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KANINAVL
Først vil jeg rette opp en aldersfeil
I forrige TK var det inne reportasje fra
nordiske landsutstillinger, og i omtalen av
Belgisk Hare som ble BiS i Sverige hadde
jeg satt inn feil alder, det korrekte skal
være 33 måneder (jeg trodde den var 23).
Foto av bedømmelseskortet var heldigvis
med og viste jo korrekt alder, men når jeg
oppdaget det, var alle arka «forsvunnet»
gjennom trykkmaskinen. Rett skal være
rett, og særlig når det går til fordel for
kaninen. En fin kanin var det og slike dyr
setter ofte sitt preg hos oppdretteren og
i den stallen den hører hjemme. Jeg tar
vel ikke feil hvis jeg tipper at den Belgisk
Hare hannen er blitt «godt brukt» hjemme
hos Kjell og Peter også denne vårsesong.
Å finne fram, og å sette sammen de «rette»
avlsdyra hvert år, er den store spenningen
for enhver kaninoppdretter. Nå på denne
tiden begynner vi å ane resultatene, hvis
det i det hele tatt har gitt resultater da, i
form av nye avkom. Hører stadig at flere
som har avls-problemer med Hermelin.
Rasen finnes jo i en mengde varianter, og
det er ikke en spesiell fargevariant som
peker seg ut som et problem. Men av de
meldinger og spørsmål som jeg får inn
omkring problemer med avl innen Hermelin, så dreier det seg om de fleste vanlige varianter. I TK nr 10 beskriver Dvergkaninklubben ett av problemene. Jeg har
ikke noen erfaring med Hermelin-avl, så
er kun lyttende til de problem-meldinger
som mottas, og kan heller ikke gi noen
råd i så måte. Problemene går på: Tomme
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Forord:
Bjørn Egeland

huer, problemer når de skal føde, døde
unger eller dør etter noen dager, to unger
som har stor størrelsesforskjell og hvor
det ofte ender med at begge dør, osv.
Om dette kan ha noe med at Hermelin
er den minste dvergkanin vi har og at den
nå har vært en dverg over meget lang tid,
vil jeg ikke gå inn på. Eksempelvis er også
Dvergvedder en dvergkanin, men denne
er jo egentlig en forholdsvis ny rase, og
innen Dvergvedder er det ikke slike problemer. Den avler som normalt.
Det er vel en kjennsgjerning at mange
Hermelin-avlere må bruke en god del
med avlshuer i sitt oppdrett, og jeg oppfatter det slik; - «det er bare slik det er».
Jeg hører vel heller ikke så mye fra disse
om avlsproblemer, men har henvendelser
fra nybegynnere som har kjøpt seg et par
huer og en hann. Går huene tomme, så er
det hannen som får skylda. Men, så fikk
hannen unger med naboens kanin, så da
var det ikke hannen allikevel. - Jeg har
nevnt noe flere ganger før, og det er at
huene ikke må være for feite når de skal
pares (det gjelder for alle raser). Men for
Hermelin, er vel denne gjerne i en særstilling, fordi at Hermelin skal ha sin egen
profil; - en kulerund profil og kort kropp
som skal gi en god proporsjonert helhet.
For å få dette til må den fôres på en slik
måte at den blir rund og sylinderformet,
så kanskje den blir for feit? Vel, mine Perle
Ekorn føder, og trivelige unger vokser
opp - det samme hører jeg fra andre med
raser i denne størrelse. - God sommer!
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M å n e d e n s o p p d re t t e r :

Svein Ødegård - Varhaug
Vi skal denne gang på stallbesøk på Jæren, ett av landets mest produktive landbruksdistrikt. Nærmere bestemt skal vi til Varhaug, snaue to mil sør for Bryne.
Svein Ødegård er oppvokst på gårdsbruk på Vigrestad, men bygget hus på Varhaug i 1999. Nå er han også ferdig med en lenge planlagt kaninstall og burinnredninger. Svein er også inne i et jubileumsår, det er nemlig nøyaktig 20 år siden
han han ble medlem, i juni 1987. Det hadde seg slik at Svein hadde vært en tur
på Jærdagene og stoppet opp på standen til Jæren Kal., og «vips» så fattet han
interesse for å organisere seg i et kaninavlslag. Kaniner hadde han allerede, et par
Black and Tan, som rasenavnet var den gang - og han valgt å satse enda mer
på Tan. Svein bygde stadig ut, med flere kaninbur hjemme på gården på Vigrestad

De første årene ble det i
tillegg også diverse raser
som han hadde i kompaniskap med Ivar Haugland.
Kanskje til tider vel mange
forskjellige raser . . . Belgisk Kjempe, Californian,
Hotot, Hvit Wiener, Belgisk
Hare, Deilenaar og Hermelin i diverse farger, for å
nevne noe av raseutvalget.
Etter noen år valgte han
å satse på Tan som «sin»
rase, men noe samarbeid
med Ivar fortsatte også,
og de valgte å prøve seg
på en helt ny rase her i
landet, nemlig Grå Wiener.
Når han flyttet til Varhaug
i 1999 hadde han sitt Tanoppdrett på et gårdsbruk
hos en kamerat, men det
blir ikke akkurat det ideelle, sier Svein. Mye greiere
å ha sin egen stall utforbi
i hagen - og det har Svein
nå fått. Først skal vi dermed ta en titt i stallen . . .
4
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16 av de 40 enkeltbura er beregnet som avlsbur, og det vil si
at han har laget til et reirkassesystem, hvor en slik løs kasse
(som vist nedenfor) inneholder
2 reirrom. Hver kasse er avdelt
med dobbel skillevegg, og hvor
den da fungerer som høyhekk.
Det er to runde hullinnganger i
hver motsatt ende på kassen,
og dermed sjekker han to reir
samtidig når reirkassen trekkes
ut (et gjennomtenkt system).
Svein har altså «klekket ut» en
korrekt plan: Både kanin og
oppdretter skal trives i et godt
stallmiljø - og det er viktig, for
det skal ikke være et ork når en
skal stelle dyra.

Svein søkte om å sette opp et
tilbygg i tillegg til garasjen, men
det gikk noe treigt i kommunen
før det endelig ble godkjenning.
Nå har Svein fått «si eigen
snekkerbu» - og i den har han
innredet bur i 4 høyder og har
totalt 40 enkeltbur. Alle bur er
tilpasset en slik plastskuffe som
Svein viser på bildet, noe som
gjør at det går greit unna når
gjødsel og spon skal tømmes.
Disse plastbunnene er produkt
beregnet for industri, et såkalt
«Euro-pack-system». De koster
jo litt, men er nok evigvarende
og burbunnen tæres det jo ikke
på nå. I Sveins stall, er det for
det meste nå Dverghare - men
har også noen Hermelin viltgrå.
Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007
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«Selvsagt også med i styre og stell»
Når Svein ble medlem, ble han raskt valgt
inn i styret, først som juniorenes representant og i 1993 ble han valgt inn som
sekretær og nestleder for laget og dette
har siden vært hans posisjon i styret.
Svein er opptatt av at «ting å tang» skal
gjennomføres korrekt og på en måte at
alle blir fornøyd. Han vil ikke ha noen
misfornøyde rundt seg og er alltid åpen
for at vi samlet skal diskutere eventuelle
problemer og finne løsninger. En LU, eller
LUU, betyr jo - landsutstilling - altså med
andre ord; en utstilling som alle landets
oppdrettere bør delta på. Svein har derfor
vært en av pådriverne for at flest mulig
rogalandsoppdrettere skal ha en mulighet for å komme seg avgårde med deltagelse på LU eller LUU. Svein går dermed
hvert år ned i «kjelleren» for å planlegge
busstur, noe som samtlige oppdrettere i
distriktet setter stor pris på.

Året er 1997: Svein gjør sin beste sesong
som Tanoppdretter. Flere av dyra hans oppnår 96 poeng. Først blir det 287 poeng og
Best in Show på Forus, så vinner av Fylkesutstillingen på Vigrestad og Best in Show.
Han reiser med spenning til LU i Fredrikstad
og NKFs 100 års-jubileum. Men, sier Svein,
Tan må være i topp pelsform med god glans
og kvalitet for å score poeng, og flere utstillinger etter hverandre sliter på pelsen - 284
poeng og nr 37 på LU-97 er bra det også
6

Enhver landsutstilling er jo avhengig av
at det møter flest mulig dyr, for at den
økonomisk skal bære seg - og i februar
2009 er det vår tur til å stå som arrangør
av en landsutstilling, sier Svein. - Og han
håper på stor deltagelse av dyr og oppdrettere. LU-2009 blir jo også lagt til hjembygda hans, Vigrestad, i den store idrettshallen der, så det skal bli god plass både
til utstillings- og hoppekaniner.
Spesialklubbene
Når Svein drev med Tan var han også med
i styret i Tan-klubben. Denne er dessverre
nedlagt, selv om Tan er en rase med stor
utbredelse og mange oppdrettere spredd
utover landet. Spesialklubber bør være av
interesse innen flere raser, mener Svein.
Men Svein la ned sitt Tan-oppdrett etter
en lang avlsperiode som startet i 1987 og
varte fram til 2002.
Da ønsket han å prøve noe nytt og begynte i 2002 med Hermelin i viltgrå variant, sammen med sin sønn Adrian.
Høsten 2003 var Svein en av dem som
tok initiativ til «å blåse liv» i Dverg-kaninklubben igjen. Svein påtok seg vervet
som sekretær og nå er han svært så engasjert i styret der.
Satser nå på Dverghare
Selv om de første år med Hermelin viltgrå
virkelig gikk i medgang, med blant annet
flere ganger med 96 poeng, Best in Show,
osv., så har han faktisk trappet ned på
Hermelin viltgrå. Riktignok har han i år
et par huer i avlen, men nå er det Dverghare som opptar de fleste ev bura.
Dverghare startet han med i 2004.
- Og det er en stilig rase, sier Svein.
Den er nok noe mer «sprekere» i gemyttet
enn Hermelin, så derfor har jeg beholdt
et par Hermelin som ungene mine kan ha
som sine kaniner.
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I 2002 startet Svein og Adrian opp med
Hermelin viltgrå og første avlssesong gir
«kanonbra» dyr. 96 poeng og Best in Show
på Forus i januar 2003 på denne hannen,
og den blir også årets Elitehann på Sola

I avlen er nok Dverghare også noe mer
stabil, da Svein opplevde en del tilfeller i
fjor at Hermelin-huene gikk tomme. Skal
en drive med Hermelin, er en avhengig
av å ha en del huer å avle på.
Avlen med Dverghare har i år gått greit.
Huene har kommet med unger, og de er
flinke mødre. Det er i variantene viltgrå
og hvit rødøyet Svein driver med, men
han legger til at det innimellom også dukker opp andre farger. Dette har vel noe
med at rasen ikke er «skikkelig» renavlet,
men dette er igjen kanskje en «sunnhet»
for rasen, at det tas inn nytt «fremmed»
blod. - For, hvis en ser på Hermelin, er
det muligens innavl og at en legger for
mye vekt på Hermelin-preget, og ikke tar
hensyn til det avlsmessige, som gjør at det
er problemer innen Hermelin-avlen?
Men, dette er sikkert aktuelle emner som
kan tas opp blant Dvergkaninklubbens
medlemmer, og det er jo også blitt luftet
litt i klubbens spalte i TK.
Ellers vil Svein påpeke: Når det gjelder
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Dverghare som utstillingsdyr, så er den
krevende med hensyn til presentasjonen,
som er meget viktig. Det nytter ikke å ta
den fram noen dager før den skal på utstilling, for å lære den å sitte oppreist for
å vise sitt hare- og myndepreg. Her krever
rasen en del jobbing på bordet hjemme
i stallen. Dessuten må en også passe på
at en Dverghare ikke blir overfôret, så
her gjelder det å være «streng» når en tar
fôringsrunden.
På «tampen» vil Svein benytte anledningen å ønske alle en god sommer og at de
fleste har blitt fornøyde med årets avl.
Ellers minner han om at vi ikke må glemme å profilere hobbyen vår ut «til folket».
De aller fleste organisasjoner har gjennomtrekk, og alle må hele tiden «hanke»
inn nye. Vi er ikke alene om å forsøke å
verve medlemmer. Korpset trenger nye
musikkanter og fotballen har vært år behov for nye spillere. Men hvordan skal VI
nå fram til kanin-interesserte? - Vi må ut.
Det må ikke bli slik at vi ender opp med
en liten «klikk for spesielt interesserte».
Men, så til slutt: Heia Bryne!
tekst og fotos: Bjørn E.

Jærutstillingen ‘06: 96 p til Sveins Dverghare
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Jonette

Hei alle sammen!
- Endelig har sommeren vist seg, etter
noen måneder med dårlig vår. Her har det
vært over 30 grader flere dager. Men nå
melder de fare for snø ned i 200 meter!
Litt av en temperaturforandring. Det blir
spennende å se hva som blir av høy her
i år med det været.
- Kaninene vokser og trives, men jeg er
litt misfornøyd med antall hoer i forhold
til hanner på Hermelinungene - igjen. Jeg
har tenkt å kvitte meg med noen voksne
hoer jeg ikke selv er oppdretter på, og
beholde noen hoer her i år. Fra en i foreninga fikk jeg et tips fom å parre opp på
månesyklusen. Nå husker jeg ikke om det
var stigende eller synkende måne som ga
flest hoer, men får spørre på nytt. Det er
verd et forsøk å prøve å bestemme litt
hvilke kjønn som skal komme. Forsåvidt
venter jeg fremdeles noen få kull, så det
kan jo komme flere hoer der.

Askja og Rexhannen koser seg på plenen
8

- Så til noe merkelig(?) som har forekommet hos meg for tredje gang. I fjor kom
det 2 kull med døde, slappe unger. Hoene
var i nær slekt, så jeg tenkte det lå noe i
slekta. Men ved ett kull her i år, der skjedde det samme; 4 unger, som har skikkelig
benbygning og alt, men er utrolig slappe.
Dødsstivheten kommer veldig sent. Jeg
mistenker at det har noe med varmen å
gjøre. Denne gangen var ikke kullet i slekt
med de 2 i fjor, men alle 3 kull er født når
det var ganske varmt. I fjor var det 1 av 3
unger i et kull som var fastere i "fisken"
enn resten, men den døde etter et par
dager. - Er det noen som vet hva dette er?

Joachim på tur med Askja
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Ett av årets kull - den ene fikk hvite avtegn

- Ellers går dagene utrolig raskt. Varmen
som har vært har ført til late dager innendørs for meg, da jeg er litt forsiktig med
sola og varmen. Bare om kveldene har jeg
orket å gjort noe. Men med lavere temperatur kom "redebyggingen" min i gang, og
jeg holder på å forberede barnets ankomst mer enn tidligere. I kveld må jeg
forberede de siste kaninene på deres fødsel, skifte på bur og sette inn kasser. Da er
hovedsesongen for fødsler over for denne gang. Det kan alltids hende jeg setter
på kull senere i år, det vet jeg ikke ennå.
- Like etter at forrige TK kom ut, fikk jeg
en hyggelig telefon. Ei dame hadde fått
tak i mitt telefonnummer via redaktøren
(tusen takk Bjørn) og spurte meg ut om
hesten, ho kjente den nemlig igjen av be-

skrivelsen. Det viste seg at Askja, og moren hennes, og eierens to andre hester,
hadde vært hos dama på sommerbeite.
Askja var bare noen få dager gammel da
ho kom dit (verden er sannelig liten).
Dette førte til at jeg nå har bilder av Askja
og de andre fra den sommeren for 7 år siden, noe som er skikkelig koselig.
- Men, tilbake til kaninene:
Alle unger fra første runde fødsler har
kommet i hvert sitt bur og foreløpig har
jeg tatt vare på 11 Hermeliner. Men det
er kanskje ikke alle som fortsatt er med
videre etter en ny sortering, i hvertfall av
hanner. De fleste er i brun zobel, men det
er også en svart og en viltgrå, samt et par
blå zobel. Den viltgrå gutten liker jeg aller
best i type, selvsagt, fordi han er en liten
rund klump og har vært det siden han ble
født. Og jeg har ikke planlagt å beholde
hverken hanner eller viltgrå etter denne
hoa. Hans svarte søster er ikke like "fin",
ho er litt for grov etter min smak, men det
var svarte hoer jeg var ute etter i denne
kombinasjonen. Det blir spennende å se
om mora får nye unger snart, jeg har ikke
sjekket om ho har tatt seg.
- Det var det for denne gang, ha en riktig
fin sommer! - Jonette

5 dagers tur til Bundesschau, 15.-16. des.-07
Avreise fra Lillehammer torsdag 13.12.2007, kl 23.00
Buss kjører E6 og stopper på nødvendige plasser under veis.
Turen inkluderer: 2 døgn på hotel med frokost i Bremen.
Lørdag og søndag, i utstillingen med ca 25 000 kaniner.
Hjemreise: start fra utstillingen søndag ettermiddag og hjemme mandag ettermiddag.

Pris pr person ca kr 2800,- i dobbeltrom (tillegg enkeltrom kr 420,-)
Det jobbes med søknad for import av dyr, noe som ser ut til å gå i orden.
Vi ønsker å høre fra interesserte raskest mulig! Innen 1. august, pga. søknader
og nødvendige papirer for eventuelle dyr. Endelig påmeldingsfrist: 25. oktober.
Vi ønsker da ett forskudd på kr 800 satt inn på konto nr: 1594 27 80599
Reservering og mer info: Leif Opsund, tlf. 62 35 26 59 eller
Tor Gillerholtmoen, tlf. 62 35 20 23 / e-post tor.giller@c2i.net
Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007
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Veien til et kull
med kaninunger
På folkemunne er det vanlig at vi hører om kaninenes paringsapetit
og dens produksjonsevne. - Dette er jo også tilfelle, for hannene «vil jo
alltid» og faktisk er kaninhuene svært så paringsvillige samme dag
eller bare noen timer etter at en fødsel har foregått - tenk det!
Spørsmål og råd omkring paring og drektighet er noe som ofte den ferske
kaninholder kommer med. Mange har jo så veldig lyst på at sin kanin skal få
et kull med unger, og som oftest er dette svært så enkelt (vel, som nevnt i
bladets forord, oppstår noen problemer i Hermelin). Til dem som ønsker å ta
frem et kull, gjør jeg dem oppmerksom på at de også skal ha plass til disse
nye kaninungene - det er ikke alltid at folk «står i kø» for å kjøpe . . .

Forutsetninger for å avle fram et kull
Først må en ta et standpunkt og gjøre seg
opp en mening med hvorfor en skal avle
fram et kull med unger. Ansvaret hviler
ikke bare på hua som skal få fram ungene, men også på den som er eier og da
blir en kommende oppdretter.
Ukene går nemlig fort, både de fire ukene
fra paring til fødsel, og de åtte ukene etter
fødsel, og hvor det da er tid for å fravenne
ungene fra mora. Da må en ha klar burplass til avkommene, eller kjøpere.
En må ha et godt funksjonelt og stort nok
bur for hua og ungene. Senere også bur til
ungene når disse skal tas fra mora.
Forutsetninger for å lykkes
Noen punkter en skal ha i tankene når en
går i gang, kan f.eks. være følgende:
●

Sunne og friske dyr med godt gemytt
- totalt sykdomsfrie
- ikke magre dyr, ei heller ikke feite huer

●

Gode, brukbare og godt egnede bur til
formålet - redekasse (hvis nødvendig)

●

God hygiene og godt luftig stallklima
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●

Tilgang til godt og riktig/rikelig fôr

●

På beste måte sjekket arveegenskapene hos de dyra en skal benytte

●

Erfaring
- eller søk kunnskap hos andre avlere.

Paringen
Når en har de to kaniner som skal settes
sammen (som begge bør være minimum
6 mnd.), så settes hua inn i hannens bur.
Er hua rødlig på kjønnsorganet, er den
i brunst og er da mest sansynlig paringsvillig. Paringsakten hos kaniner er som oftest fort unnagjort. Er hua villig, får hannen komme oppå ryggen og det hele er
over med «et grynt». Ser det ikke ut for at
en vellykket paring vil finne sted, så ta
hua ut. Prøv igjen dagen etter. Beste tid på
døgnet er om kvelden. Kaniner er paringsvillige over lengre perioder. Dette er
fordi at hua fremkaller eggløsning under
selve paringen.
Det er viktig at hua etter en vellykket paring får ro, og at en gir den rikelig med
god variert vitaminrik og næringsrik mat,
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Løs reirkasse som settes inn til hua en uke
før forventet fødsel (da med påmontert lokk).
Størrelse er: B30 cm x L35 cm x H30 cm og
kan anbefales til små og mellomstore raser

fordi den skal bygge opp eggceller - og
etter ca 7 dager har fostere startet med
sin utvikling.
Husk å før opp dato for paringen (forventet fødsel vil jo nå skje etter 31 dager).
Samtidig noterer en ned alle ørenummer
på de to kaniner.

Reirkasse er satt inn og den kommende
kaninmor er godt i gang i sitt arbeid med å
lage til et reir av høyet som er lagt inn i buret
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Drektighetsperioden
Som nevnt (hvis paringen er vellykket),
skal kaninfosterne være i gang med sin
utvikling etter en uke. Det er ikke mengden av fôr som er det viktigste for hua nå,
men at fôret er næringsrikt. Ungenes vekt
og utvikling i den midtre drektighetsperiode er ikke så stor. Utviklingen blir straks
større de 12 til 10 siste dager før fødsel.
Det blir nå også trangt i kaninens indre
organer, og magesekken er hardt presset.
Vi kan i flere tilfeller se at hua i den siste
uka da spiser mindre, da den ikke har mulighet til å ha så mye fôr i magesekken.
Derfor må vi sørge for at fôret nå inneholder de næringsemner ungene har behov
for, slik at de får uvikle seg optimalt.
I denne tiden er hua også opptatt av å
bygge seg reir. Den vil grave, dra rundt på
høy og annet materiale, og den vil plukke
av pels fra sitt bryst. Jeg anbefaler bruk
av reirkasse, og en løs reirkasse er mest
hensiktsmessig. Denne kan lett tas ut når
en skal kontrollere ungene i reiret.
Fødsel ca 31 dager etter paring
Selve fødselen går meget raskt for seg,
og hua greier det hele selv. Jeg har noen
ganger forstått på huenes oppførsel at en
fødsel er nær forestående. Da trekker jeg
meg stille og rolig vekk, kommer da tilbake innen en halv time, og det hele er
faktisk forbi. Hua hviler seg, eller den
spiser, og det ser ut for at ikke noe har
skjedd.
Kontroller ungene og reiret
Dagen etter løfter jeg ut hua, setter den
vekk, slik at jeg kan ta ut reirkassen for
kontroll. Nå skal antall unger telles opp,
og det er viktig å se godt gjennom reiret
om det kan ligge dødfødte unger, som
selvfølgelig må tas vekk. Det kan også
være en unge som har fått en fødselsskade, eller er defekt, eventuelt lider av en
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svakhet, f.eks. på grunn av mange unger
i kullet. I slike tilfeller er den beste utvei
å avlive en slik unge, selv om dette høres
brutalt ut.
Kaninunger blir født blinde og «nakne»,
men de vokser fort og får mer dun og
pels. Etter ca 9 dager vil øynene åpnes.
Er det unger som har problem med å få
opp øyne, må vi forsiktig hjelpe til, og det
kan da ligge gult smuss under øyelokket
(dette må forsiktig vaskes vekk, f.eks. med
øyebadevann som kjøpes på apoteket).
Når ungene er ca 14 dager har de gjort fra
seg mye ekskrementer i reiret.Ved første
øyekast vil det kanskje se rent og pent ut
i kassen. Men ta ut ungene og en vil da
finne våt møkk i bunn. For da å lage et
bedre miljø må en renske ut alt i reirkassen, for så å legge inn nytt tørt bunnstrø og høy. Men, ta vare på noe ren og
tørr ull og dekk til ungene med dette når
du har lagt dem på plass, slik at de føler
seg trygge og «fortsatt hjemme».
Etter denne tid vil også ungene søke ut
etter mat, men egentlig er det et stort
pluss hvis ungene fortsatt holder seg i ro
inne i reirkassen. Det tyder på at moren
har rikelig med melk, og dermed ligger
bare ungene i ro og «dovner seg».
Tre uker etter fødsel
begynner kaninmora å sterkt minske sin
melkeproduksjon. Ungene blir derfor nå
mer og mer å se ute av reirkassen og er i
buret på leting etter mat. Ikke legg inn
vått gras, salatblader og lignende. Selv om
ungene liker dette veldig godt, så kan det
dessverre føre til tragisk utgang, da deres
mager ikke er i stand til å ta inn slik føde.
De får lett diaré, som kan føre til døden.
La de derfor få noe tørt å gnage på, som
f.eks. en god og hard kneippbrødskalk og
selvsagt også tilgang til godt tørt høy.
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Ungene har fått øyne og godt med pels, de er
klare for å søke ut i buret på leting etter mat

Skal en gi mora og ungene grønt, så begynn forsiktig. Løvetann er godt å starte
med. Likeså blåbærlyng og lauv fra trær,
som selje og rogn.
Tid for å ta ungene fra mora
Når ungene er fra 6 til 8 uker, er det normalt å ta mora fra ungene, eller omvendt.
Det vil si: Det er mange som lar ungene
være igjen i det buret de er vant til å gå
i, og heller setter mora over i et eget bur.
Avvenningsperioden er den tiden hvor
ungene er tatt fra mora og at de skal klare
seg selv. I denne periode må en følge godt
med på hele ungekullet for å se om alle
klarer den overgangen.
Egentlig er det ikke noen «regel» for hvor
mange uker mor og unger skal gå sammen, men jeg mener 8 uker er maksimum. Noen skiller ungene fra mora allerede 4 uker etter fødsel, men det er nok
noe tidlig.
En kan si det slik: Fravenning avhenger
av flere faktorer, og f.eks. kan det være
ungenes og moras kondisjon og helsetilstand, samt antall unger, burstørrelse og
hvordan buret er bygget, spiller også inn.
Noen har bur som er bygget med en skillevegg som kan åpnes og tas bort i kortere og lengre perioder i døgnet, for da
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har hua mulighet for å hvile. En kan i
noen tilfeller se at mora er irritert over
ungenes aktivitet ved at de stadig «henger
i pattene». Skjer dette og ungene er store
nok for fravenning, så skill dem fra mora.
Fôringsrutiner
Fôringsmengde og ikke minst kvalitet, er
viktig fra den tid ungene begynner å ta til
seg mat selv og under fravenning. En advarsel er allerede gitt, men vil gjenta det
nok en gang: Vått gras og salatblader skal
ikke gis. Grønt fra naturen anbefales, men
start forsiktig, og som nevnt; løvetann er
fint å venne dem til med å spise. Tilgang
på rent vann og tørt godt høy skal være
en selvfølge. Viktig er det å legge seg til
korrekte og faste fôringsrutiner, med god
kontroll av unger og bur, med hensyn til
avføring, rengjøring av buret, osv.
Hold orden i papirene!
Nå er vi kommet dithen at unge-kullet går
for seg selv. På burkortet som nå henger
på burdøra til ungene har du der notert
ned hvem som er mor og far, samt ungenes fødselsdato, kullets ordensnr., antall
unger som ble født, antall unger ved f.eks.

Ungdyrene vokser til, og er ute på «luftetur»
og tar til seg av frisk rognbærlauv
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3 uker og antall unger ved fravenning.
La oss si at ungene nå er 8 uker, og det er
da med stor sikkerhet vi kan føre opp på
kortet hvilke kjønn som er i kullet, altså
hvor mange hanner og huer. Dermed er
det nå på tide å tenke på øremerkingen.
Innen de neste fire uker bør også ungene
skilles fra hverandre og settes i hvert sitt
eget bur, og da MÅ de få sitt venstre øremerke, som minimum skal inneholde 3
tallsiffer. Ungene er ved 3 måneders alder
på vei til å bli kjønnsmodne, og en absolutt anbefaling, er at unger ved den alder
skal holdes fraskilt uansett kjønn. Går de i
sammen for lenge vil de «kave» og holde
på «å ri» på hverandre, og det mener jeg
ikke er bra for ungdyra. Hannene kan
også begynne å sloss. Også selv med to
huer som går i sammen, kan du se har
«unormal oppførsel» ved at de «kaver å
rir» på hverandre.
Øremerking
Uansett hva kaninen skal brukes til, eller
om det ikke er en rasekanin, bør den øremerkes. - Og er det en renrase som skal
være med på utstilling, så MÅ den jo øremerkes. Dette er oppdretterens ansvar, og
har ikke oppdretteren merketang selv,
så må dette lånes eller en må ordne med
øremerking f.eks. gjennom sin forening
eller en får hjelp av en oppdretter som
har merkeutstyr.
Som nevnt skal kaninen i det venstre øret
merkes med minst 3 siffer, og disse er det
oppdretterens ansvar å holde orden på!
Det første tallet er «bestemt», og det vil si
at dette skal være det siste tallet i det året
kaninen er født. Nå er vi i 2007, og ble
kaninen født nå i år, blir det første: 7.
Vi tar et eksempel: 722. Forklaringen blir
her at kaninen er født i 2007, det er oppdretterens kull nr 2, og det er kanin nr 2
i kullet. Vi har jo før merkingen kjønnssortert ungene, og vi merker hannene
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som de første i kullet. Hvis det f.eks. i kull
nr 2 til denne oppdretter, var totalt 5 unger, hvorav 2 hanner og 3 huer, vil det si at
denne som ble merket med 722 var den
siste hann i kullet (den første fikk 721 og
den første hua får 723, og den siste 725).
Det vanlige er at kullnr. (her kull 2) fortsetter løpende år etter år, til en kommer
til kull nr 99, og så begynner en på nr 1
igjen. Noen starter på nytt hvert år, altså
merker kull nr 1 med 1 for hvert år, og
det går jo også greit, fordi du allikevel
holder kullet fraskilt fra året før med det
første siffer, årstallet.

Jeg har sett at det forekommer øremerke
som har siste tall som 0.Vil derfor her bemerke at det er ingen kanin som kan øremerkes som individ nr. - null! (unntaget er
selvfølgelig hvis det er 10 unger i kullet).
En ser også det er oppdrettere som merker kaninene med 5 siffer (kan f.eks. ha
med et eget datasorteringssystem å gjøre,
for dem som legger inn sine dyr med opplysninger slik). Det er selvsagt OK, og det
nevnte eksempel for øremerking, vil i så
tilfelle ved bruk av 5 siffer bli slik: 70202.
Mer om øremerking er å finne i Nordisk
Kaninstandard, side 347.

Ta kurs gjennom Natur og Miljø
Enda et nytt kurs er godkjent og det er
et datakurs i vårt utstillingsprogram som
nå kan legges opp for dere som bruker/
og skal bruke programmet. NKF har nå
7 kurs som er godkjent og vi oppfordrer
alle foreninger om å arrangere kurs. En
må være minimum 5 personer (alle over
14 år) for å få tilskudd. Gjennomfører en
et kurs på 12 timer vil en få inn kr 792,i foreningskassen. NB: Dere får ikke tilskudd etter hvor mange som er med på
kurset, men etter hvor mange timer hvert
kurs er på.Tilskuddet er for tiden kr 66,pr kurstime (en kurstime er på 45 min.).

Er en 10 personer (alle over 14 år), så
svarer det seg å gjennomføre 2 kurs.
Er det foreninger som ønsker mer info,
send en mail til: sekreter@kanin-nkf.net
Mer opplysninger om kurs og annet, er
å finne på: www.naturogmiljo.no
Her NKFs godkjente kurs:
3332: Organisasjonskunnskap, 12 timer
4190: Fargegenetikk, 12 timer
4189: Kaninoppdrett, 12 timer
4180: Nordisk Kaninstandard, 16 timer
8956: Burbygging, 12 timer
8829: Spinning av angoraull, 12 timer
9599: Utstillingsprogrammet, 12 timer

NKFs Championater:
Prisene er: Sløyfe med Diplom kr 85,-. Eller kun Diplom kr 50,Det skal minimum oppnås 3x95 poeng (gjelder for alle raser).
Kaninen må være bedømt av 2 forskjellige dommere.
Kopi av bedømmelseskort sendes til: Anne Brochs,
Skogv. 1, 1820 Spydeberg. Tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565
e-post: champion@kanin-nkf.net
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«Landsutstillings-kavalkade»
I TK nr 6/2006, startet jeg med «litt historisk tilbakeblikk» av landsutstillinger - og gikk da 25 år
tilbake og viste oversikten av LU og LUU’er fra 1981 til og med 1990. I TK nr 8/2006 ble LU og
LUU’er fra 1991 til og med 1995 presentert, her kommer noen til:
LU-1996, arr.: Trøndelagen, Charlottenlundhallen, 157 utstillere, 1240 dyr, 37 raser
1. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender 286
2. Frank Kristiansen, Sarp., Tan 286
3. Jarluf Lomeland, Sandnes, Hermelin 286
BiS: Svein E./Jan G. Olsen, Hvit Land 96
LUU-1996, arr.: Oslo og Akershus Fylkeslag
Info Rama, 110 utstillere, 807 dyr, 39 raser
1. Erik Arntzen, Oslo, Alaska 285
2. Geir Hamre, Jæren, Hermelin 285
3. T.+Johnny Lyshaug, Askim, Hvit Land 284
BiS: Geir Hamre, Hermelin 96
LU-1997, arr.: Østfold Avlslag, Kongstenhallen, 311 utstillere, 2141 dyr, 42 raser
1. Erik Arntzen, Oslo, Alaska 287
2. Geir Hamre, Jæren, Hermelin 286
3. Magnor Ølberg, Rogal., Tan 286
BiS: Thormod Saue, Tan 96

Gullik Klepaker, vinner av LU-1996

LUU-1997, arr.: Jæren, Sandnes, Rogaland
Figgjohallen, 143 utstillere, 875 dyr, 34 raser
1. T.+Johnny Lyshaug, Askim, Hvit Land 286
2. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 286
3. Leif Opsund, Sarp., Hvit Land 285
BiS: Toril+Johnny Lyshaug, Hvit Land 96
T.v.: Premieutdeling LU-1997: Erik Arntzen,
Magnor Ølberg og Geir Hamre.
Under: LU-1997, NKFs 100 års-jubileum i
Kongstenhallen i Fredrikstad - en flott LU!

Midtsommer-utstillingen på Nes
Indre Østland Kal. arrangerte sin tradisjonelle midtsommer-utstilling helga 15.-17.
juni. Lokalet passer fint til en slik småutstilling. I år møtte 19 ulike raser fra 28
utstillere, med 100 dyr i klasse A og B,
pluss 8 ungdyrsgrupper. Må vi vel si oss
godt fornøyd med det. Kvaliteten var vel
«som normal», årstiden tatt i betraktning.
Utstillingens beste dyr, og eneste med 96
poeng, ble en Angora til Marianne Myki.
Ellers forteller resultatlistene det meste.
Dommere var Svein Lundgren og Roar
Strand (overdommer).
Tradisjonen tro arrangerte vi grillfest lørdag kveld, med kaninkjøtt på grillen. Og
med god mat og drikke, så ble dette en fin
sosial samling også i år. Men her var det
plass til mange fler rundt bordet, så håper
flere finner tid til neste års begivenhet!
Søndag ble det holdt kjælekanin-bedømmelse. Emelie Johansson var dommer. Her
møtte det 17 kaniner. En vinner ble kåret
og det var «Svarten», til Mathilde Kongsvold. - Til slutt vil vi med dette benytte
anledningen å ønske alle kaninvenner en
riktig god sommer! - hilsen Tor & Elina
Resultater, Klasse A Voksne dyr:
1. Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østland, Zobel blå 284
2. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare viltrød 283,5
3. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå 283
4. Alexia Sand Knudsen, Sarp., Hermelin hvit rødø. 283
5. Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl. Zobel brun 282,5
6. Johan Viker, Sarpsborg, Hermelin lutino
282,5
7. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit rødøyd 95
8. Silje K. Olsen, Sarpsborg, Dvergvedder viltgrå 281,5
9. Silje K. Olsen, Sarp., Dvergvedder hvit blåøyd 281,5
10. Liv Tangen, Sarpsborg, Liten Havana
281
11. Kåre Leonard Tvedt, Møre, Belgisk Hare viltrød 94,5
12. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Liten Sølv svart 94,5
13. Tove Olsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå 94,5
14. Synnøve Hommerdal Thune, I.Østl., Deilenaar 94,5
15. Ivar Østli, Indre Østland, Belgisk Kjempe viltgrå 94
16. Synnøve Hommerdal Thune, I.Ø. Dvergvedder v.g 94
17. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land
94
18. Leif Opsund, Sarpsborg, Rhinsk Schecke 94
19. Tove Olsen, Sarpsborg, Hermelin russer 94
20. Randi Myhrvold Odden, I.Østland, Russer brun 94
21. Aina C. Opsahlseter, I.Ø. Dvergvedder japaner 277,5
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96 p., Angora-hann, ungdyr til Marianne Myki
Resultater, Klasse B Ungdyr:
1. Marianne Myki, Eidsvoll, Angora hvit rødøyd 96
2. Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, White svart 94
Resultater, Klasse C - for juniorer:
1. Ida Haugan, Eidsvoll, Dvergvedder, viltgrå 94,5
2. Kristoffer Frøyland, I.Østland, Dvergvedder viltgrå 94,5
3. Iren Mei Yu, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94,5
4. Thea Mei Yu, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94
5. Elisabeth Frøyland, Indre Østland, Tan svart 93,5
6. Ann-Helen Sandnes, I.Østl., Dvergvedder viltsvart 93
7. Hedda Aurbakken, Glåmdal, Dverghare blå 93
8. Mari Hesbøl Velta, Glåmd. Dvergvedder zob. brun 92,5
9. Mari Hesbøl Velta, Glåmdal, Dvergvedder white 92
Resultater Klasse M - Ungdyrsgrupper:
1. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land
95
2. Gillerholtmoen/Jokinen, I.Ø. Dvergvedder hvit r.ø. 94,5
3. Liv Tangen, Sarpsborg, Liten Havana
94
4. Kristoffer Frøyland, I.Østland, Dvergvedder viltgrå 93,5
5. Elisabeth Frøyland, Indre Østland, Tan svart 93

Emelie Johansson forteller om kaninstell
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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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Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:

Utstilling og kaninhopping ved Skjetlein V.g. Skole,
Leinstrand, 7. - 9. september 2007.
Åpen for medlemmer i NKF og omfatter klassene:
A – B – D – M – G (en gruppe pr utstiller).
Innmelding på skjema/liste (husk påfør medlemsnr., v.ørenr., reg.nr, vekt, farge, fødelsesdato, osv.)

Innmelding sendes Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47,
7300 Orkanger, innen 27. aug., evt. på e-mail: asbjgr@online.no
Innmeldingsavgift: kr 50,- pr ktl.nr + kr 10 i kl. G,
sendes: Trøndelagen KAF., 7300 Orkanger. Gironr.: 4270.13.59520.
NB! Alle avgifter må være betalt senest ved innlevering. Innlevering av dyr fredag
7. sept., kl. 17-21. Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper!
Kontaktperson: Sverre, tlf. 920 69 737. Utstillingen inngår i midt-norsk lagkonkurranse.

Kaninhopping: se annonse på www.freewebs.com/tronkaf
Overnatting ved skolen: Avtales med Margot Fiske Hokstad, tlf. 72845526 / 92610307
For å komme til Skjetlein ta av i rundkjøring på Klett. Kjør like forbi Statoilstasjon
og ta av til venstre. Kjør ca. 50 meter og ta av til høyre.
Velkommen til Leinstrand! Premieutdeling søndag kl. 14 - Hilsen Trøndelagen KAF

Rex hvit blåøyet
Lilliot Carina Hauknes, som bor på Ørje,
har jobbet med å avle fram Rex hvit blåøyet og har i år fått fram 2 dyr. Til høyre
«Lana» ei hu som ble født i vår.
TK oppfordrer
alle medlemmer til å sende inn aktuelle
emner - og bilder - som kan brukes i TK.
Bilder av kaninstaller, kaniner, osv., send
inn eller ta kontakt med:
redaktor@kanin-nkf.net
Burtegninger
Det er nå laget til et 7 siders hefte med
forslag til burmodeller. Dette er utsendt
på e-post til alle foreninger.

Innsendelse av medlemmer: Det viser seg at den «G’en» som vi har benyttet på familiejunior, ikke fungerer så veldig bra (den skaper litt «surr»).
Derfor er det ønskelig at følgende kategorier benyttes: S + J + F + FJ + FP + FPJ.
S=senior, J=junior, F=familie, FJ=familiejunior, FP=familiepakke, FPJ=familiepakkejunior
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Utstillinger - 2007/2008:
6. - 8. juli: Alingsås
7.- 9. september: Trøndelagen
annonse i dette TK

12.-14. oktober: Jæren&Sandnes
19.-21. oktober: Sogn&Fjordane
2.-4. november: LUU/NM-07, Molde
arr.: Møre og Romsdal

23.-25. november: Haugaland
1.- 2. desember: Oslo & Akershus
7.- 9. desember: Askim

15.-16. des.: Bundesschau, Bremen
Busstur, se annonse i dette TK

4.- 6. januar: Svensk LU, Sollentuna
25.-27. januar: Rogaland
8.-10. februar: Dansk LU/DM, Aars
21.-24. februar: LU/NM-08, Drammen
8. mars: Askim (kun for Askims medl.)
19.-22. febr.: LU/NM-09, Jæren/Rogal.
Bestilling dommere: thsaue@online.no

Nye Championater:
515. Alaska 1,0 531 / 2A95 95-95-95,5 eier/oppdr.: Anne B. Brochs, Spydeberg
516. Alaska 1,0 6101 / 31H4 95-95-95 eier/oppdr.: Anne B. Brochs, Spydeberg
517. Alaska 1,0 6102 / 4R69 95-95-95,5 eier/oppdr.: Anne B. Brochs, Spydeberg

Regler for Championat, se NKFs hjemmeside: http//:www.kanin-nkf.net

Neste blad, nr 6, utkommer ca uke 34 - Blad nr 7 utkommer ca uke 38
Stoff som skal inn må innsendes snarest, senest 3 uker før utgivelse.
Innsendelse av dokumenter (filer og vedlegg): Når dere innsender stoff til meg på
mail, og din sending inneholder vedlegg, så må dere påse at jeg gir dere en tilbakemelding om at mailen er mottatt og at alt er OK. Det viser seg at nettleverandører har
servere med «kraftig brannmur» og denne «kaster» vedlegg, selv om de ikke inneholder virus. Men, bare en mistanke om at et vedlegg er infisert, kan være nok til at
din sending ikke kommer fram. Sjekk derfor alltid opp om en sending med vedlegg
er vel framme. - Mvh Bjørn, tlf. 970 66 450. E-post: bjorn.egeland@lyse.net

NKF søker etter kasserer
Styret i NKF ønsker å komme i kontakt med personer som kan ta seg av regnskapsførsel. Vedkommende må selv holde teknisk utstyr, men arbeidet godtgjøres.
Søknad innen 1. oktober 2007.
Ev. spørsmål rettes til Erik Arntzen, tlf. 901 28 261. E-post: leder@kanin-nkf.net
NKF ønsker også å komme i kontakt med en person med interesse for web-design,
og eventuelt vedlikehold og oppdatering av hjemmesiden.
Referatet fra Forbundstinget i Stavern er utsendt til alle lag og foreninger pr mail,
er det noen som savner det, så gi beskjed! mvh Bjørn, e-post: sekreter@kanin-nkf.net

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007
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Profilering av kaninsporten
Jæren og Sandnes Kaninalslag er i full
gang med å profilere seg i nærmiljøet og
25.-28. mai var det Jærdagane. Det er utrolig mye folk som besøker messa hvert år.
Ny rekord sto det i avisa og det var stor
trengsel. Vi hadde stand og viste fram 25
kaniner i alle varianter og størrelser. Det
var til tider trangt om plassen. De som besøkte kaninstanden var overrasket over
hvor stor en kanin kan bli. Vi plasserte
Belgisk Kjempe og Fransk Vedder ute på
bord og det var ikke få som var bortom
og måtte klappe. Kaninballongene våre
selger (vår pris er jo lavere enn i "juggelbodene"). - Tusen takk til dere som var
med å rigget bur og sto på stand. - Hilde
2. juni var eg med ein stand med kaniner
på «Åpen gård dag». Det var også turnstevne på idrettshuset like ved hvor over
1100 deltok på Varhaugstevnet. Alle barna ble kjørt opp til gården der vi hadde
alt fra hester, storfe, sauer, geiter og ned
til kyllinger, kattunger og en stand med ca
20 kaniner. Som vi ser på bildet var dette
populært og alle ville klappe og holde på
kaninungene (eg trur ikkje dei var i buret
sitt eit einaste minutt dei timene det pågikk). Ei Belgisk Kjempe imponerte, den
satt eg i et bur uten tak og den fekk også
alle klappe. Det er viktigt å vise mangfoldet innen kaninsporten, og ikke minst at
alle får holde eller klappe kaninene.
Det ble en kjekk lørdags ettermiddag
med mange blide unger og ledere. - Svein
OSLO & AKERSHUS KAF. Aktivitetsliste:
18.8: Sommermøte, Sørum, hos Pål-Eirik Iversen. Natursti, burbefaring og grilling.
Kurs: Fargeavl og genetikk, ved Sølvi Lysfjord,
godkjent av Studieforbundet. Kursdager: 5.9,
20

12.9, 26.9 og 13.10. De tre første kurs på Huseby gård, siste kursdag i forb. reg.bed., Myrvoll
13.10: Reg.bedømmelse + hopping, Myrvoll
5.12: Julemøte, Huseby gård
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NY KONKURRANSE:

«ÅRETS UTSTILLER»
Konkurransen begynner 1. januar 2008.
Etter høringen er det foretatt endringer, og endelige regler er nå følgende:

§1: Konkurransen, Årets Utstiller, går fra 01.01. til 31.12.
§2: Alle åpne utstillinger annonsert i Tidsskrift for Kaninavl teller, inkludert
LU/NM og LUU/NM (klubb/registrering/eller spesialutstillinger teller ikke).
§3: Det konkurreres i klassene A, B og L.
§4: Konkurransen er åpen for medlemmer i NKF.
§5: Arrangør har ansvar for å sende resultatene til Sportsutvalget
innen 7 dager etter avholdt utstilling.
§6: Vinneren får premie overlevert ved LU/NM det påfølgende året.
§7: Resultatene føres fortløpende i TK.
§8: Poengtildeling: Det gis 12 p. for 1.-plass, 9 p. for 2.-plass, 6 p. for 3.-plass,
3 p. for 4.-plass og 1 p. for 5.-plass (gjelder både klasse A, B og L).
§9: For Best in Show gis det 5 poeng. Best i motsatt kjønn gis det 3 poeng.
Der det ikke tas ut Best in Show, men beste hu og beste hann,
gis det 3 poeng til hver.
§10: For å få tildelt poeng, må en oppnå 280 poeng eller bedre.
§11: Ved poenglikhet tas det hensyn til antall utstillinger,
samt antall 1.-plasser og 2.-plasser, osv., for de gjeldende utstillere.
Regler for denne konkurransen ble vedtatt 5. juni 2007.
- for Sportsutvalget, Johnny Lyshaug
Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN
LITEN HAVANA

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad
Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no
ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

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

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

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

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

Jane-Mette Kile
4720 Hægeland. Tlf 38152055/ 99116484
http://home.online.no/~ru-kil/
jane-mette-kile@hotmail.com
ANGORA - Produkter - Løvehode - Hermelin

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

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

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

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

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

Annonsepriser:

22

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
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland@lyse.net
PERLE EKORN

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

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

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

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling:

2-3 mnd 4 mnd 5 mnd

6 mnd

7 mnd

8 mnd

Kjemperaser:

kr 200

kr 240 kr 300

kr 350

kr 390

kr 430

Store raser og
pelsstrukturraser:

kr 200

kr 230 kr 290

kr 340

kr 380

kr 400

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd

Mellomstore-,
små-, og dvergraser:

kr 200

kr 210 kr 260

kr 300

kr 340

kr 380

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 93 p = kr 100 / 94 p = kr 150 / 95 p = kr 200 / 96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 350 sider
Samleperm, plast Tidsskrift for Kaninavl
Merketang Hauptner med 2 siffersatser
Merketang Hauptner ekstra siffersatser
Merketusj, 50 g
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark
Burkort for avlshunn, 20 stk
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1)

kr 375,00
kr 75,00
kr 1300,00
kr 450,00
kr 80,00
kr 31,00
kr 15,00
kr 10,00

NB!
Alle
priser
er
inkl.
mva

Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007

23

På «kanintur» til Halsnøy i Ryfylke
Lørdag 9. juni var Jæren og Sandnes Kal.
og Rogaland Kal., invitert til Bjarte og
Johan Halsne. Familien bor på Halsnøy i
Ryfylke, i Finnøy kommune, og øya har
140 innbyggere.
- For noen startet turen først med tog (og
buss for det var selvsagt togstans) inn til
Stavanger.Vi var 14 voksne, 10 barn og en
baby, som entret hurtigbåten som skulle
ta oss med på en nydelig båttur. Vi var
innom idylliske steder underveis og etter
en god time var vi fremme. Skolebuss og
privatbiler hentet oss på kaien. Vel fremme på gården, var det omvisning i kaninstallen. Bjarte og Johan driver med rasene
White, Liten Chinchilla og Tan (sannelig
var det ikke også Sallander). Så «besteg»
vi en gravhaug på deres sauebeite - og vi
ble imponert over den fantastiske utsikt.
- Grillen ble så opptent og vi spiste i det
fine sommerværet. Etter kaffe og kaker
var det tid for bading og vi tok turen til
badeplassen. Ungene storkoste seg med
krabbe- og rekefangst. Bading ble det for
de som ønsket det.Tror ikke det var noen
som kjedet seg.Vi kjøpte is på «krambua»
og plutselig var det på tide å dra. Vi ble
fraktet i buss og biler - og vel nede på
kaien skulle Johan parkere (et skår i gleden var at han rygget på bilen til Bjarte
som han hadde
kjøpt uka før). En
knust lykt og noen
bunker var avslutningen på turen til
Halsnøy. - Båten
kom og hentet oss
og etter en solfylt
båttur og «øyhopping» i Ryfylkefjordene var vi tilbake i Stavanger.
Takk for at vi fikk
besøke dere. Hilde
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Spansk kaningryte
Ingredienser: ca 1,5 kg kaninkjøtt (deles
opp i passelige serveringsstykker).
1 kg løk, 1 hel hvitløk, 5 ss olivenolje, salt,
nykvernet svart pepper, 0,2 g safran,
2,5 dl tørr hvitvin, 50 g rosiner.
Tilberedning: Forvarm stekeovnen til ca
170O. Skrell løk og skjær de i tynne ringer.
Rens hvitløk og skjær i tynne skiver.
Varm olivenoljen på sterk varme i en
gryte som tåler et opphold i stekeovnen.
Brun kjøttstykkene på alle sider. Ta kjøttet
opp av gryten med en hullsleiv, og strø
kjøttet på alle sider med salt og pepper,
og sett det til side.
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Sautér løken myk på svak varme i det
fettet som er igjen i gryten. Ta opp halvparten av løken og sett den til side. Fordel
resten i et jevnt lag i bunnen av gryten og
legg kjøttet oppå. Bland hvitløken med
resten av løken og fordel den på kjøttet.
Dekk gryten med lokk eller aluminiumsfolie og la den stå midt i ovnen i 20 minutter. Bland safran med hvitvin og hell det
på kjøttet. Strø rosiner over.
Dekk til gryten igjen og la den stå i ovnen
i ytterligere 25 minutter.
Til retten kan serveres sprøstekt hvitt
brød.
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Månedens junioroppdretter:

Magnus Myklebust Benoni
henne fra oss da hun ikke hadde spesielt
godt gemytt; hun knurret og var aggressiv, så hun ga vi til en besøksgård et lite
stykke unna der vi har hytte.

Heisann alle TK-lesere!
I forrige TK fortalte jeg dere om min import fra Sverige, av to Dvergvedder-huer
i blå variant. Da var det kanskje noen som
lurte på hvem jeg er, så jeg tenkte jeg
skulle fortelle litt om meg selv og selvsagt
også kaninholdet mitt.
Først kan jeg presentere meg: Jeg heter
Magnus Myklebust Benoni og er 14 år
gammel. Jeg bor og er oppvokst på Ås,
men er født i Oslo.
Dette med kaniner begynte for første
gang for en god del år tilbake. Det var da
storebroren min, som så gjerne ønsket
seg en kanin. Det ble til at vi kjøpte en
svart liten hermelinjente av en nabo. Hun
ble kalt Josefine, men også «Hvitflekk»,
grunnet den lille hvite flekken hun hadde
midt på snuten. Dessverre måtte vi gi
26

Så ønsket jeg meg kaniner igjen
I 2005 ble det til at vi ville prøve å ha
kanin en gang til, men denne gangen
skulle det være en skikkelig kanin, så vi
kjøpte to dvergvedderjenter fra en dyrebutikk. Hadde vi visst mer om kaninmiljøet da, hadde vi nok kjøpt fra en oppdretter. Den ene kaninen, ”Boccia”, var
svart broket, mens den andre, ”Bossi”,
hadde en nokså uvanlig farge, noe slik
som «isabella/blå japaner broket». Vår
svartbrokete kanin, ble borte fra oss en
snøfull vinterdag, hun var dessverre ikke
å finne. ”Bossi” fikk senere et kull med en
fin blå hann jeg fikk låne fra en oppdretter i Enebakk. Ut av kullet fikk jeg blant
annet den blå hannen, ”Stratos” som han
heter, som jeg forsatt har nå, og han har

Dette er «Stratos» - en artig kar. Han liker seg
ute i garden når han får grave i marka
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En av ungene fra det første kullet i år

oppnådd 92 poeng på utstilling. ”Stratos”
har dessverre veldig svak ørestilling, men
søt er han! «Bossi» hadde det med å ofte
stikke av - og da mener jeg ofte! Så fort
hun fikk sjansen tok hun seg en tur bort
til naboens hage, gjerne for å hilse på
nabokatten. Det førte dessverre til at hun
en dag kom seg ut av buret og forsvant.
Til tross for en hard start på kaninholdet,
fortsatte jeg med kaniner. Jeg meldte meg
også inn i NKF, som medlem i Askim og
omegn kaninavlsforening.
Dvergvedder-oppdrett i blå farge
Det første kullet mitt var starten på avlen
som jeg nå i år skal prøve meg mer på.
Nemlig avl med Dvergvedder i fargevarianten blå. Jeg synes dette er en nydelig
farge og en kjekk og nydelig rase. Det er
ikke mange oppdrettere innen denne fargen på Dvergvedder her i landet. Skulle
ønske at det var flere som avlet på denne
blå varianten, men det er ikke mye å finne
i landet av disse
. . . så da blir det å importere . . .
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I lang tid planla jeg en import fra Sverige.
Jeg var mye på svenske kaninsider og forum, for å lete etter noen kontakter og
fine eksemplarer. Men det viste seg å
være vanskelig, eller egentlig var det nok
bare at det ikke var «salgssesong».
Så etter en tid lette jeg på nytt og kom
over flere dyr, med gode poengsummer.
Det ble til at jeg bestemte meg for to
stykker, så jeg hadde en del kontakt med
oppdretterne angående både helseattest
og import. Jeg fikk også paret opp begge
hunnene før jeg skulle hente dem. Så i
februar dro jeg sammen med min far til
Sverige og hentet de to blå dvergvedder
hunnene. Den ene var blitt drektig og fikk
kull, mens den andre hunnen var «tom».
Så i år blir det nok til at jeg bygger noen
flere bur, og tar noen kull, så får jeg se
hvordan det går. Jeg synes Dvergvedder
er en nydelig rase som er fin både for de
som måtte ønske å drive med hopping og
utstilling, samt som kjælekanin. Og noe av
det fine er jo at Dvergvedder er godkjent
i alle farger og tegninger, noe man ser at
oppdrettere tar flittig i bruk.
En interessant internettside
Nettsiden «Norsk Kaninforum» er én av få
norske kaninforum - og som jeg mener
er det forumet her i landet som har høyest kompetanse på kanin. Blant annet er
det veterinærer som er med, samt meget
flinke folk innen de aller fleste felt som
har med kanin å gjøre. Vi er en hyggelig
gjeng, og her får du ordentlige svar på det
du måtte lure på. Det finnes forum innenfor flere temaer; avl og oppdrett, utstilling, helse, sykdom, fôring, farger og genetikk, kaninhopping, innekanin og næringsrettet kaninhold. Vi har også et eget
annonseforum for kaniner som ønskes
kjøpt, eller er til salgs, eller andre dyrslag
til salgs. Vi har raseforum for de forskjellige rasegruppene, skryt og bildeforum
27

Golddigger med en av ungene sine fra det første kullet

for fremvisning av bilder og annet kaninskryt, avstemninger om kaninhold, og det
holdes også månedlig fotokonkuranse innenfor forskjellige temaer.
Vi har også et eget «kaklerom», hvor man
kan skravle og prate om løst og fast som
ikke passer inn i andre kategorier.
For å kunne delta på Norsk Kaninforum
må man være registrert medlem og inn-

Et ungdyr er ute på en luftetur

Dette er uteburseksjonen min,
men den skal bygges om nå i sommer
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logget. Det godtas ikke anonyme medlemmer her, så for å få full tilgang til alle
forumene må man undertegne innlegg
med fullt navn hvis man ikke har navn i
brukernavnet eller andre alternativer.
Da er det bare å ønske alle lykke til videre
med avl og alt annet som dere måtte holde på med!
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Øverst: To av kaninungene som er født hos
meg nå i vår. Den isabellafargede (over)
dukket uventet opp, da jeg ikke var klar over
at hunnen hadde gul-gen.
De to bildene til høyre: Jeg tar kaninene ofte
ut i en luftegarde hvor de kan kose seg med
spretne hopp og friskt grønt gras

Ha en fin sommer alle sammen, vi treffes vel
en annen gang - Vennlig hilsen Magnus
Tidsskrift for Kaninavl - 5-2007
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 22. juni 2007
Totalt: 872 (437 - 262 - 172)

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
Eventuelle spørsmål kan tas på
tlf.: 970 66 450 eller 51 67 19 00
Askim og omegn Kaninavlsforening 46
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.
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.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 69 88 55 08 / 481 54 564
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 42
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
Bergen og omegn Kaninhoppere: Anette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen
Drammen og omegn Kaninavlsforening 40
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.
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
EidsvoII og omegn Kaninavlsforening 33
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
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: www.ekaf.tk
Glåmdal Kaninavlsforening 36
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
Glåmdalshopp: Hilde Haakenstaad, tlf. 481 73 859
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening
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Grenland Kaninavlslag 27
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, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
Haugaland Kaninalslag 26
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 416 08 580
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.: 976 97 975
Haugaland hoppeklubb: Camilla B. Ramsnes 97697975
Hjemmeside: https://www.home.no/haugaland-kal/
Indre Østland Kaninavlslag 41
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 69
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
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
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
66
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
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 995 42 113
hjemmeside: www.morekal.com
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Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 54
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com
Nestleder: Maja Lønvik, Skaldev. 6, 7725 Steinkjer, tlf. 922 44 037
e-post: litjveita@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64 e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com
Frosta og Omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening
71
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.
Sekretær: Birgit Syversen, Rolf Presthusvei 20, 1415 Oppegård,
tlf 66 80 06 87 / 916 64 459, e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
- kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Ellen Enger Müller, Nyborgveien 5, 1430 Ås,
tlf. 64 96 38 52 / mob. 480 68 504, e-post: ellen@villekulla.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no
Rogaland Kaninalslag
26
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@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
(ikke møter i juni, juli og august)
Hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog
Sarpsborg Kaninavlsforening 66
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, 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
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Olsen, tlf. 69 14 87 45,
e-post: sko1986@yahoo.no
Haldenhopperne: Marita Johansen, tlf. 69 18 52 50
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com
Sogn og Fjordane Kaninavlslag
23
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
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46
Sørlandets Kaninavlslag 28
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/
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Trøndelagen Kaninavlsforening 50
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 Tr.heim, tlf. 72555409
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
Gauldal Hoppeklubb: Ina Halsen, tlf. 994 68 319
Besøk vår hjemmeside: http://www.freewebs.com/tronkaf/
Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
52
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Nøtterøy,
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
Tønsberg Hoppegruppe: Siv Hauge, tlf. 478 28 707
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.
FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 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
Trøndelag Hoppeklubb: Sunniva Tusvik, tlf. 74 07 68 46
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Nordisk
Kaninstandard:
En bok på 350
sider og som
alle utstillere
og rasekaninavlere 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

ISSN 0332-0882 - Produksjon: Petit Grafiske, tlf. 51 67 19 00

kr 375,-

