kaninen dersom han/
hun angrer på kjøpet, gir dette en ekstra
trygghet for at kaninen får det bra.
Lykke til! Hilsen Torild Rosenvinge, sekr. NKHF

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
Utstilling på Jarlsberg
Den tradisjonelle vårutstillingen ble i år
lagt til helga 8.-10. april, i stedet for midt
i mars. Normalt samler vårutstillingen i
Tønsberg mange utstillere, men denne
gang var responsen laber. Kun 20 utstillere med til sammen 52 kaniner var påmeldt.Vi gjorde derfor om til en en-dagsutstilling (med mulighet for levering fredag og henting søndag). Dette viste seg å
bli svært trivelig og utstillerne tilbrakte
mesteparten av dagen på Jarlsberg. De
benyttet anledningen til å utveksle ideer
og erfaringer i avlsarbeidet, samt å snakke
med dommer Thormod Saue.Totalt var 10
raser representert og flere ”nye” utstillere
deltok, og det må jo sies å være bra. Best
in Show gikk til en veteran, Geir Hovde,
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med Tan hann i 95 poeng. Årsak til laber
interesse er vel at dyra var satt inn i avl
eller de ikke var i pelsform, så neste vår
blir utstillingen tidligere i sesongen.
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Anita Løveseter 95. Trønder: Siri Lind Johannessen 90,5. Wiener: Ingrid+ Dagfinn
Johansen 95. Bourgogne: Arne Nordli 93. Hvit Land:
Arne Nordli 95. Liten Havana: Arne Nordli 94,5. Sachsengold: Siw Hauge 93,5. Tan: Geir Hovde 95. Dvergvedder:
Hedvig Rosenvinge 95. Hermelin: Terje Engh 95.
Resulateter, klasse C (for juniorer):
1. Hedvig Rosenvinge, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå 95
2. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 94,5
3. Siw Hauge, Tønsberg, Sachsengold, 93,5
Resulateter, klasse A:
1. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 285
2. Geir Hovde, Oslo&Akershus, Tan svart 284,5
3. Ingrid+Dagfinn Johansen, Tønsb., Wiener hvit 283,5
4. Arne Nordli, Askim, Hvit Land 283,5
5. Torild+Jan Rosenvinge, Tøn., Hermelin blå zobel 283,5
6. Reidun+Just Andersen, Tøn., Hermelin lutino 282,5
7. Grete Moskvil, Tønsberg, Hermelin lutino 282
8. Anita Løveseter, Midt Telemark, Belgisk Kjempe 95
9. Britt+Bjørn Einar Winnem, Hermelin lutino 95
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Nye fine kaninbur hos familien Hoem på Osmarka
Dette startet for 2 år siden, og dete hele
begynte med at dattera vår, Sol, skulle ha
seg en liten kjælekanin. Vi fikk flere råd
om å ikke kjøpe Hermelin som kjæledyr,
for disse kunne være noe hissige. Det er
mor i huset, Rita Hoem, som forteller red.
om Hermelin-stallen på Osmarka utenfor
Molde. Nå er det vel Rita kanskje har blitt
mer ivrig enn Sol med kaninoppdrettet.
De driver med Hermelin, og i mange forskjellige varianter. Ja, kanskje for mange
er nok Rita villig til å innrømme. Men, det
veldig morsomt å ha en slik «fargesprakende» samling. Aller mest går det jo på
Hermelin i zobel brun og blå. Men vi har
også Hermelin i russer, white, hvit rødøyet og gulrød (den såkalte bourgognefarge).
Vi får se hva det blir framover, og om vi
kommer til å «spesialisere» oss på en bestemt farge og variant, men slik som det
er i dag, synes vi det er veldig gøy med
alle fargene vi har her i stallen. De kunne
gjerne fått litt fler unger disse Hermelin-

ene, slik at vi kunne fått litt mer «fart» i
avlsarbeidet. Ikke alle er så gode mødre
heller, men det varierer det også, sikkert
som med alt annet.
De har god nok plass der de bor, både for
«folk å fe». På Osmarka har de kjøpt en
nedlagt skole og bygget om til beboelsehus. Som bildene viser til høyre, er pappa
Kjell en dyktig snekker, så han har nok
å henge fingrene i. Selve stallene er bygd
opp med brakker og disse rommer også
plass for et par ponnyer.
Som kaninavlere er de som nevnt relativt
ferske, så det har vært litt prøving å testing av burtyper. Kjell har laget fine og
praktiske bur, og de har i alt nå 30 burrom totalt. Siste «modell», eller ny oppbygd burrekke er med høyhekk i mellom
og det er noe vi er fornøyd med, forteller
Rita. Hannene er noen «rotegutter», så de
har vi satt i egen burrekke. De skvetter
temmelig mye, synes vi, men er blitt noe
roligere i de bura de er i nå.
Da ønsker TK lykke til med kaninene!

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Kjell B. Frøyland
Øverbyvegen 58, 2830 Raufoss
Tlf. 61 19 06 92 / 928 33 210
e-post: froyland@baptist.no
Belgisk Kjempe og Angora

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

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

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

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

Solveig og Åsa Vegsundvåg
Hansgarden, 6037 Eidsnes. Tlf. 701914 83
e-post: solveigvegsundvag@adsl.no
hjemmeside: www.dvergvedder.com
Dvergvedder: viltgrå, madagaskar + kappet.

24

Tidsskrift for Kaninavl - 4-2005

foto: Øyvind Reinartsen

Det er bygget egen avdeling for alle hannene.
Under: Sol tar en sjekk på en Hermelin gulrød,
her i avdelingen for avlshuer
og ungdyr.
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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

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

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøv. 90, 5179 Godvik. Tlf. 55 26 44 01
e-post:helge.andersen@c2i.net
Hjemside: http://home.c2i.net/storkenebb/
Rex-dvergvedder-hermelin, kasjmirdvergvedder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balkan Kanin - Lisbeth A. Kristoffersen
Furuli, 2338 Espa - Tlf. 901 31 023
e-post: lisbethk@bbnett.no
ANGORAKANINER til ullproduksjon
oppdrett og salg av hvite og fargede dyr

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

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
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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, svart+viltgrå
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
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 51 62 17 48, 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bege@broadpark.no
Alaska - Tan

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

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»

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

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

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

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

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

Mary Nesfeldt - Kongsdelv. 4, 3475 Sætre
Tlf. 911 81 908, mail: nesfeldt@online.no
Hjemmeside: home.online.no/~nesfeldt
Løvehode, Teddy, Hermelin i flere farger og
varianter og Dvergvedder i flere varianter

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

Ønsker du oppdretterannonse?
Den koster kr 435 for et år
bestilles på mail:
bege@broadpark.no
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Mesterskap i kaninhopping for Oslo og Akershus
Helgen 16.-17. april ble Akershus Mesterskap i kaninhopping holdt. Det ble arrangert av Oslo og Akershus HK og Eidsvoll
HK sammen. Dette var vel det største
stevnet som noen av oss hadde arrangert.
Men alt gikk veldig bra og alle ble nok fornøyde med bra plasseringer. Hele helgen
kunne vi se på mye bra hopping. Været
var ikke helt på topp, det startet lørdag
med overskyet, men etter noen timer lettet det og vi kunne såvidt skimte litt sol.
Det mest spennende denne helgen var
eliteklassene, da det var cert i alle klasser
med til og med 2 cert i høyde elite. I både
kroket og rett elite gjorde Selma Tandberg og Gt Ch Prinz Trampe I comeback
og kapret begge certene. I lengde elite
sto det om et cert med flere kvalifiserte
så det ble en spennende kamp. Det endte
til slutt med at Hilde Torp med Bredes Ch
Special Wish kapret certet - gikk over 190
cm og ble champion i denne grenen.
Søndag startet med regn og vi kom senere i gang enn tenkt. Men været stoppet
ikke hoppenivået. I både lett ig middels
var det veldig høyt nivå, og i lett hoppet
hele 6 kaniner over minivanngrav 2 ganger, noe man skjelden finner på lett banen!

I kroket elite hadde regnet holdt opp og
nivået var høyt.Vinneren ble kåret på tid,
like foran andreplassen. I høyde elite var
det hele 2 cert å ta, og 4 kaniner kom seg
over 70 cm. Det endte med at Kristin
Bergan med Vearlias Ante og Hilde Torp
med Bredes Ch Special Wish tok certene
over 75 cm begge to. En koselig og velykket konkurranse kan vi se tilbake på med
deltakere fra Tønsberg, Askim, MidtTelemark, Oslo & Akershus, Eidsvoll og
Glåmdalen. Vi gleder oss alt til neste år!

Linn Andresen med Gråtass

Selma Tandberg og Gt Ch Prinz Trampe I
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- ref. Hilde Torp

Hedvig Rosenvinge
med Bjørndalens Gt Ch Heroic Jewel
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Bredes Ch Special Wish
- går over 190 cm i lengde
Hilde Torp med Bredes Ch Special Wish

Hedvig Rosenvinge
og Skogbakkens Fluffy
Karoline Sundgaard med Wilma i lengde
elite - går over 140 cm

Silver, eier Tale Bakken
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Rikki Turboline, eier Selma Tandberg
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Forenings-adresser:
Askim og omegn Kaninavlsforening 39
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 34
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 17
Leder: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82.
Nestl.: Cato Smørgrav, Smørgrav3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
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 39
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 9
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, Fjellstad, 2220 Åbogen,
tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli, Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.
Grenland Kaninavlslag 13
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,
tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Gry C. Hartvigsen, Bjørkedalsv. 104, 3948 Porsgrunn.
Haugaland Kaninalslag 21
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.
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 og Sandnes Kaninavlslag 60
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
Kragerø og omegn Kaninavlslag
Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 14
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.
Mysen og omegn Kaninavlslag
Møre og Romsdal Kaninalslag
57
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 49
Leder: Knut Nyeng, Sandvollanv. 511, tlf. 74156654, mob. 456 19 214
E-mail: knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Odd Einar Lundervold, Pb. 100, 7601 Levanger,
tlf. 911 90 945 e-post: oddelund@online.no
Sekr.: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74 85 77 23.
Kass.: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 14 39 71
e-post: aduvs@start.no
Hoppekontakt: Anne Duvsethe, tlf. 74 14 39 71
aduvs@start.no
Medlemsmøter, se hjemmeside: www.n-t-kaf.com
Oslo og Akershus Kaninavlsforening
39
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten,
tlf.: 63 84 33 03 / 93418002
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
22
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Bjørn Egeland, tlf. 970 66 450 e-post: bege@broadpark.no
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 juni og juli) - hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog
Sarpsborg Kaninavlsforening 88
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
21
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, 6847 Vassenden, tlf. 57 72 75 35
Kass.: Arnstein Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35 / 915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
Styrem.: Steinar Aase, Sunde, 6800 Førde.Tlf. 57823541 / 97733473
hjemmeside: www.sfkanin.com
Sørlandets Kaninavlslag 13
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
Trøndelagen Kaninavlsforening 73
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 g 9,
7300 Orkanger, tlf. 72 48 29 03 e-mail: ikken@loqal.no
Medlemsmøter 2005: Smådyrbygget på Øya Videreg. Skole, Kvål
9. mars, 11. mai og 14. sept., kl 18.00 - Temainnhold på møtene.
Orkdal Kaninhoppelag: 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
60
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.

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
Leder: Brynhild Bremer Viken, Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Nina Lien, 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
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder
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
e-mail: ikrogeda@online.no
Kontingent kr 100,- (fam. kr 50) - Betales til konto nr 05303462173
Norges Kaninhoppforening
Leder: Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger, tlf.: 930 44 155
e-mail: havrevei@online.no
Nestleder: 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
ikrogeda@online.no
Web.ansvarlig: Ina Halsen, Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

NB! Ny e-post
innsendelse av medlemmer,
bruk e-post:
bege@broadpark.no
Bruk postadresse:
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
Telefoner: 970 66 450
51 67 19 00 - 51 62 17 48
fax. 51 60 17 91
Medlemstallene er pr 09. mai 2005
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