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Forsidefotos: TK bærer denne gang preg av en mengde med tyske
kaniner. Vi har bred dekning fra Bundes-Kaninchenschau, eller tysk
LU, som var i desember 2005 i Nürnberg og på forsiden har vi en
Satin, beste hann i varianten rød med 96,5 poeng, eier Horst Frick,
Nimburg. I Satin rød ble det utstilt 60 dyr.

Foto: Wolters, Der Kleintier-Züchter Kaninchen
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KANINAVL
Ja, så var halve året av 2006 gått  . . .
Vi har nå lagt bak oss de første seks
måneder og er kommet midtveis i 2006.
Sola har snudd. Et par sommermåneder
- og så høst, er det som ligger foran oss.
Når det gjelder det som foregår for øye-
blikket, utenom kaninene, og som inte-
resserer millionvis av mennesker, så har
dere gjettet helt korrekt at jeg tenker på
det som foregår på tyske fotballarenaer.
Men for å trekke fram kaninene igjen, så
kan det vises til en annen tysk arena, da
dette TK har omtale, med mye bilder, fra
Bundes-Kaninchenschau, altså det vi kan
oversette til tysk LU, som ble avholdt i
Nürnberg, 16.-18. desember. Og det som
vi biter merke i er antall dyr; over 32.000!
Om det blir så mange kaniner på Europa-
utstillingen i Leipzig, 8.-10. desember, må
en selvsagt vente en stund til med å høre
om, men ut i oktober vil det nok frem-
komme noen tall på hvor mange dyr det
blir. Uansett utfall, med hensyn til fugle-
influensaen, så vil det bli arrangert utstil-
ling.Skulle det være av interesse, så er det
mulighet for å melde dyr. Avgiften er 12
euro (litt over 100) pr dyr. Problemet er
at dyrene må være vaksinert mot RVHD
og de må innleveres på tirsdagen. Men
uansett - vil en være oppdatert og følge
litt med, så kan en gå inn på:
www.teamdigital24.de/europaschau

Hva med avlen her på bjerget?
Fra forskjellige oppdrettere rundt om har
jeg fått noen rapporter og det som slår
meg er at det virker ustabilt. Noen fortel-

ler om at unger og kull kommer som «per-
ler på en snor», men hos andre skjer det
nesten ikke noe.
For dem som har mye kaniner nå, så er jo
akkurat denne tiden vi er inne i, perfekt
for å hente inn gratis grøntfôr og «knask»
fra naturen. Men, det er mange meninger
omkring dette med å gi kaninene grønt.
Selv mener jeg at kaniner bør ha noe av-
veksling fra den vanlige pelletsfôringen,
når vi har tilgang til grønt «kvess» disse få
månedene i året.TKs gjesteskribent,Hilde
Elin, nevnte litt om fôring med gras i for-
rige TK på side 9, og skrev da at Skvaller-
kål må tørkes før bruk (og det forstår ikke
jeg). Sølvi Lysfjord merket seg også dette
og vil legge til: Skvallerkål kan gis helt
ferskt og er ypperlig fôr. Skvallerkål er
svært næringsrikt og har mye smak,så det
aller beste er å gi fersk Skvallerkål sam-
men med annet grønt og er best å gi før
den blomstrer. Les og se mer om planter
på: www.geocities.com/osloakershus
Videre er Geitrams ypperlig fôr og er
også lindrende på løs mage. Samme gjel-
der for Blåbærlyng, som er lindrende og
forebyggende på løs mage, forteller Sølvi.

Kurs på medlemsmøtene etter ferien
For de aller fleste foreninger er det også
nå ferie for møtevirksomhet. Men jeg vil
nok en gang oppfordre om at dere plan-
legger og går i gang med et av kursene
som vi kan ta via Natur og Miljø, så snart
møtene begynner etter ferien. Et kurs
passer jo da fint å få avviklet før året er
omme.Ha en god sommer alle sammen!

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2006
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Overraskende mange kaniner
Fjerde søndag i advent var det igjen tid
for Bundes-Kaninchenschau, tysk LU, som
avholdes annet hvert år. Vi var syv per-
soner fra Norge som tok turen, med fly
denne gang, fra Gardermoen via Frank-
furt og til Nürnberg i delstaten Bayern i
sydtyskland. På Hitlers tidligere parade-
plass, er det anlagt et gedigent messeom-
råde bestående av 12 haller, og utstilling-

en var lagt til 4 av disse, i alt 40.000 kvm,
herav en egen hall med kafeteria og salgs-
avdeling.
Antall dyr denne LU’en omfattet, er den
nest største tyske LU noensinne. Det var
hele 9.500 flere kaniner enn forrige LU i
Stuttgart i 2003. Nå er jo også Bayern det
største tyske «kaninområdet», men antall
kaniner overrasket selv arrangøren. Det
forteller litt om interessen for kaniner og

TTYYSSKK  LLUU
MMEEDD  3322..550000  KKAANNIINNEERR

- en slik stor utstilling er for de fleste av uante dimensjoner, og må nok
oppleves for å føle «trykket» - og hvor mange kaniner kan det bli i Leipzig?

T.h.: Separator, eller Beige som den heter i
vår Standard, hvor det var 80 dyr å se.

Under: Beste hu i Blå Wiener. Det var 1002
dyr i rasen, og dette er en rase som i kvalitet
og utbredelse ligger veldig høyt i Tyskland 

Blå Wiener, hu, 98 p.,
eier: Wilhelm Hippe,
Duderstadt

Beste hann i
Belge, 97,5 p.,
eier: Guder,
Bönen
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utstillinger i Tyskland, og ikke minst på
hvilket nivå dette befinner seg der. Det
var 27.000 dyr fra seniorutstillerne og
4.500 fra juniorene. I tillegg var det utstilt
325 katalognr med produkter. «Avdeling-
en for nyheter» var også meget stor, med
400 kaniner i 16 raser og varianter.

I alt var 290 dommere i sving i 2 hele
dager under bedømmelsen. Det blir helt

I Sachsengold var det over 300 dyr og hvor
67 av dem ble satt i klassen «svært god»

Innen Hollender ble det utstilt 10 varianter, og
i japaner var den representert med 110 dyr.
I Hollender svart var det 180 og totalt rundt

400 dyr var å se i Hollender

Dette er Engelsk Schecke med to farger i teg-
ningen, hvor det var 40 dyr i varianten.Totalt

356 dyr i Engelsk Schecke i 4 varianter.
Under: Hermelin siameser gul, hvor det var
32 dyr i den varianten.Totalt ble det utstilt

2142 fargede Hermeliner i 41 varianter.
Utenom er det 650 Hermelin hvite, r.ø + b.ø.

Beste
Hermelin hu
i siameser
gul, 97 p.,
eier: Erhard
Siedler,
Hösbach

Beste hann i Sachsen-
gold, 97,5 p., eier:

Gerhard Rösch,
Buxtehude

Beste hann i Hollender
japaner, 98 p., eier:

André Ruthmann,
Bielefeld

Beste hann i ES, «drei-
farbig», 96,5 p., eier:

Dirk Heidemann,
Neustadt
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umulig å beskrive en
slik utstilling i detalj, for
en rekker bare å opple-
ve deler av det hele.
Ofte blir det til at en ser
på de rasene en er mest
interessert i, og noen
må en bare gå forbi.

Selv om dyrene innle-
veres på tirsdag, er ikke
utstillingen åpen for
publikum før lørdag
morgen - riktignok fra
kl 6.30.Heldigvis hadde
vi denne gang vært i
kontakt med utstillings-
ledelsen på forhånd og
sikret oss adgang på fre-
dag kveld (jammen fikk
vi på kvelden også tak i
kataloger). For å få sett
og å oppleve mest mu-
lig, var vi på plass foran
inngangen lørdag mor-
gen før klokka seks . . .
jeg tok opp katalogen
mens jeg stod der i
køen å ventet på åp-
ningen, for å forberede
meg litt for å gå i «til
salgs-lukene», det viste
seg på denne LU å være
litt unødvendig . . .
salgsavdelingen bestod
denne gang av 20 data-
stasjoner betjente med
2 personer på hver ar-
beidsstasjon, som var
samlet i ett nettverk.
Dette fungerte helt per-
fekt, ingen stod mer
enn 10 minutter i kø,
mens en ved tidligere

Belgisk Kjempe, hann, 97,5 p.,
eier: Herbert Henn, Nordleda

(denne viltgrå bærer preg av at
det satses mye og legges vekt
på kraftig hode og store ører) 

Tysk Kjempeschecke svart,
hann, 97 p., eier: Frank
Eisenmann, Kürten

Mange gode og store dyr i Tysk Kjempeschecke, hvor de fleste
er i svart tegning, men også 43 i blå og 28 i brun (havana)

Over 1200 Belgisk Kjempe var utstilt (+ ca 40 fra juniorene).
Flest var det i viltgrå med 760 og av hvite kjemper var det 300.
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store utstillinger har
opplevd en del time-
lange køer. Over halv-
parten av dyra er meldt
inn for salg, så det sier
seg selv at det blir litt
av en omsetning som
går gjennom salgskon-
toret i løpet av to dager.

Dersom en ser på for-
delingen av de ulike
rasene, er det selvsagt
store forskjeller i for-
hold til Norge. Den en-
keltvariant det er mest
av i Tyskland, er faktisk
Blå Wiener. Med hele
1002 BW gjør denne til
den «rasevariant» med
størst deltakerantall.
Legger en sammen de
5 ulike Wienervariant-
ene; - blå, blågrå, grå,
sort, samt hvit, kommer
disse opp i et totalt an-
tall på 2255 (utenom
kommer dyra til junior-
utstillerne). Selv med
den knallharde konkur-
ransen det er, spesielt i
Blå Wiener, er det like-
vel noen oppdrettere
som er i føringen ved
nesten hver LU.En opp-
dretter en gjerne mer-
ker seg, er Wilhelm
Hippe fra Duderstadt. I
en av sine BW-kollek-
sjoner (4 dyr som på
forhånd er satt sam-
men),hadde han 98,98,
97,5 og 96 p, i alt 389,5
poeng! Dette er svært

Wiener grå, hann, 97,5 p., eier:
Max Kramer,Teichwolframsdorf

(beste juniorutstiller i rasen) 

Satin elfenben r.ø., hu, 98 p.,
eier: Lena Austermann,

Harsewinkel
(beste juniorutstiller i rasen) 

Satin har blitt en populær rase og var å se i 13 varianter. Flest i
elfenben r.ø. - over 300, 150 i madagaskar, 70 i brun og 65 i blå

Kanskje litt merkelig? - Men Wiener grå har ikke greid å skaffe
seg noe «fotfeste» hos norske oppdrettere (i Sverige finnes det
ivrige oppdrettere av rasen). I Tyskland er den blitt populær og
var representert med nær 500 av Grauen Wiener. Ellers finner vi
180 i blågrå (perle ekorn), 225 i svart, 400 i hvit og over 1000 i blå



Beste hann, Deilenaar, 97 p.,
eier: Herbert Lommer, Lindenberg.

Deilenaar var representert
med over 300 dyr

Beste hann
i Belgisk
Kjempe
gul, 96 p.,
eier: Best,
Tangstedt.
I BK gul
var det ut-
stilt 67 dyr

Beste hu i Rex
blågrå (perle
ekorn), 97 p.,
eier: Kelter/
Tabellion,
Schwalbach

Totalt ble det utstilt 2395 kaniner i rex-pels
(også innkludert noen dverg-rex)

8 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2006
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sterkt, selv i tysk sam-
menheng. I tillegg til
dette hadde han et dyr
med 98 og et med 97,5
i 2 andre kolleksjoner.
Og som om ikke det
var nok, hadde han og-
så en kolleksjon med
388 p i en kolleksjon
med Blågrå Wiener
(perle-ekorn-farget).

Også Belgisk Kjempe
utmerker seg i et stort
antall, og med kjente
oppdrettere som går
igjen. BK var utstilt i 8
varianter,herav 733 vilt-
grå. Det kom ikke som
noen overraskelse (på
redaktøren av det tyske
tidsskriftet) at den kjen-
te tyske BK-oppdretter;
Karl Schleicher fra Mot-
ten oppnådde 388,5 p
på sin beste kolleksjon
og skal visstnok være
den høyeste poengsum
som er blitt gitt noen
gang til BK på tysk LU.
I tillegg til dette kunne
han vise frem 2 ytter-
ligere kolleksjoner på
388 og 387,5 p.
I fjor høst var det et
portrett av den 65-årige
Schleicher i det tyske
tidsskriftet. Han er en
av de mest kjente tyske
«storoppdrettere» som
satser voldsomt på sin
hobby frem til hver LU.
Han har uavbrutt siden
1972 holdt på med ute-

Beste Alaska-hann, 97,5 p.,
eier: Holger Berstecher, Böblingen.

Alaska var representert
med over 850 dyr

Beste Havanna-hu, 97,5 p., eier:
Ursula Lange, Biebesheim.

Havanna, som i Tyskland er
mellomstor rase, var det

over 300 dyr

Beste Dvergvedder i blå, en hann i 97,5 p., eier: Petra Wiehn,
Bundental. I varianten blå var det utstilt over 160 dyr
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lukkende BK. Han har
en stall med i alt 120
enkeltbur som alle må-
ler 1,20 x 0,80 x 1 m.
Med 20 avlshuer tar
han frem ca 200 ungdyr
hvert år. Med eget ut-
styr høster han 400
høybunter til eget
bruk.Tenk bare på den
tiden rengjøringen av
bura tar . . .

Smårasene var repre-
sentert med 7.500 og
dvergrasene talte 5.500
dyr, dermed i alt 13.000
dyr i de to gruppene
og utgjorde således 40
% av hele utstillingen.
Gruppeinndelingen er
ikke helt lik som i
Norge, da f.eks. også
Liten Tysk Vedder inn-
går i smårasene, og i
LTV var det utstilt 1170
dyr og kunne fremvises
i 18 varianter.
I alt var det 1775 Liten
Sølv, da i 6 ulike farger
og av dette utgjorde de
sorte 425, mens de vilt-
gule er i ferd med å bli
like populære med sine
419 dyr, en fremgang
på 40 % siden forrige
LU. Innen smårasene
er dermed Liten Sølv
Tysklands mest popu-
lære.
Tan er selvsagt også po-
pulær, og kunne fremvi-
se 953 dyr i 4 fargevari-
anter; svart, blå, brun og

Beste hu i Belgisk Hare hvit rød-
øyet, 97 p. (36 dyr i hvit variant).
Eier: Jürgen Lutz, Muggensturm.

Belgisk Hare var ikke å se i så
mange varianter denne gang
- i harefarget variant var det
nær 500 dyr .

Liten Sølv brun, hann, 97 p.,
eier: Karsten Meng, Ifta
(beste juniorutstiller i rasen) 
I varianten brun (havana) var
det over 160 dyr. Over 2000
Liten Sølv i seks varianter
var utstilt (inkl. juniorene).
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i Tyskland har de Tan
også i ekornfarge.

Med 2597 dyr i 33 vari-
anter! - er det likevel
ingen som slår Dverg-
vedder. For et eldorado
for elskere av denne
rase, hele 1000 dyr fle-
re enn ved forrige LU.
– Hermelin likeså; 2142
dyr i 41 fargevarianter,
og da kommer de hvite
utenom - med 330 rød-
øyde og 318 blåøyde i
tillegg! - Det finnes nå
Hermelin i enhver av
standardens beskrevne
pelsfarger og tegninger.
Noe av det samme kan
sies om pelsstrukturra-
sene Rex og Satin, de
aller fleste farger og
tegninger er her nå re-
presentert.

Kvaliteten på dyra er
det umulig å få hatt
noen særlig formening
om. Pelsens tetthet til-
legges stor vekt,kvalitet
praktisk talt ingen.
Dyra sitter i halm fra
tirsdag til søndag i bur-
ene, fullstendig uten
skillevegger.

Det var nok ikke mye
besøkende publikum
på denne utstillingen,
men det trengtes da
heller ikke. Det fantes
ikke et skilt eller en
plakat utenfor lokalene
som fortalte noe om at

Best i Belgisk Hare,
viltrød hann, 97,5 p.,
eier: Fritz Riess,
Dietenhofen, fikk
klasseseier med
kolleksjon i 386,5 p.

I Tan var det over 1000 dyr (inkl. juniorene) -  herav, svart med
over 750 dyr, i brun over 180, i blå over 100 og i ekorn 44 dyr

Tan svart, hann, 97 p.,
eier:Tobias Marischen,
Goldenstedt (beste
juniorutstiller i rasen)
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Dvergvedder viltgrå kappetegnet var å se i 110 eksemplarer

det innenfor befant seg
32.500 kaniner. Men in-
nenfor var det fullsten-
dig ”stinn brakke” med
tusenvis av øldrikkende
og pølsespisende tyske
oppdrettere. En kafete-
ria på over 1000 kvm
var smekk full med en
stemning som det er
umulig å beskrive.
Og det blir flere mulig-
heter i tiden fremover
for kanininteresserte til
å oppleve slike forhold
i Tyskland igjen.Tenker
da først og fremst på
Europautstillingen ‘06,
8.-10. desember, som ar-
rangeres i Leipzig (det
skal bli spennende å se
hva antall kaniner som
kommer da).
- Så siste helg i januar
2007 er det klart for
tysk LU for voksne han-
ner i Neümünster (lig-
ger nord i Tyskland), en
utstilling som bruker å
omfatte ca 12.000 dyr.
- Og så i desember
2007, da er det igjen
klart for ny tysk LU,
denne gang i Bremen
som burde være en
overkommelig reise for
flere nordmenn.
– Jeg kan bare si:
«Reis til tysk LU!»

Med hilsen Pål-Eirik Iversen
(ansvarlig for det meste av
teksten).Bildene har vi lånt

fra Der Kleintier-Züchter
Kaninchen

Utstillingens vinnerkolleksjon kom i Dvergvedder hvit rødøyet
med poengsummern 390 - altså et snitt på 97,5 poeng!

Angora svart, hann, 97,5 p., eier: Luise Nordquist, Glüsing

Best i Dvergvedder, hvit r.ø., hann, 98 p.,
eier: Sascha+Klaus Bauer, Berghaupten.
Over 400 DV å se i denne variant

DV, viltgrå kappetegnet, hann, 97 p.,
eier:Tobias Freudenmann, Burladingen

(beste juniorutstiller i varianten)
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DV, hann, rhönfarge, 96,5 p., eier:
Anja Wockelmann, Polheim

(over 70 dyr i DV rhön) 

I avdelingen for
nyheter, var denne

Hermelin-hu,
kappetegnet blå,

eier: Helene
Rolfes, Kroge

Hermelin, hann, i vilt-
grå, 98 p., eier:
Dominik Gebhardt,
Markredwitz
(beste juniorutstiller
i varianten)

Beste Hermelin, hu,
i viltgrå, 97,5 p.,
eier: Noko Brümmer,
Lähden

Beste Hermelin, hu, i sølv,
97 p., eier: Frank Hecker,

Thalheim

Dvergavdelingen er
jo et enormt skue
bare i seg selv,
over 3000 dyr i
Dverg-vedder og ca
3200 i Hermelin
(inkl. juniorene). I
tillegg finnes også
dverg-schecker og
dverg-rex. I Dverg-
vedder jern- og vilt-
grå var det over
450 og i Hermelin
grå var det 280 dyr
og i sølv 150 . . .
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Hei igjen alle kaninvenner. Var så skrive-
lysten her eg sitter i Selje å tenker på litt
fjoråret og ellers hva våren og denne avls-
sesongen fortoner seg. I fjor vår skreiv eg
i spalta, «Ein oppdretters dagbok», og om
dette med å ha kaniner på sjukeheimen i
Selje. Men korleis dette gjekk, fekk eg
skrevet lite om. Å drive med rare ting blir
lagt merke til, selv om vi som leser dette
bladet ikke synes det er det spor merkelig
at voksne personar har en heil haug med
kaniner i låve, fjøs, garasje og eller i eit
skjul.

Men så til hvorfor kaniner er plassert ut-
for sjukeheimen: Sogn og Fjordane er for
10 år valgt ut som første fylke i landet
som «Trygt Fylke» under WHO-systemet,
og alle kommunene i fylket har ein per-
son som er utnevnt som folkehelse-koor-
dinator. Eg jobber i lag med denne koor-
dinator, og han syntes forslaget mitt med
kaniner på sjukeheimen var et meget bra
tiltak som kunne skape aktivitet og tirvsel
for gamle og unge. Så dermed søkte han
etter midler til arbeidet via Folkehelse-
fondet som var opprettet for å skape akti-
vitet for gamle og unge i nærmiljøet.

I disse dager har jeg satt ut igjen buret på
sjukeheimen og det er nå oppussa med
midler frå dette fondet, samt at jeg kan
nytte penger til fôring av disse dyra.
Tiltaket er ment for å skape liv og røre
rundt sjukeheimen vår. Samt at folkehel-
sekoordinatoren fant en artikkel om dyr
og helse, og kaniner var også nemt som
en type dyr som skaper glede og god hel-
se. For å nevne litt statistikk, så lever folk
med hund 8 år lengre enn gjennomsnit-
tet. Selv akvariefisk kan statistisk sett for-

lenge livet med ett år. Kaniner ligger vel
mellom her enn plass,men ble ikke spesi-
fikt nevnt, men hvem kan ikke skrive un-
der på at de kan finne ro og fred i kanin-
stallen . . .

Då eg kom ut på sjukeheimen med årets
første kull med kaniner, stimlet sjuke-
heimsbeboerne til vinduet og vinket.
Flere kommenterte at det var kjekt å få
se på noe annet - eller det var kjekt at
kaninene kom ut i år også. Sjølv prøver

Folkehelse på tvers av
generasjoner og kaninraser
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eg å skape tradisjon med å gjøre denne
type arbeid for omgivelsene mine. På
sjukeheimen er det vinduer fra de 4 av-
delingene ut på plassen der eg har satt
buret. Blir været bedre enn i fjor sitter de
eldre litt mer ute og holder kaninungene.
Flere av de eldre kan sitte i timer å klappe
på en kaninunge som slett ikke har noe
imot den form for aktivitet. Håndkle kan
være til hjelp, då kaninunger kan finne
det for godt å tisse på fanget; eller som
det heiter ”av skade blir man klok”.

Kaniner trekker til seg barn og unge, og
selv har eg unger i Selje Barnehage som
ikke ligger så langt fra sjukeheimen. Også
her har de spurt om når eg skal sette ut
kaninene på sjukeheimen igjen. De tar
ofte turer innom sjukeheimen for å se på
kaninene. Elles så er det lettere å få med
seg barnebarn og oldebarn med til sjuke-
heimen på besøk, når de forteller ungene
om at der er kaniner de kan se på og få
klappe på. Ungene som bur rundt sjuke-
heimen tar også turen innom for å se på
kaninene på ettermiddagen eller helger.

Eg pleier å variere med hvilken rase som
står i buret, så det er stort sett kaninunger
på 5 til 12 uker som står der.Vanlige folk
tenker ikke på samme måte som oppdret-
tere gjør, med tanke på eksteriør, rase-
preg, pels og kropp. Her er det bare for-
andring fryder. Selv har eg valgt å sette ut
kaninungene med mora, altså i den tida
før de skal avvennes. På den måten kan
de som ser på, få en peiling på hvor store
de søte små en gang skal bli. Når ryktet
går om at nå er det kommet nye kaniner,
er det lettere for å ta turen ned igjen, for
å se på de nye kaninene. De som jobber
på sjukeheimen ser etter at kaninene har
det bra, og enkelte kan ta kaninene inn
for at beboerne kan få ha dei på rommet
sitt ei lita stund. De kan fortelle at da er

det enkelte som lyser opp,og snakker om
krigen då kaniner var prima kost her på
bygda. Selvsagt varierer dette hvor be-
geistret folk er i kaninene, som med alt
annet som har med dyr å gjøre.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en trivelig og
god sommer, sammen med kaninene

- helsing frå Thor Øivind L.
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Tenkte jeg ville skrive litt om hvordan det
har gått med avlen denne våren . . .
Jeg driver med Alaska og har nå fått 4
kull, men det kommer flere. Det har gått
tålig bra, men jeg har mistet 4 unger. Jeg
mistet også ei mor da ungene var 5 uker,
hua døde av forstoppelse. Dagen før fikk
hua litt rogn og blåbærlyng, så dette var
merkelig greier. Jeg gir ikke løvetann til
ungene, av den grunn at jeg mener de
tåler det ikke og det kan skape problem
i tykk- og tynntarmen.
Jeg bruker redekasser til alle mine avls-
huer, og de har alle født ungene inne i
kassen. Fordelen med å bruke redekasse,
er at jeg har bedre kontroll, og så er det
veldig enkelt å bare ta ut kassen når du
skal sjekke ungene og eller å rengjøre
bura.Tar ut mora av buret når jeg skal ren-
gjøre.Når ungene er 7-8 dager rengjør jeg
i redekassen og går igjennom alle ungene
for å se om de er friske og ikke minst se
på størrelsen. De minste pleier jeg å ta
bort. - Nå i vår har jeg hatt en oppussings-
runde på bura mine. Jeg har rengjort godt
og så gitt dem et malingsstrøk.16 nye bur
har jeg også satt opp og de er nå ferdig
malte og klare for innsett av fravendte
unger.Totalt har jeg nå 30 bur. Legg mer-
ke til jeg har valgt å ha matskåla på veg-
gen og vann på dørene, da blir dyra mer
synlig. Jeg har stor høyhekk. «Snekker-

gubben-min»
skal lage 6
bur til og det
blir med skuf-
fer.
Husker godt
de to første
årene jeg star-
tet opp med
oppdrett av
Alaska,da mis-
tet jeg nesten
alle ungene.
Oppdrettere
gjør jo dette
på forskjellige
måter, så her
gjelder det
bare å finne best mulig ut av det. Jeg plei-
er å ta mange bilder av kullene hver uke,
da ser jeg hvordan hvert kull utvikler seg.
Min datter Cecilie har 9 bur og driver
med Dvergvedder. Dessverre mistet hua
alle de seks ungene ved fødselen. Da løn-
ner det seg å pare på nytt igjen etter 1-2
dager, da går det som ofte bra, og nå har
den 4. Hører at avlere som driver med
små raser har mistet en del - hva dette
kommer av - men det vet vel ingen.
Mange oppdretterne gir også opp etter-
hvert, og det er jo synd. Må bare prøve
å fortsette - da lykkes det til neste gang!
Ha en god sommer alle kaninoppdrettere - og
lykke til med utstillingene til høsten - Vi sees
på LUU på Momarken - Hilsen Anne Brochs

«Liten stallrapport» fra Anne på Spydeberg
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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,-   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



«Dverg-nytt»
Hei alle dvergkanin-venner!

Presentasjon av styret til Dvergkaninklubben
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Leder og kasserer er som tidligere nevnt
Hilde Krogedal, og jeg har vært med i
Jæren og Sandnes Kal. siden 1988. Hvilke
raser jeg har drevet med, leste vel de
fleste om i TK 6/2004, da vi ble presen-
tert som «Månedens oppdretter».
Men «siste nytt» i kaninstallen min, er at
de siste Bourgogne er solgt, som jeg har
hatt i stallen siden 1989. Jeg har nylig
kjøpt opp unger og voksne av Hermelin
brun zobel (totalt 18 dyr fra Olav Dalva).
Nå har jeg 16 avlshuer, 6 i brun og 10 i
blå.Årets avl er dårlig på de blå, lite unger
hvis jeg i det hele tatt får noen. De brune
gikk med unger når de kom til meg, og
dette ser bra ut til nå.Venter fortsatt flere
kull, så håpet er enda ikke ute. Sesongen
er ikke som forventet på de blå, som star-
tet med at vi måtte avlive ei hu som ble

syk da ungene var 10 dager, og disse ble
ammet opp. Nå ammer jeg opp to andre
unger, med at jeg holder hua på fanget og
putter ungene under. De finner fram selv
til matfatet. Eneste minus med dette er at
det er vanskelig å få min datter til å fôre i
helgene, så jeg har vært pent nødt til å ta
med kaniner på hytta. Heldigvis vokser
kaniner raskt.Til neste sesong,må jeg nok
bytte ut en del avlshuer.Dvergvedder har
vi endelig fått ett kull på og det ble med 6
hoppekaniner i forskjellige farger.

Nestleder er Turid Lien, som i hovedsak
bor på Frei i Møre og Romsdal (hun flyt-
ter en del etter hvor utdannelsen fører
henne). Frem til sommeren er Turid å
finne i Moelv, mens kaninene er hjemme
hos familien på Frei. Hun fikk sine første
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kaniner i 1990, 8 år gammel. Hun startet
med dvergkaniner i 1993, og avler i dag
Dvergvedder i varianten isabella, men har
også fargene brun siameser og madagas-
kar. Huene er gode mødre, men gir få
unger i hvert kull, kun 3-4. Dette gjør at
det ikke blir så store fremskritt i avlen for
hvert år. Det er også vanskelig å få tak i
nytt blod i de variantene, men har en
først begynt med et prosjekt er det ikke
lett å gi seg, før det er vellykket.Til nå er
det kommet et par små kull i hver variant,
og det skal bli spennende å følge med når
disse kommer kravlende ut fra reirkasse-
ne. I tillegg driver hun også med Hvit
Land. Er medlem i Møre og Romsdal Kal.

Sekretær er Svein Ødegård, han bor på
Varhaug og har vært med i Jæren og
Sandnes Kal siden 1987. Svein har tid-
ligere avlet på Tan, Belgisk Kjempe og
Wiener. Men nå, sammen med sine to
sønner Imre og Arian, er det Hermelin
viltgrå og Dverghare. Meningen var å kun
ha Dverghare i viltgrå. Men det er kom-
met andre varianter ut av paringene, slik
at det nå er i fargene: otter, svart, viltgrå
og rødøyet. I stallen er det nå 12 avlshuer;

5 i Hermelin, og øvrige er Dverghare,
4 viltgrå, 2 otter og 2 svarte.Det er til nå
kommet lite unger i forhold til paringer.
Alle huer har hatt en omgang, og nå me-
dio mai begynner de første med andre
omgang. Kun 3 kull så langt, 3 viltgrå her-
melin-unger, 2 Dverghare-kull på 5 hvit
r.ø. og 4 viltgrå.Avlssesongen er absolutt
ikke som forventet.

Styremedlem er Arild Netland, bor på
Hinna like utenfor Stavanger, og er med-
lem i Rogaland Kal.Tidligere leder av DK.
Han startet med organisert kaninhold for
10-13 år siden, og det har hele tiden vært
Hermelin. Startet med hotot, så chinchilla
og etter hvert svart, hollender, white i zo-
bel brun,white i svart og otter, altså totalt
7 forskjellige. Arild var «Månedens opp-
dretter» i TK nr 8/2005. For å få nytt avls-
materiell til stallen blir det noe import,
men det trenger ikke bli bra unger selv
om avlsdyra er bra. Denne sesongen kun-
ne han ønsket seg fler unger, men han er
fornøyd med de som er kommet.Arild har
mange tips å gi til andre oppdrettere, spe-
sielt når det gjelder hotot, og da er det
bare å ta kontakt. fler presentasjoner neste side
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8. - 9. juli: Alingsås
8. -10. september: Trøndelagen

annonse i dette TK

29. sept.-1. okt.: Møre og Romsdal
14. oktober: Oslo og Akershus
14. oktober: Rogaland
21. oktober:Tønsberg
3. - 5. nov.: LUU-06, Østfold Avlslag
17.-19. nov.: Trøndelagen

24.-26. nov.: Jæren og Sandnes
24.-26. nov.: Askim
8.-10. des.: EU-utstilling, Leipzig
13.-14. januar: Drammen
27.-28. januar: Haugaland
22.-25. febr.: LU-07, Stavernhallen
10. mars: Askim
17. mars:Tønsberg

Utstillinger meldes til: thsaue@online.no

Utstillinger - 2006/2007:

Landsutstillingen 2007, voksne dyr:
Avholdes i Stavern-hallen, 22.-25. februar

Arrangører: Larvik og Sandefjord, Grenland og Askim

Styremedlem er Arild Schonhowd, og
som også er vår webmaster, men er nok
bedre kjent for å være Sarpe-foreningens
«mann på nettet». - Arild er svært inte-
ressert i fargeavl, og har avlet med flere
raser og fargevarianter, som Liten Wiener,
Dvergvedder, Hermelin og Dverghare.

Varamedlem er Eldar Vestvold, som bor
på Gjerdrum og er medlem i Eidsvoll Kaf.
Han startet opp igjen med kaniner i 1999,
etter et opphold på 31 år. I sine yngre
dager drev han med Hvit Land, men i dag
avles det på ca 20 dyr i Hermelin hvit r.ø.,
og Dverghare hvit r.ø. På bildet til høyre
ser vi Eldars «store øyebikk»,Best in Show
på LU-2003. Men i år har det blitt skuffen-
de lite unger, kun 1-2 i hvert kull. Til nå
har han fått 23 unger på dvergene.
Eldar avler også på Fransk Vedder viltgrå,
og der finnes det lyspunkt. Han har nem-
lig fått frem 17 unger på to kull.Har noen
tips til han hvordan han kan få unger i
dvergene, mottas det med takk.

Så en oppfordring til alle medlemmer i
Dvergkaninklubben! - Skriv noen ord om
deg selv og mail meg, så kan flere i NKF
få vite hva nettopp du driver med. Dette
er også god reklame for den enkelte.

Til slutt ønsker jeg alle kaninvenner en
riktig god sommer! - Hilsen fra Hilde K.
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Askimforeningen har funnet det viktig å
holde forskjellige kurs for sine medlem-
mer: Kurs i Kaninstandarden, slaktekurs,
oppdretterkurs, osv. - nå var turen kom-
met til Datakurs. Kurset ble holdt søndag
14. mai vegg-i-vegg med kaninstallen til
familien Jørgenrud i Spydeberg, så etter
en stallvisitt med kanin- og burdiskusjon
startet vi opp PC-ene. Vi så igjennom
Powerpointpresentasjonen som Askim og
Omegn har laget før vi satte i gang med
kursing i NKF’s datasystem for stambok-
føring og utstillinger. Datasystemet ble
gjennomgått nokså detaljert før alle ble
sluppet løs ved tastaturene. Noen hadde
prøvd seg litt før og hadde inne en del
kunnskap og erfaring allerede, mens an-
dre var nokså ”ferske”.Vi lagde oss ”kurs-
utstillinger” slik at alle fikk trening i å
opprette en ny utstilling, legge inn dom-
mere og klasser, bestemme katalogsorte-
ring, legge inn innmeldinger, lage katalog,
skive ut veielister og andre utskrifter, leg-
ge inn bedømmelsesresultater og til sist
lage resultatlister.
Når man arbeider med dataprogrammer
så kommer det opp nye ideer til ny funk-
sjonalitet (vi er jo avhengig av at bruker-
ne kommer med innspill slik at vi får på
plass det som skal til av funksjoner for å
få et best mulig system).
Vi snakket også litt om nyhetene som er
på trappene: Først ut er nye Stamtavler
til NKF,men etter hvert kommer også mu-
lighet for påmelding (Excel). Som nevnt
her i TK før er det viktig at ALLE brukere
kontakter Datautvalget/Stambokfører, slik
at man får tilsendt siste versjon av pro-
grammet hver gang en skal ha utstilling.
Rask tilbakesending etter at utstillingen
er ferdig er derfor også meget viktig!

Bedømmelseskort
Kort som ikke passer i kortholderne har
vært et diskusjonstema. Vi har liksom

ikke helt kommet til bunns i denne saken
samme hvordan vi har klødd oss i hodet.
Vi fant nå en fullt ut brukbar løsning
på ”kortspørsmålet” på kurset. Det er
nemlig slik at mange har mulighet til å
forminske utskriftene. Har man korthol-
dere som er for de gamle kortene kan
man skrive ut kortene i 90% størrelse.
Ved å bruke mindre papirark passer da
kortene rett i holderne. Etter litt prøving
og feiling fant vi en praktisk løsning, men
dette fordrer altså at man har mulighet
for forminsking. Ring Datautvalget hvis
det er spørsmål om dette.
Denne søndag ble det 8 nye dataeksper-
ter i Askim og omegn. Geir Nordvik var
veileder og fikk et flott pledd og fore-
ningens T-skjorte. - Et veldig trivelige kurs-
arrangementer som ga både faglig og so-
sialt påfyll. Vi hadde det veldig kjekt alle
sammen og vårsola var prikken over i’en!
Takk for en flott dag! - Hilsen Kari, Kjell, Anne,
Bjørn, Annie, Jan, Knut Henrik, Johnny og Geir

«Nye dataeksperter» i Askim og omegn Kaninavlsforening

Foran fra v.: Bjørn Brochs, Knut Henrik Gulbrandsen,
Jan Holm, Kjell Jørgenrud og Kari Jørgenrud. Bak:
Anne Brochs, Annie Evensen og Johnny Lyshaug
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Marianne Nilsen Myki
Tønset gård, 2340 Løten

Tlf. 62 59 35 98 / 926 37 194
e-post: post@angora.no      www.angora.no
ANGORA til ullprod.+UII/produkter - Klipping

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå

WIENER hvit

Ullmottak Angora: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen

Hansgarden, 6638 Osmarka
e-post: hoeyning@online.no 

Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe

Tlf.mob. 907 63 767
E-post: rogehoe@online.no
REX i castor og chinchilla

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

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

Tlf. 51 62 17 48,  970 66 450,  51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland2@lyse.net

ALASKA - PERLE EKORN

Angora-oppdrett  -  Grethe Hansen
Ytre Sæbø, 5938 Sæbøvågen

Tlf. 56 37 22 82
e-post: ekrane@online.no

ANGORA til ullproduksjon, hvite og fargede

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.

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

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

Tor Håkon Berget
2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 53 / 971 25 321

Belgisk Kjempe i hvit, jerngrå, chinchilla
FRANSK VEDDER i hvit rødøyet

og hvit blåøyet, og chinchilla

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
HERMELIN hvit blåøyd og viltgrå

DVERGHARE       tove110@hotmail.com

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

Carina Tollefsen
Småberget 27, 4330 Ålgård. Tlf. 906 79 692

e-post: carina.tollefsen@lyse.net
www.dvergkanin.com

Hermelin i tan brun, tan sort, brun og viltrød

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

NKFs rekvisitasalg: Merketenger, skjema/
stambokblad, burkort (for avlshuer, ungdyr hu/hann, osv.).

Kontakt: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

LITEN SØLV

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

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

Bodil og Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats. Tlf. 911 90 945 
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund

e-post: oddelund@online.no
REX: Blå, Dalmatiner

Brynhild Bremer Viken 
Tødås, 7863 Overhalla

e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600

ANGORA

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69

ANGORA voksne/unger i flere farger
REX  -  TAN  -  HERMELIN

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68 

e-post: aklepaker@start.no
HOLLENDER - DVERGVEDDER viltgrå

LITEN HAVANA

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BLÅ WIENER

WIENER hvit (stor)

Thor Øivind Larsen
6740 Selje    e-post: tola72@online.no 

Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596 
New Zealand Red, Liten Tysk Vedder

Tan + dvergar

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974 
E-post: siri.lind@pcj.no

TRØNDER

Ellen og Gunnar Olsen
Asdalstrand 70, 3960 Stathelle.Tlf. 47320297

E-mail: braat-ol@online.no
Hjemmeside: http://home.online.no/~braat-ol/index.cfm
Dvergvedder mad. Hermelin blå zobel, hotot

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

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

1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400

1/8-side kr   300
Oppdr.ann.: kr 435
Bestilling på mail:
bjorn.egeland2@lyse.net

Annonsepriser:

Tilbud på Nordisk Kaninstandard frem til 1. august:

Kjøp 10 Standarder og få 5 gratis!
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Gjesteskribent: Hilde Elin Vestnes

Hei alle TK-lesarar -  Nå er det sommer!

Siden sist har jeg rukket å flytte med 2
unger, 2 hunder og 42 kaniner. Da jeg en-
delig fikk telt opp kaninungene var det
langt flere enn jeg hadde klart å forestille
meg på forhånd. Jammen bra at kaninstal-
len på skolen har god plass – dyra mine
har nå flytta inn der og skal bo der i juli
måned mens jeg får flytta ferdig, reparert
og bygga bur. Det kommer bare til å være
plass til 25-30 dyr her hos meg til høsten,
så noen må nok bøte med livet eller
selges. Jeg kan jo ikke ha alle dyra, selv
om vi gjerne skulle… Men selv om de
er søte nok nå, så er de heldigvis ikke så
søte lengre om noen måneder – og det
gjør det jo mye enklere å velge ut noen.

Av hermelin selges det meste som blir
”dårlig” til kjæledyr, men av russer prøver
jeg å få til en og annen middag, skjønt
det blir mye arbeid og lite mat med en så
liten kanin. Kommer vel til å utvide med
en større rase når jeg får tid og plass til
det om en del år. Men da skal jeg velge
noe litt mer vanlig enn det vi har!
Hittil i år er det blitt til det første kullet
på 5 russerunger, og et kull på 8 russer-
unger. De 2 andre russerhoene gikk det
galt med, de er parra på nytt og venter
seg i slutten av juni (bedre lykke neste
gang). I tillegg har jeg ei ung russerhoe
som skal stilles på Nes og ikke blir parra
før ho kommer hjem. De ungene blir
da ikke gamle nok til LUU, men de hol-
der akkurat til LU om alt går bra. Jeg,
som de fleste andre, avler jo med LUU

«Ein oppdrettars dagbok»

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:
Utstilling og kaninhopping, Skjetlein Vid. Skole

Leinstrand, 8. – 10. september 2006.
Åpen for medlemmer i NKF og omfatter klassene:

A – B – D – M – G* (*en gruppe pr utstiller)
Innmelding på lister/skjema - NB! Husk å påfør: Medlemsnr., Reg.nr., Farge, Vekt!

INNMELDING MÅ VÆRE POSTLAGT SENEST 28. AUGUST, OG SENDES:
Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger - E-mail: asbjgr@online.no 
Avgifter: kr 50,- pr ktl.nr + kr 10 i kl. G, sendes:Trøndelagen KAF., 7300 Orkanger.

Gironr.: 4270.13.59520. Alle avgifter må være betalt senest ved innlevering.
INNLEVERING AV KANINENE FREDAG 8. SEPTEMBER FRA KL 17 TIL 21.

Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper! 
Kontaktperson: Sverre tlf. 920 69 737. Utst. inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse.
Kaninhopping: Lørdag kl. 10.00: Øvelser: KL, KM, KV og poenghopp.
Påmelding innen 28. aug. til: Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger.
E-mail: havrevei@online.no   Avgifter: Kr 20 pr start, som betales før start.

Tilreisende hoppekaniner som trenger bur må melde fra. Spørsmål ang. hopping,
kontakt: Margot eller Terje tlf. 930 44 155. -  Premieutdeling søndag kl. 14.

Overnatting ved skolen, avtales med Margot Fiske Hokstad tlf. 72 84 55 26 / 926 10 307
For å komme til Skjetlein ta av i rundkjøringa på Klett. Kjør så like forbi Statoilstasjonen

og ta så av til venstre. Kjør ca. 50 meter og ta av til høyre. Følg skilting.
Velkommen til Leinstrand!  -  Hilsen Trøndelagen KAF
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og LU for øye, og legger opp til at ungene
fødes mellom 6. mai og 1. juli. Så går
det galt mer enn 2 ganger, så blir det jo
også problemer med at ungene ikke blir
gamle nok.
Av hermelinene har jeg et ”kull” med 3
unger, der de 2 viltgrå er hoa sine egne
unger, og den viltgule er adoptert. Det er
første gang jeg har prøvd noe slikt, men
heldigvis gikk det bra. ”Mor” tok seg av
ham også uten å nøle. Men kaniner er jo
ikke disponert for at unger havner i feil
rede ute i naturen, og derfor har de heller
ikke utviklet noen strategi for å avvise
fremmede kaninunger i redet. Det andre
kullet består av en viltgrå og en bourgog-
ne, mens det siste kullet viste seg å være
hele 6 levende unger! 2 viltgrå og 4 bour-
gogne. Ikke verst av en førstegangsmor!
Noe slikt får jeg vel neppe flere ganger
på hermelin… Ellers så venter mor til
den viltgule adoptivungen unger igjen
om en uke.Håper det går bra denne gang-
en. Det er vel egentlig bourgogne jeg
satser på av farge på hermelin, men for
å få frem dyr med riktig farge uten å bare
parre far X datter og sånn, krysser jeg inn
andre farger, slik at jeg avler frem bærere
først.Dette krysses tilbake på bourgogne,
og dermed spaltes ut teoretisk 50% bour-
gogne blant ungene i 3.-generasjon. Så
kullet med 4 bourgogneunger er jo egent-
lig en skikkelig jackpot! Mora der er også

ubeslekta med resten av de røde i stallen
min, så disse ungene har jeg andre dyr å
bruke på neste år – og da kan jeg parre
bourgogne med bourgogne.
Ellers er det jo typisk at jeg faller for raser
eller farger som få eller ingen andre har,
og dette gjør avlsarbeidet noe vanskelig.
Tro det eller ei, det var faktisk ikke plan-
lagt. Det bare ble sånn… Både på russer
og hermelin har vi falt for et enkeltdyr,og
tenkt videre avl ut fra det. Men det ville
nok vært mye lurere å finne ut hvilken
rase og eventuelt farge det finnes mange
oppdrettere og dyr av, og så velge ut fra
det – i alle fall når man er nybegynner…

God sommer fra Hilde Elin og kaninene!

Stella – beste hoa mi, med 2x94 poeng.
- blir spennende å se hva ho presterer på Nes

Kullet med 8 russerunger. - Tegningene blir
mørkere frem mot 3 -4 mnd alder

Jentene mine, Selene og Aurora, med sine to
hermeliner i bourgogne: Raichu og Pikachu
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Endringer i utvalget
Tor Arve Kristoffersen som i mange år har
sittet i Sportsutvalget har gitt oss beskjed
om at han nå vil ha avløsning. Dette er
meget synd for han har nedlagt en kjem-
pejobb.Tor Arve har som kjent hatt ansva-
ret for championatene.Vi takker Tor Arve
for innsatsen og ønsker deg tilbake ved
en senere anledning.

Anne Brochs kommer inn som nytt med-
lem i Sportsutvalget og hun vil nå få an-
svar for championatene. Anne kommer
fra Spydeberg og er nestleder i Askim og
omegn kaf. Vi ønsker Anne velkommen i
utvalget og ser frem mot et godt samar-
beide.

Søknad om championater
Poengkrav for championat er nå likt for
ALLE raser. Minimum oppnådd poeng:
3x95. NB: Gjør oppmerksom på at regi-
streringsbedømmelser teller også.

Vi må også be søkere om å merke seg
prisene som nå gjelder, da eier/søker kan
velge mellom følgende to alternativer:
Diplom og sløyfe: kr 85,-
Kun diplom: kr 50,-
Betaling:
Sett beløpet inn på NKFs konto, som
er 5104.05.16763. Dere må huske å opp-
gi hvem betalingen er fra og at det gjelder
championat - det er viktig!
Deretter sender dere søknad om cham-
pionat til:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg.
e-post: annebro@online.no
Søknaden MÅ inneholde kopi av 3 be-
dømmelseskort fra 3 godkjente bedøm-
melser. Kaninen må være bedømt av
minst 2 forskjellige dommere.
NB: Videre må det vedlegges opplysning
om hvem som er eier og hvem som er
oppdretter av den kanin det søkes cham-
pionat til.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug, leder

NYTT FRA SPORTSUTVALGET

Nye Championater:
498. Rex dalmatiner   0,1  4423/6P66   95-94,5-94     eier/oppdr.: Bodil+Odd Lundervold
499. Rex dalmatiner   0,1  5453/M485   95-95-95        eier/oppdr.: Bodil+Odd Lundervold
500. Rex dalmatiner   1,0  5481/M484   95-94,5-94     eier/oppdr.: Bodil+Odd Lundervold
501. Rex hvit r.ø. 1,0 4171/1A33 95-95-94,5            eier/oppdr.: June Årøe+Kim Kofstad
502. Rex hvit r.ø. 1,0 4152/1A32 95-94,5-94,5  eier: June Årøe+K. Kofstad/o.: Audun Holt
503. Rex castor  1,0 4241/T527  95-94,5-94     eier: Hege Botnen/oppdr.: Grete Årsvoll
504. Rex castor  0,1 4315/T685  95-95-94       eier: Hege Botnen/oppdr.: Grete Årsvoll
505. Tan svart  1,0  5362/F153  95,5-95,5-95,5  eier: Malin L. Berntsen/o.: B. Nordskog
506. Tan svart  1,0  523/G989  95-95-95   eier/oppdr.: Malin Lystvedt Berntsen
507. Alaska  1,0  561/0C53    95-95-95  eier/oppdr.: Anne Brochs
508. Alaska  1,0  542/G912    95-95-95  eier/oppdr.: Anne Brochs

Regler for Championat, se NKFs hjemmeside: http//:www.kanin-nkf.net
NB: Det er nå nye Championatregler (3x95 for alle raser).
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Nordisk Kaninstandard
med beskrivelse av 60 raser med fargebilder

Kr 375,- Bestilles hos Dagfinn:

tlf. 33 39 62 95
NÅ tilbud: Kjøp 10

Standarder og få 5 GRATIS!

Vi arrangerte slaktekurs 20. april 2006 i
lokalene til Jørgen-rud i Spydeberg. 18 av
lagets medlemmer var med denne tors-
dag kveld. Det var lagets medlem Åge
Bjerketvet fra Skiptvet som stod for det
kursfaglige. Åge er profesjonell slakter
hos Gilde i Oslo, så det var fint å lære av
en som kan sitt yrke.Åge hadde mye å for-
telle om: Forskjellige avlivningsmetoder
og hvordan vi flår og parterer et slakt.
Han tok fram alle organer, tarmer, galle,
nyrer, lunger og fortalte oss om hvorfor
kaniner har disse og hva som er oppga-
ven til det spesielle organ.
Det ble slaktet 2 kaniner, en hanne og en
hoe. Dette for å se om det var noe for-
skjell med å flå disse - og det var det!

Diskusjoner hadde vi: Om hva vi kunne
se etter for å se om dyret var friskt,og om
hvor lenge det skulle henge før det ble
lagt i fryseren. Spørsmål ble stilt hele
tiden,så det var en meget aktiv gjeng som
var tilstede, og mange av våre kvinnelige
medlemmer var av de mest aktive og satt
lengst fram ved slakteren. Til slutt viste
Åge oss sliping av kniver og med bruk av
brynet.Kurset tok noe over 3 timer.Dette
er en type kurs som alle som driver med
oppdrett burde vært med på, som sagt
lærerikt,også for de som hadde slaktet før
og selvsagt for nybegynnere.Så en takk til
Åge for kurset - dette kunne du virkelig.
Etter kurset så var det kaffe og kaker, og
praten gikk livlig rundt bordet.

Slaktekurs i Askim og omegn Kaninavlsforening
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Trøndelag Hoppeklubb, eller TLHK, ble
dannet 12. september 2004 av Line Stens-
land og Sunniva Tusvik. Klubbens mål
var og er fortsatt: Forbedre hoppemiljøet
og nivået i Trøndelag. - Dette har krevd
masse tid og krefter fra de få medlemme-
ne i klubben, men den dag i dag kan vi
med stolthet si at vi er en klubb som vir-
kelig kan hevde oss i toppen.Vi kan vise
til strålende resultater på NM, med flere

medaljer og topplasseringer. Spesielt er
vi stolt over NM Rett-05, hvor TLHK var
representert på alle tre pallene.

TLHK har medlemmer spredt over hele
Trøndelag, og enda litt lenger. Dette har
ført til at TLHK har arrangert konkurran-
ser på mange forskjellige steder, så det
skal komme medlemmene til fordel.
Kjernen sitter allikevel i Verdal (også
kjent som Lotto-bygda), hvor alt av hin-
dermateriell og annet er oppbevart.
TLHK er for tiden 13 aktive medlemmer,
og det er en skikkelig trivelig gjeng! Vi
har ofte fått hørt at TLHK-konkurranser
er skikkelig trivelige og morsomme kon-
kurranser, noe vi tror har en sammen-
heng med at vi hele tiden kjører en veldig
avslappet tone, samt at alle deltar med ett
eller annet, når det gjelder dette med å
hjelpe til. Vi prøver å gjøre hver konkur-
ranse til noe eget, finne på morsomme
navn, slik at vi med letthet husker de
forskjellige konkurransene.
Da TLHK ble dannet, hadde klubben

TRØNDELAG HOPPEKLUBB
– En liten presentasjon av oss i TLHK

Ørehavnas Little Rockstar og Sunniva TusvikIda Kjelsli og Liagardens Ch Tiril slapper av

Sosialt samvær på TLHK-konkurranse
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nesten ingen elitekaniner eller dommere.
På grunn av arbeidet vi har lagt ned, har
vi i dag nok til sertifikat i alle NM-grener.
Vi arrangerte også dommerkurs under
Svennings Cup 05, og i dag har vi 6 dom-
mere. Oppskriften på vår suksess (tror
vi), er å sette opp hyppige konkurranser,
med mange/doble klasser og med svært
liten startavgift, eller gjerne gratis. Dette
fører til flere pinner, flere kaniner som
konkurrerer om å få de, og etter hvert et
meget høyt nivå.

Trøndelag Hoppeklubb er
årets arrangør av kanin-
hopperenes Sommerleir,
og vi ønsker alle kanin-
hoppere fra fjern og nær,
hjertelig velkommen til
både en trivelig konkur-
ranse hos oss, samt et fint
besøk i trivelige Trønde-
lag!

På vegne av TLHK
- Rebekka Haga, sekretær

Fires Ch Almaz av Liagarden
og Rebekka Haga

Bildet til høyre er fra et
stevne for noen år tilbake

Vinnere av Svennings Cup 06:
nr 1: Sunniva Tusvik og Bredes Special Elixir,
nr 2: Annicken Valseth og Vannkantens Lost

in Empires og nr 3: Ingvild Lønvik og
Dalholens Highball av Liagarden

Svennings Raffing av Brightning
- eier Emilie Mossevik
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 20. juni 2006
Totalt: 813 (440 - 237 - 136)

Askim og omegn Kaninavlsforening    41
Leder: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
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   7
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    45
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    19
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
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    29
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529  
Sekr.: Roar Strand, Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 980 12 020.
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Møter: 3. tirsdag i mnd. (ikke juni og juli). Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: www.ekaf.tk 

Glåmdal Kaninforening 32
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkelia 26, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859  (all post sendes leder). e-post: hilhaake@start.no
Sekreter: Caroline Eriksen, Ospelivegen 38, 2100 Skarnes
Kasserer: Heidi Haugan, Herkulessv 96, 2165 Hvam
e-post: hehaugan@online.no

Grenland Kaninavlslag    11
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smiev. 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien,
e-post: svein.clausen@online.no   tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien.

Haugaland Kaninalslag    19
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 911 90 945
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    5

Indre Østland Kaninavlslag  43
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    57
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.: Geir Nordvik, Føyrliv. 8, 4317 Sandnes,
tlf. 930 58 067. e-post: geir@unitech.no
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  13
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrrist, 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   12
Leder/Kass.: Anita Løveseter, Bunkebergv. 358A, 3850 Kviteseid,
tlf. 35 05 40 14.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Pb. 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
All post sendes sekretær.

Moss og omegn Kaninavlsforening   11
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.:
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.

Møre og Romsdal Kaninalslag     60
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf: 71 52 34 45, mob.: 930 94 213
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 99040939
e-mail: stigmeis@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6355 Kortgarden,
tlf.: 71 24 23 60, mobil 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
e-post: kristino85@yahoo.com
Hjemmeside: http://morekal.vze.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    42
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      51
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. -  kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Hilde Torp, e-post: hitorp@organizer.net 
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.no
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Rogaland Kaninalslag     25
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
Nestl.: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
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 måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
Hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog

Sarpsborg Kaninavlsforening    84
Leder: Kent Rune Eriksen, Rolighetsv. 47, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 916 05 757. e-post: kreriksen@norgesbuss.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69
Sekr.: Marie Gunhildrud, Berghornes, 1743 Skjeberg,
tlf.: 934 52 287, e-post: mgunhild@online.no
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 tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Hopping: Christine Ringstad, Skogstrandv. 56, 1615 Fredrikstad,
tlf.: 95836489, e-post: cissaringstad@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     25
Leiar: Edvin Jacobsen, 6993 Høyanger, tlf. 57 71 32 95  /  917 12 091
Sekr./nestl.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Kass.: Signe Kolrud, Ålhus, 6847 Vassenden, tlf. 57 72 75 06
Styrem.: Øystein Osland, 6800 Førde.
Styrem.: Steinar Aase, Sunde, 6800 Førde.Tlf. 57823541  /  97733473
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    25
Leder: Poul Christensen, 4934 Nesgrenda, tlf. 37 16 02 52
Nestl.: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461
Sekr.: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Kass.: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes, tlf. 915 65 472
Post sendes sekretær Nils Per Igland,Tønnesøl, 4886 Grimstad
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa kl 19.00

Trøndelagen Kaninavlsforening    60
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: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, tlf. 72 42 65 20,
e-post: algunnes@frisurf.no
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     64
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kasserer: Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, tlf. 33 36 55 65
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenvn. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  997 76 181 . e-post: awilmann@furst.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, Rolighetsv. 47, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 916 05 757. e-post: kreriksen@norgesbuss.no
Kass: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 18
Leder: Anne Berit Grasbakken, Slovarp, 2630 Ringebu,
tlf. 61 28 11 23  /  995 40 871    e-post: trsaeth@online.no       
Nestleder (og livdyrformidler): Reidun Pettersen, 1690 Herføl,
tlf. 69 37 88 67  /  958 10 325     e-post: thorstpe@online.no     
Kasserer: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
tlf.: 22 71 33 61  / 926 17 325      e-post: ellen@cafebar.no 
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42 / 625 92 943     e-post: angora.i.saksen@tele2.no 
Styremedlem: Nina Lien, Kastellvn, 2080 Eidsvoll, tlf. 911 51 937
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: 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 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnet.no
Nestleder:Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
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:Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3, 7650 Verdal,
tlf. 74 07 68 46 / 476 37 714    e-post: sunnivatusvik@hotmail.com
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
e-post: hilde@kleppnet.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 
bjorn.egeland2@lyse.net

oppgi fødselsåret på juniorer
Hvis brev, bruk postadresse:
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Telefoner: 970 66 450
51 67 19 00  -  51 62 17 48

Gå i gang med kurs til
høsten! Dere vil få støtte

og penger i kassen!
Se på internettsiden:
www.naturogmiljo.no


