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Forsidefotos: Vi skal på stallbesøk til Geir Engelsgaard i Stavanger.
Hele familien synes det er gøy med kaniner. Geirs døtre, fra venstre,
Emilie, Camilla og Anniken, liker best Dvergvedder, mens pappa Geir
«svermer» for Belgisk Kjempe. Nå i sommer ble en ny fine kaninstall
ferdig, så da ble det plass til enda fler kaniner. Foto: Bjørn Egeland
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KANINAVL
Høststemning
Sommeren er over, selv om vi nå i sep-
tember fortsatt opplever noen kvelder
med «indian summer». Men det er tydelig
å se på trærne at det er andre tider vi går
inn i.Det er trivelig det også og jeg tipper
kaninene ser fram til en annen tempera-
tur, det så slik ut i sommer at det var tem-
melig hett for dem. Med kaldere tempera-
tur så skal endelig også fluene forsvinne,
de synes jeg har vært en sann plage nå i
sommer. Selvsagt blir det også noe mer
lukt fra gjødsla i disse varme (og lange)
periodene. Sykdom på dyra, forstoppelse,
avføringsproblemer, er noe vi hører om,
ikke bare her hos oss, eller meg, eller an-
dre steder i landet. Men staller i europa,
og svensk og dansk TK skriver om sine
oppdrettere som mister ungdyr. Flere har
den oppfatning at det skyldes varmen og
at den utgjør en trussel for kaninene med
diaré og mageproblemer. En svensk opp-

dretter mistet 30 unger på en uke når det
var som varmest.
Medisinering med Effydral og noen kurer
med Dofilusfil, så ble det stopp.
Coccidiose er naturlig å nevne i denne
sammenheng, da vi vet at coccidiene tri-
ves og «blomstrer» i varmen. I europa
snakker man om Enterocolitis og om
tarmbakerier, men Enterocolitis skal være
en sekkebetegnelse og kan ha flere ulike
årsaker og kliniske funn. Det skal komme
mer om dette i svensk TK. Også her vil vi
bringe opplysninger og nye fakta inn om-
kring avføringsproblemer. Ellers når jeg
holdt på med å undersøke omkring tarm-
bakterier, har jeg funnet fram til en god
internettside som omhandler kaninsyk-
dommer: www.medirabbit.com
Ellers finnes en del å lese på www.dfvf.dk
velg så: husdyrsygdomme, så: andre syg-
domme, så: pelsdyr og så: enterocolitis
hos kanin   -  Ha en fin høst!
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LANDSUTSTILLING og NM i HOPPING
Forberedelsene til LUU 2006 og NM i
kaninhopping er i rute.Østfold Avlslag for
Kaniner valgte i vår ansvarlige for for-
skjellige oppgaver og forberedelsene har
kommet godt i gang. Vi har leid 2 haller
på Momarken travbane. Momarken ligger
inntil E18, ca. 10 km fra Askim.
Utstillingen blir i nedre spillehall og hop-
pingen blir i Idunhallen som ligger noen
hundre meter fra utstillingshallen.
Når det gjelder overnatting, så kan en vel-
ge flere overnattingssteder: Smaalenenes

hotell i Askim, Ditt Gjestehus som ligger
noen hundre meter fra hallene (her er be-
grenset med plass, så det lønner seg å
være tidlig ute). Dere som vil bo i hytter,
blir det på Ramstadkrysset camping.
De som ønsker å være med på hygge-
kveld lørdag kveld, må melde seg på til
oppsatt frist. Her vil det bli servert gryte-
rett med tilbehør og kaffe.
Vi vil ønske alle utstillere, kaninhoppere
og besøkende hjertelig velkommen til
Momarken, 3.-5. november.

Hilsen Østfold Avlslag for Kaniner
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

FFaammiilliieenn  EEnnggeellssggaaaarrdd

«En oppdretter vender tilbake»
Nok en gang blir det faktisk en historie
om en oppdretter som var medlem i sin
ungdom og som har kommet tilbake . . .
Geir Engelsgaard er oppvokst i Kragerø
og var medlem kaninavlslaget der i flere
år tidlig på 80-tallet. Sammen med sin
eldre bror Torbjørn,hadde de stor interes-
se for utstilling og avl. Mange kaniner og
flere raser (kanskje litt for mange) hadde

de ute på ei mark der de bodde. Når jeg
besøkte Geir, tok han fram «kanin-foto-
album fra svunne tider» for å vise bura:
En stor seksjon, eller nærmest ei lita hyt-
te, med 24 bur, noen tradisjonelle 2-roms
bur som sto på bein og en del beitebur,
ga plass til i alt 36 bur med kaniner. Ellers
kunne Geir vise 25 års gamle bedømmel-
seskort og stamtavler, som foralte at det
gikk mye i rasen «black and white», litt

Vi skal til
Stavanger, og vi
kan vel si at
Kampensgate
ligger sent-
rumsnært.
Her finner vi
familien
Engelsgaard,
som dermed
kommer inn un-
der kategorien
«en skjelden-
het» med altså
å ha kaniner i
«bakgården» i
tettbebygget
strøk og med
en forholdsvis
liten hage.
Kaniner og bur
finner vi både i
garasjen og i
det nye fine til-
bygget, hvor
Geir nå i vår ble
ferdig med opp-
føring av 12 bur
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Belgisk Kjempe ble det også, samt van-
skelige raser som Trønder og Japaner.
Mye arbeid var det å ha kaniner i ung-
dommen - minnes Geir - for i den tiden
måtte vi sørge for å skaffe fôret sjøl, så vi
slo mye gras vår og sommer. Det ble også
ut på jorder og i grøfter med ljåen og slå
for å tørke høy.
Men så flyttet vi til Neslandsvatn, og der
hadde vi større eiendom og bedre for-
hold med å hente inn fôr. Dessuten drev
foreldrene mine avl med hunder. Kan
huske vi hadde syv voksne av den store
rasen Berner Sennen på det meste, så vi
hadde nok av dyr rundt huset. - Men så
ble det flytting til Stavanger og jeg skulle
i militæret, forteller Geir . . .

Startet med kaniner igjen i 2003
Jeg var ferdig militæret i 1991 og kom i
fast jobb like etter. Så traff jeg Ingunn og
vi ble gift. Så kom ungene, Camilla, Emilie
og Anniken. Husbygging ble det i 1997.
Tanken på dette med kaniner begynte
når det ble litt orden rundt huset, og i
2003 så ble det bygging av en burseksjon
som bestod av 3 burrom. Denne ble plas-
sert ute i hagen.Alle ungene ville nemlig
ha hver sin kanin, og det ble innkjøp av
Belgisk Kjempe hos Even Andreassen på
Ulefoss. Disse var nok i største laget å
håndtere for ungene,men jeg har jo alltid
hatt et godt blikk for disse elegante kjem-
pene da, sier Geir. Men, så ville jentene
ha mindre kaniner. Det ble Dvergvedder,

Bildet øverst: Geir kan endelig sette seg ned
og nyte at han er ferdig med ny kaninstall.
Og fin er den blitt - med gras på taket og
skiferstein på gulvet, så ser det trivelig ut.
Bildet i midten: Et Dvergvedder-kull med 5
avkom, hvor mor og far begge er viltgrå,
stamtavlene viser også «viltgrå». Men, gene-
tikk er for teoretikere, i praksis blir det noe
annet: 2 viltgul, 2 hvit blåøyet og en viltgrå.
Men for Camilla, Emilie og Anniken betyr ikke
det noe - mye kjekkere med mange farger!



først en, og så en til. Dermed ble det til
mer bur, så jeg bygde opp noen seksjoner
i garasjen. Ungene skulle selvsagt nå ha
hver sin Dvergvedder, og ikke nok med
det, Samuel Egeland averterte kaniner til
salgs i avisen, så det ble innkjøp av både
Fransk Vedder og Dvergvedder. Det ble
selvsagt i meste laget av dyr og raser nå,
så de «franske» ble her ett års tid.

Gøy med utstilling
Jeg synes det er veldig kjekt å være med
på utstillinger, sier Geir.
- Alltid spennende å se hvordan andre
vurderer dine dyr, som du jo alltid har
stor tro på. Og ikke minst den sosiale
ramme med en utstilling er alltid kjekt.
Samt også å arrangere selv, og da kunne
vise fram en pen og passe stor utstilling
for publikum. Hvis det i tillegg går sånt
passe bra med ens egne dyr, så sier det
seg selv at dette er gøy å være med på, er
Geirs mening.
En utstilling er best når den har et variert
raseutvalg, altså vise det meste av spek-
teret, fra Belgisk Kjempe og ned til de
små Hermelin. Dessverre er det slik at en
del «tomme hull» kan det bli her, og at
trenden har snudd fra min ungdom, da
det nå er mye Hermelin. Men til rasens
fordel har den jo blitt mer interessant å se
til nå da, fordi mange flere farger og teg-
ninger har kommet til.

Avl og fôring
Min utstillingssesong i 2004, så var den
med litt opptur til å begynne med, hvor
et par av dyra gikk i 95 poeng, og det er
gøy! Så i 2005 håpet jeg på gode resul-
tater i avlen. Med en importert hanne fra
Europautstillingen, så var tankene klare,
men det ble et «bæd» avlsår.Det ble dårlig
med drektige huer, og de som kom, så
kom de med meget små kull. Grunnet

et tålig bra utstillingsår i 2004, hadde jeg
også en del bestillinger på dyr.
Men nå i 2006 ble det et bedre avlsår. De
som bestilte dyr i fjor har kommet nå, så
jeg har solgt en del dyr. Får bare håpe at
jeg sitter igjen med de beste selv da, men
det er slike sjangser en må ta, for jeg har
jo ikke plass til alt som avles frem.
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Belgisk Kjempe er en staselig rase, men må
vel sies å være krevende - «ørelengde i for-

hold til kropp - og så pelsen da» . . .



Jeg har totalt 32 burplasser nå, hvor
det i garasjen er 20 og i det nye til-
bygget er det 12. Mye fôr går det
selvsagt med til kjempene. Jeg fôrer
med Fellesens kaninpellets og gir
fritt med høy,og så en del brød som
jeg tørket går med og litt gulerøtter
av og til.
Vi bor jo så og si i Stavanger sent-
rum så det er jo uvanlig med en
kaninstall her da. Her må vi være
meget påpasselig med å holde det
rent. Alltid må det passes på at det
ikke faller ut matrester fra bura og
at det ikke ligger å slenger noe
rundt forbi.
Naboene synes det er kjekt med
levende dyr i nærmiljøet, og naboer
i alle aldre kommer her med de
kjøkkenrester som kan brukes til
kaninene. Mye gjødsel blir det selv-
sagt ut av kjempene (to store brune
dunker tar seg av det). Men, det er
selvsagt en del arbeid å gjøre rent,
særlig hos kjempene - «spa ut skitt
og spøne og så legge inn nytt, og så
på ‘an igjen om ei uke». Med travle
tider på jobben, så kan det bli vel
mye, sier Geir.
Kanskje jeg har valgt «feil rase»? . . .
Kjempene passer vel egentlig bedre
på et gårdsbruk,enn her i Kampens-
gate . . . Vel, tiden vil vise hva jeg
finner på, sier Geir til slutt, men en
trivelig hobby er det!
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Jeg er godt fornøyd med de nye bura, sier Geir,
men desto fler bur jeg bygger, jo fler kaniner blir

det plass til, og jo mer arbeid blir det med hobbyen,
og det blir farlig hvis hobbyen bli for masete . . .

Her har vi Emilie og Anniken med to av
sine Dvergvedder-unger. Snart skal vi
være med på utstilling med dem også,
forteller Emilie og Anniken, og sier det
er kjempekult med kaniner.
Dvergvedder er så søte, så vi kan godt
ha noen flere!
- men det er det altså pappa Geir som
avgjør . . .
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Gjesteskribent: Hilde Elin Vestnes

Hei igjen - og god høst!

Nå er det høst her - og det merkes på
kaninene. Flere av dyra er begynt å gå i
pels. Jeg huser mine kaniner i garasjen,
der døra står åpen, så det kan jo regnes
som å stå ute, godt beskyttet mot været.
Håper bare de som skal stilles går i skik-
kelig pels til høstutstillingen. Og hvis det-
te kalde og dårlige været fortsetter ser det
jo bra ut til LUU om ikke annet.Forventer
at dyra da skal være i god pels da i alle
fall.
Men ang. høstutstilling, så er jeg selv med
på å arrangere denne her hos oss nå i
høst, og for meg som tidligere bare har
prøvd å stille opp under selve arrange-
mentet,så ser jeg nå hvor mye arbeid som
ligger bak også.Derfor - en stor honnør til

alle som år etter år tar på seg jobben med
å få alle bitene på plass, og oppfordrer
også alle andre til å støtte opp om jobben
de gjør og tar i et tak. Uten utstillingene

««EEiinn  ooppppddrreettttaarrss  ddaaggbbookk»»
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forsvinner jo også mye av grunnlaget for
å drive med denne hobbyen. Så når vi nå
går inn i utstillingssesongen igjen: Still
opp og gjør jobben til ildsjelene enklere!
Og ikke glem at det også ligger en god
sosial gevinst ved å hjelpe til.

Denne gang hadde jeg ellers tenkt å for-
telle litt om dette med barn og kaniner.
Jeg har jo selv to barn som synes det er
stas med dyra, pluss alle de andre ungene
i bygda her som også detter jevnlig inn-
om. Flere dager i uka kommer det unger
for å ta med kaniner ut i sele, og jeg har
ofte både 5 og 6 unger i garasjen, pluss
mine egne.Det er ingen tvil om at ungene
(og til dels også kaninene) har stort ut-
bytte og glede av dette - her er både gut-
ter og jenter fra 6 til 12 år.Vi har også 3
kaninhopphinder som vi setter opp så
ofte vi husker dette, så ungene får prøve
seg med dette også - og det faller i smak.
Nå satser vi på 2 hoppegrupper her til
høsten; en for elever ved skolen jeg job-
ber, og en for ungene i bygda.Til ungene
låner jeg for det meste ut kaninene våre,
da det bare er to av de som har egen
kanin, men elevene har egne dyr.
Jeg har også prøvd å låne kaniner
bort «på fôr», både om sommeren
og ellers. De fleste foreldre vegrer
seg jo for å skaffe ungene dyr, grun-
net at de er redde for at de skal
måtte stelle dem selv etter et par
måneder.Så jeg gir et tilbud,nemlig
at de kan få låne dyr jeg likevel skal
selge, ha dem på fôr en stund, og
går ungene lei så kommer de tilba-
ke med kaninen. Ser de derimot at
dette går veldig bra, så får de kjøpe 
kaninen av meg. Høres sikkert litt
risikofylt ut, men hittil har jeg bare
fått én kanin i retur, og den var til
gjengjeld blitt så mye håndtert at

det ikke var noe problem å få solgt den.
De fleste ungene klarer jo dette helt fint.
Og når det er en risiko at Trampe mulig-
ens må flytte tilbake, så passer de ekstra
godt på. Dessuten slipper man å fôre og
stelle kaninen selv. Dette gjelder jo selv-
sagt hermelin og dvergvedder - russerne
blir her hos meg.Men de er også små nok
til kosekanin om ungene skulle ønske
dette. Skjønt de fleste vil jo helst ha
dvergvedder da, noe vi hittil ikke har hatt
kull på enda. Men det blir vel med tiden
det også.Ser ut til at vi, som mange andre,
ender opp med en rase pr familiemed-
lem! - Bildene: Bl.a. mine nye bur - og
avslutter med å si at bildene får tale for
seg selv. - Ønsker ALLE hjertelig vel-
kommen til høstutstillingen vår!
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Innledning
Fargen hvit blåøyd begynte jeg å avle
med i 2001. Så i et «eldre kaninmiljø» er
jeg vel å betrakte som en "fersking".
Fargen hvit blåøyd er noe av det vakreste
jeg har sett på kanin, og som den entu-
siast jeg er, så går jeg alltid 100% inn for
å lære meg områder jeg interesserer meg
for. Siden genet for hvit blåøyd oppfør-
erer seg annerledes enn andre fargegen,
så begynte jeg å lese det jeg kom over av
farggegenetikk.Videre så meldte jeg meg
inn i et internasjonalt diskusjonsforum
for kaninavlere av hvit blåøyd "BEWorld",
der jeg faktisk er opphavskvinne til dette
fourumsnavnet.
Jeg vil her dele med meg av min viten og
erfaring når det gjelder fargen hvit blå-
øyd. Håper også at dette kan bidra til at
flere interesserer seg for fargegenetikk
og da spesielt  for avl med hvit blåøyd,
som står mitt hjerte nært! Det er ikke så
mange oppdrettere innen denne varian-
ten på rasen Dvergvedder i Norge, og jeg
skulle ønske at jeg hadde flere å samar-
beide med her.

Redegjørelse for hvit blåøyd-genet
Genet for hvit blåøyd er xx og oppfører
seg helt annerledes enn de andre fargege-
nene. Derfor er det viktig å sette seg best
mulig inn i hvordan xx-genet oppfører
seg opp mot andre fargegener.
xx - også kalt wienergen, vil i dobbel opp-
setning dekke over all annen farge, og
kaninen blir helt hvit med klare blå øyne.
Det finnes noen unntak, vil fremkomme i
artikkelen.
En hvit blåøyd kanin med genet xx som
parres med en hvit blåøyd kanin xx vil gi

statistisk 100% sjanse for avkom hvit blå-
øyd. Her finnes det  noen unntak og det
er om kaninen er bærer av hvit rødøyd
anlegg aa eller russeranlegget anan.
Disse genene fjerner all pigment i øyen-
fargen, slik at kaninen får røde øyne.
Genkoden for disse vil bli hvit blåøyd
med russergen: anan  _ _ _ _ _ xx
og hvit blåøyd med hvit rødøydgen:
aa _ _ _ _ _ xx
Genetisk er disse hvite blåøyde, men pga.
russer og hvit rødøydgenet som gir røde
øyne, vil kaninen framstå som hvit rød-
øyd. Det vil si kaninens genotype er ikke
i samsvar med fenotype. Men dette er det
ikke full enighet om. Noen vil vel si at en
aa_ _ _ _ xx er en hvit rødøyd med hvit
blåøydgen. Men det en kan si er at disse
to gen aa og xx på samme kanin motvir-
ker eller opphever hverandre. Dette fordi
en slik aa _ _ _ _ xx kanin får den hvite
pelsfargen fra xx-genet og ikke fra aa ge-
net.Og den får øyenfargen fra aa genet og
ikke fra xx-genet.
Settes en hvit blåøyd ved siden av en hvit
rødøyd, vil en der se at pelsfargen er
hvitere på en blåøyd kanin. Årsaken til at
en kanin blir hvit i pelsen er totalt for-
skjellig i en aa- og en xx-kanin.
En aa-kanin har fargeproduserende celler
(de kalles Melanocytter), men fargepro-
duksjonen fungerer ikke. En aa-kanin
produserer et inaktivt Tyrosinase og far-
ge-produksjonen "fungerer ikke".
En xx-kanin derimot, har ikke Melano-
cytter - altså har de ikke "fargefabrikker".
Pelsen blir hvit på grunn av at det ikke
finnes noen celler som produserer farge.

Også zobelgenet amam og genet for brunt

Å avle med fargen hvit blåøyd
Av Sølvi Lysfjord
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cc vil påvirke øyenfargen ved å gi et
rubinrødt skjær i pupillen. Slike hvite blå-
øyde er ikke utstillingsbare. Derfor anbe-
faler jeg når en velger ut fargede dyr for
parring med hvit blåøyd, at en «styrer
unna» disse nevnte anlegg: zobel, havan-
nabrun. Jeg vil også ha styrt unna russer
og hvit rødøyd. Dette fordi som jeg har
forklart her, da en kan få ut en
aa (anan) _ _ _ _xx kanin.

En kan med fordel derfor parre hvit blå-
øyd med all annen farge/tegning om hen-
sikten er å forbedre rasepreg, kropps-
form,pels,osv.Statistisk vil en slik parring
gi 100% Xx. Disse kalles wienertegnede,

dersom de får hvite markeringer på krop-
pen, som f.eks. hvitt bliss, hvite labber,
hvit krave og lignende, eller får blå eller
marmorerte øyne. I sjeldne tilfeller kan
en også få ut helt ensfargede kaniner
uten at det hvite blåøyde genet synes,
som kalles wienerbærere. Dette er bra,
for da er disse utstillingsbare. En bør der-
for ikke parre hvit blåøyd eller wienerteg-
nede/bærere uten mål og mening. Genet
"ødelegger" andre farger med hvite mar-
keringer og det er ikke ønskverdig.
Om en så har gjort en parring med hvit
blåøyd xx med annen farge og sitter med
avkom som er Xx wienertegnede (jeg kal-
ler disse overgangsunger),så kan en parre
tilbake på hvit blåøyd. En slik parring
mellom en hvit blåøyd xx og wienerteg-
net Xx vil statistisk gi 50% sjanse for hvit
blåøyd og 50% sjanse for wienertegne-
de/bærere.
Parrer en 2 wienertegnede/bærere Xx vil
dette gi statistisk 25% sjanse for hvite blå-
øyde, 25% sjanse for fargede uten bærer
av genet hvit blåøyd og 50% sjanse for
wienertegnede/bærere. Problemet her er
at en ikke med sikkerhet kan si hvem av
de fargede som bærer genet hvit blåøyd.
Genet hvit blåøyd er både intermediært,
da det både kan synes i enkel oppsetning
x og være recessivt fordi genet kan faktisk
ligge helt skjult, før det plutselig kan duk-
ke opp igjen. Spesielt på kappetegnede
kan det være vanskelig å se hvorvidt ge-
net finnes.

En Dvergvedder hvit bløyd
tar sinde første skritt ut i den store verden

Alingsås: Nolhagautställningen,
8.-9. juli - ble en succé!
Hallen var mer innbydende dette året.
Over 700 kaniner ble utstilt, hvorav 61
huer med kull! Ett dyr fikk 95,5 og 17 fikk
95 poeng.36 raser var å se,og 100 hoppe-
ekvipasjer. Den tradisjonelle «landskamp-
en» i fotball, Norge - Sverige, endte 1-1.

Resultater Klasse A, voksne dyr
1. Sussane Robertsson, Dvärghare hvit r.ø. 95,5
2. Ingela Larsson, Båstad, Tan, svart   283,5
3. Martina Haijlen, Örsundsbro, Hollender japaner 283,5
4. Inge Kjellberg, Landvetter, Tan, svart  283
5. Carina Wingård, Brålanda, Hermelin viltgrå  283

Resultater Klasse B, ungdyr
1.Anette Wardmo, Eriksmåla, Tan, svart   284
2. Sara Ekstrand, Dvergvedder, viltgrå kappetegn. 95
3. Anders Blom, Skövde, Fransk Vedder, viltgrå   95
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Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 24.-26. nov. ’06
Utstilling: Åpen i klassene A voksne dyr - B ungdyr

Innmelding på lister: - påfør: medlemsnr., vekt, v.ørenr. + ev. reg.nr.
og sendes: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg  (tlf. 990 21 565)

eller send på e-post: annebbro@online.no innen 13.11.06

Innmeldingsavgift: kr 50,-  pr kanin, betales til Kjell Jørgenrud
ved innsetting av dyra, fredag 24. november mellom kl 18 - 21.
Premieutdeling: Vandrepokaler kl 14.00  -  Klasse A+B: kl 15.00

Kaninhopping: Søndag 26. november. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen i.e.
og Lengde elite. Startavgift: kr. 20,- pr. start. Påmeldings-
frist: 19.11. - til: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim
(tlf. 69 88 55 08)  E-post: lirean@start.no

Overnatting: «Ditt gjestehus», Mysen, tlf. 69 89 15 56

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til
Høstutstilling og kaninhopping, Jarlsberg, 21. og 22. oktober 2006

Endags-utstilling lørdag 21. oktober:
Åpen i klassene: A - B - M + C kun for juniorer

Innmelding på lister til:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg el. mail: toschol@online.no  innen 10. okt.
Avgift: kr. 45,- pr. dyr betales til konto nr. 2400 31 21883 

v/ Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, innen 14. okt.
Kaninene leveres lørdag 21. oktober kl. 09.00 – 10.00 eller fredag

kveld etter avtale. Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper.
Åpent for publikum lørdag fra kl. 10  med premieutdeling ca. kl. 16.

Kaninhopping søndag 22. oktober:
Fra kl. 10.00  til  ca. 17.00: Kombikonkurranse.
Øvrige klasser - se: www.kaninhopping.no  (Forum)
Kontakter: Utstilling: Dagfinn Johansen tlf. 33 39 62 95

Hopping: Siw Hauge, tlf. 478 28 707
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Utstillingen omfatter:

Klasse B ungdyr
Klasse C 1.0. voksne hanner
Klasse C 1.1 voksne dyr for kombikonk.
Klasse K produkter.

Kaninhopping:
NM rett bane elite, bedømming C.
NM rett bane veteran, bedømming C.
NM lengde elite, inngangslengde 120 cm.
Kombikonkurranse, slalåm MÅ + utstilling

Innmeldinger, innen 20. oktober:

Innmeldingslister for utstilling sendes:
Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet
E-post: hafror@online.no

Innmelding kaninhopping sendes:
Linn Andresen, Fjellbugrinna 15,
1832 Askim. E-post: lirean@start.no
Husk: Til kombikonk må det sendes på-
melding til både utstilling og hopping

Innmeldingsavgifter:

Avgift kr. 55,- pr. dyr/katalognr./startnr.
Kombikonkurranse:
Kr. 30,- pr. start + utstillingsavgift.
Alle avgifter settes inn på konto:
0539.43.92334  v/Gunner Bertelsen,
Rødsdalen 22, 1621 Gressvik.
Senest 23.10. Merk innbetalingen med:
Navn og antall katalognr. og/eller antall
starter

Innlevering av kaniner:

Fredag 3. november, kl. 17.00 - 22.00.

Åpningstider:

Åpent for publikum lørdag kl. 10.00-17.00.
Søndag kl. 10.00   med premieutdeling 
kl. 14.00. Oppmuntringspremier og
vandrepremier kl. 13.30.

Overnatting:

Smaalenenes hotell, ca. 10 km. Pris pr.
døgn med frokost: Enkeltrom kr. 945,-
Dobbeltrom kr. 1075,-. Telefon 69844040.

Ditt Gjestehus, gangavstand.
Pris pr. døgn  med frokost:
Enkeltrom kr. 640,-. Dobbeltrom kr. 960,-.
3-roms kr. 1070,-. 4-roms kr. 1180,-.
Tlf. 69891556.

Hytter Ramstadkrysset camping, 3 km.
Pris pr. døgn kr. 250,-. Telefon 69891126.

Husk å oppgi kaninutstilling ved bestilling.
Hopperne kan overnatte gratis i hallen.

Hyggekveld med middag:

Ditt Gjestehus,  lørdag kl. 19.30.
Pris kr. 140,- som betales på kvelden.
Påmelding til Harald Frorud innen 27.10.

Info og opplysninger:
Harald Frorud, tlf. 69809779  /  95005596
eller e-post: hafror@online.no

LUU-2006
Østfold Avlslag for Kaniner ønsker velkommen til
Landsutstilling for ungdyr og NM i kaninhopping

Momarken travbane, Mysen, 3.-5. november
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Västra Götalands KAF hälsar
alla norska vänner varmt välkomna till:
LU i Sverige, Borås, 18.-20. februar 2007
● Bara två timmar från gränsen (Svinesund)
● Vi hoppas på 2000 kaniner + Kaninhoppning
● Seminarier.   Försäljning av tillbehör/utstyr
● Borås är känt för sitt stora shoppingutbud
● Billigt boende och billig fest. Mer info på: www.lu2007.com

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast til «Tidsskrift for Kaninavl» kr     75,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

NB:
ALLE
priser er
inklu-
dert
moms!

Innkalling: Årsmøte i Sarpsborg Kaninavlsforening
Tid: Onsdag 1. nov. ‘06, kl 18.00. Sted: Sørli Torvet, Sarpsborg,
Møterom, «Prosjektinnredning».

Saksliste: 1: Godkjenning av saksliste. 2: Valg av
dirigent og referent. 3: Årsrapport. 4: Regnskap.
5: Aktivitetsliste. 6: Innkomne forslag. 7: Valg.
Forslag må være styret i hende 14 dager før.
Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen  -  Styret i Sarpsborg Kaf.

Innkomne bilder . . .
Det er alltid hyggelig at noen sen-
der inn bilder. Noen er dessverre
meget små, altså liten bildefil, san-
synlig tatt på en mobiltelefon. Jeg
takker uansett, noen bilder fra mo-
bilen er også brukbare.
Bildet til høyre er fra stallen til Liv
Marit Nygård på Nærbø, og Angora-
hua hennes med 10 unger
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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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NKFs
leder
har
ordet .   .   .

Informasjon
fra styrets arbeid
Jeg vil i denne spalten informere fra noe
av det som har vært styrets arbeidsområ-
der den siste tiden, og da med med ut-
gangspunkt i styremøtene fordi det der
planlegges hva som skal gjøres til en hver
tid, samtidig som det tilbakemeldes resul-
tater av det arbeidet som er utført.Vi har
hatt to styremøter i den siste perioden,
onsdag 7. juni og onsdag 30. august. Jeg
har nevnt det før, men det er altså en av
fordelene med at såpass mange av styrets
medlemmer har bosted på Østlandet at vi
kan ha forholdsvis hyppige styremøter
uten at det påfører forbundet store kost-
nader. Vi har selvsagt også mye kontakt
over e-post og telefon, men det er noe
annet å kunne sette seg å diskutere saker
over et bord.
Sammenlignet med bare for 5 år siden så
er det en enorm pågang med henvendel-
ser per e-post når det gjelder diverse kan-
inspørsmål, og jeg antar at lokalforening-
ene også merker denne forskjellen fra
noen år tilbake og fram til nå. Når det
gjelder NKF sitt styre så vil jeg tro at mes-
teparten av disse henvendelsene kommer
til sekretær og undertegnede. For mitt
eget vedkommende så er den klart stør-
ste andelen av henvendelser fra ikke-
medlemmer, og antakeligvis fra personer
som heller ikke kommer til å bli medlem
noen gang. Det er jo heller ikke derfor de
henvender seg,men fordi de ønsker infor-
masjon om et eller annet når det gjelder
kaniner. Det gjenspeiler bare hvordan
vårt samfunn har endret seg, og det er

ikke uten grunn at man snakker om infor-
masjonssamfunnet. Det er et ”sug” i for-
hold til informasjon og man skaffer seg
informasjon raskest via internett, hvor en
da finner e-post adresser osv.
Videre så bruker vi tid på å gjennomgå
diverse korrespondanse via ”snail mail”
(vanlig brev per post) og e-post fra lokal-
foreninger som varierer både med hen-
syn til tema og innhold, og også fra ulike
organisasjoner som  eksempelvis fra Mat-
tilsynet og Natur og Miljø.
I det nedenfor vil jeg ta utgangspunkt i
planen for styrets arbeidsoppgaver som
ble framlagt og vedtatt på forbundstinget
i februar. Forbundsstyret kan være med
å tilrettelegge en del betingelser for ar-
beid i organisasjonen, og vi er avhengig
av hver enkelt medlems innsats for å
gjennomføre, om ikke alle, så i hvert fall
flesteparten av disse punktene.
1) Prioritere arbeidet med medlemsver-
ving gjennom å opprettholde et godt in-
formasjonsmateriell og ved samarbeid
med lokalforeningene drive aktiv infor-
masjonsvirksomhet på utstillinger.
Her har organisasjonsutviklingsutvalget
framlagt noen forslag tidligere og styret
har også gjennomført et tiltak hvor man
sendte ut et tilbud på medlemsskap til
tidligere medlemmer fra 2003, samt et til-
bud om kjøp av Nordisk Kaninstandard.
Det er også utarbeidet informasjonsmate-
riell som vi håper gir tilsiktede resultater,
samt forbedring av standen som har vært
brukt av PR og Info (se under utvalget).
2) Oppfordre lag/foreninger til å gjen-
nomføre kurs, f.eks. de kursmuligheter
som vi har gjennom ”Natur og Miljø”.
Dette blir det jevnlig opplyst om, og også
oppfordret til gjennom TK.
3) Arbeide for å bedre NKFs økonomi
på kort og lengre sikt gjennom ulike
inntektsbringende aktiviteter.
Resultatet av regnskapet blir lagt fram og
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gjennomgått av kassereren på styremøt-
ene. Konkret i forhold til dette punktet så
er styret av den oppfattning at dette blir
ivaretatt ved å sikre økonomien gjennom
å være kritisk til bruk av NKF sine peng-
er, samtidig som det hele tiden bestrebes
mot at regnskapet ”skal gå i null”.
4) Arbeide for at flest mulig kjøper og
aktivt bruker Nordisk Kaninstandard.
Her har styret vedtatt flere kampanjer
som har vært annonsert i TK. Dette punk-
tet henger selvsagt sammen med tilsiget
av nye medlemmer.
5) Utgi 10 nummer av Tidsskrift for
Kaninavl, med god kvalitet.
Styret har ikke noe å bemerke, og mener
medlemmene her får et godt produkt.
6) Være med å arbeide for at det blir ar-
rangert landsutstillinger for voksne dyr
med klassene: A, E, K og NM i hopping,
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0
og NM i hopping.
Styret har en kontinuerlig diskusjon om
hvordan man kan tilrettelegge for arran-
gører av landsutstillingene og ett av de
momentene som har kommet opp er det
med utstillingsbur.Vi har derfor i period-
en diskutert og jobbet med å få fram
et konkret forslag som kan fremmes på
forbundstinget vedrørende utstillingsbur
til bruk på landsutstillinger, men forelø-
pig er den type bur man har sjekket ut
vist seg å bli for kostnadskrevende. Vi
kommer til å jobbe videre med andre
alternativer slik at vi forhåpentligvis kan
få fram forslag på andre løsninger som vil
bli rimeligere.
7) Arbeide aktivt innen alle av NKFs ut-
valg med oppgaver som til enhver tid
melder seg.
Dette er det punktet hvor mye av styrets
arbeid naturlig nok er mest konsentrert i
forhold til. Jeg ser ikke noe poeng å refe-
rere til alle saker i detalj her, men jeg vil
her trekke fram noe av utvalgsjobbingen.

Fra Datautvalg (Rolf Ludvigsen, Geir
Nordvik og Bodil Lundervold):
a) Det har lenge vært etterlyst fra diverse
foreninger arbeid med å få samkjørt stør-
relsen på bedømmelseskortene med de
kortholderne som eksisterer rundt i det
ganske land. Som man kunne lese i TK nr
5 i år, i forbindelse med et dataseminar
i Askim, ble det ”oppdaget” at man kan
”printe” ut bedømmelseskort som kan
tilpasses holderne. Dette vil bli jobbet vi-
dere med i datautvalget.
b) Det er faktisk slik at det forekommer at
det blir stilt ut dyr på personer som ikke
er registrert som medlemmer, men da har
vært det tidligere. Dette er ting som må
kunne ”oppdages” av utstillingsprogram-
met slik at ikke dette skjer. Datautvalget
skal jobbe med å legge inn en slik ”sper-
re” av eiere som ikke er registrert som
medlemmer når de melder på dyr.
c) Det jobbes fortsatt med elektronisk
stamtavle.
Fra Importutvalg (Kjell Jørgenrud, Trond
Pettersen,Gullik Klepaker og Kari Jørgen-
rud):
Nytt medlem i dette utvalget er Kari
Jørgenrud. Videre ble det orientert om
positiv kontakt med Mattilsynet og det
skal avholdes et møte med representan-
ter fra Mattilsynet i september.
Fra Organisasjonsutviklingsutvalg (Kent
Rune Eriksen, Erik Arntzen og Bjørn
Petter Åsheim). Her har det bl.a. vært job-
bet med en medlemspakke for ”store”
familier.
Fra PR- og Infoutvalg (Bjørn Egeland, Odd
Einar Lundervold og Sølvi Lysfjord):
Her er det vedtatt å forbedre ”standen”og
man går derfor til innkjøp av to stykker
Quickscreen. Disse skal første gang bru-
kes i forbindelse med LUU.
Fra Sportsutvalg (Johnny Lyshaug, Anne
Mette Klepaker, Anne Brochs og Svein
Clausen): Her har Anne Brochs kommet
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inn for Tor Arve Kristoffersen, og har da
overtatt arbeidet med Championatene.
Sportsutvalget har kommet med flere inn-
spill både i forhold til BiS uttak, juniorpre-
miering osv.
Fra Standardutvalg (Erik Arntzen, Thor-
mod Saue og Gullik Klepaker):
En del av arbeidet har gått på og kommer
til å gå på en mulig revisjon av standar-
den. Det ble ikke avholdt noe nordisk
møte i Alingsås i sommer. Utvalget opp-
fordrer alle som har forslag til endringer
av standarden om å ta kontakt.
Fra Økonomiutvalg (Svein Clausen):
Vurderer å søke til Landbruksdeparte-
mentet eller andre som kan være aktu-
elle, om f.eks. midler og støtte til utstil-
lingsbur.
8) Arbeide med å bedre forholdene opti-
malt for oppdrettere og utstillere innen
de større raser.
Tilskudd på kr 500 pr dyr for kjempe- og
store raser opprettholdes.
9) Samarbeide med landsdekkende or-

ganisasjoner/lag/foreninger som har
sammenfallende interesser som NKF.
Her er det først og fremst mye av det som
foregår per e-post.
10) Videreføre og styrke det internasjo-
nale samarbeidet.
Svein Clausen deltok ved Europamøtet i
Holland i mai. Det planlegges en evt.
felles nordisk stand i forbindelse med
Europautstillingen i Leipzig.
Landsutstillinger - Når det gjelder fram-
tidige landsutstillinger (ungdyr og voksne
dyr) så er følgende å melde:
LUU-2006: 4. til 5. november. Arrange-
mentet avholdes i Mysen på Momarken
Travbane. Arrangør er Østfold avlslag.
LU-2007: 23. til 25. februar. Utstillingen
avholdes i Stavernhallen. Arrangementet
er et samarbeid mellom Larvik og Sande-
fjord, Grenland og Askim.
Det er også en del foreninger som fyller
”runde” år framover, så vi regner med
at det kommer inn søknader på de fram-
tidige landsutstillingene om ikke lenge.

29. sept.-1. okt.: Møre og Romsdal
annonse i  TK  nr 6

14. oktober: Oslo og Akershus
annonse i  dette TK

14. oktober: Rogaland
21. oktober:Tønsberg

annonse i  dette TK

21. oktober: Eidsvoll
annonse i  TK nr 6

3. - 5. nov.: LUU-06, Østfold Avlslag
annonse i  dette TK

17.-19. nov.: Trøndelagen
24.-26. nov.: Jæren og Sandnes
24.-26. nov.: Askim

annonse i  dette TK

02.-03. des.: Indre Østland
8.-10. des.: EU-utstilling, Leipzig
13.-14. januar: Drammen
19.-21. januar: Nord-Trøndelag
19.-21. januar: Oslo&Akershus, fylk.
27.-28. januar: Haugaland, fylkes.
9.-11. februar: Dansk LU,Tinglev

16.-18. februar: Svensk LU, Borås
annonse i  dette TK

22.-25. febr.: LU-07, Stavernhallen
10. mars: Askim
17. mars:Tønsberg

Utstillinger meldes til: thsaue@online.no

Utstillinger - 2006/2007:
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«Dverg-nytt»
Hei alle dvergkanin-venner!

Vi er i stadig positiv økning og er nå 71
medlemmer. Jeg vil oppfordre dere alle å
sende inn litt om dere selv (har mailet
noen om dette, men der går det treigt
gitt!!). -  Hvordan kan klubben bli bedre?
Siste helga i august var avlslaget vårt på
Jærmessa på Varhaug. Over halve standen
vi hadde med besto av dvergkaniner,men
også Belgisk Kjempe og Fransk Vedder.
I år hadde vi med Løvehode,ei hu med to
unger.Disse krabatene fikk stor oppmerk-
somhet, og ble vel standens kuleste inn-
slag. Jeg kunne selv tenkt meg Løvehode,
som "kjekt å ha", eller for at dommerne
skulle fått noe å diskutert og «brynt seg
på». Vi viste ellers frem Hermelin i 6 va-
rianter og Dverghare i 4. Men, for «folk

på gata», så er det Dvergvedder de vil ha
som kjæledyr, men her ser det ut for at
det er manko på unger. Noen kaniner ble
allikevel solgt til nye lykkelige eiere.
Dvergkaninklubben er sterkt represen-
tert på Jæren.
Også i år fikk vi oppleve nok en kåring
av "Miss Jæren" altså den fineste kua, og
mønstring av kalver. Søndagen øste reg-
net ned,med elv gjennom vår stand.Tross
alt, er det hyggelig med ei helg på denne
måten,det er starten på høsten og bekref-
telse på at det nærmer seg flere hyggelige
sammenkomster for kaninfolket.
To championer har vi fått inn, så det er
bare å sende flere! Kun kr 50,- for sløyfe
og diplom med bilde av din kanin  - Hilde K.

Nye Championer i Dvergkaninklubben:
Dvergvedder viltgrå  1,0  5503-F166  94 - 94,5 - 95   Op.: H. Frorud  Eier: Syversen/Heen
Dvergvedder viltgrå  1,0  4341-T545  95 - 94,5 - 94  Oppdr./eier: Linda Krogedal

Hilde forteller og forklarer alle om dvergkaniner.Til høyre: Henriette Nordvik med en kjempe

Forbundstinget 2007 avholdes fredag 23. februar.
Saker som ønskes behandlet må være i hende innen 31.12.06.
NB: Dette gjelder også søknad om fremtidige Landsutstillinger
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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 Hvittingfoss

Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens

Rex og Løvehode i forskjellige 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 dd 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:

Nordisk Kaninstandard kr 375,-
Beskrivelse av 60 kaninraser med bilde

Kjøpes hos Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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Norges Kaninavlsforbund har i mange år
vært medlem i Europaforbundet. For de
fleste norske er nok det mest synlige be-
vis at vinner av vår LU får en Europa-
medalje med seg hjem. Siden vår leder
var forhindret fra å reise på disse møtene,
ble jeg forespurt. I ettertid er jeg veldig
takknemlig for å ha fått denne mulighe-
ten. Jeg traff bare hyggelige mennesker,
noen få godt kjente, mange kjente fjes og
flest ukjente. Innledningsvis vil jeg takke
Tove og Kaj Thaysen som tok seg av ”en
førstereis”og gav meg informasjon om alt
som skulle skje denne helgen.

Jeg dro fra Gardermoen på formiddagen
Kristi Himmelfart og sjekket inn på hotel-
let ved 5 tiden. Torsdag kveld var det
offisielt program med middag og taler.
Ordføreren i byen Leusden ønsket alle
velkommen. Det var nærmere informa-
sjon om programmet og sosialt samvær.
Fredag morgen klokka 0800 startet alle
møter fordelt på: Kaniner, Duer, Høns,
Fugler og Marsvin. Jeg representerte da
NKF og satt i møte med 29 personer fra
15 land. Offisielt språk er tysk, men både
engelsk, fransk og italiensk ble oversatt til
tysk. Formannen for kaninskesjonen var
utrolig dyktig i alle språk. Det var infor-
masjon om arbeidet i standardkomiteen,
beholdingen av europastandarder på la-
ger i 3 språk, referat fra europadommer-
konferansen i Sverige i april og mye
snakk om den kommende europautstil-
lingen i Leipzig.Med tvungen vaksinasjon
av alle deltagende dyr, er arrangøren og
dens veterinærer helt sikre på at Europa-
ustillingen kommer til å bli gjennomført.

Påmeldingssjemaer ble utdelt, men er
også å finne her:
http://www.teamdigital24.de/
europaschau/downloads/
melde_kaninchen_deutsch.pdf
Utstillingen åpner fredag 10. desember
klokka 13–18. Så ønsket presidenten i det
tyske forbund, Peter Mickmann, alle uten-
landske kaninoppdrettere hjerlig velkom-
men til Leipzig. Standardkomiteen ønsket
at alle delegater innleverte opplysninger
om raser som fortsatt ikke er tatt opp i
den europeiske standard. For vår del le-
verte jeg en liste med følgende navn:
Trønder, Svensk Pels, Orange, Dverg Hare
og Løvehode. Sveits, Østerrike, Nederland
og Tyskland, som er de ledende nasjoner i
det europeiske samarbeid, hadde ingen
raser å tilføye. Deretter ble alle land bedt
om en redegjørelse for sykdomsbildet i
hjemlandet. Den tyske dyrlegen som del-
tok på møtet fortalte at ZDK (tysk for-
bund) hadde brukt 600.000,- i forsking
på hygiene i stallanlegg. Kriminalitet som
dekker seg bak begrepet dyrebeskyttelse,
ble på samme måte gjennomgått. Det var
heldigvis ikke så stort problem i europa. I
Tyskland hadde de lansert ett motto:
«Kaninoppdrett ER dyrebeskyttelse».
Ledelsen i Europaforbundet var også in-
teressert i opplysninger om alle lands
kommende største nasjonale arrangen-
ment. Hele styret ble så gjenvalgt.

Lørdag startet generalforsamlingen for
alle seksjoner klokka 0830 på hotellet
med 118 delegater og gjester fra 21 land.
Det var vanlige årsmøtesaker som årsmel-
dinger fra leder, generalsekretær, fra alle

Litt informasjon fra
Europaforbundets møte i kaninseksjonen
og generalforsamling i Nederland, 25. til 28. mai 2006



Utstilling på Nes, 23.-25. juni
Litt tradisjon er det blitt - når Indre Øst-
land arrangerer utstilling rundt St.Hans,
og også samtidig har Norsk Angora sin
sommersamling der.
79 kaniner var påmeldt i klasse A og B, 10
katalognr i klasse M, ett i D og 3 i K.
Dommer var Thormod Saue, som fant 4
topp kvalitetsdyr:En Angora, en Hermelin
og to Dvergharer som ble funnet verdig
til 96 poeng, hvor det ble Terje Enghs
Hermelin som ble BiS. Belgisk Kjempe
ungdyrsgruppe oppnåde også 96 poeng.
På programmet i år var også kaninhop-
ping, hvor det var svært mange unge
talenter å se. Lørdagen er vel høydepunk-
tet for dem som liker festmat. Grillet
kaninkjøtt står på menyen og det går som
oftest ned på høykant i løpet av kvelden.
Til slutt utstillingsresultater:

Resultater Klasse A, Voksne dyr:
1. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå 286.5
2. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvit r.ø. 286.5
3. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit r.ø. 286.5
4. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit r.ø. 286
5. Gillerholtmoen+Jokinen, I.Østl., Zobel brun 284
6. Leif Opsund, Sarpsborg, Thyringer 282
7. Malin Lystvedt Berntsen, Oslo, Tan  svart 282
8. Jonette Sulen Myrbostad, Møre, Rex hvit r.ø. 95
9. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land 95
10. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag, Tan svart  95
11. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan svart 94.5
12. Emelie Johansson, I.Østl., Dvergvedder mad. 94.5
Resultater Klasse B, Ungdyr:
1. Regine B. Mork, Møre, Hermelin white-tegnet  95
2. Gillerholtmoen+Jokinen, Dvergvedder sallander   94
3. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit  r.ø. 94
Resultater Klasse C Enkeltdyr for juniorer:
1. Synnøve H. Thune, I.Ø., Dvergvedder viltgrå 95
2. Åsa Elise Vegsundvåg, Møre, Dvergvedder viltgrå   95
3. Malin Lystvedt Berntsen, Oslo, Tan   svart 95
Resultat Klasse D Hu med kull:
1. Leif Opsund,  Sarpsborg,  Hvit Land 95

Resultater Klasse M, Ungdyrsgruppe
1. Ivar Østli,  Indre Østland, Belgisk Kjempe viltgrå   96
2. Solveig Moritsgård, Møre, Dvergvedder kappet. 95
Resultater Klasse K, Produkter:
1. Reidun Pettersen, Sarpsb., Angoraprodukter 95
2. Inger Harridsleff, Sarpsb., Angoraprodukter 94,5
Best i rasen: Blå Wiener: Gillerholtmoen+Jokinen 93.
Angora: Marianne Myki 96. Rex: Jonette Sulen Myrbo-
stad 95. Bourgogne: Alexander Minge 94. Hvit Land: Leif
Opsund 95. Thyringer: Leif Opsund 95. White: Anne Lise
+Kåre Tvedt90.5. Liten Chinchilla: Gillerholtmoen+Jokin-
en 93. Deilenaar: Synnøve H.Thunes 94.5. Liten Havana:
Nina R. Vatnehol 93.5. Tan: Malin Lystvedt Berntsen 95.
Zobel: Gillerholtmoen+Jokinen 95. Russer: Hilde Elin
Vestnes 93.5. Dvergvedder: Synnøve H. Thunes 95.
Hermelin: Terje Engh 96. Dverghare: Roar Strand 96
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5 seksjoner og selvfølgelig revidert regn-
skap. Dette møtet var mer av de formelle
uten så mye nyttig for oss i NKF.Etter 3 ti-
mer ble møtet avsluttet med gjenvalg på
viktigste poster. Så kom tre busser og
hentet oss og kjørte til ett Museum og til

en skole for opplæring av dyrepassere
med en mengde forskjellige dyr. Det var
avslutninge med middag om kvelden og
siden mitt fly gikk tidlig på søndag, måtte
jeg takke for meg og legge meg tidlig.

Svein Clausen

Grillmesterne har inntatt sine plasser og har
kommet godt i gang - snart er festmaten klar

IIddaa  vvaarr  mmeedd
ppåå  kkaanniinn--
hhooppppiinngg
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ble i år avholdt 7.-9. juli, på Sunnland
Skole, i regi av Trøndelag Hoppeklubb.
Rundt 40 hoppere fra de fleste kanter av
landet hadde tatt turen for å kose seg
med to- og firbeinte fra hele landet.
Klubbens medlemmer brukte torsdagen
på å sette opp utlånte bur fra Trønde-
lagen og disse sto klar for tilreisende
kaniner som kom fredag.Været var veldig
skiftende! - alt fra plaskregn og torden, til
strålende sol. Men styggværet så ikke ut
til å legge noen demper på stemningen
for muntre kaninhoppere. Det var svært
høyt startantall i alle klasser, og dette før-
te til at vi ikke fikk gjennomført alle de
sosiale aktivitetene som var planlagt.

Hoppingen
Nivået var høyt i nesten alle klasser og
det var hard kamp om sertifikat og pin-
ner. Høyde Åpen ga oss 5 nye elite-
kaniner, hvor Andrea Alvestad og Flekken
trakk det lengste strået med et hopp på
65 cm. Høyde Elite ble vunnet av Kristin
Bergan og Vearlias Gt Ch Ante, tett fulgt
av Odd Aksel Oddsen Nannerud og Ch
Sofia, som begge hoppet 80 cm på første
forsøk. S Ch Prins Trampe I og Selma
Tandberg, samt Lost in Space II og Marlen
Fredriksen kapret seg også hvert sitt serti-
fikat med 75 cm. Rett Elite ble vunnet av
Liagardens Ch Tiril og Rebekka Haga med
1+0,fulgt av S Ch Prins Trampe I med 2+1
feil. I Lengde Åpen i.e. fikk vi 5 nye elite-
kaniner,med et vinnerhopp på 190 cm av
Demente Chico Tarzan og Stine Nærland,
Oslo&Ak. Lengde Elite ble lørdagens siste
klasse, og det var her 3 sertifikat som
vanket til de tre beste.Vinner ble Kløver-

dalens Gt Ch In Praise of You og Kristin
Bergan med 210 cm, som etter seieren
kunne titulere seg som Great Champion!
Like bak kom Selma Tandberg og S Ch
Prins Trampe I,210 cm og nr 3,Hilde Torp
og Bredes Ch Special Wish 200 cm.
Søndag var det klart for kroketklassene.
Elite ble vunnet av Selma Tandberg og S
Ch Prins Trampe I, som med dette hadde
sikret seg sertifikat i samtlige grener på
Sommerleiren! Liagardens Ch Tiril kom
like bak. - Så var det klart for premieut-
deling og utrope vinnerne av Sommer-
cupen. Ikke uventet ble det Selma Tand-
berg og S Ch Prins Tampe I (Selma er
eneste med to napp i Sommercuppokal-
en). Minicupen ble vunnet av Kristine
Indergaard og Full Metal Panic.
Elite-cupen 
1. Selma Tandberg, S Ch Prinz Trampe I   7 p
2. Rebekka Haga, Liagardens Ch Tiril   14 p
3. Kristin Bergan, Vearlias Gt Ch Ante   18 p
Lett-cupen
1. Kristine Indergaard, Full Metal Panic   16 p
2. Stine Finholt Nærland, Lovely Lady Sasha 20 p
3. Synnøve Borge, Skogbakkens DreamofLove 21 p

Svennings Vivacious Pursuit
ført av Selma Tandberg i Kroket elite

KKaanniinnhhooppppeerrnneess
Sommerleir
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Liagardens S Ch Tiril
ført av Rebekka Haga i Kroket elite

Dalholens Highball av Liagarden
og Ingvild Lønvik i Kroket elite

Støytens Gt Ch Memory of Herina hviler mellom slagene

Vi i TLHK vil benytte anledningen til å
takke alle sammen som hjalp til under
dette store arrangementet. Det var til stor
hjelp, uansett hvor små oppgavene var.

Med dette sender vi stafettpinnen videre
til den klubben som skulle få dette flotte
arrangementet neste år!

Ref.: Rebekka Haga og Sunniva Tusvik
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Innledning
For mange år siden, så fikk Silje min yng-
ste datter i oppgave i faget Kunst og
håndtverk å lage et kommunikasjonsmid-
del  med framlegg. Min kreative datter la-
get da en Dvergvedder. Læreren stusset
veldig og sa at Silje nok hadde misforstått
oppgaven. Men Silje sto på sitt og forklar-
te at jo kanin var et utmerket kommuni-
kasjonsmiddel. Etter at hun hadde fått sin
første kanin, en Dvergvedder, blå/hvit
japanertegnet, så hadde hun kommet i
kontakt med mange mennesker, og dertil
meldt seg inn i NKF og begynt både med
utstilling og hopping. Så det måtte jo læ-
reren forstå at kaniner var et utmerket
kommunikasjonsmiddel. - «Til og med
mamma», sa Silje, hadde fattet interesse
for kaninavl, utstilling og genetikk (som
jeg jo fortsatt har som hobby etter at Silje
ble voksen og fikk andre interesser). Lær-
eren ble så imponert over denne meget
kreative løsningen at hun ga Silje 6 i ka-
rakter (andre i klassen hadde laget tradi-
sjonelle kommunikasjonsmidler,som tele-
fon, brev, aviser, osv.)

«Kanin-kommunikasjon langt nord»
- Ja, jeg kan jo underskrive på dette at
kaniner er et bra kommunikasjonsmiddel
til å utvide sin horisont til et miljø jeg i
hvert fall ikke ante eksisterte. På denne
måten kom jeg da i kontakt med blant
annet Emma Nordberg gjennom et disku-
sjonsforum på Dyrenett angående kjøp
av merketang. Dette var på sensommeren
2001. Vi hadde mange telefonsamtaler i
løpet av denne høsten, og Emma som jo
bor langt der nord, kom nedover til meg
for å delta på utstilling på Råholt i januar
2002. Vi fant tonen med en gang Emma
og jeg, like tullete og opphengt i kaniner

og fargegenetikk. Og i løpet av disse åre-
ne har Emma kommet ned mange ganger
og vi har hatt mange og lange fruktbare
samtaler og diskusjoner om fargegene-
tikk.
Som kjent for flere, har Emma vært ivrig
oppdretter av Dvergvedder i den vanske-
lige tegningen japaner i svart/gul. Hun
har drevet seriøst og forsøkt å forbedre
denne tegningen gjennom bevisst avl.
Det kan ikke ha vært veldig enkelt, ikke
sant Emma? - Og jeg har fått mang en
gang frustrasjonsmeldinger på at ”ikke en
eneste i dette kullet har bra tegning”.
Videre,siden Emma bor så langt der nord,
hvor det ikke er utstillinger, så har hun
måttet komme seg sørpå for å få bedømt
japanerne sine. Flere ganger har jeg møtt
Emma på både Gardermoen og Oslo S
med flere transportbur under armene,
klar for utstilling og alltid i godt humør!
Emma har nå avviklet sitt oppdrett, noe
som jeg synes er leit. Men det å bo så
langt unna der ting skjer, liten burplass,
samt en vanskelig tegning (ære være deg
for det), så forstår jeg jo at en kan gå lei
og til slutt ikke har mer å gi. Emma har
vært og er fortsatt en god venninne, som
kan sin kaningenetikk og som det er tri-
velig å diskutere med. Jeg får håpe at du
engang starter opp med kaniner igjen, og
kanskje det da blir en enklere fargevari-
ant. Lykke til med samboer, barn og hun-
devalp i nytt hus! - hilsen fra Sølvi

KANINER - et kommunikasjonsmiddel
En av
Emmas
Dverg-
veddere i
japaner-
tegning,
har bosatt
seg på
Skarnes
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Sportsutvalget vil gå ut med en høring
om det er interesse for å sette i gang med
en ny konkurranse - «Årets utstiller» . . .

Sportsutvalget har fått signaler om at det
er interesse for dette, og tror dette kan
føre til flere og større utstillinger. I vårt
naboland Sverige er en slik konkurranse
meget populær. Konkurransen går ut på
å samle poeng i løpet av ett år og gjelder
på alle åpne utstillinger annonsert i TK.
Dette skal ikke bli merarbeide for den en-
kelte utstillingsarrangør (kun sende inn
resultatliste) - konkurransen administre-
res av Sportsutvalget. Vi håper forslaget
blir tatt opp som sak på medlemsmøter,
samt at det blir diskutert medlemmer i
mellom. Vi ser frem til og høre fra dere
om deres mening om forslaget.

FORSLAG TIL KONKURRANSEREGLER
§1: Konkurransen går fra 01.01. til 31.12.
§2: Alle åpne utstillinger annonsert i TK

teller, inkl. LUU og LU (klubb/registre-
ring/eller spesialutstillinger teller ikke).
§3: Både klasse A og B teller.
§4: Konkurransen er åpen for medlem-
mer i NKF.
§5:Arrangør har ansvar for å sende resul-
tatene til Sportsutvalget innen 7 dager
etter avholdt utstilling.
§6: Vinneren får premie overrakt ved LU
det påfølgende året.
§7: Resultatene føres fortløpende i TK.
§8: Det gis 12 p for seier. - 9 p for nr 2.
- 6 p for nr 3. - 3 p for nr 4 og 1 p for
nr 5 (gjelder både i klasse A og B).
§9: For BEST in SHOW gis det 5 poeng.
§10: For å få poeng, må man ha minimum
280 poeng eller bedre.
§11: Ved poenglikhet tas det hensyn til
antall utstillinger, samt antall førsteplas-
ser, andreplasser, osv., for de gjeldende
utstillere.

Med vennlig hilsen Johnny Lyshaug, leder av
Sportsutvalget      e-post: jlyshaug@online.no

Sportsutvalget ber om din mening:
NY KONKURRANSE?  -  «ÅRETS UTSTILLER»

EN DAGS KASSEUTSTILLING
Oslo og Akershus Kaf. innbyr til: Åpen reg.bedømmelse/kasse-
utstilling lørdag 14. oktober i Myrvoll Vels lokaler på Oppegård.

Utstillingen omfatter klassene A og B. Møt opp med ferdig-
utfylte bed.kort - bedømmelse starter kl 11. Avgift:
kr 50,- pr dyr. Hoppekonk i kl.: KL, KM, KV, hå + he.
Vi vil også avholde medlemsmøte denne lørdagen.

Premiering - Kafeteria. - Vel møtt!

Stor Sølv sort selges på grunn av opphør - «alt skal vekk».
God avstamning gjennom mange år

Lissy Søndergaard,Tranebærvej 5, DK-9530 Støvring
Tlf: +45 98 37 22 92. Mail: p.s.c@post.tele.dk
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Hei kaninvenner!
Jeg fikk lyst å skrive noe til bladet vårt
- En sommer er over og nå nærmer det
seg ordentlig høst, og så vinter. Det er tid
for å se på kaninene våre og vurdere
hvem som skal være med på utstillingene
som kommer. Sommeren i Nordhorda-
land har vært praktfull, med mye sol, var-
me i sjø og på land. - Det å ha angora-
kaniner i 25 til 30 grader er ikke helt en-
kelt. Når jeg slipper en fri i hagen graver
den en grop i jorden et skyggefullt sted.
Der legger de seg rett ut og ligger til jeg
må ta de inn igjen. Kaninhuset har stått
åpent både natt og dag. Heldigvis har det
gått bra med kaninene mine. Aktiviteten
øker når temperaturen synker. Ellers har
jeg klippet noen utenfor klippetid. Ver-
dens varmeste ull tåler bedre kulde enn
varme. Det er moro med angorakaniner.
Utfordringene står i kø. En skal jo klippe
hver enkel kanin fire ganger i året, så sor-
tere, karde, spinne, tove, strikke og alt
annet man kan bruke ullen til.Det er bare
fantasien som setter grenser.
Ellers er det dette med burplass til alle
kaninene da. Jeg har holdt igjen på avlen
i år. Men 20 unger i hvitt, madagaskar
og sort, har sett dagens lys, fra april til
nå. Noen praktfulle hvite fra avlsenteret

håper jeg å få med på utstilling i januar
i Bergen. Og noen sorte. Det er litt rart
å kalle en kanin sort når kroppen er
mørke grå og bare hodet er sort.
Her i Nordhordaland har vi og startet en
klubb, foreløpig er vi 4 personer som alle
har stor glede av angorakaninen og ullen.
Vi håper på å bli flere, så hvis det er noen
som bor rundt her og har lyst til å bli
kjent med angorakaninen og alt som har
med den å gjøre, så er dere hjertelig vel-
kommen i klubben. Vi er også medlem-
mer i NKF og Norsk Angora. Dessuten er
et par av oss også med i nærmeste hus-
flidlag. - Til slutt ønskes alle kaninvenner
en flott høst og utstillingsessong.

Vennlig hilsen Grethe Hansen
e-post: ekrane@online.no
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Jeg ble fortalt at jeg burde sende bilder av
to av mine kaniner til TK. Så håper min
historie er noe å meddele dere . . .

I fjor kjøpte jeg en rexhanne med farge-
kode: Aa bb Cc dd gg (isabella) og en
hanne med kode Aam bb Cc DD Gg (vilt-
gul) - og da var jeg «tvungen» til å forsøke
å få fram rex i beige: A_ bb cc dd gg.
Jeg kjøpte ei Marburger Ekorn (normal-
pels) og paret den hua AA BB cc dd gg h
med den viltgule hannen og beholdt ei
brun hu A_ Bb cc Dd gg fra det kullet og
hua ble paret i sommer med den isabella
rexhannen.
Resultatet ble noen svarte unger med og
uten rexpels, en isabella med rexanlegg,
en madagaskar rex, en kanelfarget rex og
en beige hann med rexanlegg, samt ei hu
med rexpels.

Disse to kommer jeg til å avle videre på.
De er født 14. juni, så jeg kommer antage-
ligvis til å stille de på LUU. Det jeg er
mest intressert i, er å få en status på far-
gen og selvsagt for at det var enormt
«skojigt» å lykkes (er egentligen mest
overrasket av at det gikk så fort).
Det skulle jo teoretisk en hel del til for
å i det hele tatt få fram en unge i rett
farge. Men og også å få til både pels og
farge i andre generasjonen i prosjektet,
hadde jeg ikke ventet meg.

Mvh Lilliot Hauknes, Ørje

Hejsan!
- til dere som
liker farge-
utfordringer!
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 10. september 2006
Totalt: 850 (454 - 253 - 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    5

Indre Østland Kaninavlslag  49
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    88
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.

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


