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KANINAVL
God vår alle sammen!
Vi er kommet godt ut i 2007,april er snart
historie, og som jeg har nevnt her «ørten»
ganger før: - Nå er vi kaninoppdrettere
inne i en spennende periode.Vi har valgt
ut våre avlsdyr, satt dem sammen som
partnere og nå venter huene unger. Eller
som nederste forsidebilde forteller; flere
av huene har allerede satt årets første kull
til verden og vi som kaninoppdrettere ser
oss «nødt for» å sjekke reiret hver dag for
å se om alt er som det skal være.
Som oftest er alt i sin skjønneste orden og
når kaninmora har gjort alt arbeidet med
å lage et godt varmt rede, etter sitt med-
fødte innstinkt, så går dette normalt sin
naturlige gang. Det er ikke ofte jeg opp-
lever noe problemer med i den prioden
fra mora har fødet ungene og til de etter
ca 3 uker kryper ut fra reirkassen.
Problemet er som oftest større med å få
huene drektige, men også dette mener
jeg har sin naturlige årsak.Vi hobbykanin-
oppdrettere driver jo også med utstilling,
og som utstillingsdyr skal kaninene være
sunne og «runde», altså trivelige og i godt
form. For å få til det, så skal kaninene ha
mat - og vi sørger for å gi dem riktig god
kost, utover høsten og hele vinteren.
Men her ligger noe av problemet med å få
huene drektige, for uten at vi selv merker
det, så blir kaninhuene for feite. De er da
kommet opp i en alder på 7 til 12 måne-
der, og i hele denne perioden har vi sør-
get for at kaninen har fått topp fullverdig
fôrblanding, slik at kaninen skal få en god

kroppsform og å komme best mulig i en
perfekt pelsform.Nå vet vi jo også at flere
kaninoppdrettere, nettopp på grunn av
dette, har «gamle» avlshuer gående i stal-
len, slik at disse gis minimalt med fôr og
dermed er i en mer perfekt og motakelig
form for å bli drektige, når de slippes inn
til hannen for å bli paret.
Dette med paring, drektighet, fødsel og
kaninunger,er emner som vi har hatt som
artikler noen ganger tidligere her i TK,
men etter tilbakemeldinger fra leserne, så
er det tydeligvis alltid et tilbakvendende
aktuelt tema som kan gjennopptas.
I 2001 hadde jeg inne en serie i TK om
dette emnet, men om det er aktuelt å ta
inn igjen det samme kan vel vurderes.
Mitt ønske er å få innspill fra andre opp-
drettere og håper dermed noen kan ta
«pennen fatt» og dele egne erfaringer
med TKs lesere. Ellers vil jeg vise til en
god artikkel: «Kaninhua og drektighets-
perioden», som var inne for ett år siden,
i TK nr 3/2006, på side 19, 20 og 21.
Forrige TK var selvsagt fokusert på vår
LU. Våre naboland har også avholdt sine
LU’er. Dansk LU ble arrangert i Tinglev, 9.-
11. februar, vinner ble John Jensen med
Tan i 382 p (4 dyr, premiering etter kl L).
Svensk LU gikk av stabelen i Borås, 16.-
18. februar, med 2037 kaniner, hvor Kjell
Carnbrand og Peter Landberg med en
Belgisk Hare i 96,5 p, vinner foran Bernt
Andersson, som har Hvit Land i 287,5 p.
Vi har en felles Nordisk Standard, men
LU’ene har tre forskjellige premiesystem.
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«Det var en gang . . . » - Ja, slik begynner
jo alle eventyr, men her skal det nå bli en
sann historie fra Geir Nordvik . . .
- Og det var en gang for mange år siden,
da Geir for første gang så en Belgisk Hare
som er innledningen til Geirs fortelling:
Jeg syntes ”harefargen” var utrolig flott,
men ”harekroppen” og ”harepelsen” likte
jeg ikke noe særlig. En dag jeg satt og
bladde litt i Standarden kom jeg over be-
skrivelsen av en annen rase med samme
flotte harefarge, men med normal kropp
og pels. Rasen het Deilenaar – jeg hadde
ikke sett eller hørt om den før, men dette
var rasen jeg ville ha!
Nå gikk det ikke slik da - jeg fant ikke
Deilenaar, selv om de eksisterte i Norge
den gang også. I januar 1990 måtte jeg
uansett inn i militæret og kaninhobbyen
måtte ta en pause. Men det ble en 13 år
lang kaninpause og jeg visste at Deilenaar
det skulle jeg ha. Da jeg startet opp med
kaniner igjen fikk jeg tak i Deilenaar i
Trøndelag. Deilenaar ankom hjemme hos
meg våren 2003 og da ble jeg jo raskt
enda mer interessert i rasen og historien
bak den. Problemet var bare at det var
ikke så mye som var kjent . . .

Hva var kjent med rasen Deilenaar?
Det er da noen steder det står litt om
Deilenaar. I Nordisk Kaninstandard står
det følgende i billedteksten: ”Rasen ned-
stammer fra Holland der den ble god-
kjent i 1940. Oppdretteren var G. W. A.
Ridderhof fra Deil utenfor Amsterdam”.
I kaninlitteraturen ellers står det også litt,
men det står lite konkret om historien
bak Deilenaar. Jeg leste også mye om ras-
en på diverse internettsider, men oppda-

get at det står masse motstridende om
hvordan Deilenaar ble til. Noen steder
står det at Belgisk Hare var opphavet, an-
dre steder står også New Zealand Red,
Belgisk Kjempe og Tan nevnt. Jeg fant et-
ter hvert ut at mye var spekulasjoner og
gjetninger.Det ble tydelig at jeg ikke kom
noen vei med bare å lese hva andre trod-
de og mente. I tillegg førte alle disse mot-
stridende opplysningene til at jeg bare
ble enda mer nysgjerrig. Det måtte da gå
an å finne ut hva som egentlig skjedde
den gangen i Deil på 1930-tallet . . .
Etter hvert ble det nokså klart, at dersom
jeg skulle komme til bunns i rasens histo-
rie måtte jeg tilbake til utgangspunktet

Geir Nordvik: «En reise til min rases røtter»

Historien om Deilenaar

Her er jeg rett utenfor Deil – her ser dere
elven til høyre på bildet og gravlunden ligger
til venstre. På denne gravlunden ligger både

G. W. A. Ridderhof og Dirk Ridderhof.
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og jeg måtte treffe personer som visste
noe konkret! Men hvem var de? Og hvor
var de? Og hvordan kunne jeg finne dem?

Søking på internett
Internett er en utmerket plass for å søke
etter personer. Jeg hadde to ledetråder
å søke etter, nemlig byen Deil og navnet;
G.W.A. Ridderhof. Byen og oppdretteren
er omtrent det eneste som er felles i alle
forklaringer og beskrivelser av Deilenaar-
historien som finnes i litteraturen og på
internett.
Nokså raskt kom jeg inn på en hollandsk
slektsgranskningsside der jeg fant Gerard
Willem Adrianus Ridderhof fra Deil, født
26.10.1883, og død 30.04.1944, var listet
opp. Dette måtte da være rett mann? Her
fant jeg også fort sønnen Dirk Ridderhof,
født 12.02.1925, og død 11.02.1997 - og
hans sønn igjen, G. W. A. Ridderhof, født
18.02.1954. Og etter enda litt mer søking
fant jeg navnet på malerfirmaet hans i
Deil, Schilders- en Behangbedrijf Ridder-
hof - og til slutt fant jeg adressen til firma-
et - «Bingo!» - Endelig hadde jeg noe kon-

kret. Et navn og en adresse, så jeg skrev
et brev til Ridderhof med det samme. Der
forklarte jeg at en nordmann med inte-
resse for Deilenaar gjerne skulle visst litt
mer om historien bak denne flotte rasen,
og jeg spurte om det kunne stemme at
han var sønnesønn til G. W. A. Ridderhof
som avlet frem Deilenaar? Det tok ikke
mange dagene før telefonen ringte. ”Geir

Dagens ge-
nerasjon av
G. W. A.
Ridderhof
og Dirk
Ridderhof
(begge opp-
kalt etter sin
farfar).

Dirk viser
frem et avis-
utklipp med
bilde av seg
selv og far-
faren fra en
kaninutstil-
ling han var
med på som
gutt og den
premien han
vant på den
utstillingen.

G. W. A. Ridderhof  -  her er han 40 år gammel
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Nordvik” sa jeg som vanlig i telefonen.
”Good evening Mr. Nordvik” svarte det.
Det var G.W.A. Ridderhof på tråden . . .

Reisen til Deil
En sur januardag startet jeg min reise til
Deil med KLM’s ettermiddagsrute fra Sola
til Schiphol. Rushtidstoget fra Schiphol til
Utrecht var fullt. I Utrecht måtte jeg ha
hjelp av en hyggelig ung jente som kunne
fortelle i hvilket spor lokaltoget i retning
Geldermalsen var satt opp. Lokaltoget var
enda mer stappfullt, men endelig var jeg
fremme i Geldermalsen i Gelderland i
Syd-Holland (Deil ligger altså ikke utenfor
Amsterdam slik det står i Standarden). Nå
kunne jeg ringe Ridderhof og noen mi-
nutter senere svingte han opp foran sta-
sjonen. Det var et hyggelig første møte
som skulle vise seg å bringe med seg mye
mer enn jeg hadde drømt om.

Den gamle veien til Deil
Vi tok den gamle veien til Deil. Den er
bare noen få kilometer lang og snirkler
seg langs elven Linge.Veien går også forbi
gravlunden der den opprinnelige G.W.A.
Ridderhof og Dirk Ridderhof ligger grav-
lagt (farfar og far til Ridderhof). Vi gikk
bort til gravene deres også – det var nok-

så spesielt.Her ligger de to mennene som
er grunnen til at Deilenaar ble til og ble
utbredt. Uten disse to hadde det kanskje
ikke vært noen Deilenaar i dag.

Huset i Deil
Så gikk turen videre til det gamle huset
midt i Deil som familien bodde i på 1930-
tallet. Her fikk jeg se bak-hagen med
kaninhuset til Dirk Ridderhof. Kaniner
eller bur er det ikke der i dag, de siste
kaninene forsvant da Dirk Ridderhof
døde i 1997. Men det var likevel nokså
spesielt å få være der. Det opprinnelige
kaninhuset fra tiden før krigen var revet
for mange år siden og en gammel låve var
også borte.Huset står der imidlertid frem-
deles og rommer i dag malingsbutikken,
kontorer og spiserom for de ansatte.

Men det rommet også mer . . .
Her var det litt av en samling jeg kom
over: Bunke på bunke, og eske på eske,
med papirer, brev, bøker, gamle bilder,
avisutklipp, utstillingskataloger og blader
om kaniner - og Deilenaar, fra 1930 og
frem til 1997. Det var som et skattekam-
mer for en kanininteressert som meg og
jeg fikk ta kopier av alt det jeg ville ha.
Siden jeg også er en håpløs kaninfarge-

Gravsteinene til G. W. A Ridderhof
og Dirk Ridderhof.
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nerd fikk jeg også ta med en bok fra 1930-
tallet om kaninfarger og genetikk.
Heldigvis hadde jeg Ridderhof til å over-
sette for meg – alt var jo på hollandsk. Og
etter litt leting fant vi det jeg lette etter:
Beskrivelsen av hvordan Deilenaar ble til.
Her sto det - skrevet (mest sansynlig
rundt ca 1936-37) med penn og blekk av
selveste G.W.A. Ridderhof . . .
Det startet med at han parret en Black
and Tan hann med en harefarget (viltrød)
Belgisk Kjempe hunn. Slik ble Deilenaar
til. De første var da selvsagt mellomstore,
men senere fikk han ned størrelsen til
liten rase, og Deilenaar akkurat slik som
han ville ha den.

Opptagelsen i Standarden
Den første parringen ble gjort i 1935.
Allerede 17.-19. desember 1937 ble disse
kaninene utstilt for første gang.Vi fant ut-
stillingskatalogen der det står at 5 kaniner
i en ”Rase uten navn”er stilt ut. Utstilling-
en var i Leiden.Vi fant også en annen ka-
talog fra 1937 fra en utstilling i Gelder-

malsen. I forordet i denne katalogen står
det at G. W. A. Ridderhof den gangen var
formann i den lokale foreningen som ar-
rangerte utstillingen.
Disse nye kaninene ble stilt ut flere gang-
er i de påfølgende årene. I januar 1940
søkte G.W.A. Ridderhof om å få tatt opp
Deilenaar i den hollandske Standard, og
han la ved forslag til beskrivelse. Noen
av disse papirene er nå preget av tidens
«tann», men det aller meste er fremdeles
fullt leselig. 1. mai 1940 ble Deilenaar
godkjent - det må ha vært en stor dag for
G.W.A.Ridderhof og sikkert også for hans
sønn Dirk som da var blitt 15 år gammel.

FaRoDe-klubben
Deilenaar var en ny rase, men G. W. A.
Ridderhof sørget for at Deilenaar raskt
kom med i en spesialklubb. 5. februar
1944 var G.W.A. Ridderhof en av 12 som
var med på å starte FaRoDe-klubben på
café Hof van Holland i Haarlem utenfor
Amsterdam. Navnet på klubben kommer
av Fa = Fauvé de Bourgonië – altså Bour-

I tillegg til at det var kaniner i et eget kaninhus hadde G. W. A. Ridderhof også kaniner i en del
utebur som sto plassert rundt i hagen bak huset. På dette bildet ses tydelig at bukfargen på

Ridderhofs Deilenaar er lysere enn våre Deilenaarer. De rustfargede hofteflekkene ses tydelig
på denne kaninen, mens resten av bukfargen er kremfarget.
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gogne, Ro = Rode Nieuw-Zeelander – alt-
så New Zealand Red og De = Deilenaar.
FaRoDe-klubben eksisterer fremdeles og
er i full vigør (jeg har bedt om at klubben
sender kontonummer slik at jeg kan bli
medlem).

En vanskelig start
Nå var imidlertid Holland okkupert. I pro-
test mot okkupasjonsmakten døpte G.W.
A. Ridderhof sitt kaninoppdrett ”Oranje”.
Hva kongehuset Oranje og den oransje
fargen betyr for hollendere vet alle som

Her bodde G. W. A. Ridderhof - det var altså noenlunde slik det så ut når han avlet fram rasen
- det grønne bygget er en liten låve hvor han hadde redskaper og noen av kaninene.

T.h.: Her er sønnesønn Ridderhof i bakgården og står utenfor det som en gang var kaninhuset.
Det er ikke kaniner her i dag og burene ble også fjernet for noen år siden.

«Historien
om
Deilenaar»
har artikkel-
forfatter,
Geir
Nordvik,
med i tittel-
en her, og
da er det
vel også på
sin plass å
ta med et
bilde av en
Deilenaar.
- Og den vi
tar med er
like godt en
hann født i
2005, fra
Geirs opp-
drett, som
på LU-2006
fikk 95 p.
På LU-2007
får Geir 1,2
i 285 p, og
får en fin
15.-plass.

Foto: Bjørn E.
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har sett hollandske supportere på fotball-
landskamper eller skøytemesterskap . . .
I tillegg til de generelle problemene som
okkupasjonen skapte, hadde G.W.A. Rid-
derhof dårlig hjerte og helseproblemer
de siste årene.
Dagen før 4-årsdagen for opptagelsen av
Deilenaar i Standarden – altså 30. april
1944, skulle G.W.A. Ridderhof og sønnen
Dirk av sted for å se på fotballkamp. De
var sent ute og måtte haste seg av gårde
- på veien fikk G. W. A. Ridderhof hjerte-
slag og døde. På grunn av krigen var ikke
Deilenaar særlig utbredt på dette tids-
punktet og dette kunne derfor lett ha
blitt slutten for rasen Deilenaar. Slik gikk
det imidlertid ikke . . .

Dirk Ridderhof overtar
Om G.W.A. Ridderhof hadde vært kanin-
interessert så skulle det bli enda mer
kanininteresse på sønnen Dirk Ridderhof.
Dirk Ridderhof var 19 år da faren døde
og fortsatte utrettelig arbeidet med rasen
Deilenaar, og var også aktiv i FaRoDe-
klubben. Dirk Ridderhof ble også kanin-
dommer - etter hvert fikk han lisens til
å kunne dømme alle rasene i Standarden
(i Holland må dommerne godkjennes i
hver enkelt rase). Han ble også dommer-
instruktør og holdt kurser og laget kurs-
materiell for dommerelevene.Mye av det-
te materialet ligger fremdeles i huset i
Deil. Han var også med som ”konsulent”
da Deilenaar ble tatt opp i den belgiske
standarden.
Helt til han døde i 1997, var Dirk Ridder-
hof en ivrig kaninmann. Han var også en-
gasjert innenfor andre samfunnsområder
(var bl.a. med i det frivillige brannvesen i
Deil). For sitt samfunnsengasjement ble
han tildelt ordensmedalje av kongehuset.

Hvordan skal en Deilenaar se ut?
Når en leser intervjuer med Dirk Ridder-

hof, og annet som han selv har skrevet, så
slås man av forskjellene mellom rasebe-
skrivelsen i den Nordiske Standarden og
beskrivelsen som Dirk Ridderhof selv gir
av Deilenaarkaninen. Ryggfargen er grei,
så her er beskrivelsene like. Ryggfargen
skal være knall rød med flammende svar-
te sjatteringer.
Bukfargen er imidlertid forskjellig - i vår
standard skal buken være så rød som mu-
lig. Ifølge Dirk Ridderhof skal den være
kremfarget. Han sier at kaninene i starten
var Tan-farget på buken, men at de etter
hvert avlet dem mer kremfarget – han
skriver at de skal ”være så lyse at hoftef-
lekkene framtrer helt klart”. Også på bil-
dene jeg fikk se, så var det helt tydelig at
bukfargen er lysere på hans Deilenaar,
enn på våre. I Nordisk Standard ønsker vi
en jevn dyp rød Tan-farge på buken der
hofteflekkene går i ett med resten av
dekkfargen.
Bunnfargen på buken skal være lys ifølge
Dirk Ridderhof. Han skriver for eksempel
i en artikkel at: ”I Sverige har de noen
gode Deilenaar, men i Tyskland er det sør-
gelige greier - der har de nemlig blå bunn-
farge på buken etter innkryssing av Liten
Chinchilla”.
I Norge har vi de siste årene arbeidet
planmessig med å få på plass den blå
bunnfarge, for slik skal det nemlig være
ifølge Nordisk Standard. På buken er det
altså stor forskjell.
Videre mener Dirk Ridderhof at pelsen
skal være lengre enn hos andre raser – da
vises sjatteringene best. Slik er det også
beskrevet i hollandsk Standard i dag og
Deilenaar i Holland har lengre pels enn
andre små raser.
Personlig er jeg ikke helt enig med Dirk
Ridderhof. Jeg synes at en Deilenaar med
knallrød buk og mørk blå bunnfarge på
buken er de flotteste. Men lengre pels
burde vært premiert hos Deilenaar etter
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Mine erfaringer med kaniner går tilbake
til 1960-årene da snille besteforeldre skaf-
fet våre barn hver sin kanin som skulle
være sommersyssel i Valdres. De var ”ut-
søkt” kontrollert slik at de var av samme
kjønn. Det endte opp med 40 kaniner
etter en periode. - Aldri har det vært flere
”kyllingmiddager” i vår familie.

Da jeg ble oppringt om å fungere som
dommer for angoraprodukter,pirret dette
en pensjonert formingslærer med spesiell
interesse for fiber.
Angorakaninull er noe av det mest eks-
klusive jeg kan tenke meg,og her vil jeg
møte produsenter som arbeider fram fi-
beren fra grunnen av!

Det ble virkelig en ”åpenbaring” – garn
som var selvspunnet, tykt og tynt; natur-
farget hvitt,grått og beige;plantefarget og
motefarget, komponert inn i heklede, og
strikkede plagg, både til barn og voksne.
Plaggene bar preg av kjærlige hender til
fiberen de bruker og arbeidene var nyde-
lig gjennomført.

Men hvordan skal en bedømme slike
arbeider med plass-siffer og tørre tall? 
Det første som bandt meg var at utstil-
lerne skulle ha 3 produkter hver – skulle
disse ha sammenheng, fargelikhet, garn-
likhet eller utstillingsmessig likhet?
Må det være slik? Kunne ikke hvert pro-
dukt få ”tale sitt eget språk”? 

min mening. Det er ingen tvil om at de
som har lengst pels får den flotteste og
mest flammende sjatteringen.

Interesse for de gamle papirene
Etter å ha brukt en del tid inne i det gam-
le huset blant alle papirene, ble jeg med
hjem til familien Ridderhof der jeg fikk
hilse på kona og de to sønnene Dirk og
Angelo. Det var en svært hyggelig og
gjestfri familie som inviterte meg på
kveldsmat og kaffe.Vi ringte også opp en
Deilenaaroppdretter fra FaRoDe-klubben
og Ridderhof fortalte om besøket fra
Norge og papirene vi hadde funnet.
FaRoDe-klubben visste tydeligvis ikke om
det historiske Deilenaarskattekammeret i
det gamle huset i Deil og de ville også
gjerne komme på besøk for å ta kopier og
finne ut mer om historien bak Deilenaar.
Jeg sa at nå måtte Ridderhof begynne å ta

betalt for å kopiere dette materialet, med
all denne interessen kunne det bli penger
av slikt! - Klokka ble faktisk alt for mye,
så jeg kom veldig sent frem til den Haag
der jeg skulle bo til neste dag. Men det
var verdt alle sekundene jeg var der og
jeg fikk vite mye mer enn jeg kunne
drømt om.

Gjør det du og!
Hvordan er det med deg? Har du en rase
du ”brenner for”? Kunne du tenke deg å
få vite mer om historien bak de kaninene
du har i stallen? Hvem vet – kanskje det
finnes et gammelt hus et sted ute i verden
med pappesker med gulnede papirer?
Papirer der det står skrevet med penn og
blekk hvordan ”din rase” startet?
Jeg kan love deg at å reise til sin rases
røtter er en veldig spennende opplevelse
– gjør det du og!       - Hilsen Geir Nordvik

«OM Å HOPPE I DET»
Ingri Bøkestad, var dommer i klasse K produkter. Hun er pensjonert for-

mingslærer og har skrevet et interessant innlegg om bedømmelsen
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-- Klær til barn bør kanskje vurderes an-
nerledes enn klær til voksne.
-- Løst tilbehør kunne gjerne ha sin egen
gruppe der en kunne eksperimentert
mer med farger og pynt. Kanskje kunne
man blande skinn og garn.

I forkant av utstillingen var jeg hos en
nabo i Valdres som spinner garn av
mange slag: Hundehår, kamelhår, rein og
blårev og selvsagt forskjellige typer an-
goraull, med eller uten blanding av sau.
Det var interessant å kjenne bløtheten,
tvinnet - og strukturen på forskjellige
produkter.
Hun fortalte meg også om egenskapene
til f.eks. rein angora spunnet fra ”totten”.
Den holder blant annet ikke så godt på
formen. Det var derfor interessant å se at
en av utstillerne hadde laget en ”stram-
mingsmekanisme” i plagget.

På denne utstillingen var det en utstiller
som hadde nydelige produkter av an-

gora/silke. - Det var brukt tviband i puls-
vanter og lue, som er en teknikk som
holder svært godt på formen. Skjerfet var
kniplet, en teknikk som ikke så mange
kjenner til her i landet, men som passet
dette garnet svært godt. Helt nydelige
produkter.

Øvede meddommere  ønsket seg  mest
mulig angoravirkning i produktene. Jeg
føler i ettertid dette er et tema som burde
diskuteres i foreningen. Blandinger kan gi
mye større spillerom i nytenkning. Fiber-
virkningen kan holde seg like bra med
riktige blandinger.

Ja, nå har jeg «hoppet i det med begge
beina» – både være ny i «gemet» - og å
mene NOE  -  og nå på trykk i Tidsskriftet!

Det var utrolig moro å få være med på
utstillingen og treffe så mange hyggelige
og sporty mennesker som trosset tiårets
verste uvær i Vestfold. -  Lykke til videre!

Fra v.: Vinner av kl K, Reidun Pettersen,
dommer Ingri Bøkestad og Norsk Angoras

leder Anne Berit GrasbakkenAlle produktene imponerte Ingri Bøkestad

SPONSING AV VANDREPOKALER: Sportsutvalget gikk i høst ut i TK og etter-
lyste sponsorer til vandrepokaler. Dette har gitt resultater: Østfold Avlslag for
Kaniner har gitt oss ny vandrepokal til beste juniorutstiller ved LUU/NM - og
Petit Grafiske har gitt oss ny vandrepokal til beste juniorutstiller ved LU/NM.

Vi takker for at dere sponser oss med nye vandrepokaler.
ÅRETS UTSTILLER: Det er nå klart at vi vil sette igang en slik årlig konkur-

ranse, og denne vil starte opp fra neste år av. Mer orientering om dette kommer
For Sportsutvalget - Johnny Lyshaug
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . .  . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner  (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner  (dansk) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . .  . kr   30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr   18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   33,50
Drikkeflaske, 0,3  liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr   38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   55,00
Høyhekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   48,50
Burlås / fjørlås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr     6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god  . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   58,00
Klotang, kraftig, liten type  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   99,00
Klotang, kraftig, stor type  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 114,00
Reisekasse i tre  med 4 rom  liten rase   . . . . . . . . kr 532,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 607,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning foran . . . . . .  . . . . . . . kr 213,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning topp og foran  . . . . . . kr 300,00

ALLE priser er inkludert moms. Ved kjøp varer over kr 1.500,- (før moms) gis
10% rabatt. Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 4000. Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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Grenlands utstilling, 23.-25. mars
Til Grenland KALs årlige vårutstilling på
Rugtvedt skole ved Brevik, ble det på-
meldt 127 kaniner i 12 raser. Det var be-
søk fra utstillere fra Tønsberg, Sørlandet,
Drammen og Larvik&Sandefjord.
Dommere var Roar Strand og Svein Lund-
gren, som fant fram til flere bra dyr som
fortsatt holdt god eksteriørkvalitet,og det
ble 96 poeng til ett dyr, en Tan til Tore
Askeland, som da ble best in show.
De 25 første fikk premie i klasse A og
ellers lar vi resultatene tale for resten.

Best i rasen: Fransk Vedder: Kathrine Jonassen 94,5.
Stor Sølv: Alf Thorsen 94,5. Trønder: Helene Vadum
Wilmann 92. Wiener: Nils Per Igland 95. Angora: Harry
Giller 94. Perle Ekorn: Karoline Klepaker 95. Liten
Havana: Anne Mette Klepaker 95. Sachsengold: Line
Clausen 94,5. Liten Sølv: Svein Clausen 94,5. Tan: Tore
Askeland 96. Dvergvedder: Merethe Engh 95. Hermelin:
Line Clausen 95.

Resultater Klasse A Voksne dyr
1. Anne Mette Klepaker, Larvik&Sa., Liten Havana  285
2. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 285
3. Tore Askeland,  Sørlandets,  Tan  svart 96
4. Karoline Klepaker, Larvik&Sa., Perle Ekorn 284,5
5. Rolf Ludvigsen, Larvik&Sa., Liten Havana 284
6. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå   284
7. Åsa Vegsundvåg, Grenland, Dvergvedder viltgrå   284
8. Nils Per Igland, Sørlandets, Liten Havana 283,5
9. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv viltgrå 283
10. Svein Clausen, Grenland, Liten Sølv blå 283
11. Helene V. Wilmann, Tønsb., Dvergvedder viltgrå  283
12. Astri Reiersølmoen, Sørl., Liten Sølv svart  282,5
13. Line Clausen, Grenland, Sachsengold 282,5
14. Marianne Wernersen, Sørlandets, Wiener hvit   282
15. Tore Askeland, Sørlandets, Wiener hvit 282
16. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv svart 282
17. Line Clausen, Grenland, Hermelin zobel brun  95
18. Nils Per Igland, Sørlandets, Wiener  hvit 95
19. Solveig Moritsgård, Grenl., Dvergvedder madag. 281
20. Tore Askeland, Sørlandets, Perle Ekorn 280,5
21. Kathrine Jonassen, Grenl., Fransk Vedder viltgrå  280
22. Astrid O. Olaisen, Drammen, Liten Sølv svart  279
23. Espen Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder viltgrå  94
24. Marianne Wernersen, Sørl., Dvergvedder hvit blåø 94
25. Ellen+Gunnar Olsen, Grenl., Dvergvedder viltgrå 278
Resultater Klasse B Ungdyr
1. Erna+Harry Giller, Grenland, Angora hvit  281,5

Dommerne, Svein Lundgren og Roar Strand, med de to kaninene som fikk hederstitler: Roar, til
høyre, med Tan, hann, som fikk 96 poeng og ble utstillingens beste kanin. På utstillingen kårer

også best in show junior, og det ble en Dvergvedder til Merethe Engh som fikk 95 poeng.
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På vegne av arrangørene for LU2007 i
Stavern, vil jeg først få takke alle deltaker-
ne som møtte opp med sine kaniner og
på den måten gjør ett LU til den årlige
konkurransen som vi nå også kan kalle
NM. - Dernest går en stor og varm takk
til hver enkelt av de medhjelperne fra
inn- og utland som hjalp oss å gjøre
LU2007 til ett minnerikt arrangement.

Vi i Askim, Larvik & Sandefjord og Gren-
land som påtok oss arrangementet,hadde
bare 7 måneder på å planlegge. - Samar-
beidet under forberedelsene og under
selve gjennomføringen har gått meget
bra – alle har fått oppgaver som har blitt
løst til fastsatt tid. Vi har hele veien for-
delt oppgaver til den som har vært best
i stand til å løse disse, og derved unngått
at noen har måttet jobbe med ett opp-
drag de ikke ønsket.
Vi hadde regelmessige møter i forbindel-
se med utstillinger eller på helger. LU04
var for en god del av oss fortsatt i minnet,
og vi sparte mye planlegging ved å gå til-
bake i notatene fra forrige arrangement.

Eneste forandring
som vi gjorde i for-
hold til LU04, var at
Askims hoppegrup-
pe tilbød seg å ta
ansvar for den de-
len av arrangemen-
tet. Det ble vi enige
om, og rapporten
jeg har fått i etter-
kant sier at alle var
fornøyd og at det
var forventet ett
økonomisk over-
skudd for innsat-
sen.

LU07 ble og også vellykket med hensyn
til det økonomiske.Vi avslutter regnskap-
et i disse dager med ett overskudd på
over kroner 56.000. Jeg vil her spesielt
fremheve at kiosksalget gav oss alene ett
overskudd på ca kr 17.000. Likeledes vil
jeg fremheve at på grunn av god planleg-
ging koster våre 22 eksteriørdommere to-
talt kr 36.200 inkludert reise og opphold.
Dette var faktisk lavere enn budsjett.
Største avvik i forhold til budsjett fikk vi
på inngangspenger, og det tror jeg Kong
Vinter må ta sin del av skylden for. Leie av
Stavernhallen kostet oss ca kr 10.000 fra
tirsdag kveld til søndag kveld. Det er selv-
sagt også medvirkende til at vi kan over-
føre mer enn kr 18.000,- til hvert av de
tre arrangørlaga.

Avslutningsvis vil jeg gratulere Oddmund
Korsvik,Anne Mette Klepaker og Johnny
Lyshaug med det svenske forbunds ut-
merkelse.Det er hyggelig å stille seg i rek-
ken av gratulanter og registrere at innsat-
sen deres også blir lagt merke til i vårt na-
boland. - Svein Clausen - Utstillingsleder

Noen ord fra arrangør av Landsutstillingen 2007 i Stavern

Affe Hedlund, t.v., utdelte svensk forbunds sølvmedalje til
Oddmund Korsvik, Anne Mette Klepaker og Johnny Lyshaug
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202 kaniner utstilt på Tromøya
Sørlandets Kaninavslags tradisjonelle vår-
utstilling på Tromøya ble avviklet i strå-
lende vårvær i helgen 31. mars-1. april.
Hele 202 dyr deltok, fordelt på 20 raser.
Dommere var Svein Clausen, Thormod
Saue og Gullik Klepaker. De fant mange
bra dyr og to fikk 96 poeng: Stor Sølv
ho til Alf Thorsen og Dverghare hann til
Oddvar Antonsen. Etter en grundig vur-
dering ble Best in Show tildelt Stor Sølv.
Mange interesserte tok turen innom ut-
stillingen. Bente S.Torland og Åshild Ny-
gård fra Norsk Angora viste spinning av
og strikking med angoragarn. Mange fine
angoraprodukter ble også vist fram, noe
som var svært populært blant publikum.
Til slutt en stor takk til deltakere og med-
hjelpere for en hyggelig helg!

Resultater Klasse A Voksne dyr
1. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv  viltgrå 285,5
2. Ingvar Holmen, Jæren&Sandnes, Wiener  hvit   285,5
3. Marit Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 285,5
4. Terje Engh, Grenland, Hermelin  hvit rødøyd 285,5
5. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare viltrød  285
6. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå  285
7. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå   96
8. Astri Reiersølmoen, Sørlandets, Liten Sølv svart 284,5
9. Tore Askeland, Sørlandets,  Tan  svart 284,5
10. Svein Clausen, Grenland, Liten Sølv blå 284
11. Karoline Klepaker, Larvik&Sa., Perle Ekorn   284

12. Anne Mette Klepaker, Larvik&S., Liten Havana  284
13. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284
14. Anne Bjerkeli Brochs, Askim,  Alaska 284
15. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Liten Sølv svart  284
16. Line Clausen, Grenland, Sachsengold 283,5
17. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv svart 283
18. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå   283
19. Kari Jørgenrud, Askim, Rex castor 283
20. Ingvar Holmen, Jæren&San., Stor Sølv svart  282,5
21. Ingvar Holmen, Jæren&San., Wiener viltgrå    282,5
22. Johan Viker, Sarpsborg, Hermelin lutino 282
23. Kari Jørgenrud, Askim, Belgisk Kjempe viltgrå  282
24. Elin Mariboe Hovde, Drammen, Hollender svart  95
25. Cato Smørgrav, Drammen, Fransk Vedder viltgrå  95
26. Espen Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder viltgrå   95
27. Elin Stangeland, Jæren&S., Liten Tysk Vedder  95
28. Marit Jørgenrud, Askim, Hermelin viltgrå 95
29. Nils Per Igland, Sørlandets,  Thyringer 280,5
30. Elin Stangeland, Jæren&S., Dvergvedder viltgrå  280
31. Siw Kvam, Sørlandets, New Zealand Red 94,5
32. Monica Stangeland, Jæren, Dverghare  viltgrå  94,5
33. Marianne Wernersen, Sør. Dvergvedderhvitb.ø. 279,5
Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Arne Bjørntvedt, Sørlandets, Liten Havana 281
2. Bodil+Odd Lundervold, Haugal., Rex dalmatiner  280
3. Tonje Alice Bjørntvedt, Sørlandets, Liten Havana  94
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Kari Jørgenrud 94,5.
Fransk Vedder: Cato Smørgrav 95. Stor Sølv: Alf Thorsen
96. New Zealand Red: Siw Kvam 94,5. Wiener: Ingvar
Holmen 95,5. Angora: Bente Torland 93. Rex: Kari
Jørgenrud 94,5. Belgisk Hare: Johan Viker 95,5.
Thyringer: Nils Per Igland 94. Alaska: Anne Brochs 95.
Liten Tysk Vedder: Elin Stangeland 95. Perle Ekorn:
Marit Jørgenrud 95,5. Liten Havana: Anne Mette
Klepaker 95. Hollender: Elin Mariboe Hovde 95.
Sachsengold: Line Clausen 95. Liten Sølv: Astri
Reiersølmoen 95. Tan: Tore Askeland 95. Dvergvedder:
Merethe Engh 95,5. Hermelin: Terje Engh 95,5.
Dverghare: Oddvar Antonsen 96.

T.v.:
Dom-

merne,
Thormod
Saue og

Svein
Clausen

tar ut
BiS-

vinneren.

T.h.: En
fornøyd
eier, Alf
Thorsen,
med sin

Stor
Sølv, 96
poeng
og BiS.
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Utstilling Vatne, Møre og Romsdal
Helga 23.-25. mars arrangerte Møre og
Romsdal sin årlige vårutstilling som i år
var lagt til Vatne. Det ble en fin utstilling i
en kjempeflott, stor hall som var fint de-
korert med blomster av jenter fra Gjer-
mundnes landbruksskole. De fleste var
langveisfarende utstillere, totalt 49, som
stilte med 228 katalognr. fra Nord-
Trøndelag, Trøndelagen, Sogn og Fjord-
ane, Bergen, Drammen og selvsagt fra vår
egen "langstrakte" forening fra Nordmøre
til Volda. Etter et skikkelig skremmende
stort snøfall siste uka førut, fikk vi bare
dét fine vårværet med sol og finvær hele
helga. - Bedømmelse ble godt gjennom-
ført av Per Egil Hagen,Thormod Saue og
Sturle Skeidsvoll. De fant 1 dyr i 96, 3 i
95,5p, 29 i 95, 18 i 94,5 og 49 i 94 poeng.
Masse publikum, deriblandt barn, synes
det var stor stas og spennende å få se
hvordan bedømmelse foregår og kanin-
hopping var populært. Thormod Saue,
gjorde "rent bord", vant kl A, E og delte
førsteplass i kl G med Sverre Grandetrø.

Thormod fikk også beste hann i 96 p og
Sverre hadde beste hoe i 95,5 p. Ellers
taler resultatlistene for resten: Anne Lise

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 92,5. Fransk
Vedder: Kristin Harmens Berg 94. Stor Chinchilla: Ingjerd
Lien 94. Blå Wiener: Jan Isak Lien 94. Beveren: Malvin
Emblem 95. Californian: Per Bjarte Ludviksen 94. New
Zealand Red: Guro Lesto Larsen 93,5. Trønder: Per

Monica Tordhol
med sin hoppekanin

- som tar en hvile-
pause etter en slit-

som dag
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Elite (kasse)utstilling lørdag 5. mai 2007
på Stenbekk misjonssenter, Sarpsborg

(hvis dårlig vær: på Kalnes v.g. skole - er du i tvil, ring 95005596)
Det konkurreres om følgende:
Klasse H: Enkeltdyr, hanner, rasevis (én premie pr fargevariant)

Klasse G: Elitegruppe, 4 hanner uavhengig av rase.
Klasse D: Hu med kull.
Lagkonkurranse: Forhåndspåmelding: 12 dyr min. i 5 raser

hvorav 10 dyr i 5 raser blir tellende.
Kaninhopp: Kroket lett, middels, rett vanskelig og elite

Innmeldingslister sendes: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, e-post:
hafror@online.no  - Påmelding hopping: Linn Andresen, Fjellbugrinda 15,
1832 Askim, e-post: lirean@start.no
ALLE innmeldinger må være mottatt innen 29. april 
Innmeldingsavgift betales ved frammøte: kr 50 pr ktl.nr.
+ tillegg på kr 10 pr dyr i kl G. Hopping: kr 20 pr øvelse.
Innlevering av dyr: lørdag 5. mai - før kl 09.00.
ALLE ØNSKES VELKOMMEN til ELITEUTSTILLING i SARPSBORG!

hilsen Østfold Avlslag for Kaniner

Bjarte Ludviksen 94. Rex: Jonette Sulen Myrbostad 95.
Hvit Land: Turid Lien 94,5. Belgisk Hare: Kåre Leonard
Tvedt 94. Sallander: Øystein Tvedt 93,5. Thyringer:
Sverre Grandetrø 95. White: Anne Lise Tvedt 94. Alaska:
Øystein Osland 95. Svensk Pels: Per Bjarte Ludviksen
93. Liten Tysk Vedder: Thor Øivind Larsen 94. Perle
Ekorn: Hallgeir Ringstad 94. Engelsk Schecke: Øystein
Osland 94. Liten Havana: Nina R.Vatnehol 94. Hollender:
Frank André Juberg 94,5. Liten Sølv: Anne Karin Hustad
95. Tan: Thormod Saue 96. Russer: Hilde Elin Vestnes
93,5. Dvergvedder: Øystein Osland 95. Hermelin: Sverre
Grandetrø 95,5.

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1. Thormod Saue,  Drammen,  Tan, svart 287
2. Sverre Grandetrø, Trøndelag., Hermelin, hvit r.ø. 285,5
3. Øystein Osland, Sogn&Fj., Dvergvedder, viltgrå  284,5
4. Anne Karin Hustad, Møre&R., Liten Sølv, svart    284
5. Ståle Bruvoll, Sogn&Fjordane, Hermelin, viltgrå   284
6. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag, Tan svart   284
7. Jan Magne Lien, Møre&Romsdal, Tan svart 283,5
8. Rita Hoem, Møre&Romsdal, Hermelin zobel brun  283
9. Malvin Emblem,  Bergen,  Beveren blå 283
10. Bjarne Øygard, Møre&R., Liten Sølv svart 282
11. Turid Lien, Møre&Romsdal, Hvit Land 282
12. Ingjerd Lien, Møre&Romsdal, Stor Chinchilla  282
13. Øystein Osland, Sogn&Fjordane,  Alaska  95
14. Øyvind Reinartsen, Møre&R., Hermelin white   95

15. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå  95
16. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Thyringer 95
17. Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trønd., Rex hvit  95
18. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin hvit Rødøyd 281,5
19. Anne Karin Hustad, Møre&R., Hermelin viltgrå  281
20. Per Bjarte Ludviksen, Sogn&Fjordane, Trønder  281
21. Hallgeir Ringstad, Møre&Romsdal,  Perle Ekorn  280
22. Kåre Leonard Tvedt, Møre&R., Belgisk Hare    280
23. Stig Eivind Meisal, Møre&R., Engelsk Schecke   280
24. Frank André Juberg, Nord-Trøndelag, Hollender  94,5
25. Heidi Wasseng, Møre&R., Hermelin chinchilla     94,5

Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin  viltgrå  95
2. Nina R. Vatnehol, Møre&Romsd., Hermelin white 94,5
3. Jonette S. Myrbostad, N.-T., Hermelin zobel brun  94,5

Resultater Klasse E:
1. Thormod Saue, Drammen,  Tan svart  477 p
2. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Hermelin hvit r.ø. 473

Resultater Klasse G:
1. Sverre Grandetrø, Trøndelagen 379,5
1. Thormod Saue, Drammen         379,5
3. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag   377,5
4. Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag   377

Resultater Klasse M, Ungdyrsgruppe:
1. Øyvind Reinartsen, Møre, Hermelin white svart  95
2. Evy Solli, Møre&Romsdal, Fransk Vedder viltgrå 94

Til alle foreninger: Ta et kurs gjennom Natur og Miljø, se: www.naturogmiljo.no
Det jobbes nå med å få godkjent et fargegenetikk-kurs - hilsen PR- og info-utvalget
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GGjjeesstteesskkrriibbeenntt:: JJoonneettttee
Heisann! - Nå har tiden kommet for de
første kull som er planlagt unge nok for
LUU. Jeg venter flere kull, men på den ti-
den jeg skrev dette, var det kort tid før
kullene var ventet.
Som jeg skrev i forrige TK, hadde jeg be-
stilt ei Rex hoe, og det ble jammen liv i
Rexhannen da han fikk damebesøk! Han
sto i et bur nærmest den hvite garasjepor-
ten, og den var ikke mye hvit etter å hatt
ei brunstig Rex dame i nærheten... Han
måtte flytte lengre inn i garasjen i neder-
ste bur, og da ble han på nytt en hvit Rex
selv også. Det er helt sikkert flere unger i
Rexdamen, så får jeg håpe alt går bra med
kullet, ho er førstegangsfødende.
Ellers har jeg siden sist hatt 4 kull, der det
ikke gikk så greit med 2 av kullene; det
kom ikke levedyktige unger. I de to andre
kullene ble det 2 unger (brun og blå zo-
bel) og 4 unger, dessverre ble 3 av de 4
(russere) med ut av reiret og døde. Det
var 4 svært små unger, og den ene som er
igjen (vel 1 mnd gammel) er bitteliten!
Virkelig bitteliten. De fra det andre kullet
er ikke store av seg, de er helt normale,
og bare tre dager gamlere enn denne lille
russeren, men de er kjemper i forhold til
den lille puslingen. Faren til den lille rus-
seren var selv en liten pusling som unge,
men han var større enn denne lille. Det
blir spennende å se hva det blir ut av han,
han begynte å tegne ganske tidlig, i mot-
setning til hans far (se bildet av de tre,det
er større forskjell på størrelsen nå, enn
det var da bildet ble tatt).
Så har jeg jo fått meg en champion i stal-
len, riktignok ikke "kåret", han fyller bare
kriteriene. Rexhannen min fikk 95 p på
vårutstillingen til Møre og Romsdal KAL,

som nevnt tidligere har han fra før 2 x 95,
og han har blitt bedømt av 2 forskjellige
dommere. Så hvis jeg bare "får ut finge-
ren" og finner hans første bedømmelses-
kort, eller skaffe kopi, skal jeg sende inn
søknad.Samtidig skal jeg prøve å skaffe til
veie kopi av et bedømmelseskort jeg ikke
har, slik at også en Hermelin kan få sin
championatdiplom, jeg har nemlig en
brun zobel hanne med 2 x 95 og 95,5 p.
På vårutstillingen til Møre og Romsdal ble
jeg skikkelig imponert over lokalet. Greit
nok var det en gymsal, men det var jo
skikkelig god plass til utstillingskaniner
og hoppebane. Skikkelig trivelig med så
mye rom rundt seg. Min kjære sønn var
mer ute enn inne i det fine været, og jom-
men meg greide han å finne en sølepytt
på den andre siden av fotballbanen!
Typisk unger. Vi måtte dra rett etter pre-
mieutdelinga, så jeg fikk ikke takket skik-
kelig for meg, så jeg hilser til alle i Møre
og Romsdal og takker for en fin utstilling! 

Nå har våren kommet for fullt her i Lev-
anger, og jeg er mer ute enn inne når jeg
er ferdig på jobb om dagene. Må ut og
nyte varmen, slippe å bruke jakke og vot-
ter osv, og snart kan jeg glede kaninene
med en smak av vårgrønnt.Garasjeporten

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
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står litt åpen om dagene, så også kanin-
ene nyter sola og været inni garasjen. De
hoene som ikke er drektige, er skikkelig
brunstige for tiden, så de er litt sure,
ellers virker det som om alle kaninene
gleder seg over våren de også. Ikke spe-
sielt rart, etter en lang, skiftende vinter.
Vel, det får bli det for denne gang, så skri-
ver jeg mer til neste gang.

Ha en trivelig vår, alle sammen!
- hilsen Jonette

Sarpsborgs Vårutstilling
Lørdag 24.mars avholdt Sarpsborg sin tra-
disjonelle Vårutstilling på Torsnes skytter-
hus. Det ble en passe stor utstilling med
138 kaniner fra 23 utstillere hovedsakelig
fra arrangørforeningen.Marianne Myki og
Johnny Lyshaug var ansvarlige for poeng-
tildelingen. Flere av kaninene holdt fort-
satt meget god eksteriørkvalitet.To dyr får
95,5 poeng og det blir en Dverghare i en
sjelden variant, viltblå, som blir utstilling-
ens beste dyr med 96 poeng.
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Bjørge Olsen 94. Fransk
Vedder: Henrik Ravn Christensen 94,5. Stor Chinchilla:
Rolf Olsen 94. Stor Sølv: Hans Petter Wold 94. Wiener:
Victoria Berg 95. N.Z.Red: Henrik Ravn Christensen
93,5. Rex: Kristian Gunhildrud 93. Hvit Land: Johan Viker
95. Belgisk Hare: Johan Viker 95,5. Thyringer: Tone
Aasen 94. Liten Havana: Henrik Ravn Christensen 93,5.
Hollender: Jan Holm 93,5. Liten Sølv: Oddvar Antonsen
94,5. Tan: Bjørn Petter Åsheim 95. Zobel: Elina Jokinen/
Tor Gillerholtmoen 95. Dvergvedder: Frida Øyseth 95,5.
Løvehode: Elin Marie Grimstad 89. Hermelin: Jan Holm
95. Dverghare: Tove Olsen 96.

Resultater Klasse C:
1. Frida Øyseth, Sarpsborg, Dvergvedder,  viltgrå  95,5
2. Victoria Berg, Indre Østland, Wiener viltblå 95
3. Frida Øyseth, Sarpsborg, Dvergvedder viltgrå 94
Resultater Klasse L:
1. Tove Olsen, Sarpsborg, Dverghare viltblå 96
2. T.Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Zobel brun 379
3. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare viltrød   379
4. Johan Viker, Sarpsborg, Hvit Land  284,5
5. Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg, Tan svart 284
6. Kent Rune Eriksen, Sarpsb., Dverghare hvit r.ø. 377,5
7. Jan Holm, Askim, Hermelin zobel blå 283
8. Kent Rune Eriksen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå  376,5
9. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå 282,5
10. Kent Rune Eriksen, Sarpsb., Dverghare viltgrå  282,5

11. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Liten Sølv svart  282,5
12. Johan Viker, Sarpsborg, Hermelin lutino 376
13. Arild Schonhowd, Sarpsborg, Hermelin viltgrå  375,5
14. Tove Olsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå 95

Reidun Pettersen demonstrerte klipping

96 poeng og
Best in Show
til Tove Olsens
Dverghare,
viltblå
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Spirit of Jumping NonStop - Født: 1. juli
2000. Eier er Heidi Huseby. Tidligere registrert: Rett
bane: Vanskelig. Kroket bane: Middels. Lengde/høy-
de: Ikke elite. NonStop betyr veldig mye for meg. Jeg
fikk henne for snart 7 år siden for å holde min andre
kanin med selskap, og hun er virkelig en juvel jeg
verdsetter høyere enn det meste. Hun har til de gra-
der personlighet, hun er tillitsfull og snill, samtidig
som hun er sta og lar seg ikke pille på nesen, og hun
er også kjempemorsom å hoppe med. Hun er kjent
for sine mange hakeposer og fettvalker, og jeg tror
neimen ikke NonStop hadde vært NonStop uten alt
fettet. Etter et års tid med konkurranser, begynte hun
å samle pinner, og til slutt var hun i vanskelig i rett
bane og middels i kroket bane. Etter dette begynte
det å dabbe litt av med hoppegleden, og da hun fylte
5 år, bestemte jeg meg for å ta henne ned i veteran.
Her koser hun seg masse, og på NM-07 i kroket vete-
ran, kom hun på en flott 5. plass. NonStop kommer
uansett hva til å ha en spesiell plass i hjertet mitt, og
håper jeg får lov til å ha henne i enda mange år. Alle
skulle fått lov til å eie en NonStop.

Liagardens Edvard - Født: 12.05.2001. Eier er
Turid Lien. Edvard er et lite sjarmtroll som ble beholdt
i stallen nettopp fordi han var så søt, og fordi han var
så liten. Dette kunne jo være greit til avlen på store
dvergveddere. Etterhvert som tiden gikk, ble det litt
meningsløst at Edvard ikke kunne brukes til noe, si-
den tegningen ikke ble godkjent til utstilling. Da blir
det ut på hoppebanen, og leke litt. Edvard klatret i
gjevn fart opp i klassene, og koste seg.Han kom opp
til elite, og gjorde noen bra løp her. Men han ble raskt
usikker, og gamlere i kroppen. Derfor får han være
med som sjarmør i veteran han også. Kose seg litt.

Pilt - Født: 15.01.2000. Eier er Turid Lien. Pilt er en
liten gutt vi skulle hjelpe til å omplassere, og fikk han
hjem i stallen. Jeg ble fort forelsket i dette dyret, og
har siden hatt han hos meg. Denne kaninen har en
helt utrolig personlighet, og skiller seg ut fra alle an-
dre kaniner. Han kom seg til vanskeligklassene i både
rett og kroket, men trivdes ikke noe særlig der. Men
etter han fyllte fem år, har gutten blomstret opp igjen,
og koser seg på banen. Han har nok ingen store tan-

VETERAN-KANINER
Vi fortsetter med å presentere 4 veteranhoppekaniner i denne serien.

Under siste NM i Stavernhallen var det 12 startende i Kroket Bane Veteran.
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ker om å gjøre det stort innen veteranhopping heller,
men han er nok mer med bare for det sosiale og se
på de andre hoppe.

Liagardens Magnus - Født: 15.07.1997. Eier er
Turid Lien. Min snart 10 år gamle lille venn, rusler
fremdeles rundt og spretter som aldri før. Dette er en
av mine første hoppekaniner, som jeg har kost meg
med mang en gang. Vi har reist Norge rundt, og fartet
på de fleste konkurranser i de aller fleste fremkomst-
middel, og hatt mye morro. Magnus konkurrerte i eli-
teklassene i mange år, og han har fått noen få avkom.
Vår aller største opp-levelse var vel da vi ble norges-
mestere i kroket bane i 2002, men også da vi ble nor-
gesmestere i kroket bane veteran i 2006. Som 9 års
gave fikk han sitt eget barnebursdagsselskap med hoppekonkurranser og kaker og ballonger.

180 kaniner på klubbmesterskap
Askim og omegn Kaf. avholdt klubbmes-
terskap lørdag 10. mars på Jørgenrud bil-
verksted i Spydeberg. Hele 180 kaniner
var påmeldt.Dommere var Svein Clausen,
Svein Lundgren og Thormod Saue, over-
dommer.Vi hadde lagt inn kjælekaninbe-
dømmelse og dette tok Thormod seg av,
som snakket med hver eier og forklarte
hvordan kaninen var og hvordan den
skulle være. Dette var populært, til slutt
ble det diplom til alle med godt kanin-
hold. Det var ingen overraskelse at stall
Tveten gjorde det godt på LU, og her tok
Tveten like så godt de 3 første plassene
(at de er Norges dyktigste oppdrettere er
det ingen tvil om). Årets utstiller i Askim
er kåret - det ble Kai Tveten. Anne Lise
Tveten ble klubbmester med sine fine
Perle Ekorn - fikk også Best in Show med
en flott hann på 96 p. Juniorklubbmester
ble Kari Jørgenrud med sine flotte Rex.
Frank Solhaug vant kl C med en flott
hann Hermelin russer, 95 p. Utstillingen
var meget godt besøkt og gjorde det vi
kunne for at publikum skulle trives, det

var hyggelig kaninprat, kafeteria, loddsalg
og tipping av vekt på en stor Belgisk
Kjempe. - Er dette Norges største kanin?
Den veide 11,15 kg.Ellers hadde vi besøk
av «Spydeberg-posten» - en nettavis som
ga oss mye fin reklame.Alt i alt et meget
vellykket klubbmesterskap. Johnny Lyshaug

KLASSE A
1. Anne Lise Tveten,   1,2 Perle Ekorn 286
2. Kai Tveten,   0,3 Blå Wiener 285,5
3. Kai Tveten    1,2 Liten Wiener, blå 285
4. Kari Jørgenrud,    3,0  Rex, castor 285
5. Toril& Johnny Lyshaug   3,0  Alaska 285
6. Marit Jørgenrud   3,0 Perle Ekorn 284,5
7. Kari Jørgenrud    3,0 Dvergvedder, viltgrå 284,5
8. Anne C. Fremmegård  1,2 Tan, svart 284
9. Marit Jørgenrud 1,2  Hermelin, viltgrå 284
10. Ludvig Øsbye 3,0  Liten Havana 284 
11. Arne Nordlie 3,0  Hermelin Viltgrå 284
12. Anne Brochs 3,0  Alaska 284
13. Frank Solhaug 1,2  Hermelin, hotot 283,5 
14. Kari Jørgenrud 3,0  Belgisk Kjempe 283,5
15. Kari Jørgenrud 3,0  Perle Ekorn 283,5
16. Jan Holm     1,2   Hermelin zobel blå 283
17. Arne Nordlie 3,0  Liten Havana 283
18. Frank Solhaug 3,0  Dverghare, svart 283
19. Jan Holm 1,2  Engelsk Schecke 282,5
20. Anne Brochs 3,0  Liten Sølv, svart 282,5

KLASSE C
1. Frank Solhaug   Hermelin russer b.z. 95
2. Toril & Johnny Lyshaug, Hvit Land 95
3. Anne Bjerkeli Brochs,   Alaska 94,5

Innleggsark til Standarden: En del tilleggs- og endringsark (f.eks. otter-
tegning og side 345) er trykket opp. Arkene er tilsendt alle foreninger og er også
utdelt på stands. Hvis du mangler disse? Send mail til: sekreter@kanin-nkf.net



I Dvergkaninklubbens styre ble det ikke
store endringer på årsmøtet - Rita Hoem
(leder i Møre og Romsdal Kal) ble valgt
som vararepresentant. I år hadde vi års-
møtet på lørdag, klokken 13.00, dette i
håp om at det skulle møte opp flere med-
lemmer. Medlemstallet for 2006 stoppet
på 81 og til nå i 2007 er vi kommet til 87.
Allikevel skuffer det at få velger å sette av
denne halvtimen. Håper interessen blir
bedre til neste år, for vi trenger tips om
hva vi kan bli enda bedre på. Økonomien
i klubben er god. Hvis det er medlemmer
som har ønske om å få satt opp nye van-
drepokaler, så er det bare å søke.
I år kunne vi også legge frem oppdatert
medlemsliste på vår stand, siden kontin-
gent må være betalt på konto 14 dager før
LU. Da kunne alle se hvem som var med
for å kjempe om pokalene og sløyfene
(beklageligvis ikke noen med Løvehode).
Den nye pokalen innen "ensfargede med
slør" gikk til Emelie Johansson.
Ellers er det godkjent 3 nye kaniner til
tittelen DKCH, alle Dvergvedder, viltgrå:
DKCH Skogbakkens Exotic Thrill, 552 -
133I, 95, 94, 94,5 eier: Silje Olsen/oppd.:
Rosenvinge
DKCH Hippos Oscar, 435-30X8 94-94,5
og 95,eier:Silje Olsen/oppd.:K.R.Eriksen
DKCH Hippos Albert 431-090I 94,5-94 og
94, eier: Silje Olsen, oppd.: K.R. Eriksen.
Da ønsker jeg alle en fin vår, og med vår-

en kommer også forhåpentligvis kanin-
ungene. Hilsen Hilde K. - leder

«Dverg-nytt»
Hei! - En april-rapport fra styret

DV
ER

GKANIN KLUBBEN

Stiftet 23.02.1986

Første napp i nyoppsatt v.p.:
Dvergvedder madagaskar
(rødbrun med slør),
hann 94,5 poeng,
til Emelie Johansson

Hippos Albert Hippos Oscar

Skogbakkens Exotic Thrill
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Nytt fra NKHF:
Takker for tilliten jeg fikk av dere på års-
møtet, og håper jeg vil innfri deres krav
dette året som leder. Dette var ikke helt i
mine planer, men med god hjelp fra de
andre i styret håper jeg vi skal klare opp-
gaven. Jeg har vært kasserer siden 2003,
og hatt dommeroppgaver på syv NM, så
de fleste av dere skulle jeg tro vet hvem
jeg er. Så mange endringer i styret ble det
ikke, og jeg vil ønske Anita Wilmann vel-
kommen som kasserer.
Under LU i Stavern fikk vi også melding
om at all aktivitet i NKHLF er innstilt for
en ubestemt periode.Vi visste jo at flere
allerede hadde tilsluttet seg oss, men det
var likevel overraskende at vi etter 4 år
igjen er alene med denne aktiviteten.
Jeg vil på vegne av NKHF ønske alle nye
og «gamle» (tidligere hoppere i NKHF)
velkommen til oss. Det er allerede god-
kjent to nye hoppegrupper som er i full
aktivitet. Stavanger Kaninhoppere (Jæren
og Sandnes Kal.) og Modum og omegn

Kaninhoppere (Drammen og omegn
Kaf.). Det er også kommet flere nye med-
lemmer i Oslo. Mange har tatt dommer-
prøven, nye hoppebøker er godkjent og
de "gamle oransje bøkene" er snart ut-
solgt. I skrivende stund er det også hop-
pere som er i forhandlinger med Nord-
Trøndelag om å danne hoppegruppe der.
Med så mange nye medlemmer,vil det for
noen ta litt tid før alt er tilpasset.Vi som
sitter i styret gjør dette på fritiden, og har
jobb, skole, kaninstell, familie også å ta
hensyn til. Styret jobber kontinuerlig, og
en styresak må påberegnes minst 2 ukers
behandlingstid.
Mitt håp er at alle må ta hensyn til hver-
andre, og behandle hverandre på riktig
måte. Jeg håper på godt samarbeid på
tvers av klubbene, at dere hjelper hver-
andre med fremtidige arrangement slik
at det ikke er lederne som må gjøre alt
alene.
Leder i Glåmdal, Hilde Håkenstad, laget
nylig en oversikt på hvor mange hoppere
det er i NKF og kom til 300 medlemmer.
Dette tallet vil vel øke enda mer, og viser
at hopperne er en stor gruppe.
Sommerleiren har vi fortsatt ikke mottatt
søknader til, så hvis ingen ønsker å arran-
gere, så får styret sette seg ned å "klekke"
ut en plan. Vi skal nok få til dette også i
år, om mulig blir NKHF arrangør slik som
de var i 2003.
Mitt mål for året får være - at alle skal
snakke med hverandre og ikke om hver-
andre, og det finnes ikke problemer bare
utfordringer.
Husk:Alle personer + kaniner, både store
og små, gammel og ung, er like verdifulle.

Hilsen Hilde Krogedal - nyvalgt leder

Noen ord fra lederen . . .
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21. april: Rogaland
27.-29. april: Eidsvoll

annonse i TK nr 2, side 22

5. mai: Østfold Avlslag
annonse i dette TK

15.-17. juni: Indre Østland
6. - 8. juli: Alingsås

12.-14. oktober: Jæren&Sandnes
2.-4. november: LUU/NM-07, Molde

arr.: Møre og Romsdal

23.-25. november: Haugaland
7.- 9. desember: Askim

15.-16. des.: Bundesschau, Bremen
4.- 6. januar: Svensk LU, Sollentuna
25.-27. januar: Rogaland
21.-24. februar: LU/NM-08, Drammen
8. mars: Askim (kun for Askims medl.)

19.-22. febr.: LU/NM-09, Rogal./Jæren

Bestilling dommere: thsaue@online.no

Utstillinger - 2007/2008:

En plass står tom i Sørlandets kaninavls-
lag. Poul er ikke lenger blant oss. Han var
med og stilte dyr på LU i Stavernhallen,
og der hadde han også jobb på salgskon-
toret for kaniner. Da virket han å være i
fin form, men bare et par dager etter LU
fikk vi den triste meldingen om at han var
død. Poul ble 76 år gammel.
Poul var dansk, og selv om han mer enn
halve livet hadde bodd i Norge, snakket
han fremdeles tydelig sitt morsmål. Han
bodde lenge like ved Mysen,var medlem i
foreningen der. Så flyttet han til Sørlandet
og kjøpte seg en liten eiendom like ved
Nesgrenda i Tvedestrand kommune. Her
bygde han seg en fin kaninstall slik at han
kunne dyrke sin kjære hobby, kaninavl.
I Sørlandets kaninavlslag var han det na-
turlige midtpunkt. Alltid blid og humør-
fylt, og han hadde en egen evne til å kom-
me i kontakt med folk. Han var medlem i
styret i mange år og på årsmøtet i Sør-
landets kaninavlslag 2006 ble han valgt
til formann, og nå, på årsmøtet i 2007 ble
han enstemmig gjenvalgt.
Poul synes det var gildt når det kom nye,

unge medlemmer i laget. Han delte gjer-
ne sine erfaringer med disse.Humøret var
på topp når han kunne sette seg i bilen
og dra av gårde på en eller annen kanin-
utstilling. Så seint som i februar dette år
var han på landsutstillingen i Danmark.
Det er ikke bare vi i Sørlandets kaninavls-
lag som vil savne Poul, men også kanin-
venner rundt omkring både i Danmark og
Norge.Vi lyser fred over hans minne.
Hilsen fra venner i Sørlandets kaninavlslag

Minneord om Poul Christensen

NKFs styre gjør oppmerksom på at LUU-2008 står uten arrangør
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Fra Landsutstillingen 2007 i Stavern:

Fra årets interessante fargeavkom:

Best i rasen,
Russer, hu,
10 mnd,
som fikk
95,5 p.

Eier Randi
Myhrvold
Odden.

I rasen ble
det utstilt 7
dyr fra 2 ut-
stillere og
denne lå et
klart «hakk»
foran de an-
dre og ras-
en kommer
ut med et
poenggjen-
nomsnitt på
92,93.

Fra Stall
Lysfjord er
det innkom-
met bilde av
en sjelden-
het angåen-
de farge og
tegning:

Dverg-
vedder
kappetegnet
ekorn (grå-
blå med
brunt).

foto: Bodil L.
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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. 970 66 450,  51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

ALASKA - PERLE EKORN

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

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

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 350 sider kr   375,00
Samleperm, plast 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
inkl.
mva
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Geir Nordvik
Tlf. 51 66 75 02 - mobil: 930 58 067

E-post: geir@unitech.no
Hjemmes.: http://home.online.no/~geinordv
DEILENAAR og HERMELIN lutinovarianter

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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

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: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN

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

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

Jane-Mette Kile
4720 Hægeland. Tlf 38152055/ 99116484

http://home.online.no/~ru-kil/
jane-mette-kile@hotmail.com

ANGORA - Produkter - Løvehode - Hermelin

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.

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
Oppdretterannonse
innrykk i 10 nr: kr 435
bjorn.egeland@lyse.net

Annonsepriser:
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CAMILLA SKJØLÅS:
Mitt navn er Camilla Skjølås, jeg ble 15 år
nå i mars og går i 9. klasse ved Nannestad
Ungdomsskole. Jeg holder til i Sandsnes-
seter i Nannestad kommune, og er med-
lem i Oslo og Akershus.
Jeg startet med kaninhopping så smått i
2001, da som medlem i NKF. Gikk over
til NKHLF da det ble dannet. Med andre
ord har jeg vært med en del år. Jeg har
vært aktiv innen kaninhopping de siste
årene, og synes det er en morsom hobby
sammen med kaninene. - Jeg har eget
gårdsnavn, Vangtoppens Hoppekaniner,
og har 8 kaniner, hvor 6 av dem er aktive
hoppere. De er alle veddere, men en av
dem er krysset med Belgisk Hare.
Fem av kaninene er fra mitt eget opp-
drett. Jeg har veddere i størrelse på ca 2
kg og oppover. De er avlet for hopping,
men egner seg godt som kosekaniner
også. Jeg pleier å ha 1-2 kull i året og
prøver å få frem kaniner som har forut-
setninger for å lykkes på hoppebanen i
mine kull. Kaninene mine bor i en stall
i garasjen her hjemme og de bor i bur på
bredde 120/140 cm og en dybde 80 cm.
Den eldste kaninen heter Doffen Junior.
”Doffen” er en svart hannkanin på snart
6 år. Han har nå avsluttet hoppekarrieren
sin,men klassifiserte seg til elite i alle gre-
nene med sertifikat i rett og høyde.
My Favourite Star ”Sunny” er en japaner
blå/gul hann på litt over 3 år.Han konkur-
rerer ikke like aktivt som før, men er med
en gang i blant. Han er vanskelig og mid-
dels klassifisert m/pinner.
Vangtoppens Living With Freedom ”Pus”
er en blå hunn på snart 3 år. Hun er akku-
rat blitt elite i rett og kroket bane, og vi-

ser framgang her. Med tiden tror jeg hun
kan bli ganske dyktig.
Vangtoppens Scenic Joy ”Joyce” er en ja-
paner svart/gul hunn på snart 3 år. Hun
er også nettopp blitt elite i rett og kroket
bane og klarer seg fint her.
Vangtoppens Grease ”Leo” er en isabella
farget hann på snart 2 år. Han er den min-
ste av mine kaniner, men størrelsen hin-
drer han ikke i å gjøre det godt på hoppe-
banen. Han er kommet seg opp i vanske-

Presentasjon av to jenter
som liker kaniner og hopping
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lig i rett bane og tatt en pinne her,men er
middels m/pinne i kroket.
Vangtoppens Jolie Qualitè ”Jamie” er en
svart broket hann på over 1 år. Han er
ikke kommet så langt på banen, og er vel
ikke den største hoppestjernen i stallen,
men er kommet opp i middels i rett bane
og har en pinne i kroket lett.
Vangtoppens Belle Qualitè ”Belle” er ma-
dagaskarfarget, er søster til Jamie og er da
over 1 år hun også. Hun har skjønt hop-
pingen langt mer enn sin bror, og er van-
skelig i begge baner med en pinne i kro-
ket som hun tok på første vanskeligstart.
Den yngste av mine kaniner er Lamondas
Omega ”Omega”. Han blir 1 år i april, og
er klassifisert i lett med to pinner i både
kroket og rett.

AGNES MIDTTUN:
Hei alle sammen! Jeg heter
Agnes Midttun, er 16 år og
bor i Oslo, nærmere be-
stemt Smestad. Jeg har dre-
vet med kaninhopping i 3
år og har tidligere konkur-
rert i NKHLF, men jeg har
nå valgt å gå over til NKHF,
noe jeg gjør med glede!
Jeg har Villrosens Hoppe-
kaniner som mitt gårds-
navn. Her på Villrosen bor
det 4 herlige kaniner, to
gutter og to jenter. Min
første og eldste kanin he-
ter Mon Petit Amour "Her-
mine", som er en viltgul
vedderjente kjøpt i dyre-
butikk for snart 5 år siden.
Hermine er pensjonert fra hoppebanen.
I 2004 fikk jeg min neste kanin, Lilje-
bakkens Bjørnebær av Syrinhagen "Bea",
som er en svart broket vedderkrysning.
Bea er en flink hoppekanin som er i elite
i rett, kroket og høyde med et sertifikat

i høyde og ett i kroket. Året etter fikk jeg
min tredje kanin, og min første hann.
Elmo som han kalles til daglig, eller
"Lineas Enchanted Elixir" er en viltgrå
shecke/broket dvergveddergutt.Elmo har
også gjort det bra på banen, og er elite i
alle fire grener med sertifikat i rett,kroket
og lengde. Stallens nyeste tilskudd er

Villrosens Touched By an
Angel, eller "Alvin" som er
en egenoppdrettet blå
broket vedderkrysning.
Alvin er etter min egen
Bea, og Ängel som er en
svensk hann.Alvin er enda
for ung til å konkurrere,
men skal debutere første
helgen i januar. Det gleder
jeg meg til. Jeg driver opp-
drett av vedderkrysninger,
og har hittil hatt to kull.
Begge med Bea som mam-
ma. Det viktigste for meg
som avler er at ungene får
godt gemytt og er friske.
Ellers liker jeg kaniner
med fart, energi og på-
gangsmot, og det er disse
egenskapene jeg prøver å

få fram i mine kull. Hittil er det født 5
Villrosens-kaniner, og jeg håper det blir
mange fler med tiden! Dette var da litt
om meg og mine små kaninvenner. Kan
avslutte med å si at jeg ser fram til mange
fine år som kaninhopper i NKHF.

«Bea» i
svevet
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 11. april 2007
Totalt: 768 (405 - 199 - 164)

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   21
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Nina Nordgaard, Norheim, 1960 Løken
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.

Bergen og omland Kaninavlslag    37
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    33
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    31
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 30
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkelia 26, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859  (all post sendes leder). e-post: hilhaake@start.no
Sekr.: Hilde Aamodt, Tovsethbråten, 2113 Disenå, tlf. 958 81 559
e-post: toaamodt@bbnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Strøm, 2100 Skarnes, tlf. 905 87 557
linedagestad702@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening

Grenland Kaninavlslag    24
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    24
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 41 60 85 80
mail: bodilu@organizer.net
Nestl.:Torbjørn Frøland, Gamlev. 1, 5563 Førdesfjorden, tlf. 52 77 30 07
Kass.: Gunnleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf.: 53 47 62 84
Sekretær: Camilla Ramnes, Erland, 5570 Aksdal, tlf.: 97 69 79 75
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.
Hjemmeside: https://www.home.no/haugaland-kal/

Indre Østland Kaninavlslag  36
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.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    58
Leder: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild.gundersen@lyse.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Geir Nordvik, Fløyrliv. 8, 4307 Sandnes,
tlf. 930 58 067 / 51 66 75 02. e-post: geir@unitech.no
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  14
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   7
Leder: Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Pb. 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
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   9
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Kass./Sekr:Thore Løken, Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.

Møre og Romsdal Kaninalslag     50
Leder Rita Hoem, 6638 Osmarka, tlf. 71 29 42 34, mob. 971 09 140
e-post: r.hoem@svorka.net
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 990 40 939
e-post: stigmeis@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60, mob.
902 02 219    -  e-post: annlt@online.no
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, tlf. 71 24 41 21,
mob. 916 30 720    -   e-post: hallgeir.ringstad@omya.com
Spørsmål kaninhopping: Ingjerd Lien, tlf. 71 52  34 45, eller se på
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    41
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com
Nestleder: Maja Lønvik, Skaldev. 6, 7725  Steinkjer, tlf. 92244037
e-post: litjveita@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74089964   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74089621
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      65
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.
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
ansvarlig hjemmeside: Sølvi Lysfjord, tlf. 64 92 51 31 / 971 73 190
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.no
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Rogaland Kaninalslag     26
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    62
Leder: Kent Rune Eriksen, Oldtidsv. 35G, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Marie Trapness, Oldtidsv. 35G, 1747 Skjeberg,
tlf.: 934 52 287 /  69 12 15 44, e-post: mgunhild@online.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
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: Silje Olsen, Chr. Evensensvei 20, 1712 Grålum,
e-post: sko1986@yahoo.no
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     20
Leiar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Nestleiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oyosla@start.no
Kass./Sekr.: Signe Kolrud, Ålhus, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 06 / /476 04 634     e-post: arnaars@online.no
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    27
Leder: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461 
Sekr.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk. Tlf: 95 81 9073 
Kass.: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes, tlf. 915 65 472
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa kl 19.00 
hjemmeside: http://home.epost.no/soerlandetskal/

Trøndelagen Kaninavlsforening    45
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     44
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
Kass.: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen, tlf. 33345421.
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 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.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99.

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 11
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: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva,
mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Sekr.: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
Kass.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
Redaktør: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@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, 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: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
e-post: hilde@kleppnet.no
Nestleder:Turid Lien, 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.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  997 76 181 . e-post: awilmann@furst.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker, til: konto 0538 19 09753 
Web.- og ansvar konk.protokoller: Sekretær Sunniva Tusvik
Bestilling av hoppebøker: Leder Hilde Krogedal
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Innsendelse av medlemmer:
sekreter@kanin-nkf.net

NB! Alle kasserere:
Husk å send inn

medlemmer for registrering!
Send inn når de betaler,
før du glemmer det!

Eventuelle spørsmål kan tas på
tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00

Gå i gang med kurs!
Minimum 5 medlemmer og
dermed penger i kassen!
Se på internettsiden:
www.naturogmiljo.no
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Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
En bok på 350
sider og som
alle utstillere
og rasekanin-
avlere må ha i
sin bokhylle.
«Et uunværlig
verktøy i ditt
kaninoppdrett»

Bestilles hos Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 901 91 911

e-post: ingrjoh2@online.no


