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KANINAVL
«Workshops»
Vi får stadig nye uttrykk og ord å forholde
oss til, og «Workshops» har en tid nå blitt
flittig brukt i andre organisasjoner. Jeg
tolker det dithen at ordet skal virke mer
spennende og tiltrekkende. Uttrykk som
«kurs og arbeidsgrupper» har vel ikke
lenger den samme appell? Kan det være
noe for oss kaninfolk at vi steller i stand
Workshops under våre landsutstillinger?
Under siste LU i Letohallen, så kan en vel
si det ble arrangert to «Workshops», det
ene var «Kurs i fargegenetikk» og det andre var Felleskjøpet som hadde foredrag
om deres fôrprodukter, og selvsagt med
fokus på kaninpellets og med spørsmål
og forklaringer omkring fôret. Men med
15-20 personer som møter opp på hvert
av disse to gode tiltak, så kan en vel ikke
så at når kaninfolket er på LU, benytter
seg av å få tilført nye impulser eller lærdom, som det her ble tatt initiativ til.
- Oj, det glemte jeg helt ut, sa noen, når
de hørte at det hadde vært et foredrag
omkring fôring. Vel, vel, det er jo lov å
glemme, men hadde dette fenget mer
med å flette inn ordet «Workshops»?
Juniorene sier de ofte blir forsømt, og det
har vært snakk om å prøve å lage til en
samling for juniorene i forbindelse med
landsutstillinger. Her kan en f.eks. sette
fokus på en enkel måte med å ha enkle
og lett forståelige emner:
«Workshops» i enkel avlslære
«Workshops» i forståelse av bedømmelse
«Workshops» i fôring og fôrtyper . . .
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Forord:
Bjørn Egeland

eller - «Workshops» i utstillingsavvikling.
Nå vil vel kanskje noen si at det ikke er
så mange juniorer til stede på landsutstillinger, men da kan vi ha «Workshops» i
hvordan vi seniorer skal legge opp til en
lærerik juniorkveld når vi kommer hjem.
Vel, det er sikkert nok av emner å ta tak i
og det er flere som er kompetente innen
vår organisasjon til å være innleder(e) for
slike «Workshops». Etterpå må jo tilhørerene selv være engasjert med å stille spørsmål og danne «Work-grupper».
Men det dreier seg da først om noe planlegging og at det er noen som er interessert i være «Workshops-deltager».
Samtidig må jeg også denne gang komme
med påminnelsen om å arrangere kurs
gjennom Natur og Miljø! Nå er også timetilskuddet for lokalt studiearbeid økt fra
kr 40 til kr 56 pr studietime. Det er noen
foreninger som er i gang med kurs, og
dere må huske på å avslutte disse og å
sende inn sluttrapport, det er viktig! Blir
det «sommel» her, så kan dere faktisk miste retten på pengene. Dere som ikke er i
gang med kurs, vil jeg bare si: Gå i gang!
Se på internettsiden: www.naturogmiljo.no
Feil tannstilling og som dermed forårsaker
voksetenner hadde vi inne en artikkel om
i TK nr 2, 1999. Jeg har ikke tolket dette
som et problem i vår kaninverden, men er
visstnok det innen dvergrasene? En interessant artikkel finner dere på side 10.
Da ønsker jeg dere en fortsatt god sommer! For, sommer det er det enda . . .
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M å n e d e n s o p p d re t t e r :

J o h a n Vi k e r
Vi skal denne
gang til Østfold - og utenfor Fredrikstad
bor Johan
Viker landlig til
på Gressvik.
Her har Johan
hatt kaniner
siden guttedagene. Johan
har vært medlem i to perioder, først fra
1957 til 1974.
Så ble det 20
års opphold
med kaniner,
men fra ‘94 var
han tilbake
igjen . . .

Med far på landbruksmesse i 1957
Johan er oppvokst på et småbruk, og fikk
sin egen kanin å ta ansvar for som ganske
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f r a G re s s v i k
det gikk slik til at Johan
byttet bort noen høner
med Eli Winum i 1994
og fikk kaniner igjen.
For Johan var blitt sjarmert av Eli’s Belgiske
Harer med sitt myndepreg og blanke pels
- og dermed kom kaninavlsinteressen tilbake
tekst: Bjørn Egeland
foto: Anne Brochs

liten gutt. En vårdag i 1957 fikk Johan
være med far til Oslo, de skulle på landbruksmesse på Ekeberg. Der hadde NKF
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I stallen er de fleste bur (48 stk) bygget opp slik som dette. Hvert burrom er på størrelse 45 cm
bredde x 45 cm høyde og 90 cm dybde. Bura har 45 cm trebunn i forkant og 45 cm nettingbunn
i bakre del, hvor en kan se at et skrått gjødselbrett fører skitten ut på baksiden av stallen.

stand og Johan ble interessert i avl med
rasekaniner. Han meldte seg inn som
direktemedlem i NKF, så da var Johan i
gang, det ble avl med Hvit Land. - Noen
år senere skulle Johan ut i arbeidslivet og
han fikk jobb som røkter på en rev- og
minkfarm og hvor farmeieren også var
en kjent kaninoppdretter, Jon Nøklestad.
Dermed ble Johan med i Fredrikstadforeningen og ble også interessert i flere andre raser. På midten av 60-tallet drev Johan med raser som Hvit Land, Liten Chinchilla, Fransk Vedder og Blå Wiener. Ikke
alle rasene samtidig da. - Men jeg har sett
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litt i mine gamle TK og finner i 1971 at
LUU blir arrangert av Tønsberg og Sandefjord på Myrvang i Stokke, og LUU’en blir
vunnet av et enkeltdyr, Fransk Vedder, hu,
57 poeng - og eier - Johan Viker! Johan
blir også nr 4 med stamme Hvit Land i
168 p, så det er beste resultat på en landsutstilling til nå, når det gjelder kaniner.
For Johan er også en ivrig oppdretter innen høns og driver med den vanskelige
rasen Jærhøns. Johan har vunnet landsutstilling for høns 2 ganger, og det er jo
ikke værst gjort med en rase som for en
del år siden nærmest var utryddet.
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En kaninoppdretter vender tilbake
Johans første periode med kaniner var fra
1957 til 1974. Men som vi har nevnt og
ser på de to bildene nederst på side 4, så
må Johan alltid ha noen dyr å stelle med.
Interesse for høns har Johan hatt hele tiden, og har nå 30 Jærhøns og noen Wyandott’er (det har jo ikke blitt noe avl i år
da, grunnet fugleinfluensaen). Og så har
Johan 20 vakre Dvergpapegøyer, som er
til «pynt» i en voliere utenfor kaninstallen. Men tilbake til kaninene, så ble denne
historien om «en oppdretter som vender
tilbake» . . . - Det var Eli Winum som kom
og skulle kjøpe noen høns. Eli drev med
Belgisk Hare, og så ble det slik at de heller
byttet dyr med hverandre. Dette var i ‘94
og dermed var Johan i gang igjen som
kaninoppdretter. Det passet jo bra, sier
Johan, da fikk jeg med meg LU-97, NKFs
100 års jubileum. Der ble det best i rasen
i Belgisk Hare med 284 poeng og nr 39,
og i Hvit Land ble det 283 p og nr 45.
Belgisk Hare synes Johan er en veldig stilig og vakker rase, men legger til at han er
veldig svak for Hvit Land, så han «putlar»
litt med den også. Har i år tatt fram 2 kull
med Hvit Land og regner med å ha 10 hvite å stille med når utstillingene begynner.
Det er helst harene det satses på og der
har Johan vel 50 ungdyr. - Men flere har
sikkert lagt merke til at Johan også satser
litt «utradisjonelt» - da han er veldig svak
for nasjonale raser, slik at innen kanin så
begynte Johan for noen år siden med
Trønder. Her sier han at det var veldig
vanskelig å få kjøpe avlsdyr på utstillinger. Tilfeldig kom han over noen Trønderkaniner på et gårdsbruk i Oppland. Johan
satser en del på Trønder og har også i år
tatt fram vel 50 unger. Men rasen avler
meget ujevnt. Flere blir svarte, noen får
for mye hvitt og også med hvitt bles.
Kroppsformen trenger forbedring og til
hjelp der bruker Johan Blå Wiener. Men
6

Belgisk Hare hann, som var den beste Johan
avlet fram i fjor. Den ble utstilt 10 ganger
- og bedømmelsene . . . 10 x 96 poeng!
- og 3 ganger ble den Best in Show.
En skulla da gjerne tro at denne hannen i år
er faren til nesten alle avkom, men den er
ikke brukt noe særlig i avlen i år, da faren til
denne ble brukt mye i fjor, og Johan er av
den oppfatning at en skal helst unngå innavl.

dette går nok igjen utover de hvite stikkelhår som en Trønder skal ha, og disse
skal jo også være gjennomgående og
jevnt fordelt - nei dette å avle med Trønder er ingen enkel oppgave, sier Johan.
Til avlsbur benytter Johan store trebur,
som står på motsatt side av nettingbura
inne i stallen. Av disse har han totalt 18
burrom og hvert burrom er forholdsvis
store, så her går også ungdyra sammen
etter at han har tatt vekk mora. Utenom
har Johan også noen bur ute, slik at totalt
har han 90 burrom.
Fôring
Johan bruker mye høy og kvist. Av kraftfôr gir han «Drøv Moderat» og blander i
«Hest Sport», som han mener er bra for
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pelsen, altså han bruker ikke kaninpellets. Men mye kvist går med om
vår og sommer, for da klipper Johan
ned nesten alt han kommer over av
lauvtrær på den landlige eiendommen. Høst og vinter blir det å «putte
inn» både gran og furu. Det er særlig
harene som nesten hver eneste dag
blir aktivisert med å få sitt trevirke
å jobbe med. Johan sier at å legge
inn mye kvist til harene, er en god
måte å holde dem i form på. - «Det
er bedre de fyller magan med kvist
og greiner, eller at de feiter den opp
med kraftfôr» - er Johans mening.
Godt høy har de også tilgang på året
rundt, og de voksne dyra får også
noe grønt, men gir ikke det til ungdyra. Har vært plaget noe med at
ungdyra får tynn avføring og hvor
dette fører til at de dør. Dette utslaget med dårlig avføring varierer.
En sesong er det helt borte, så kan
det komme igjen året etter, på dyr
som ser ut til å være helt friske, men
plutselig får de dårlig mage. Får leve
i håpet om at jeg en dag skal finne
ut av hva det er for noe, sier Johan.

Veldig hyggelig å avlegge Johan et stallbesøk, sier
Anne, han er en erfaren oppdretter. Uansett er det
alltid nyttig å utveksle erfaringer med hverandre,
det viser seg faktisk at alle har en mening om avl

Johan ser fram til en ny utstillingssesong - og med spenning fram mot første store «dyst»,
LUU’en på Mysen, så får en se om det er kommet fram noen gode kvalitetsdyr i år da . . .
Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006
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«Ein oppdrettars dagbok»
Gjesteskribent: Hilde Elin Vestnes
Hei igjen - alle kaninvenner!
Når bladet blir lest er vi endelig på plass i
hus med alle kaninene våre - det har vært
en lang prosesss med riving, demontering, montering og bygging av kaninbur,
men nå er det endelig gjort, og bilder
kommer i neste TK.
I dette nummer har jeg lyst til å fortelle
litt om ferien vår - og det er jo med oss
som med andre kaninfolk, er det sommer
så ser vi på kaniner . . .
Riktignok ikke så mange, men mange nok
når man har leilighet i et borettslag og
huser kaninene sine i en redskapsbod i
en carport. Sånn til hint for alle som
drømmer om flere kaniner - sett fantasien i sving. Jeg snakker selvsagt om min
venninne i Østfold,Alexia Sand Knudsen,
eller Alfa, som jeg og de fleste andre kjen-
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ner henne som. Hun driver med Hermelin, hvit rødøyet og «black and white».
Siden Alfa «bare» har 12 bur i redskapsboden sin, pluss noen utebur, begrenser
dette antallet kaniner hun har, men kvali-

Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006

teten er det ikke noe å si på. Heller ikke
stellet, der fikk kaninene mat 2 ganger
om dagen, pluss snacks innimellom, for
ikke å snakke om at alle får gulrot på lørdager.
Siden boden enda ikke var kommet opp
da jeg var der (hun har flyttet, men boden
er oppe nå og i bruk), tok jeg heller bilde
av et flott utebur som hun låner av en
venninne. Dette buret viser hvordan det
kan gjøres hvis man legger litt ekstra arbeid i det og ønsker noe som ser presentabelt ut på en fasade. Jeg har i alle fall lyst
til å lage noe lignende selv i fremtiden.
Jeg tok også bilde av to av hennes hermelingutter, en hvit, som vi forøvrig hadde
med oss resten av ferien og trolig eneste
kanin som har bodd i Dyreparken Kristiansands Hundekennel? Den ble solgt her
på Møre, så jeg tok den med oppover.
Den andre er en av Alfas favoritter, «black
and white» 95 poengs-gutt, ved navnet
Cornelius. Ho håper nå at barna hans skal
gjøre det noenlunde på LUU. Ekstra spennende er det siden dette er hennes første
kull i den varianten.
Et bilde av en Dvergvedder-gutt i «black
and white», måtte selvsagt også få være
med. Det er en gutt som Alfa håper ho
skal få trene kaninhopp med etter hvert
(utstillingskanin er han vel neppe med
92,5 poeng). Men personlighet, det har
han! Ungene mine hadde stor glede av å
lufte han ute, sånn i mangel på våre egne
kaniner. Å være borte i hele 9 dager fra
kaninene våre holdt ganske hardt.
Alfa har forresten ikke egen merketang,
så mens vi var hos henne tok vi med
kaninungene til Tove Olsen i Fredrikstad,
«Haredalen kaninoppdrett», for å merke
dem. Mens vi var der tittet vi selvsagt
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på hennes planløsninger og kaniner, men
dessverre lå fotoapparat hjemme hos Alfa
da, så bilder ble det ikke . . .
Tove hadde i alle fall mange fine kaniner
i Hermelin og Dverghare, og i forskjellige
varianter. Spesielt godt likte jeg selvsagt
Toves hermelingutt i russertegning, men
der var også blå og brun zobel, viltgrå og
hvit rødøyet. Ungene mine var derimot
mest opptatt av Toves ender, som akkurat
da hadde andunger - og de var søte de!
Dessuten har Tove en mann som er flink
med hammer og sag! Verdt et besøk for
å se på burløsninger.
Og ellers hjemme i min egen stall, så har
vi i år fått bare 8 levende kull med kaninunger her hos oss, totalt 33 unger, fordelt
på de to rasene jeg driver med, Russer og
Hermelin. Dessverre er størsteparten av
ungene faktisk hanner, av 11 hermeliner
var det 9 gutter og 2 jenter - «sukk». Men
med mange gutter å velge i, så håper jeg
det også vil synes på resultatet når utstillingssesongen begynner.
Hilsen Hilde Elin og kaninene
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ARVELIG BITTFEIL HOS KANINER
ved Christine Thomassen (veterinær MDNV og medlem Oslo og Akershus Kaf.)

Innledning
Bittfeil hos kanin dukker opp med jevne
mellomrom, og er et kjent og alvorlig problem for flere. Som det fremkommer i artikkelen, er problemet størst innen oppdrettere av dvergrasene. Grunnen til dette skal være at f.eks. avlere innen Dvergvedder har drevet langvaring innavl for å
få fram et rasetypisk kort og kompakt
snuteparti og hodeform. Temaet, «voksetenner/bittfeil» blir med jevne mellomrom diskutert på diverse kaninfora. - Det
er mange ulike meninger om årsaker og
hva som bør gjøres for å forebygge og
ikke minst hindre spredning av bittfeil.
På denne bakgrunn har jeg foretatt noen
litteratursøk om bittfeil på internett. Her
følger et sammendrag av søket. For mer
informasjon henvises til referansene (se
oversikt 1 - 7 på slutten av artikkelen).
Takk til Sølvi Lysfjord for verdifull diskusjon om temaet.
Årsaker til bittfeil
Det er flere årsaker til bittfeil hos kanin.
Bittfeil kan skyldes en arvelig (genetisk)
defekt, feil diett, mekanisk skade, tanninfeksjon eller sekundært til systemsykdommer (ref. 3). Arvelig bittfeil er mest
vanlig hos dvergkaniner (ref. 1).
Den genetiske formen for bittfeil er et resultat av mandibular prognathism (MP)
(ref. 3 og 5) som betyr at underkjeven er
for lang i forhold til overkjeven. Den genetiske defekten gir en unormal kort
overkjeve (ref. 6). Dette medfører underbitt, og er trolig den mest vanlige arvelige
sykdommen hos kanin (ref. 3).
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Hos kaniner med MP, vil underbittet bli
synlig fra ca 3 ukers alder (ref. 2 og 4) og
senest før ett års alder (ref. 3).
Systematisk avl for å få fram rasetypiske
dyr har ofte resultert i anatomiske forandringer som kan medføre sykdom. Forandring av hodeskallens form kan forandre
tennenes kontakt- og sliteflate. Det mest
åpenbare eksempelet er hos dvergveddere, der kjevelengden er blitt forkortet.
Forandret kjeveform resulterer i malocclusjon av fortennene. Malocclusjon er
det latinske ordet for - unormale tyggeflater.Tennene vokser og vokser, fordi de
ikke slites ned på normal måte (ref. 3 og
5). Malocclusjon blir ofte først oppdaget
i fortennene i form av underbitt (ref. 3).
Ubehandlet vil overveksten føre til at fortennene i overkjeven vokser ned i underkjeven og fortennene i underkjeven vokser opp under kaninens nese.
- Se bildet:

Hvis ikke fortennene blir behandlet, vil
det også bli problemer med jekslene. Livslang kontroll og korreksjon eller fjerning
av tennene er eneste mulige form for behandling. Den beste løsning er å avle på
kaniner med normal kjeveform (ref. 3).
Den genetiske defekten MP, som igjen
fører til bittfeil er godt dokumentert hos
kaniner (ref. 5).
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MP er en genetisk defekt med enkel autosomal (gendefekten er på kroppskromosomene og ikke på kjønnskromosomene)
recessiv (vikende) nedarving med ufullstendig penetrans (ref. 2 og 7).
Begge foreldrene må være bærere av gendefekten for at avkommet skal kunne få
MP og bittfeil (ref. 3).
Dersom begge foreldrene er bærere, vil
statistisk sett 1/4 av ungene få gendefekten fra begge foreldrene. Dette tilsvarer
de recessive fargegenene som bestemmer
kaninens farge, der for eksempel en kanin
med to anlegg for blått (ett fra hver av foreldrene) får blå farge. Men gendefekten
som gir MP har ufullstendig penetrans.
Det betyr at ikke alle kaninene som har
arvet gendefekten fra begge foreldrene
vil utvikle for kort overkjeve og bittfeil.
81 % av kaninene som har fått gendefekten fra begge foreldrene vil utvikle kjeve/
tannsykdommen (ref. 3).

ten for at det skal kunne oppstå arvelig
bittfeil på ungene (arvet gendefekten fra
begge foreldrene). Foreldre med bærerstatus har fått gendefekten fra sine foreldre igjen. Ideelt sett bør derfor hele
slekta/linja tas ut av avl.
Men da må oppdretteren anskaffe nye dyr
med ukjent bærerstatus mht bittfeil. Å ta
inn nye dyr representerer generelt en
sykdomsrisiko fordi de nye dyras helsestatus ofte ikke er kjent. Dette gjelder
både bærerstatus for arvelige sykdommer
og at dyra kan være friske smittebærere
av alvorlige bakterie- og virussykdommer.
Ingen av ungene fra et kull med bittfeil
avles på fordi ungene kan være bærere
av bittfeilen selv om de har normalt bitt
(statistisk sett vil 50 % av ungene i kullet
bli bærere).

Alternative strategier
for håndtering av arvelig bittfeil
Hva bør oppdretterne gjøre på bakgrunn
av forannevnte kunnskaper?
- Sølvi og jeg skisserer her fire ulike måter
å håndtere arvelig bittfeil på:

Testparring mellom en kanin med arvelig
bittfeil (to defekte anlegg) og en kanin
som kanskje er bærer av gendefekten (ett
defekt anlegg) er ingen sikker testmetode
for bittfeil. Dersom det ikke kommer unger med bittfeil etter testparringen, betyr
det ikke at den ”mistenkte” kaninen ikke
er bærer av gendefekten. Statistisk sett vil
en slik testparring føre til at halvparten
av ungene arver gendefekten fra begge
foreldrene. Men denne 50 % sannsynligheten for at avkommet får to defekte anlegg gjelder pr 100 dyr og ikke pr kull.
I tillegg kommer ufullstendig penetrans
som fører til at ca 19 % av dyrene med to
defekte anlegg likevel får normal kjevelengde og korrekt bitt.

«Skisse 1»: Den ideelle sykdomsbekjempelse vil være at både far og mor tas ut
av avl - hvis en eller flere av ungene i
kullet får bittfeil. Begge foreldrene må
være bærere av den recessive gendefek-

«Skisse 2»: Et annet alternativ er at både
mor og far tas ut av avl hvis det blir bittfeil i kullet, samt at hele kullet ikke avles
på. dette blir tilsvarende første alternativ,
men slekta/linja tas ikke ut av avl.

Med ufullstendig penetrans vil statistisk
sett ca 19 % av de 25 % som har fått den
recessive gendefekten fra begge foreldrene (homozygot reccessive) ikke få for
kort overkjeve og bittfeil. Dersom en slik
kanin med dobbel gendefekt uten bittfeil
brukes i avl, vil alle avkommene arve gendefekten, dvs. bli bærer av gendefekten.
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«Skisse 3»: Et tredje alternativ er å kun
ta unger med synlig defekt (bittfeil) ut av
avl og avle videre på foreldrene og de
andre ungene i kullet. Da har man akseptert at bærere av gendefekten finnes i linjene og at det vil kunne dukke opp bittfeil av og til. Dette vil være en sykdomshåndtering tilsvarende andre arvelige defekter som dobbeltdverger og maxfactor.
«Skisse 4»: Et fjerde alternativ er å også
beholde unger med bittfeil. Men dette
krever som nevnt ovenfor hyppig og livslang kontroll og trimming av tennene.
Ingen av artiklene i litteratursøket anbefaler avliving av dyr med bittfeil, men sier at
de ikke skal avles på. Artiklene fokuserer
på stadig mer avanserte behandlingsmetoder. Ut fra hensyn til dyrevelferd mener
jeg det eneste riktige alternativ er å avlive
dyr med kjeve- og bittfeil som medfører
overvekst/feilvekst av tennene.

Referanser:
1. The rabbit. Anna Meredith MA VetMB CertLAS MRCVS.
Head of Exotic Animal Services. Royal (Dick) School of
Veterinary Studies. University of Edinburgh.
http://www.aquavet.i12.com/Rabbit.htm
2. Gastrointestinal Diseases. Comparative Medicine
Program 2002 .MU College of Veterinary Medicine.
http://www.radil.missouri.edu/info/dora/rabbpage/gI.html#VI
3. Rabbit Dental Disease. Susan Brown, DVM, Midwest
Bird & Exotic Animal Hospital Westchester, IL 60154
From Pet Care Forum/Veterinary Hospital on Veterinary
information network (www.vin.com)
http://www.rabbit.org/ chapters/sandiego/
health/dental_disease.html
4. Dental problems i rabbits. The Veterinarian.
http://www.theveterinarian.com.au/
clinicalreview/article131.asp
5. FAQ Teeth. Caroline Hyden. Rabbits United
http://forums.rabbitrehome.org.uk/viewtopic.php?t=5553
6. Care of Rabbits. Overgrown Teeth.
http://www.ahc.umn.edu/
rar/mnaalas/rabbits.html#malocclusion
7. Mandibular prognathism in the rabbit: discrimination
between single-locus and multifactorial models of inheritance C. M. Huang, Assistant geneticist, M. P. Mi,
Assistant geneticist, and D. W. Vogt, Assistant geneticist .
Cancer Center of Hawaii, University of Hawaii Honolulu,
HI 96813 http://jhered.oxfordjournals.org/
cgi/content/abstract/72/4/296
(alle søk er foretatt 01.08.06)

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

H Ø S T- U T S T I L L I N G
29. sept. - 1. okt. 2006
Gjermundnes landbruksskule
Vikebukt (mellom Åndalsnes og Vestnes)
Åpen i klassene:

A, B, D, E, M og G* *kun én gruppe pr utstiller

Innmelding på liste til Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, e-mail:
annlt@online.no innen 20. sept. Avgifter: kr 50,- + kr 10,- i kl E og G
Kaninhopping: Poenghopping. Lengde, elite. Rett bane, elite (sammenlegges til
sløyfe). Kroket bane, lett, middels, vanskelig. Avgift pr kanin pr bane: kr 20,-.
Påmelding til Kristin Øygard, 6265Vatne eller mail: kristino85@yahoo.com

Innlevering fredag 29.09. kl 18-22 (ev. avtale). Vi fôrer med høy og vann,
men husk opphengbare vannkopper. - ALLE avgifter sendes:
Møre og Romsdal Kal. v/B. Øygard, 6265 Vatne. Kontonr 39101623037.
Vi tar sikte på en trivelig sammenkomst lørdag kveld.
TLF-kontakter: Ingjerd 71523445 - 93094213, Hilde Elin (overnatting): 71180318 95788813, Bjarne 70213800 - 95020982, Anne Lise 71242360 - 90202219
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«Landsutstillings-kavalkade»
Jeg har gått 25 år tilbake og har her samlet inn tekst og bilder - «litt historisk tilbakeblikk» - red.
LU-1981, arr.: Nedre Romerike
(Kjenn skole), 900 dyr, 26 raser.
1. Lars+Tage Pettersen, Fredr., Tan 285
2. Einar Nymark, Bergen, Tan 284
3. Hans M. Ileby, Fredr., Hvit Land 284
LUU-1981, arr.: Eidsvoll
(Eidsvollhallen), 580 dyr, 26 raser.
1. Jon Nøklestad, Fredrikstad, L. Sølv 170
2. Leif Mentzsen, Fredr., Hvit Land 169
3. Øivind Berge, Askim, Belgisk Kjempe 168
LU-1982, arr.: Gjøvik
(Gjøvik Gård), 1034 dyr, 27 raser.
1. Lars+Tage Pettersen, Fredr., Tan 286
2. Angel Simensen, Borge, Hvit Land 284
3. Jan Haugen, Gjøvik, Tan 284
LUU-1982, arr.: Tønsberg
(Messehall B), 658 dyr, 21 raser.
1. John Kallerød, Fredr., L. Sølv 170
2. Oddvar Antonsen, Fredr., L. Sølv 170
3. Magne Sletner, Moss, Tan 170
LU-1983, arr.: Drammen
(Drammen Turnhall), 1116 dyr, 29 raser
1. Jon Nøklestad, Fredr., L. Sølv 285
2. Toralv Frafjord, Sandnes, Hermelin 284
3. Aksel Andersen, Moss, Hvit Land 284

2. Hans M. Ileby, Fredr., Hvit Land 169
3. Sverre Røise, Oslo, Belgisk Kjempe 169
LU-1984, arr.: Tønsberg
(Messehall B), 1173 dyr, 29 raser.
1. Hans Petter Hovelsen, Fre. Hvit Land 283
2. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv 283
3. I.+Dagf. Johansen, Tønsb., Hvit Land 282
LUU-1984, arr.: Grenland, 626 dyr
1. H+E. Bøhnsdalen, N.R., Bel. Kjempe 170
2. Lars Magne Gunnes, Trøn., Hvit Land 170
3. John Kallerød, Fredr., L. Sølv 170
LU-1985, arr.: Rogaland
(Atlantic Hotell), 815 dyr, 27 raser.
1. Einar Nymark, Bergen, Tan 284
2. Trond Antonsen, Fredr., Hvit Land 283
3. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv 283
LUU-1985, arr.: Larvik og Sandefjord
(Larvik ridehall) 743 dyr
1. Aksel Andersen, Moss, Hvit Land 170
2. Åge Tepstad, Moss, L. Sølv 169
3. Thore Løken, Moss, Hvit Land 169

LUU-1983, arr.: Gjøvik
(Gjøvik Gård), 585 dyr, 16 raser.
1. Mathias Gaaserud, Gjøvik, Tan 169

LUU-1983: Mathias Gaaserud stiller opp med
kun 3 Tan - og vinner utstillingen!
Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006

Aksel Andersen - vinner av LUU-1985
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Ingvar Holmen - vinner av LU-1986

Thormod Saue - vinner av LU-1989

LU-1986, arr.: Oppland
Gjøvik Gård), 1067 dyr, 32 raser.
1. Ingvar Holmen, Sandnes, Hvit Land 284
2. Jon Nøklestad, Fredr., Hvit Land 284
3. Guro Hoksrud, Grenl., L. Havana 284

LUU-1987, arr.: Moss
(Øreåshallen), 850 dyr, 30 raser.
1. Håkon Antonsen, Fredr., Thyringer 285
2. Margit Tveten, Mysen, Blå Wiener 285
3. Tove Instefjord, Halden, Angora 284

LUU-1986, arr.: Sandnes
(Kongeparken) 863 dyr, 26 raser.
1. Bjarne Berntzen, Moss, Tan 284
2. Irene/Ingv. Hoksrud, Grenl., Hvit Land 284
3. Åge Tepstad, Moss, Tan 284

LU-1988, arr.: Oppland
(Skogenhallen, Lilleh.) 1146 dyr, 36 raser
1. Unni Hirstad, Sarp., Hermelin 285
2. Turid K. Olsen, Fredr., Hermelin 284
3. Vidar Vangen, Eidsvoll, Tan 283

LU-1987, arr.: Tønsberg
(Messehall B), 1306 dyr, 32 raser.
1. Bjørn Karstensen, Borge, Hermelin 285
2. Irene/Ingvar Hoksrud, Grenl., Tan 284
3. Einar Nymark, Bergen, Tan 284

LUU-1988, arr.: Nedre Romerike
(Fethallen), 650 dyr, 25 raser.
1. Hans M. Ileby, Fredr., Hvit Land 284
2. Bjarne Berntzen, Moss, Tan 283
3. Knut Hauger, Askim, Tan 283

LU-1985 i Stavanger - dette var noe man ikke hadde opplevd før, kaniner på et hotell
14
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LU-1989, arr.: Larvik og Sandefjord
(Framhallen, Larvik) 1503 dyr, 39 raser
1. Thormod Saue, Drammen, Tan 285
2. Unni Hirstad, Sarp., Hermelin 285
3. Bjørn Karstensen, Borge, Hermelin 285
LUU-1989, arr.: Oppland
(Trettenhallen) 567 dyr, 25 raser.
1. Hans M. Ileby, Fredr., Hvit Land 285
2. Anton Bakke, Moss, Hermelin 284
3. Jon Nøklestad, Fredr., Hvit Land 283
LU-1990, arr.: Fredrikstad
(Kongstenhallen), 1892 dyr, 36 raser.
1. Geir Hovde, Tan, Oslo 285
2. Åge Tepstad, Moss, L. Sølv 285
3. Jan Erik Tveten, Askim, Hvit Land 285
LUU-1990, arr.: Bergen
(Turnkassen, Landås), 586 dyr 24 raser
1. Mads Bergseng, Moss, Hvit Land 284
2. Einar Tharaldsen, Bergen, Hvit Land 284
3. Hans M. Ileby, Fredr., Hvit Land 284
Premieutdeling LU-90, bak f.v.: Åge Tepstad,
Geir Hovde og Jon Nøklestad,
foran: Arne Nilsen og Unni Hirstad

Registreringsbedømmelse - Eidsvoll
Lørdag 7. oktober 2006 på Norrøna Grendehus.
Fra klokka 10.00-17.00
Ta med utfylte bedømmelseskort. Avgift kr 15 per kanin.
Eidsvoll og omegn Kaf ønsker velkommen til kasseutstilling

Lørdag 21. oktober 2006 på Norrøna Grendehus
Utstillingen er åpen i klassene: A – B – M
Innmeldingsavgift: kr 45 per ktl.nr.
Avgiften betales ved innlevering av kaninene.
Innmelding på lister sendes til June K. Årøe, mail:
dj_une@hotmail.com eller post:
Sætrev. 5, 2054 Mogreina. Skal være oss i hende senest 13.10.06.
Innlevering av kaninene lørdag 21. oktober fra kl 09.00–10.00.
Premieutdeling ca. 17.00.
Tlf. kontakt: June K. Årøe: 924 99 637 eller Kim A. Kofstad: 408 26 016
Vi ønsker alle velkommen! Hilsen Eidsvoll og omegn Kaf.
Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006
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NKFs
leder
har
ordet

. . .

Vel overstått sommer
Håper alle har hatt en aldeles utmerket
sommer. Vi har jo noen dyr som ikke er
spesielt opptatt av varme, men oppdretterne, i hvert fall mange av oss synes det
er deilig med sol og sommer. Det går utrolig fort mot andre tider, nå er det litt i
overkant av fire måneder til jul …
Landsutstillinger
Landsutstillinger og arrangement av disse
har vært et tema de siste årene innen de
fleste ledd i organisasjonen vår. For å bruke en litt slitt klisjé, så er dette ryggmargen i NKF som organisasjon. Det er en
kjensgjerning at det å få arrangører til
landsutstillingene ikke er lett, spesielt
ikke til landsutstilling for voksne dyr.
Grunnene til dette kan være mange. Det
er mange ting som skal klaffe, ikke minst
det økonomiske. Det kan sikkert ”skremme” noen fra å påta seg et slikt arrangement. På den annen side er det mange
som klarer et slikt arrangement økonomisk helt fint, og det virker som mye av
grunnen til det er en god organisering
med alt det innebærer av planlegging,
inngåelse av avtaler osv.
Som jeg nevnte så har dette med arrangement av landsutstillinger vært diskutert.
Dere leste vel i TK nr 3, på side 26, det
innlegget omkring LU-2005 i Bergen, som
egentlig kom forholdsvis lenge etter arrangementet. I denne sammenheng synes
jeg det er viktig å nevne noe vedrørende
påstander om forbundsstyrets lovnader
om kostnad-er vedrørende dommere. Jeg
16

tror arrangøren av LU-05 har oversett
minst to viktig faktorer i den sammenheng: For det første ble det flere dommere på jobb i forbindelse med LU enn det
foreningen hadde antatt i forkant pga. et
høyere antall påmeldte dyr. For det andre
så ble det presisert ganske ettertykkelig
fra forbundsstyret at det måtte gjøres
konkrete avtaler med hver enkelt dommer mht reisemåte osv. i god tid på forhånd. Utover det så mener jeg det blir veldig ensidig å «skylde» kun på hva dommerne koster. Dette er ikke myntet på
innlegget om LU-05 eller arrangementet
der, men generelt så må arrangørene kanskje heller for eksempel stille seg spørsmålet: Har man satt bort oppgaver til personer utenfor foreningen som man egentlig kunne gjort selv? Oppgaver en da hadde sluppet å betale for og som da selvsagt
ville redusert utgiftene. Bare så det er sagt
så har jeg full forståelse for at det er surt å
arrangere en landsutstilling som viser seg
å gå i underskudd, noe jeg selv har vært
med på, for eksempel arrangementet på
Gjøvik i 1999.
Når vi ser dataene i tabellen på neste side
så ser vi at når det gjelder LUU så har fordelingene av disse utstillingene vært godt
spredt utover landet, og det er veldig bra
ettersom det er intensjonene med dette
arrangementet, jevnfør det med ryggraden. Når det gjelder LU, så er det mellom
1990 og 2000 arrangert LU to ganger i
Rogaland, en gang i Trøndelagen og en i
Bergen, resten på diverse steder på
Østlandet. Fra 2000 og framover har LU
stort sett blitt arrangert på Østlandet,
samt en på Møre og en i Bergen. Sånn forholdsmessig er det jo flere foreninger på
Østlandsområdet så det er jo ikke rart at
det er flere arrangementer der, men på
tross av det så kan en merke seg at det
ikke er arrangert en landsutstilling for
voksne dyr verken i Rogaland eller TrønTidsskrift for Kaninavl - 6-2006

delag. De respektive foreningene oppfordres herved til å gjøre noe med dette. En
annen tendens en kan se er at det er flere
og flere tilfeller hvor to eller tre foreninger går sammen om å arrangere landsutstillingene.
Styret er selvsagt svært takknemlig, jeg

forutsetter at det også gjelder resten av
kanin-Norge, at det løste seg med LU arrangør for 2007. Dette er da et samarbeidsprosjekt mellom Askim, Grenland og
Larvik/Sandefjord. Vi ønsker foreningene
lykke til med forberedelsene (jevnfør det
jeg skrev tidligere).

Jeg har i denne tabellen oppsummert landsutstillingene fra 1990 og fram
til 2006, som viser årstall, type (ungdyr/voksne), sted og arrangør
År
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006

Type
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU
LU
LUU

(den siste er den kommende LUU, som er satt i kursiv)
Sted
Arrangør
Kongstenhallen, Fredrikstad
Fredrikstad
Turnkassen, Bergen
Bergen
Atlantic hotell, Stavanger
Rogaland
Oppdal Idrettshall
Møre og Romsdal + Trøndelagen
INFO-RAMA, Sandvika
Nedre Romerike
Skiptvet Idrettshall
Askim
Figgjohallen
Sandnes
Solberghallen
Drammen
Messehall A, Tønsberg
Tønsberg
Vikingskipet, Hamar
Mjøskanin + Oppland
Turnhallen, Bergen
Bergen
Tromøyhallen
Sørlandet
Charlottenlundhallen, Trondheim Trøndelagen
INFO-RAMA, Sandvika
Oslo og Akershus Fylkeslag
Kongstenhallen, Fredrikstad
Østfold Avlslag
Figgjohallen, Figgjo
Jæren + Sandnes + Rogaland
Solberghallen
Drammen
INFO-RAMA, Sandvika
Oslo og Akershus Fylkeslag
Hovlandbanen
Larvik og Sandefjord + Grenland
Gjøvik Olympiske Fjellhall
Mjøskanin
Leto-hallen
Oslo og om. + Nedre Romerike
Turnkassen, Bergen
Bergen
EXPO-RAMA
Drammen
Messehall A, Tønsberg
Tønsberg
Braatthallen, Kristiansund
Møre og Romsdal
Vollhallen
Jæren + Rogaland
Skjeberghallen, Sarpsborg
Østfold Avlslag
Drammen Travbane
Drammen
Stevneplassen, Skien
Larvik og Sandefj. + Grenl. + Sørl.
Molde Skytterhall
Møre og Romsdal
Turnhallen, Bergen
Bergen
Tune Trav- og Ridesenter
Sarpsborg
Leto-hallen
Oslo og Akershus
Momarken, Mysen
Østfold Avlslag
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Glåmdal midtsommerhopp
Hei alle sammen. Her kommer litt fra vår
sommerkonk vi hadde 24. juni. Stedet var
Skarnes i Sør-odal, som ligger en times
kjøring fra Oslo.Vi var en flott gjeng som
var samlet til dyst, og alle, absolutt alle,
var klare til å gjøre en skikkelig innsats.
Vi hadde besøk i fra Tønsberg, Oslo &
Akershus og Askim - og når vi snakker
om Askim, derifra kom Marlene, den gladeste jenta på denne dagen. Marlene hadde det jammen spennende fra før hun
kom fram. Det som skulle bli en grei tur
over "skogen" ble en laaang og nervepirrende rundreise som ble over 1 1/2 time
lenger enn vanlig. Telefonkontakt flere
ganger og det første vi hørte når hun endelig kom fram var: "rakk jeg det?".
Vi hadde konk i klassene: Rett lett (36
starter). Kroket lett (31). Rett middels
(27). Rett vanskelig (10). Lengde ie (22).

Ttilsammen 30 pinner og 11 nye i lengde
elite. Poenghopp (29). Tilsammen 155
starter fordelt på 21 påmeldte jenter.
En kjempefin dag ble det for alle sammen. Både to- og firebeinte var temmelig
slitne når kvelden kom. Vi retter en takk
til dommer Anne Venger som kom i fra
Eidsvoll og en stor takk til leder Hilde
Haakenstad som stiller hus og eiendom til
rådighet for oss til å avholde både konk
og treninger - og ikke minst sponser
klubben med kjempefine hindere som
førstepremier.
Til slutt noen ord fra referenten og en hilsen fra oss i Glåmdal (og jeg er en heldig
mor og medlem på 42 år som har påtatt
meg å skrive om konken). Men nå har jeg
fått egen kanin, så nå skal jeg også være
med å hoppe. Men jeg må vente litt til, for
jeg kjøpte en liten nusselig dvergvedder
av Hilde H. (Solbakkenlia’s Ullrik the
Bluemaster) så bare . . .
Vil dere vite mer om oss så gå inn på
www.piczo.com/glaamdal-kaninforening
Der finner dere info og bilder, se også linker med masse bilder.
Hilsen Hilde Aa. og resten av klubben

Lisa Skjelin og "Brumle" hadde dagens
lengste hopp på 2,20 og vant lengde ikke
elite. Hun fikk også Pimboli opp i elite i
lengde, samt at han vant rett middels
18

RESULTATER: Rett lett
1. Karina Ekern, Bambi, Oslo
2. Iren Mei Yu, Shiromi, Glåmdal
3. Marthe Lindberg, Solbakkenlias Pelle, Glåmdal
4. Henriette Monsrud, Solbakkenlia's Chan Casper, Gl.
5. Thea Mei Yu, Mocho, Glåmdal
RESULTATER: Krokett Lett
1. Tea Mei Yu, Mocho, Glåmdal
2. Hilde Haakenstad, Taiger Woods, Glåmdal
3. Karina Ekern, Bambi, Oslo
4. Katrine Edvardsen, Solbakkenlias Turbo Trampe, Glå.
5. Hedda Aurbakken, Solbakkenlias Blue Barbie, Glåmd.
RESULTATER: Rett middels
1. Lisa Skjelin, Solbakkenlias Pimboli, Glåmdal
2. Mia C. Aamodt, Figaro, Glåmdal
3. Mia C. Aamodt, Solbakkenlias Bajan, Glåmdal
4. Hilde Haakenstad, Taiger woods, Glåmdal
5. Karina Ekern, Bonnie, Oslo
6. Mari H. Velta, Dragsjøens Zorro, Glåmdal
RESULTATER: Rett vanskelig
1. Hanne Mæhlum, Bjellands Little Teddybear, Tønsberg
2. Caroline Eriksen, Solbakkenlias Timmi, Glåmdal
3. Iren Mei Yu, Skogbakkens Rummy, Glåmdal
4. Thea Mei Yu, Bajass, Glåmdal
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Mia C. Aamodt og Solbakkenlias Bajan klarte
elitekravet i sin første lengdekonkurranse
RESULTATER: Poenghopp
1. Caroline Eriksen, Solbakkenlias Timmi, Glåmdal
2. Thea Mei Yu, Mocho, Glåmdal
2. Marthe Lindberg, Solbakkenlias Josefine, Glåmdal
4. Mari H. Velta, Turbo in the wind, Glåmdal
5. Mari H. Velta, Solbakkenlias Zimba, Glåmdal
6. Mari H. Velta, Tevelsjøens EL'Limo, Glåmdal
6. Marthe Lindberg, Solbakkenlias Pelle, Glåmdal

Mari H. Velta med Dragsjøens Zorro, som var
en de mange kaninene hun deltok med
RESULTATER: Lengde
1. Lisa Skjelin, Fangnes Heartbraker, Glåmdal 2,20 m
2. Iren Mei Yu, Skogbakkens Rummy, Glåmdal 1,90 m
3. Marlene Larsen, Jungelgutten Baloo, Askim 1,80 m
4. Marthe Lindberg, Solbakkenlias Josefine, Gl. 1,80 m
5. Caroline Eriksen, Lysfjords Orion, Glåmdal 1,80 m
6. Marthe Granli, EKG's Helios, Glåmdal
1,80 m
7. Lisa Skjelin, Solbakkenlias Pimboli, Glåmdal 1,70 m

Utstillinger - 2006/2007:
8. -10. september: Trøndelagen
annonse i TK nr 5

DOMMER-konferanse: 23.-24. sept.
29. sept.-1. okt.: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

14. oktober: Oslo og Akershus
14. oktober: Rogaland
21. oktober: Tønsberg
21. oktober: Eidsvoll
annonse i dette TK

3. - 5. nov.: LUU-06, Østfold Avlslag
17.-19. nov.: Trøndelagen

24.-26. nov.: Jæren og Sandnes
24.-26. nov.: Askim
02.-03. des.: Indre Østland
8.-10. des.: EU-utstilling, Leipzig
13.-14. januar: Drammen
20.-21. januar: Nord-Trøndelag
27.-28. januar: Haugaland
22.-25. febr.: LU-07, Stavernhallen
10. mars: Askim
17. mars: Tønsberg
Utstillinger meldes til: thsaue@online.no

Utstillingsreferater ønskes inn til TK snarest etter en utstilling
Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006
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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

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.

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå
WIENER hvit

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

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

Solvangbakken kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: katieberenson20.tripod.com
Løvehode i forskjellige farger

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

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

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

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
HERMELIN hvit blåøyd og viltgrå
tove110@hotmail.com
DVERGHARE

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

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

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

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

NKFs rekvisitasalg: Merketenger, skjema/
stambokblad, burkort (for avlshuer, ungdyr hu/hann, osv.).
Kontakt: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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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
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: aklepaker@start.no
HOLLENDER - DVERGVEDDER viltgrå
LITEN HAVANA

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

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

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

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

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

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord
Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974
E-post: siri.lind@pcj.no
TRØNDER

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

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

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69
ANGORA voksne/unger i flere farger
REX - TAN - HERMELIN

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

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

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

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

Nordisk Kaninstandard kr 375,Beskrivelse av 60 kaninraser med bilde
Kjøpes hos Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
Tidsskrift for Kaninavl - 6-2006
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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
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«Kaniner og kumlokk»
Ja, det var tittelen på en fast spalte:
«Jobbliv» som er å finne i medlemsbladet
for Fagforbundet. Der var det omtale av
Rolf Ludvigsen, om hans daglige virke og
hans hobby som kaninavler. Hans jobbliv
handlet
om
hans overgang
fra fagarbeider
til avdelings-
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ingeniør i teknisk etat i Larvik. Det handlet om Rolfs ståpåvilje. Grunnet en prolaps så tok Rolf teknisk fagskole på sine
«gamle dager». Det er slik vi også kjenner
han når det gjelder å stå på for kaninsaken. - Og vedrørende LU-2007 så er
Rolf en av dem som har gått i bresjen for
at det skulle bli en landsutstilling for
voksne dyr også i 2007!
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«En tysk kjempeoppdretter»
For dere som er interessert i Belgisk Kjempe, og sikkert da følger litt med hva som
foregår i vårt naboland Sverige, så har det vært en fin oppsving i kvaliteten hos
svenske BK-oppdrettere. I den sammenheng var det i svensk TK i mars 2005,
en reportasje om en Belgisk Kjempe hann fra Tyskland med navn Kremer
- «Sveriges dyraste kanin». Det var Fredric Elebring som kjøpte hjem Kremer
fra Europautstillingen i Stuttgart i 2003 for kr 3000. Om den saken sier Fredric:
- «Men smaker det, så koster det. Han er verd hver krone og Kremer kommer til
å bety mye, ikke bare for mitt Kjempe-oppdrett, men hele landets».
Og ett år etterpå kan vi lese at Kremer hatt satt sine spor etter seg - og gode!
Fredrik Wallh, Vårgårda, er den lykkelige oppdretter som fikk låne Kremer av Fredric
Elebring, og det har blitt noen fantastiske avkom, flere med 95 poeng og i februar
ble det 96 poeng! - Vi skal nå se litt nærmere på den tyske oppdretteren . . .

PRESENTASJON AV: EWALD KREMER
En av Tysklands mest kjente oppdrettere
av Belgisk Kjempe bor i Cuxhaven noen
mil nord for Bremen i Nordtyskland.
På sin egen hjemmeside:
www.riesenkremer.de presenterer Ewald
Kremer seg selv, sitt oppdrett med mye
fagstoff, og ikke minst sin nye stall og
oppbyggingen av denne (bildet av den
ferdige stallen, pryder også baksiden av
den tyske standarden).

nådd å bli tysk mester i hvit variant, og
utenom også 4 ganger hatt beste enkeltdyr i hvit. Med de viltgrå har han en gang
blitt tysk mester og en gang hatt beste
enkeltdyr.

- Ewald Kremer, som er født i 1948, har
siden 1974 drevet oppdrett utelukkende
av Belgisk Kjempe. Først i hvit variant, fra
1974 til 1990, for siden å «kun» satse på
den viltgrå. Han har 3 ganger på LU opp-

Hans stallanlegg og oppbyggingen som
kan beskues på bildene, er plassert i hagen i en forholdsvis tett villabebyggelse.
Som det fremgår er dette en utestall bestående av i alt 44 enkeltbur, i en gammel
og ny del. Den gamle delen, som teller 24
bur, er bygget opp av treplanker med not
og fjær. Denne ble satt opp i 1979.
Enkeltburene er 1 m brede, 1 m dype og
70 cm høye i 3 høyder. Kremer skriver at

Den gamle stallen med 24 bur

Her er reisverket satt opp for nye bur

24
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Klubbmester 2004, fikk to dyr i 98 poeng

Nye burkasser settes på plass

Det er vel ikke tvil
om at det finnes
gode kjemper hos
Ewald Kremer

Nettingen spikres på dørrammene

Pause (kan det være bringebærsaft?)

dette aldri har vært noen ideell stall, rent
arbeidsmessig, av den grunn at rengjøringen og uttakingen av dyr fra bur i de
nederste og øverste burene ikke var spesielt enkelt. Den nederste burraden ligger
jo helt nede på bakkenivå. Når så dyra i
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tillegg gjerne trakk innerst i hjørnet på
det 1 meter dype buret hver gang et dyr
skulle tas ut, sier det seg selv at dette kunne by på problemer.
Så når den nye stallen skulle bygges opp,
25

så gjaldt det å få rettet på alle bakdelene
ved den gamle stallen, for å finne en mer
hensiktsmessig og lettdreven stall. Den
nye stallen er derfor bygget opp etter
hans personlige ønsker; kun bur i 2 etasjer der den nederste burrekken begynner 45 cm over bakken, altså ”ryggvennlig”. De nye burene er nå 90 cm dype, derfor 130 cm bredde og de er 65 cm høye.
Ved et besøk hos en oppdretterkollega i
Finkenberg i Østerrike fant Kremer nøyaktig stallen han ønsket seg. Burene var
laget av 22 mm kryssfinèr med bunn og
sidevegger (15 cm opp) bestående av Resopalplater, også disse 22 mm.
En stor fordel var at det enkelte bur var
laget ferdig som en kasse. Det ga muligheter for plassering etter ønske med hensyn til høyde over bakken, antall etasjer,
samt muligheter for flytting. Spørsmålet
var bare om kollegaen i Østerrike kunne
påta seg å bygge 20 slike bur på sin fritid
for Kremer. Det kunne han, men understreket samtidig, at transporten av bura
fra Østerrike til Tyskland måtte Kremer
selv ta ansvaret for.
Så en februardag i 2001 kom en telefon
fra Østerrike om at burene var ferdig.
Kremer fikk låne en lastebil på hjemstedet og la ut på den 1100 km lange veien
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fra Cuxhaven og ned til Østerrike for å
hente burene. En lang historie om hvorledes bilen senere ble stående fast i snøstorm hopper vi over her.
Ved ankomst hjalp 2 hyggelige naboer til
med avlessing og oppsett av stallen (den
dagen vi får naboen vår til å sette opp
stallen for oss, ja da har vi sannelig kommet langt).
Som bildene på side 25 viser, er burene
satt opp på et reisverk. Kassesystemet
som burene er laget av muliggjør at disse
kan settes opppå hverandre. Deretter er
det panelt i fronten over og under burene. På taket og sidevegger rundt burene
utenpå reisverket, er det satt på aluminiumsplater. Med en treplate kan det enkelte kassebur deles av til 2 rom etter behov så lenge dyra er på ungdyrstadiet.
Et svært flott og tiltalende anlegg, som
glir pent inn i en villahage muliggjør
kaninoppdrett selv med store dyr uten
sjenanse for noen. Et eksempel til etter(oversatt av Pål-E.Iversen)
følgelse . . .
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M å n e d e n s u n g d o m s o p p d re t t e r :

Anne Charlotte Fremmegård

Tekst: Bjørn Egeland
Foto: Hans Petter Fremmegård

Vi skal til Spydeberg i Østfold
Anne Charlotte Fremmegård er 20 år og
bor på en stor bondegård, på stedet Heistad, like ved Spydeberg. På selve gården,
er hoveddriften melkeproduksjon, hvor
det er 20 melkekyr, pluss vel 45 kalver
samt noen okser. Det er også et stort grishus, hvor det årlig fôres opp ca 80 gris til
slakt. Hun er yngst i en søskenflokk på 3.
På en slik stor gård som på Heistad, har
en jo et stort fritt område en kan boltre
seg på, og én av Anne Charlottes hobbyer
er altså å drive med dyr, kaninene selvsagt, men har også hund og katt.
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Men så over til kaninene
Anne Charlotte kan fortelle at den første
kanin hun kjøpte var en dvergvedder, en
såkalt løvehode, og det var for 3 år siden.
Kaniner er noen trivelige, sier hun, de er
ikke minst sosiale og spesielt veldig kosete, så hun liker seg sammen med sine
små nøster. For et par år siden begynte
Anne Charlotte med kaninhopping og
kom dermed i kontakt med hoppegruppa
i Askim. Hun fikk flere Dvergveddere og
har nå 3 til hopping, pluss 10 kose-dvergveddere, samt også 4 Dvergveddere i tan.
Anne Charlotte har eget kaninhus, hvor
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hun har 30 burplasser, pluss et par utebur. Det er pappa, Hans Petter, som har
bygd bura. Som vi ser på bildene har bura
fast bunn og hun bruker da flis i bunn.
Jeg rengjør ca hver uke og det er jo mye
jobb, sier Anne Charlotte, men det er jo
litt gøy også da, særlig når jeg er ferdig og
alle kaninene ser fornøyde. Det er jo viktig at de trives og da må de ha det rent i
bura. For ett år siden var jeg på utstilling
og ble da forelsket i rasen Tan, så nå er
dette med å drive avl med Tan og å være
med på utstilling, som interesserer meg
mest, forteller Anne Charlotte. Hun har
Tan i svart og i brun. I svart har hunn 3
avlshuer og 2 hanner og det har blitt 13
ungdyr totalt i svart. I brun har hun ei hu
og en hann og har tatt ett kull på dem,
men venter ett kull til, så nå har jeg for
lite bur, sier hun, så nå må kanskje pappa
bygge flere . . .
I avlen bruker jeg ikke reirkasse og det
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går bra. Bura mine er bygget slik at jeg
kan ta ut skilleveggen og huer som skal
ha kull får dermed dobbelt bur, og de legger ungene fint i det ene burhjørnet.
Viktig er det også at kaninene får godt og
variert fôr og jeg bruker mye grønt, som

Mitt første kaninkull i Tan brun, og jeg synes
Tan i brun er meget fine, sier Anne Charlotte
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Her har vi
Anne
Charlotte i
«avdelingen» for
Dvergvedderne.
Alle mine
Dvergveddere er
veldig
snille og
kosete.
Jeg har
noen som
jeg hopper
med og
noen som
kan være
med på utstilling,
forteller
Anne
Charlotte.

det jo er nok av rundt på gården. Her er
også mye ville bringebærbusker og blåbærlyng, så det plukker jeg og gir dem
mye av, og de liker seg veldig godt når de
får noe å gnage på. Om høst og vinter gir
jeg dem einer. Bruker også litt tørt brød.
Kraftfôr får jeg av pappa, slik at kaninene
mine får Kufôr Format.Vi har nok av høy
her på gården, og alle kaninene får mye
høy hele året. Nå gleder Anne Charlotte
seg til utstillingene som snart begynner,
slik at hun nå for første gang skal stille
med kaniner som hun selv har avlet fram,
og så er det jo LUU da! - Hun liker å reise
ut på utstillinger og hoppekonkurranser
og det er ikke minst veldig gøy og sosialt
når en treffer andre kanin-interesserte.
Anne Charlotte driver også med hobbykeramikk som hun synes er knakkende
moro. Hun har også egen hjemmeside, så
det er bare å gå inn på nettet å ta en titt:
http://home.online.no/~hafremme
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Hoppekaninen Balder er en snill kar, i bakgrunnen logrer Anne Charlottes Labrador
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 18. august 2006
Totalt: 844 (451 - 250 - 143)
Askim og omegn Kaninavlsforening 44
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.
Hjemmeside: www.geocities.com/askimkaf
e-post: askimkaf@yahoo.no
Aurskog/Høland Kaninavlsforening 11
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 20
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 32
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
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening
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 20
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
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Indre Østland Kaninavlslag 46
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 56
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
63
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
54
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 85
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
27
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 65
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.freewebs.com/tronkaf/
Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
67
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.

Gå i gang med kurs til
høsten! Dere vil få støtte
og penger i kassen!
Se på internettsiden:
www.naturogmiljo.no
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FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Kent Rune Eriksen, 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
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