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Påmelding til Forbundstinget,
som avholdes lørdag 21. februar 2015,
Bryne Kro & Hotell, klokken 10

I henhold til NKFs lover, §5, minner vi om:
Tilsluttet forening/lag, kan være representert med én person for hver
påbegynt 50. medlem (dvs. foreninger som har fra 5 til 50 medlemmer får
1 representant, foreninger med fra 51 medlemmer får 2 representanter).

Fylkeslag, Spesialklubber, Dommergruppe, kan være representert med
én person, samt det skal være innbetalt en seniorkontingent.
For at representanten(e) også skal ha stemmerett under
Forbundstinget, skal følgende dokumenter være innsendt:
Årsmelding, regnskap og arbeidsplan.

Hvis dere ikke allerede har innsendt ovennevnte dokumenter,
skal disse sendes, sammen med påmeldingen av representanten(e),
og må være i hende innen onsdag 11.02.2015.
Dokumenter og påmelding av representant(er) kan sendes på e-post
(helst som PDF-fil: årsmelding, regnskap og arbeidsplan) til:

sekreter@kanin-nkf.net

Ev. papirdokumenter kan sendes pr post til:
Bjørn Egeland, Frøyerveien 46, 4328 Sandnes

Reiseutgifter til Forbundstinget: Egenandel kr 1.000 pr representant.
Overskytende reiseutgifter kan etter søknad til NKF, ved kasserer Ivar Østli,
Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, fås refundert. Med søknaden innsendes
dokumentasjon på reiseutgifter, men det forutsettes utregnet etter billigste
reisealternativ. Overnatting refunderes ikke.

PS: Vi må be om at alle representanter
tar med seg det tilsendte Tingdokument til Forbundstinget

Norges
Kaninavls-
forbund

Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 
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Forretningsorden
Gjelder ved alle Forbundsting

1: Forbundstingets forhandlinger er offentlige.

2: Konstituering:
A) valg av møteleder/dirigent 

B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)

C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)

D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

3: Fastsette tid for pause.

4: Valg: Alle personvalg foregår skriftlig, dersom flere enn ett forslag (hvis ikke
annet kreves) og alle velges enkeltvis. Alle valg skjer ved absolutt flertall,
men ved likt stemmetall: trekning. Følgende valg skal gjennomføres: 

A) Leder, som velges for ett år.

B) 2 styremedlemmer velges for 2 år (slik at 2 styremedlemmer hvert år er på valg).

C) Etter forslag på, blant de fire styremedlemmer, velges nestleder for ett år.

D) 3 varamedlemmer velges for ett år.

E) Revisor med varamedlem velges for ett år.

F) Kontrollkomité, 3 personer velges for ett år.

G) Valgkomité, 3 personer velges for to år (én eller to er hvert år på valg).

5: Alle ordinære vedtak skjer ved simpelt flertall
(ved likt stemmetall er møteleders stemme avgjørende).

6. Lovendringer og endringer av tidligere fattede vedtak,
krever 2/3 flertall for å kunne vedtas.

7: I protokollen innføres forslagene og avstemming, de fattede beslutninger,
navn på de personer som hadde ordet og hva de sa og mente.

Forbundstinget kan vedta begrenset taletid og sette strek ved behandling av saker.

5



Dagsorden til Forbundstinget,

Bryne Kro & Hotell, lørdag 21. februar 2015:

1: Åpning ved leder

2: Opprop og godkjenning av fullmakter

3: Erklæring av møtets gyldighet

4: Konstituering:
A) valg av møtedirigent 
B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)
C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)
D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

5: Behandle styrets årsmelding, samt gjennomgå øvrige årsmeldinger

6: Regnskap

7: Revisors beretning

8: Kontrollkomiteens rapport

9: Budsjett / Kontingent

10: Saker til behandling

11: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

12: Valg  -  i følge NKFs lovverk

13: Avslutning
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Styret, utvalg, komiteer, råd og grupper
i Norges Kaninavlsforbund 2014:

STYRET:
Leder: Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord 
Nestleder: Johnny Lyshaug, Askim

Styremedlemmer:
Geir Hovde, Oslo&Aksershus
Odd Einar Lundervold, Jæren & Sandnes
Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord

Varamedlemmer: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag,
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Kristin H. Berg, Trøndelagen

Kontrollkomite: Arild Gundersen, Jæren & Sandnes,
Per Kløvstad, Nord-Trøndelag, Johan Halsne, Rogaland

Revisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen. Vararevisor: Bjarne Øygard, Møre & Romsdal.

Valgkomite: Svein Clausen, Svein Ødegård, Alf Gunnes

Redaktør «Tidsskrift for Kaninavl»: Bjørn Egeland, Rogaland.

Stambokfører: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.

Datautvalg: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord,
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Karoline Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Importutvalg: Odd Einar Lundervold, Jæren & Sandnes
Gullik Klepaker, Larvik&Sandefjord, Tor Gillerholtmoen, Indre Østland.

PR-/Infoutvalg: Geir Hovde, Oslo&Aksershus, Elina Jokinen, Indre Østland,
Rune Breistrand, Trøndelagen, Bjørn Egeland, Rogaland
Webmaster: Kristin Berg, Trøndelagen

Sportsutvalg: Johnny Lyshaug, Askim, Anne Mette Klepaker, Larvik & Sandefjord,
Anne B. Nguyen, Askim, Svein Clausen, Grenland, Ivar Østli, I. Østland,
Karoline Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Standardutvalg: Svein Clausen, Grenland,
Thormod Saue, Drammen, Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Ungdomsutvalg: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag
Kristin H. Berg, Trøndelagen, Hedda Aurbakken, Glåmdal

Dommergruppen: Thormod Saue, Drammen, Geir Nordvik, Jæren & Sandnes,
Odd Einar Lundervold, Jæren & Sandnes.

Europaforbundet: Svein Clausen, Grenland.

Administrasjon: Kasserer: Ivar Østli.   Sekretær: Bjørn Egeland.
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Æresmedlemmer
i Norges Kaninavlsforbund

pr 31. desember 2014:

Jan Erik P. Baller, Sarpsborg
tildelt: 25.02.2000

Just Andersen, Tønsberg 
tildelt: 24.02.2006

Carl Aage Sørensen, Danmark
tildelt: 24.02.2006
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Styrets årsmelding for 2014

FORBUNDSTINGET 2014

Norges Kaninavlsforbunds Forbundsting 2014, ble avholdt  i Letohallen, Dal, i for-
bindelse med Landsutstilling for voksne dyr/NM, 20.-23. februar, arrangert i Leto-
hallen av Indre Østland Kaninavlslag.

Forbundstinget ble gjennomført fredag, 21. februar, fra kl  19 til 22.
På Forbundstinget møtte totalt 32 stemmeberettigede delegater, hvorav disse var
representanter fra 17 foreninger/lag, ett fylkeslag, dommergruppen og 3 spesial-
klubber, samt 5 fra NKFs styre. I tillegg var det også gjester fra inn- og utland.

Den ordinære saksliste ble gjennomgått uten kommentarer.
Ingen hadde innsendt noen saker som var ønsket opp til behandling.

Dagsorden, punkt 11: Fremtidige Landsutstillinger:
LUU/NM-2014: På vegne av Drammen KAF meddelte Kaare Midtun at dem jobbet
med å finne en hall og en løsning for å få arrangert landsutstilling for ungdyr.
LU/NM-2015: Her forelå en søknad fra to samarbeidende foreninger; Jæren&Sandnes
og Rogaland KAL, som ville legge utstillingsarrangementet til Vigrestadhallen, 19.-22.
februar. Hele Forbundstinget applauderte for deres søknad.
LUU/NM-2015: Her meddelte Jan Erik P. Baller, på vegne av Sarpsborg, at dem vur-
derer å søke om å avholde arrangementet i Rakkestadhallen.

Valg: Leder for ett år: Gullik Klepaker gjenvalgt. Styremedlemmer for to år: Johnny
Lyshaug gjenvalgt (+ ett år som nestleder) og Geir Hovde ny. Odd Einar Lundervold
og Rolf Ludvigsen (ikke på valg, ett år igjen av perioden).

STYREMØTER i NKF

I 2014 er det avholdt 3 styremøter:

1) Styremøte, lørdag 18. januar, Letohallen. Behandling av sakene: 1 til 17.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Anne Lise Tvedt, Rolf Ludvigsen, Camilla
Rosvold, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
2) Styremøte, lørdag 22. februar, Letohallen. Behandling av sakene: 18 til 23.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Odd Einar Lundervold,
Geir Hovde, Camilla Rosvold, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
3) Styremøte, søndag 2. november, Tønsberg. Behandling av sakene: 24 til 32.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Odd Einar Lundervold,
Geir Hovde, Camilla Rosvold, Kristin Berg, Geir Nordvik, Ivar Østli og Bjørn Egeland.

Referater fra styremøtene ligger tilgjengelig på:  www.kanin-nkf.net

ADMINISTRASJON

Regnskapsførsel er utført av Ivar Østli.
Sekretærarbeidet er utført av Bjørn Egeland.

- Viser ellers til egen årsrapport fra sekretær og årsregnskap fra kasserer.
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KONTINGENTSATSER

Kontingent for 2014 (foreningenes kontingentsatser inn til NKF) har vært følgende:
Senior kr 475       Junior kr 320    Fam. kr 195   Fam.pakke kr 1060    Ab./dir. kr 550

Kontingenten justeres hvert år. Forbundstinget 2014 vedtok kontingenten for 2015 slik:
Senior kr 490       Junior kr 330    Fam. kr 200   Fam.pakke kr 1090    Ab./dir. kr 570

REPRESENTASJON

NKF har blitt invitert og var representert på dansk LU ved Gullik Klepaker og Svein
Clausen. Svensk forbund inviterer fortsatt ikke de øvrige nordiske forbund til sin LU.
Vi har hatt besøk fra Danmark og Sverige under Landsutstillinger og Forbundsting.
Dommergruppen har representert og vært på oppdrag ved utstillingsarrangementer
i Danmark, Finland og Sverige.

UTSTILLINGER

Antall utstillinger i løpet av året 2014, er det utenom de to Landsutstillingene, arran-
gert 26 åpne lokal- og fylkesutstillinger, samt 5 forenings-/reg.-bedømmelser.
Utstillingene har forholdsvis jevn geografisk fordeling. På utstillinger og konkurranser
har det vært god interesse og mange kaniner, med bredt raseutvalg og varianter, samt
flotte produkter. Antall bedømte kaniner har gått noe opp i forhold til 2013.

For å kunne gi publikum bedre resultatservice gikk forbundet høsten 2010 til innkjøp
av printer til bruk på utstillinger. Printeren er blitt brukt under landsutstillingene og
«katalogservicen» fungerer bra der hvor printeren blir benyttet.
Printeren utleies til utstillingsarrangører gjennom Datautvalget.

Konkurransen «Årets Utstiller» som ble igangsatt i 2008, har også i 2014 hatt en po-
sitiv innvirkning. «Årets Utstiller 2014»  ble Bjørn Petter Åsheim.
Konkurransen «Årets Utstillerforening» (sammenlagt for LUU-2013 og LU-2014), ble
vunnet av Rogaland med 1900,5p, nr 2 ble Askim med 1899,5p og nr 3 ble Indre Øst-
land med 1895p.
Flere foreninger har også egne grupper med kaninhoppere som er med på å utvide
det sportslige under arrangementene. Det gis honnør til de foreninger som gjennom-
fører publikumsvennlige arrangementer og utstillinger.
Samarbeid med andre organisasjoner er positivt.

Landsutstillingen/NM 2014, for voksne dyr
- ble som nevnt i innledningen, arrangert i Letohallen, Dal, 20.-23. februar, av Indre
Østland Kaninavlslag. Her var påmeldt 1276 kaniner i 41 raser,  samt 12 produkter.
Totalt deltok 140 utstillere fra 18 foreninger. I  kaninhopping deltok 206 ekvipasjer.
Av vandrepokaler ble det utdelt 7 fra NKF, 26 rasepokaler, 1 for produkter og 1 for
hopping.
Følgende personer kom på medaljeplasser:

1) Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg,  Tan 287 p.
2) Ivar Haugland, Jæren&Sandnes,  Belgisk Hare 286,5 p.
3) Thormod Saue, Drammen, Tan 286,5 p.
Best in Show: Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg  Tan     96 p.
Best i Motsatt: Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn  96 p.
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Vinner klasse E: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare   474,5 p.
Vinner klasse K: Bente Torland, Sørlandets, ullprodukter 96 p.
Juniorer: 1) Hanne / Nora Baller, Sarpsborg, Hermelin white 284,5 p.

2) Espen Klepaker, Larvik&Sandefjord, Belgisk Hare 284,5 p.
3) Ola Ruud Midtun, Drammen, Dvergvedder viltgrå 284 p.

NM hopp: Kroket elite: Madelen Bjerkeengen. Høyde elite: Hilde Kåstad.
Kroket veteran: Irene Aaakeberg Dahlby. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
Indre Østlands Hoppegruppe sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Landsutstillingen/NM 2014, for ungdyr
- ble arrangert 1. til 2. november av Drammen KAF og Tønsberg KAF i Messehall A
i Tønsberg. Her var påmeldt 740 ungdyr i 35 raser, 89 voksne hanner i klasse C og
15 produkter i klasse K. Det deltok 105 utstillere fra 18 foreninger og 199 ekvipasjer
i kaninhopping.

Følgende personer kom på medaljeplasser:
1) Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare 287 p.
2) Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg      Tan 287 p.
3) Reidar Eikeland, Larvik og Sandefjord   Alaska 287 p.
Best in Show: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes,  Belgisk Hare  96 p.
Best i Motsatt: Tore Hadland, Jæren&Sandnes, Engelsk Schecke 95,5 p.
Vinner klasse C: Kari Jørgenrud, Askim Perle Ekorn  96 p.
Vinner klasse K: Bente Torland, Sørlandets,  ullprodukter  96 p.
Juniorer: 1) Espen Klepaker, Larvik&Sandefjord, Dvergvedder viltgrå 285 p.

2) Erik Ruud Midtun, Drammen, Dvergvedder viltgrå 282,5 p.
3) Ola Ruud Midtun,  Drammen, Dvergvedder viltgrå 282,5 p.

NM hopp: Lengde elite: Ida Johansson. Rett elite: Stine Grong Ruud.
Rett veteran: Irene Aakeberg Dahlby. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
Tønsberg Hoppegruppe sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Fremtidige Landsutstillinger

LU/NM for voksne dyr 2015 arrangeres i Vigrestadhallen, 19.-22. februar.
Foreningene Jæren&Sandnes KAL og Rogaland KAL står som teknisk arrangør.
Foreninger og lag oppfordres å søke om Landsutstillinger.
NKFs tilskudd til arrangører er kr 5,- pr katalognr.
Dommergruppen fritar avgiften for 1500 ktl.nr. (gjelder LU/NM).

HEDERSBEVISNINGER / PERSONALIA

I forbindelse med LU/NM-2014, ble følgende hedersbevisninger utdelt:
NKFs gullmedalje tildelt: Leif Opsund og Kaj Thaysen.
NKFs sølvmedalje tildelt: Tore Askeland, Terje Engh, Mathias Gaaserud, Elina Jokinen,
Siw Kvam, Nils Per Igland, Tor Gillerholtmoen, Kåre Tvedt og Ivar Østli.
NKFs nål med krans ble tildelt: Karoline Klepaker. 
Svensk forbunds «Silverkaninen» ble tildelt Geir Nordvik under svensk LU.
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TIDSSKRIFTET

Medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl» kom i 2014 ut med 8 enkeltnummer  alle ut-
givelser har vært med fargetrykk. Totalt ble innholdet for 2014 på  296 sider.
Bladet har varierte artikler og er av god kvalitet, hvorav fargebilder i hver utgivelse.
Redaktør er Bjørn Egeland.
- Viser også til egen melding fra red./Tidsskriftet.

UTVALGENE

Innen NKF  arbeides det (sammensatt av 2-4 personer) i følgende 6 utvalg:
1) Data, 2) Import, 3)  PR/info, 4) Sport, 5) Standard og 6) Ungdomsutvalg.

- Viser her til egne meldinger fra utvalgene.

FORENINGER/LAG og MEDLEMSTALLET

Totalt er 19 lokalforeninger tilsluttet NKF.
Pr 31.12.2014 står NKF registrert med totalt 692 medlemmer.

- Viser ellers til årsrappport fra sekretær med medlemsoversikt.
Kurs, utstillinger og god planlegging av aktuelle program til medlemsmøter, tema-
samlinger, samt kaninhopping og profilering av våre produkter/husflid, er områder
som vi forsøker få med, for å gjøre kaninhobbyen interessant for alle.

SPESIALKLUBBER

NKF har 5 spesialklubber: Norsk Angora, Dvergkaninklubben, Alaska- og Havana-
klubben, Norsk Vedderklubb og Norges Kaninhoppforening (NKHF). Klubbene syn-
liggjør seg på våre LU’er/NM med mesterskap, stands og egne premier/pokaler.

- Viser ellers til innkomne meldinger fra spesialklubbene.

DOMMERGRUPPEN

Dommergruppen er NKFs faglige ledd innen eksteriør og bedømmelse.
Gruppen består 14 autoriserte dommere.
- Viser ellers til egen melding fra Dommergruppen.

STAMBOKKONTORET

Rolf Ludvigsen administrerer stambokkontoret og har ansvar for stambokføring.

- Viser ellers til egen melding fra stambokfører.

MATERIALSALGET

NKFs egne salgsvarer omfatter i hovedsak Nordisk Kaninstandard, merketenger/
merkeutstyr, samt diverse annen rekvisita.
Dagfinn Johansen er ansvarlig for materialsalget.

ØKONOMI

Gjennom året er regnskap fremlagt og gjennomgått på styremøtene, samt periodevis
er regnskap også utsendt elektronisk. Økonomistyringen mener styret er betryggende. 
Årets regnskap 2014, viser et underskudd på kroner 17.677.
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IMPORTMULIGHETER

Å importere kaniner til Norge er mulig. Lover og regler for import fåes hos Mattil-
synet, tlf. 06040,  eller se:  www.mattilsynet.no
NKFs Importutvalg har fungert som et ledd for rådgiving, og noen henvendelser og
avklaringer behandles. Til støtte i avlsarbeidet for oppdrettere innen kjemperaser og
store raser, bevilges det kroner 500 i tilskudd ved import.
Vi vil understreke at: Ingen kaniner kan krysse norsk grense uten papirer. Alle kaniner
som innføres skal ha formelle/lovlige dokumenter. Kaniner som er importert, har
en karantenetid på minst 30 dager + 30 dagers hjemmekarantene før de kan konkur-
rere/utstilles med andre kaniner. Alle må følge Mattilsynets regler.

- Viser ellers til egen årsmelding fra Importutvalget.

KURS- og STUDIEARBEID

Studieforbundet Natur og Miljø, som NKF har stått tilknyttet siden 1992, er det i
2014 innmeldt 7 kurs, hvorav 6 er gjennomført:
Norsk Angora 3 kurs, Tønsberg KAF 1 kurs, Rogaland Hoppegruppe 1 kurs og
Rogaland KAL 1 kurs. Totalt utbetalt fra Natur og Miljø, kroner 6.335.
Foreninger og lag må bli flinkere til å avholde aktuelle kurs. Her har dere mulighet
for å få ekstra kroner inn i klubbkassen, ved å innmelde kurs som kan gjennomføres
på medlemsmøtene og andre samlinger. F.eks.: Burbygging, Nordisk Kaninstandard,
Kaninoppdrett, Kaninhopping, Fargegenetikk og Utstillingsprogrammet.

NKF PÅ INTERNETT

NKF har hatt egen hjemmeside på internett siden 1998, adresse er:  www.kanin-nkf.net
Ansvarlig for oppdateringer har vært Kristin Berg. Oppfordrer personer om å være
behjelpelige hvis de kan være med å forbedre NKFs internett-side.
- Siden 2010 har vi også synliggjort oss på facebook.
Flere av lokalforeningene har også egne internettsider. Noen av dem har utfyllende
informasjon og opplysninger (må legge til det er «så som så» med oppdateringer).

NOEN SLUTTORD

Vi er glad for alt positivt arbeid for kaninsaken i alle ledd i NKFs virksomhet gjennom
hele året, og det har gitt oss god basis for fortsatt innsats og framgang på viktige om-
råder. Det er inspirerende å se at unge som eldre har stor glede av kaninhold, sam-
hold og samarbeid, i et godt og trivelig kaninmiljø.
Vi gir en stor honnør til foreldre/foresatte som engasjerer seg på de forskjellige plan.
Flere av våre lokale lag og foreninger har vært til stede på større og mindre messer
og arrangementer landet rundt og disse fortjener en stor ros.

Sandnes, 31. desember 2014 / Sarpsborg,  17. januar 2015

Gullik Klepaker, leder     /    Johnny Lyshaug, nestleder    /    Geir Hovde, styremedlem

Camilla Rosvold, varamedlem    /    Kristin H. Berg, varamedlem   /     Bjørn Egeland, sekretær



Styrets arbeidsplan for 2015:

Prioritere arbeidet med å ta vare på eksisterende medlemmer
og verve nye medlemmer.

Opprettholde et godt informasjonsmateriell, samt drive aktiv
informasjonsvirksomhet i samarbeid med lokalforeningene.

Oppfordre lag/foreninger til å gjennomføre kurs, f.eks. de
kursmuligheter som vi har gjennom «Natur og Miljø».

Sørge for at NKFs økonomi holdes på et positivt og stabilt
nivå.

Arbeide for at flest mulig kjøper og aktivt bruker Nordisk
Kaninstandard.

Utgi 8 nummer av Tidsskrift for Kaninavl, med god kvalitet.

Være med å arbeide for at det blir arrangert landsutstillinger/
NM for voksne dyr med klassene:  A, E, K - og NM i hopping:
kroket elite, høyde elite, kroket veteran, figur (kombi),
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0 - og NM i hopping:
rett elite, lengde elite, rett veteran, figur (kombi).

Arbeide aktivt innen alle av NKFs utvalg med oppgaver som
til enhver tid melder seg.

Arbeide med å bedre forholdene optimalt for oppdrettere og
utstillere innen kjemperaser og store raser.

Samarbeide med organisasjoner/lag/foreninger
som har sammenfallende interesser med NKF.

Videreføre og styrke det internasjonale samarbeidet.
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Årsmelding 2014 Datautvalget
Utvalget har i 2014 bestått av :

Rolf Ludvigsen,  Geir Nordvik og Karoline Klepaker

Datautvalget har også i 2014 hatt flest av de dagligdagse oppgavene.
Support tas på telefon og e-post. I tillegg bruker vi fortsatt internettverktøyet
TeamViewer – med dette verktøyet kan Datautvalget ta kontroll over PC-en som
arrangøren bruker og «fjernoperere» PC-en via internett - dette letter supporten
betraktelig. Internettverktøyet Filemail brukes til å sende ut databaser, og for
retur av databaser etter endt utstilling.

Det er i 2014 bedømt 6564 dyr fordelt på 28 utstillinger og 5 registreringsbedøm-
melser.

Printeren vår ble i år brukt på 4 utstillinger, noe som ga over kroner 2000,- netto
inn på NKFs konto.

Det kommer fremdeles noen innspill om ny funksjonalitet og det oppdages
noen småfeil som må korrigeres. Katalog med pris på dyr som er til salgs ble
testet i 2014. 

Samarbeidet mellom Datautvalget, NKF’s sekretær, NKF’s kasserer og dommer-
gruppen fungerer godt. Dette sikrer oppdaterte medlemslister, underlag for
fakturering etter utstillinger og kvalitetskontroll.

Det understrekes at det er viktig at arrangørene tar back-up av databasefilen
jevnlig mens man arrangerer en utstilling slik at ikke alle data forsvinner hvis
en datafil eller datamaskin skulle krasje eller om man skulle komme til å gjøre 
n feil. Det er også viktig at alle arrangører returnerer data etter avholdt ut-
stilling/bedømmelse så raskt som praktisk mulig.

Larvik 01.01.15

Rolf Ludvigsen, leder
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Årsrapport for Importutvalget 2014
Importutvalget har 2014 bestått av

Odd Einar Lundervold, leder

Gullik Klepaker og Tor Gillerholtmoen

Importutvalget har i 2014 svart på noen spørsmål angående import og reise til
våre naboland med kaniner.  Henvendelsene går på generelle regler for import
fra Norden i hovedsak, men også noen for andre land i Europa.

Importutvalget har også i år innvilget en søknad om importstøtte.

Mattilsynet har endret lovverket sitt angående import av kjæledyr.
Ber alle som har planer om import om å kontakte Mattilsynet for detaljer i
de nye reglene.

NKF og Importutvalget henstiller at det fortsatt blir tatt hensyn til hjemme-
karantene og at vi ikke tar importerte dyr med på konkurranser/utstillinger  før
etter 30 dager fra hjemmekarantenens slutt.

All import, både privat og komersiell, må gjøres i henhold til Mattilsynets lover
og regler. Det er alltid importør som har an svaret for dette.

Sandnes, 17. januar  2015

Odd Einar Lundervold, leder



17

Årsmelding 2014 fra
PR- og informasjonsutvalget

Utvalget har hatt følgende medlemmer: Elina Jokinen, Kristin H. Berg,
Rune Breistrand, Bjørn Egeland, og leder Geir Hovde

Forbunds-stand på større arrangementer:
Vi har hatt informasjons-stand på to store arrangementer i Oslo området. Først på
Hagemessen 4.-6. april i Lillestrøm, der vi hadde et opplegg sammen med Oslo og
Akershus KAF. Vi viste diverse kaninraser, kaninhopping og delte ut opplysnings-
materiell. - Ved denne anledningen fremhevet vi selvsagt at kaninhold kan gi
nyttige bidrag til hobbyhagen.

12.-14. september var vi med på Oslo Pet Show i Telenor-arena. Norsk Angora fikk
også en stand, forbundet arrangerte utstilling, og NKHF hadde hoppekonkurran-
ser og stand. Vi delte ut mengder av TK og «Kaniner - en levende hobby», samt at
vi hadde et medlemstilbud, for å verve nye medlemmer. Det sistnevnte var dess-
verre ingen suksess.
«Kaninavdelingen» var den mest populære i hele Pet-showet, og alle fra NKF
bidro til at vi fikk vist fram de barnevennlige kaninene på en fin måte. Showet
ble besøkt av 14000 tilskuere og fikk bred dekning i mediene. Der fikk mange
se kaninhopping og Kari Jørgenrud’s Belgisk Kjempe opptre som «barne-time-
onkel». - Noen av dem vi pratet med på disse stedene, hevdet at de sporadisk
var innom forbundets hjemmesider. De så ikke bort ifra, at de ved rett anledning
kunne bli medlemmer.
Vi har også rigget standen på LU og LUU.
På alle arrangementene har vi brukt våre 2 roll-up-plakater.

NKF’s Hjemmeside:
har Kristin Berg i samarbeid med Bjørn Egeland gjort en god jobb med.
Innsendte utstillingsresultater, referater og flotte bilder blir raskt lagt ut.

Info-film:
Utvalget utlyste i TK nr. 3 en film-konkurranse. Vi ønsket en film til hjemmesiden
vår som skulle vise den daglige driften i en kaninstall.
Dessverre fikk vi ingen respons, men vi vil vurdere andre alternativer. 

Annet:
Det er inngått en avtale med Dagfinn Johansen, denne innebærer at han legger
ved info-materiell i alle forsendelser til potensielle NKF medlemmer. 
Utvalget synes det er positivt at 7 foreninger igjennom tiltak, har økt medlems-
massen. Det viser at det er mulig.

Tjodalyng 12.01.2015  - Geir Hovde
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Årsmelding for Sportsutvalget 2014
Sportsutvalget har i perioden bestått av følgende:
Leder: Johnny Lyshaug
Pokalansvarlig: Anne Mette Klepaker
Championatansvarlig: Anne Bjerkeli Nguyen
Medlemmer: Karoline Klepaker, Svein Clausen og Ivar Østli

Arbeidsoppgaver som ligger under Sportsutvalgets mandat er fordeling av 
Vandrepokaler/Rasekrus og medaljer ved LU/NM og LUU/NM.
Avholde og administrere konkurransene:
Årets Utstillerforening og Årets Utstiller.
Konkurransen Årets Utstiller, er fortsatt meget populær og hyggelig er det at
flere utstillere deltar på flere utstillinger enn tidligere.
Årets Utstiller i 2014 ble Bjørn Petter Åsheim med 263 p.
Nr 2 ble J.Kujala/T.Gillerholtmoen 211 p.
Nr 3 gikk til junior-utstilleren Espen Klepaker 112 p.
Hele 62 utstillere har fått poeng i årets konkurranse, noe som viser at det sitter ut-
stillere rundt omkring i Norge med meget gode dyr.
Vi starter med de samme regler for konkurransen også for 2015.

Konkurransen Årets Utstillerforening
ble i sesongen 2013/2014 vunnet av Rogaland Kaninalslag.
Konkurransen for 2014/2015, første del, ble vunnet av Rogaland Kaninalslag,
men her er resultatene meget jevne så konkurransen er helt åpen.
Sportsutvalget håper alle foreninger blir med på konkurransen og gjør litt mer ut
av laguttaket. Gjerne ha med dyr på medlemsmøter og ta ut laget der, i det hele
tatt aktivisere foreningene.
Antall som har søkt om Championater har gått på det jevne.
35 Championater er sendt ut dette året.

Nye Vandrepokaler/Krus:
Det er satt opp igjen 2 av de 3 rasekrusa som var gått til Odel og eie i 2014.
Disse er Angora og Engelsk Schecke (Deilenaar ser vi an litt, men de er jo med og
konkurrerer på kruset som de andre rasene som ikke har egen pokal).
Det er også satt opp ny Pokal i Klasse E.

Sportsutvalget vil takke for ett godt sportslig år i 2014,med flotte utstillinger, høy
kvalitet på utstilte kaniner og flotte prestasjoner i hoppekonkurransene.

Vi håper på god oppslutning om våre konkurranser;
Årets Utstillerforening og Årets Utstiller 2015.

Hobøl,  05.01.2015 - For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug, leder
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Årsmelding fra Standardutvalget 2014

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

Svein Clausen, leder (oppnevnt av forbundsstyret)
Thormod Saue (valgt av årsmøtet i dommergruppa)
Gullik Klepaker (valgt av årsmøtet i dommergruppa)

EN enstemmig nordisk standardkomite vedtok i Moss i februar 2010 at
Standarden ikke skal endres, bortsett fra eventuelle nye raser, før i 2015.  

Sverige innkalte til møte den 6-7. desember 2014 og det var 26 saker på
agendaen.  Finland kunne dessverre ikke delta.  Det ble fattet noen vedtak
som får virkning fra 1. oktober i år.  Andre saker blir først gyldige ved neste
opptrykk av standarder.  Omtale kommer i TK når den signerte protokollen
foreligger. 

Det ble også vedtatt at neste møte holdes i Danmark februar 2016.
Oppfordrer de som har forslag til endringer om å sende dette i godt tid før
neste møte.  

Skien, 08.01.2015
for standardutvalget

Svein Clausen
leder
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Årsmelding fra Ungdomsutvalget for 2014

Ungdomsutvalget har bestått av:
Camilla Rosvold (leder),

Kristin H. Berg og Hedda Aurbakken

Ungdomsutvalget ble opprettet i 2007 som et organ for å ivareta alle juniorenes
interesse innen kaninhold og for å styrke medlemmenes kaninkompetanse.

I løpet av året 2014 har Ungdomsutvalget blitt kontaktet av enkeltmedlemmer
og foreldre på grunn av ulike problemstillinger, hovedsakelig rådgivende
angående sosialt miljø, kaninhopping og opprettelsen av et nytt frittstående
hoppeforbund.
Utvalget har uttalt seg i saker som har kommet inn for NKF som omhandler
yngre medlemmer og kaninhold.  

Det ble i 2014 ikke arrangert noen ungdomskonferanse under LU på grunn
av et tett program for alle deltagere. 

Leksvik 11. januar 2015

Camilla Rosvold
Leder
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Årsmelding Stambokkontoret 2014
Stambokkontoret har i 2014 fått alle utstillingsresultater digitalt. Databasen
inneholder nå i overkant av 49000 kaniner og drøyt 97000 bedømmelser. Det
er et ønske at enda flere blir bevisst stambokas verdi og fyller ut korrekte opp-
lysninger ved påmelding av uregistrerte dyr, her mangler det fremdeles mye.
Det hadde vært på sin plass med litt hjelp, spesiellt til enkelte juniorer og
“ferskinger” når det gjelder påføring av data ved påmelding. 
Totalt er det i 2014 påmeldt 6564 katalognummer fordelt på 161 varianter. Det
har vært arrangert 28 utstillinger og 5 registreringsbedømmelser. Dette er en
økning med 63 katalognummer i forhold til 2013. 
Ett dyr er tildelt 96,5p og 50 er tildelt 96p. Det er stilt ut flest Hermelin med
916 stk fulgt av Dvergvedder med 600 og Tan med 448.
Salg av stamtavler har stabilisert seg og foregår nå over hele året, selv om det
er en kraftig topp rundt LU. Det er i 2014 solgt 173 stamtavler, nesten identisk
resultat med 2013. Alle stamtavler, solgt utenom LU og LUU, sendes nå som
PDF pr mail. Det har vært godt mottatt og sparer porto og tid.
Fra statistikken kan nevnes følgende gode utstillingsresultater i 2014:

Larvik 01.01.15,  Rolf Ludvigsen, Stambokfører

Rase poeng: 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Totalt bedømt
Tan 58 132 112 53 16 1 448
Hermelin 197 213 160 31 7 916
Belgisk Hare 84 87 126 38 6 433
Perle Ekorn 50 82 64 13 6 273
Blå Wiener 8 11 21 8 4 65
Alaska 32 41 44 15 3 162
Hvit Land 38 40 46 11 2 169
Zobel 29 54 58 10 2 176
Angora 8 22 27 8 1 89
Thyringer 47 83 50 5 1 219
Wiener 27 31 20 5 1 121
Fransk Vedder 48 32 29 4 1 211
Dvergvedder 107 123 60 12 600
Liten Sølv 56 70 43 11 208
Liten Wiener 22 31 24 7 106
Rex 13 22 13 5 98
Stor Sølv 54 44 34 3 212
Dverghare 42 30 24 3 197
Sachsengold 48 54 25 2 172
New Zealand Red 33 33 17 2 141
Engelsk Schecke 14 11 15 2 67
Liten Tysk Vedder 28 23 13 2 125
Liten Havana 25 33 12 94
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Årsrapport 2014 - Tidsskrift for Kaninavl

REDAKTØR: Bjørn Egeland. 

UTGIVELSER: NKFs medlemsblad, Tidsskrift for Kaninavl (TK), har i 2014
blitt utgitt med 8 enkelt-nummer. Alle nummer har hatt bilder med fargetrykk.
Sideantallet: 5 nummer har blitt utgitt som 32-sidig blad, og 3 nummer som
48-sidig blad. Totalt antall sider blir da 304.

INNHOLD:

I hovedsak har bladets innhold omfattet følgende:

1: Presentasjon/reportasjebesøk hos oppdrettere.

2: Diverse aktuelle fagartikler blir inntatt gjennom hele året.

3: Utstillingsreferater, med bred dekning av våre landsutstillinger.

4: Tekst og bilder fra spesialklubbene.

ARBEIDSPLAN for 2015:

Antall utgivelser for 2015 er i arbeidsplanen til NKFs styre, satt opp med 8
utgivelser. Bladets utforming og innhold fortsetter i samme «spor».
3 nummer utgis som 48-sidig blad, og 5 nummer som 32-sidig blad.
Redaktør har et stort ønske om mer innspill/innlegg fra medlemmene.
Nok en gang etterlyses faglige innlegg og bilder fra alle kategorier innen vår
medlemsmasse, som f.eks.: Oppdretter-erfaringer, tips om bygging av bur/stall,
hoppe- og treningstips, fôring, forskjellige produkter, og annet lignende.

TAKK for innsendte bidrag, bilder og annet:

Takk til de foreninger som hurtig sender inn referater fra aktiviteter og ut-
stillinger. Takk til dere medlemmer som i 2014 har bidratt med artikler og
bilder, samt alt av «smått og stort».

Til slutt en stor takk til de foreninger som kjøper annonseplass til utstillinger
og annet.

Sandnes, 31.12.2014  -  Bjørn Egeland, redaktør
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Rapport fra dommergruppen 2014

Dommergruppen bestemte på siste årsmøte den 21.02.14, å gå tilbake til
«gammel» ordning, med å avholde dommerkonferanse og årsmøte samme
helg. Første gang blir da i oktober 2015. Derfor er det ingen årsmelding og
regnskap som blir lagt fram denne gang i dette Tingdokumentet, men vi vil
likevel ta med en liten rapport for året 2014.

Dommergruppen har i 2014 bestått av 14 autoriserte dommere. De har totalt
utført 110 bedømmelser fordelt på 27 utstillinger, fem reg.-bedømmelser og ett
rent klubbmesterskap her hjemme og 13 oppdrag utenlands.

Vi har benyttet utenlandske dommere (danske og svenske) til 13 bedømmelser
(herav en reg.-bedømmelse).

Dommerkonferanser:
Thormod Saue var dommergruppens representant, både ved den Danske og den
Svenske Dommerkonferansen.
Ved begge anledninger ble det lagt stor vekt på den «praktiske» bedømmelsen
og hele lørdagen var avsatt til dette, og med gjennomgang etterpå.
Ved den danske bedømte vi selvstendig 20 dyr, og ved den svenske dømte vi
i grupper på tre. Begge deler fungerte godt.

I helgen 25. og 26. oktober arrangerte vi selv vår egen dommerkonferanse, der
Rogaland og Jæren stod som vertskap.
Erik Rasmussen fra Danmark og Kenn-Henri Nilsson fra Sverige hadde satt
av helgen hos oss.

I tillegg til de Nordiske Dommerkonferansene, deltok Svein Clausen og Gullik
Klepaker på den Europeiske Dommerkonferansen i Putten i Holland, i helga
14.-16. mars.
Svein og Gullik  ga et detaljert referat med mange gode bilder og kommentarer
som resten av våre dommere fikk ta del i på var egen dommerkonferanse. 

Nordisk Standard-komité:
I helgen 6. og 7. desember innkalte Sverige til Nordisk Standard komité møte
i Vårgårda. Der møtte Svein Clausen, Gullik Klepaker og Thormod Saue (de
to sistnevnte representerer dommergruppen).

For Dommergruppen  -  Thormod Saue, Lier 15.01.15
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Årsmelding 2014  -  Norsk Angora
Årsmøtet for 2013 ble avholdt 23.02.2014 og 7 medlem-
mer møtte.
Valget ga følgende styresammensetning for 2014.
Leder: Jonette S Myrbostad
Nestleder: Venche Frøland
Sekretær: Silje Solberg Rudland
Kasserer: Hilde Krogedal.
Styremedlem: Camilla Rosvold
1. Varamedlem: Hilde Haukeli /2. Varam.: Bente Torland
Webansvarlig: Silje Solberg Rudland

Dagsorden gikk etter gjeldene lovverk, og årsmelding og regnskap for 2013 ble
gjennomgått. Regnskapet viste et overskudd på kr. 1.127,-
og Norsk Angora har kr. 22.451,-  i banken. 

Styrets arbeid
Styremøter: Det er avholdt 2 styremøter hvor 9 saker er behandlet.
I tillegg har styret holdt kontakt via styregruppa på Facebook.

Spesielle oppgaver: Av oppgaver styret har brukt tid på er fornying av pro-
filerings-artikler, samt idémyldring for økt interesse for klubb og rase. Det er
utarbeidet nye utstillingsdiplomer til BIR/BIM-vinnere og til de beste pro-
duktene som stilles ut. Det er også trykket opp ny brosjyre for profilering av
angora til bruk på messer og stander.

Aktivitet: Foruten stand og deltagelse på LU/NM-2014 og LUU/NM-2014 av
både medlemmer og klubb representanter, har Norsk Angora avholdt Sommer-
samling på Nes på Hedmark under Indre Østland’s midtsommerutstilling.
Flere styremedlemmer har deltatt på messer og eventer der de har fremmet
angora-kanin og angoraprodukter. Her kan nevnes stand på Agrisjå i Stjørdal,
Oslo Pet Show, Dyregod-dagane i midt-norge, Barnas verdensdag, Levanger,
Husflidens dag i Egersund  og på Jærmuseet i Nærbø.
Hjemmesiden har også blitt prioritert med oppdatering om aktiviteter og rele-
vant fagstoff om angora, og det arbeides med utvikling av nettbutikk.  Som med-
lem får man tilgang til å selge spesifikke produkter gjennom nettbutikken. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Målene styret satte for 2014:
- Påse at vedtekter følges og fremme angoraavlen. 
- Fortsette med å dele ut sølvskjeer på LU/NM og LUU/NM. 
- Planlegger å ha stand på LU/NM og LUU/NM 2014 med klipping, spinning,

salg av NA’s artikler og produkter fra de som står på stand/deltar.
-  Avholde årsmøte på LU/NM 2014.
-  Avholde styremøter ved behov, gjerne uten å fysisk møtes.

NORSK ANGORA
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-   Avholde sommersamling i forbindelse med sommerutstillingen på Nes
med aktuelle kursaktiviteter ut i fra ønsker og behov.

-   Oppfordre til deltakelse på utstillinger både med kaniner og produkter.

Styrets mål for 2014 er nådd.
- Spesielt i å fremme profilering av angora som rase og ullprodusent samt øke
medlemstallet har vært vellykket, men det er ennå rom for forbedringer.
Interessen er økende for rasen og mange har anskaffet dyr, men de ser dess-
verre ikke fordelene ved medlemskap. Dette er noe klubben bør jobbe konkret
med i 2015. Det er fortsatt de etablerte angoraeierene som i hovedsak stiller med
dyr og produkter på utstilling, men klubben har notert seg at det i 2014 er flere
”ferske” angoraeiere som har vist frem sine dyr og produkter enn før.

Utstillinger:
Det er vunnet flere ustillinger i løpet av året, og angora er også blitt BIS og BIM.
I konkurransen, NKFs Årets Utstiller;
ble nr 4 Bente Torland og nr 8 Hilde Krogedal.

Sølvskje LU/NM: Bente S. Torland både for beste angora og beste produkt.

Sølvskje og gave på LUU/NM:
Bente S. Torland både for beste angora og beste produkt.

Gave og diplom for beste småprodukt: Rønnaug Flattum

Gave og diplom for beste farga angora: Bente S. Torland med svart angora 

Medlemmer:
Pr 31.12.2014 teller vi 17 medlemmer hvorav 1 direktemedlem.

Økonomi: Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr. 695,-  . 
Bank pr. 31.12.14 viser saldo på kr. 21.756,-.
Det er mottatt kursstønad fra Natur og Miljø.

Målsetting for 2015:
-  Påse at vedtekter følges og fremme angora-avlen.
-  Dele ut klubbens egne premier på LU og LUU, samt diplomer.
-  Ha stand på LU og LUU, med salg og demonstrering av klipp og spinning.
-  Oppfordre til å stille i klasse K.
-  Opprettholde hjemmesida og utvikle nettbutikk.
-  Holde styremøter under LU og LUU, ellers løse saker på mail og FB-sida.
-  Sommersamling.
-  Være behjelpelig å skaffe gode avlsdyr til nye medlemmer.

Noresund 12.01.2014,  Silje Solberg Rudland, sekretær NA

Årsmelding legges fram for godkjenning på årsmøtet, i forbindelse med LU/NM-2015
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Årsmelding 2014
Alaska og Havana-klubben

Styret har i 2014 bestått av: 
Leder: Anne Mette Klepaker
Kasserer: Rolf Ludvigsen
Sekretær/redaktør: Affe Hedlund
Styremedlem: Oddmund Veka

Årsmøtet ble som vanlig holdt under LU, denne gang i LETO-hallen, Dal,
Eidsvoll. Årsmøtesakene ble gjennomgått uten disputter.

To raser i samme klubb, kaniner i sort og brun smoking er fortsatt en suksess.
Rasene som klubben omfatter er fortsatt høyt oppe på premielistene. Alaska har
om lag de samme oppdretterne, antall Liten Havana har nok gått litt ned.
Klubben har fortsatt stabile oppdrettere, det lover godt for rasenes kvalitet også
i fremtiden. 
Klubben går nå inn i sitt 25 år, det planlegges markering av jubileet på norsk
LU/NM.
Representant på forbundstinget var Oddmund Veka.

Vi er pr. 31.12.14   16 medlemmer, 9 mindre enn i fjor. Vi har behov for å pro-
motere klubben i våre naboland slik at formann har det på agendaen under
årets LU i Sverige og Danmark. Det er ikke holdt ordinære medlemsmøter eller
styremøter men holdt kontakt gjennom utstillingssesongen, post og telefon.

Redaktør for Black Mail (elektronisk) er Affe Hedlund.

Klubben deler ut sine flotte sløyfer på LU/LUU. Disse gikk i 2014 til: 
LU Sverige:Alaska:  Carin Öhman / Pentti Ristinma

Havana: Gøran Andersson
LU/DM Danmark:Alaska: Jørn Schmidt

Havana:
LU/NM Norge: Alaska: Reidar Eikeland

Havana:  Rolf Ludvigsen
LUU/NM: Alaska:  Reidar Eikeland

Havana: Rolf Ludvigsen

Syrrist, 11.01.15. - Anne Mette Klepaker, leder

Årsmelding legges fram for godkjenning på årsmøtet, Bryne Kro og Hotell, lørdag 21.02.2015
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Årsmelding 2014
Norsk Vedderklubb

Klubben holdt sitt årsmøte i Letohallen
lørdag 22. februar, med 4 medlemmer til stede.
Styret har siste året vært det samme som de to foregående år, dette består av
Torgeir Vestenfor leder, Roy Wilhelmsen nestleder, Kristin Berg sekretær, og
Elin Stangeland, kasserer. Det har ikke dette året vært avholdt styremøter,
vi møtes på utstillinger/arrangementer, holder videre god kontakt på mail
og telefon.
Norsk Vedderklubb består av 17 medlemmer, i tillegg 5 familiemedlemmer.
Vi har egen hjemmeside som er godt besøkt, og er i tillegg aktive på facebook.
Det må nevnes at kvaliteten på alle våre vedder raser er god, men det er
heldigvis alltid noe å «strekke seg etter». Antall dyr som vises på utstillinger
er stabilt, men antall utstillere som kommer med veddere har gått noe ned
siste år. De som stiller kommer med flere dyr.
Det ble i 2014 for første gang på mange år gitt 96 poeng til en Fransk Vedder.
Vi opplever en brukbar etterspørsel etter livdyr, raser med hengeører er po-
pulært. Dessverre er det vanskelig både å få de som medlemmer i vår klubb,
og ikke minst i Norges Kaninavlsforbund. Det er i dag mange tilbud å velge
i, og langt i mellom de virkelige entusiastene.

Norsk Vedderklubb sine vandrepokaler ved LU 2014 gikk til:
Beste rasetypiske vedder: Torgeir Vestenfor, Fransk Vedder 1,0
Beste Fransk Vedder 1,0 Torgeir Vestenfor 95,5 poeng
Beste Liten Tysk Vedder 1,0 Oddvar Stangeland 94,5 poeng
Beste Fransk Vedder 0,1 Torgeir Vestenfor 95 poeng
Beste Liten Tysk Vedder 0,1 Oddvar Stangeland 95 poeng
Beste Dvergvedder 0,1 Hanne Kristin Foss 95 poeng
Den Danske Vædderklub pokal:
Torgeir Vestenfor, Fransk Vedder 2,1  285,5 poeng

NKF sine vandrepokaler:
Rasekrus Fransk Vedder: Torgeir Vestenfor  2,1  285,5 poeng
Rasekrus Liten Tysk Vedder: Svein Petter Sponheim  1,2  284 poeng.
Rasekrus Dvergvedder: Terje Engh  2,1  285 poeng.

Torgeir Vestenfor, leder

Årsmeldingen legges fram til behandling på årsmøtet
fredag 20. februar, Bryne Kro og  Motell, kl. 09.30
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Årsmelding 2014 - Norges Kaninhoppforening
Årsmøtet 2014 valgte dette styret: 
Leder: Ann Kristin Knutsen
Nestleder: Jorunn Egner
Kasserer: Hege Spjelkavik
Sekretær: Mona Sevlejordet
Styremedlem : Hilde Kaastad, ungdomsrepresentant
Vara medlem: Hallgjerd Seim Paulsen
Øvrige verv: Dommerkomite: Camilla Venger, Hallgjerd Paulsen og Jorunn Egner.
Reglementskomite: Hilde Krogedal, Anne Marie Aarmo, Jonette Myrbostad, Irene
A. Dahlby og Lise Marie Ernestus.
Miljøgruppa: Lise Marie Ernestus, Ann Kristin Knutsen, Monica Rogne og Geir Rogne.
Reg ansv: Marita Indiana Lien Jensen. Webansv: Hedda Aurbakken
Listeansv: Lise Marie Ernestus
Aktive klubber: Østlandet: 9. Trøndelag: 4. Vestlandet: 4.
Aktiviteten er varierende i de forskjellige klubbene.

Styremøter: Vi har hatt 5 styremøter og har hatt styregruppe på Facebook. Vi har
der behandlet saker som fortløpende har kommet inn og som har krevd rask be-
handling, disse sakene er samlet i egne referater. Totalt 9 referater for 2014. Styret
har ikke hatt noen papirer fra tidligere styrer, vi valgte å starte med blanke ark og
hadde kun vedtekter og reglementet å forholde oss til. Styret har hatt fokus på mil-
jø og sendte ut info til NKF, avlsforeninger og hoppeklubber.
En av sakene vi har jobbet mye med er regel 17 i reglementet. Denne regelen har
vært en årsak til et dårlig miljø, mye bytting av kaniner medlemmer imellom og
forskjellige tolkninger av «førerbytte». Styret har ikke godtatt tolkninger, vi har
fulgt det som står i regelen. Info ble lagt ut på Forum august 2014, det siste halv-
året har det vært rolig i forhold til ingen klagesaker.
I juni ble et nytt forbund stiftet NKHLF, vi opplevde å miste flere medlemmer, også
medlemmer med dommerlisens, dette gjorde det vanskelig for flere klubber å få
gjennomført sine stevner grunnet mangel på dommere og opplæringsdommere.
Styret har derfor gitt dispensasjon til flere for å få gjennomført konkurranser.
Styret valgte å ta bort registreringssystemet som var utarbeidet for importkaniner,
slik at vi kun følger Mattilsynets regler for import. 
Ekstraordinært årsmøte: På årsmøtet februar 2014 ble det ikke lagt fram regnskap,
og ekstraordinært  årsmøte ble satt til 13. juni 2014. Årsmøtesaker: regnskap og alle
forslagene ang. reglementet, vil reglementskomitéen se på, og det ble lagt fram.
Sommerleir: Tønsberg Hoppegruppe var arrangør av sommerleir 17. til 20. juli
2014 og det ble lagt en dommerkonferanse i programmet.
Dommerkonferanse: 18. juli var 12 dommere samlet til konferanse.
NKHF 20 år: NKHF er 20 år i 2014 og styret vedtok å markere det med jubileums-
genser og t-shirt. NKHF ville også invitere de som stiftet NKHF til venneaften
under LUU/NM som ble arrangert i Tønsberg november 2014, vi inviterte det
første styret og Kristina og Grethe kom. Kirstens Kakebakeri sponset oss med stor
kake som hopperne fikk nyte godt av.
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Pet Show: 13. og 14. september deltok vi på Oslo Pet Show på Telenor arena, som
ble to fine dager med godt besøk på vår stand.
Vi hadde kaninhopping begge dager og det var et populært tiltak.
Hoppebrosjyrer: Som et tiltak i markedsføring av vår hobby, har vi trykket opp
brosjyrer, brosjyren er fin å bruke til f.eks. rekruttering og vi ønsket en felles bro-
sjyre som hele landet kan bruke. 
Foreningens hjemmeside: Her har vi hatt en flink web master, men vi ser at vi
trenger å jobbe mer for å få hjemmesiden oppdatert. Og vi vet at det ikke alltid er
tid til overs for alle oppgaver. Forumet er også flittig brukt av medlemmene våre.
Investeringer: Ny pc til kasserer og harddisk til sekretær.

Resultater fra NM i Kroket bane, Lethohallen, 22.-23. februar:
Norgesmester i Kroket Elite: Madelen Bjerkeengen m/ Lineas GT.CH Storm
Kroket bane Veteran: Irene A. Dahlby m/ Symremyras Ørn
Høyde Elite: Hilde Kaastad m/ Solhaugens CH Mirakel      85 cm
Norgesmesterskap Rett bane, Tønsberg, 1.-2. november:
Norgesmester i Rett Elite: Stine Grong Ruud m/ Runaways Tamarillo
Rett bane Veteran: Irene A. Dahlby m/ Solbakkenlias Zairo
Lengde Elite: Ida Johansson m/ Stjernens Kiara
Beste nykommer: Stine Grong Ruud og Runaways Tamarillo
Beste sammenlagt: Stine Grong Ruud og Runaways Tamarillo
Raskeste kanin: Helene Osland og Eikhaugens Grand CH Zafira
I våre NM har vi også kombiklasse, en gren som er viktig i samarbeidet med NKF.
Høyde: Heviras Gt Ch Legendary Smoke Eier: Elisabeth Kåsen, 95cm.
Lengde: ny Norges rekord Sareptas Ch Æn Mango tå Økdalen
Fører: Tonje Engen. Eier: Stine G. Ruud, 285cm.

Styrets arbeidsplan for 2015:
Avholde årsmøte under LU/NM 20. februar 2015.
Påse at vedtektene blir fulgt.
Utdanne dommere og avholde dommerkurs.
Veilede avlslag ved oppstart av hoppeklubber.
Bistå i situasjoner hvor det oppstår konflikter.
Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.
Dele ut hedersbevisninger.
Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF
og påse at kaninhopping har den plassen den fortjener i NKF.
Sørge for at hjemmesiden er oppdatert.
Sørge for at det blir avholdt sommerleir og NM i kaninhopping.
Skape anledninger hvor kaninhopping blir synlig på TV og i pressen.
Rekruttering av nye medlemmer.

For Styret i NKHF, Mona Sevlejordet, Sekretær

Årsberetningen legges frem på NKHFs årsmøte, fredag 20.02.15, Bryne Kro & Hotell, kl 20
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Årsrapport for 2014 fra NKFs sekretær

Registrering av medlemmer:
Størstedelen av arbeidet består av å legge inn alle NKFs medlemmer og ajour-
føre medlemsregisteret. Ca hver måned summeres innmeldinger av medlemmer
og det oversendes en liste til kasserer som foretar utsendelse av faktura til hver
enkel foreningskasserer som har innmeldt medlemmer.
Til hver TK-utsendelse klargjøres registeret for utprinting av adresselapper.
For hver nyinnmeldt medlem blir det laget til en velkomstpakke og slike vel-
komst-pakker utsendes jevnlig hele året, ca 10 pakker ved hver TK-utsendelse.
Rask innrapportering fra foreningskasserer av medlemmer som har betalt, er
et sterkt ønske. Det er viktig at nye medlemmer kommer raskt inn i vårt med-
lemssystem. Medlemmene må bli flinkere å melde om adresse-endring.

Styrearbeid:
Sekretær utarbeider saksliste til styremøtene i samarbeid med leder.
I 2014 har det utenom styremøtene vært saker og henvendelser vedr. virksomhe-
ten innen kaninhopping.

Henvendelser:
En god del e-post-henvendelser har det blitt også i 2014. Hovedsakelig gikk det
i år en stor mengde mailer med Mattilsynet og det gjelder i første rekke deres
brosjyre om kaniner, og hvor vi ikke kom til enighet.
I tillegg har jeg jobbet noe med et kompetanseprogram, kurs:
Kaninhold - Hygiene - Slakting av kaniner fra egen besetning på driftsenheten.
Dette er et opplegg som Mattilsynet krever og skal godkjenne. Fram til nå har
det vært en vanskelig prosess å komme gjennom Mattilsynets «nåløye».
Videre er det henvendelser fra enkelte medlemmer, hvor det går på spørsmål om
råd og vink omkring kaninhold, utstillinger og en god del innen kaninhopping.
Noen «ikke-medlemmer» kommer med spørsmål, og det handler for det meste
om: Kjøp og salg, burtyper, bursystem, kaninhold i «mindre og større sammen-
heng». Her prøver jeg selvsagt å få disse til å tegne  medlemskap.
Postpakker med info-materiell utsendes, samt overleverer en del materiell til
foreninger på LU/LUU, som ønsker brosjyrer og tidligere TK-utgaver.
Utstillingsplakater (snart tomt) og blanke bedømmelseskort er også utsendt. 

Litt statistikk og tall:
For 2013 viser statistikken at vi ble totalt 721 medlemmer, hvorav 106 var helt
nye - og 45 av disse ble innmeldt i perioden 01.10.-31.12.-2013.
For 2014 stoppet vi på totalt 692 medlemmer, hvorav 94 var helt nye - og 48
av disse ble innmeldt i perioden 01.10.-31.12.-2014.
(viser ellers til foreningsoversikt på neste side)

Sandnes, 31.12.2014  -  Bjørn Egeland, sekretær
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Medlems-/ foreningsbarometer pr 31.12.2014

Forening Totalt      Senior Junior Fam.

Jæren og Sandnes 95 42 26 27

Sarpsborg 59 28 8 23

Trøndelagen 58 29 5 24

Nord-Trøndelag 54 16 10 28

Tønsberg 51 23 23 5

Bergen 45 31 4 10

Askim 43 28 3 12

Drammen 39 27 2 10

Indre Østland 38 29 4 5

Haugaland 34 17 11 6

Sørlandets 30 20 3 7

Rogaland 27 13 9 5

Møre og Romsdal 25 12 2 11

Larvik og Sandefjord 20 14 3 3

Oslo og Akershus 18 15 3

Grenland 17 11 4 2

Sogn og Fjordane 13 11 2

Glåmdal 10 5 3 2

Eidsvoll 9 7 2

Norsk Angora 2 2

Direkte medlemmer 5 5

Sum 692 385 123 184

Utvekslingsblader 26
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Regnskap 2014 - Norges Kaninavlsforbund

2013 2014 2014
regnskap regnskap budsjett

Inntekter
Medlemskontingent 236 500 246 165 255 000
Annonser i Tidsskrift 52 816 56 372 55 000
Materialsalg, overskudd 7 435 9 973 8 000
Bruk av utstillingsprogram 32 505 32 665 40 000
Moss Kaf. (avsluttet 31.01.08) 24 308
Annet (kr 4.913 er inntekt printer) 10 832 9 308 5 000
Renteinntekt 10 475 9 758 10 000

Sum Inntekter 374 871  364 242 373 000

Kostnader
Godtgjørelser (note 1) 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 2 046 2 945 3 000
Forbundsstyret 26 861 24 121 47 000
Gjester/representasjon 13 880 10 488 12 000
Forbundstinget 3 700 3 900 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 3150 30 435 10 000
Trykking Tidsskrift inkludert porto 194 000 194 500 193 500
Andre driftskostnader (note 2) 27 175 52 757 40 000
Diverse kostnader 2 913 2 773 3 000

Sum Kostnader 333 680 381 919 373 500

Overskudd / -underskudd 41 190 -17 677 -500

Note 1: Godtgjørelser
Redaktør 20 000 20 000 
Kasserer 20 000 20 000 
Sekretær 20 000 20 000 

Sum 60 000 60 000 60 000 

Note 2: Andre driftskostnader
Importutvalget: Importstøtte til medlemmer 1 000
PR- og Info: Utsendelse reklamemateriell 530
PR- og Info: Trykking infobrosjyrer 1 875 2 500
Standardutvalget 7 955
Sportsutvalget: Premier og medaljer 4 859 6 273
Rasepokaler / vandrepokaler 861 7 490
Gravering vandrepokaler 4 129 4 437
Europaforbundet 851 4 130
Tilskudd til LU/NM + LUU/NM 10 890 10 680
Kostnad printer 2 179 2 645
Oslo Pet Show 2014 6 646

Sum  andre driftskostnader 27 175 52 757 40 000
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Norges Kaninavlsforbund

Balanse pr 31.12.2014

EIENDELER:
Innkjøpte varer for videresalg 28 034,44 

Kundefordringer 10 410,00

Kundefordringer materialsalg 7 135,00 

Bankinnskudd 5104.05.16763 1 045,34

Bankinnskudd 5104.71.04045 (høyrente)   468 734,82

Sum eiendeler 515 359,60

EGENKAPITAL:
Udisponert årsresultat (underskudd) 17 667,40

Annen egenkapital - 506 344,00

Sum egenkapital - 488 676,60

GJELD:
Leverandørgjeld - 20 609,00

Aurskog/Høland Hoppeklubb - 6 084,00

Sum kortsiktig gjeld - 26 693,00

Sum egenkapital og gjeld - 515 369,60

Sarpsborg, 17.01.2015

Gullik Klepaker, leder Johnny Lyshaug, nestleder Ivar Østli, kasserer

Geir Hovde, styremedlem Kristin H. Berg, varamedlem Camilla Rosvold, varamedlem
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Bruvoll 19.01.15

Sturle Skeidsvoll
Revisor

Revisors beretning

Regnskap for NKF 2014
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.

Føring av regnskapet er gjort etter god regnskaps skikk.
Bankinnskudd og kasse stemmer med oppgitt i regnskap.

Kasserer har som vanlig levert et godt og oversiktlig regnskap. 
Styret har i perioden begrenset utgifter for drift med bakgrunn av manglende
inntekter.

Medlemsnedgangen ser heldigvis ut til å stoppe opp, og vi håper på økning i
tiden fremover.

Forbundet får i 2014 et underskudd på 17.677 kroner.

Underskuddet i 2014 skyldes forhåndsbetaling av medaljer, stort 25.160 kroner.
Ellers går driften etter budsjett.

NKF har fortsatt en fornuftig økonomi. Styret bør fortsatt prioritere aktiviteter
knyttet mot medlemsverving, da medlemskontingenten fortsatt er forbundet
sin viktigste inntekstkilde.

Jeg anbefaler forbundstinget å godkjenne regnskapet for 2014 og budsjettet
for  2016.
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Rapport 2014
- fra Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens medlemmer har jevnlig fått tilsendt referat fra forbundets
styremøter.
Vi har også fått innsikt i mailer som har fått mellom forbundsstyret og andre
klubber innenfor NKF.
Det er blitt oversendt årsregnskap.
Det har i 2014 blitt avholdt 3 styremøter.

Tidsskriftet har kommet ut med 8 nummer. Tidsskrift for Kaninavl holder en høy
standard og er veldig godt likt av medlemmene.

Men medlemstallet fortsetter å synke 2013 var det 721 medlemmer og 2014
endte på 692 medlemmer, dette er ikke bra hverken for økonomien eller vår
hobby.
Her oppfordrer kontrollkomiteen styret og alle underliggende klubber til å gjøre
tiltak for å snu trenden, prøve å ta vare på medlemmer vi har og rekruttere nye,
slik at medlemstallet øker.
Ser at store byer og tettsteder har veldig lave medlemstall, her bør det være
potensiale, bare vi tør vise oss frem, og fortelle om vår flotte hobby.

Regnskapet for 2014 viser et inderskudd på kr 17.667,40.
Dette er på grunn av medaljer og gaver som har tatt en del (kr 30.435) 2014, og
deltakelse på Oslo Pet Show 2014, noe som kontrollkomiteen ser svært positivt
på med tanke på rekruttering av nye medlemmer.
Vi ser at budsjetter for 2015 viser et lite overskudd, som viser at styret har god
kontroll på økonomien.

Kontrollkomiteen har i 2014 observert og fått en del mail angående mobbing via
sosiale medier osv. dette skal ikke forekomme innen vår organisasjon, og vi
henstiller til at NKF slår hardt ned på slike saker fremover, med tydelighet og
regler for hvor grensene går.

Kontrollkomiteen vil også understreke viktigheten av å holde en positiv og god
tone, slik at vi har et godt og trygt miljø for barn, juniorer og seniorer.

Vi ønsker å berømme styret for en flott jobb i året som gikk.

Per Kløvstad Johan Halsne Arild Gundersen
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2014 2014 2015 2016
regnskap          budsjett         budsjett       budsjett

forslag
Inntekter

Medlemskontingent 246 165 255 000 255 000 255 000
Annonser i Tidsskrift 56 372 55 000 55 000 55 000
Materialsalg, overskudd 9 973 8 000 8 000 8 000
Bruk av utstillingsprogram 32 665 40 000 40 000 40 000
Andre inntekter 9 308 5 000 5 000 5 000
Renteinntekt 9 758 10 000 10 000 10 000

Sum inntekter 364 242 373 000 373 000 373 000

Kostnader

Godtgjørelser 60 000 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 2 945 3 000 3 000 3 000
Forbundsstyret 24 121 47 000 40 000 40 000
Gjester/representasjon 10 488 12 000 12 000 12 000
Forbundstinget 3 900 5 000 5 000 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 30 435 10 000 10 000 10 000
Trykking Tidsskrift inkl.porto 194 500 193 500 196 000 196 000
Andre driftskostnader 52 757 40 000 40 000 40 000
Diverse kostnader 2 773 3 000 3 000 3 000

Sum kostnader 381 919 373 500 369 000 369 000

Overskudd/-underskudd -17 677 - 500 4 000 4 000 

Kontingent 2016:

Senior kr 500      Junior kr 340      Fam. kr 205      Fam.pk. kr 1115

Abonnement /direkte kr 580

Norges Kaninavlsforbund
- styrets forslag til budsjett for 2016
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Innkomne forslag - SAK 1:

Til Forbundstinget 2015:

På grunnlag av mottatt brev, 12.11.14, innkommet fra komité/arrangør av
LUU/NM-2014, hvor en samlet komité (Drammen KAF og Tønsberg KAF)
oppfordrer NKF om å ta et grep og få nedfelt i NKFs lovverk, konsekven-
ser for brudd på ulovlig nytelse av alkohol på arrangementer.

NKFs styre fremmer dermed et forslag,
ved at § 22 i NKFs lover får en tilleggslinje (satt inn i kursiv):

§ 22. Suspensjon eller eksklusjon av medlemmer i NKF
Den som handler mot NKFs lover og vedtak, eller på annen måte skader
NKFs virksomhet, som f.eks.: å nyte medbrakt alkohol på arrangementer,
kan av NKFs styre/Forbundsting suspenderes eller ekskluderes fra tillits-
verv eller annet, for et bestemt tidsrom. Vedkommende, eller et mindretall
i NKFs styre, kan innanke en avgjørelse til Forbundstinget når denne har
en varighet på mer enn ett år. Berørte parter i en slik sak har anledning til
å gi skriftlig uttalelse om saken før vedtak treffes.

Forslaget er et lovendringsforslag
og i henhold til § 24 i NKFs lovverk, kreves minst 2/3 flertall.

Hvis forslaget får gjennomslag og vedtas,
tres det omgående i kraft.
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Innkomne forslag - SAK 2:

Til NKF/Forbundstinget 2015:

Ønsker å få behandlet følgende sak:
1 person fra NKHF’s styre (valgfritt om leder/nestleder) vil automatisk
komme inn i NKF’s styre som styremedlem.

Begrunnelse for forslaget:
Dette for å fremme ett fremtidig samarbeid, og ikke minst kunne dele er-
faringer fra begge sider av det å drive med kanin innen utstilling og kanin-
hopping. Og ikke minst så håper vi at dette kan være med på å få til ett
bedre miljø, i fremtiden.
Uavhengig av at NKF styremedlemmer sitter i 2 år, så mener vi at plassen
for NKHF’s styremedlem kan forandres til 1 år (eller at automatisk så blir
personen byttet ut med NKHF’s nye medlem).
NKHF’s styre kan kun se fordeler med en slik løsning i fremtiden, om sam-
arbeid og dele erfaringer.
Vi har også lagt til grunn at Norges Kaninhoppforening er den største
underforeningen under NKF, og de som er medlemmer i NKF/NKHF har
dette som ønske.

Mvh Norges Kaninhoppforening’s styre

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget.

NKFs styre støtter ikke forslaget. NKF er en frivillig organisasjon, og slike

organisasjoner har normalt en valgordning hvor valg av styrekandidater

gjennomføres etter et demokratisk valg.
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Dagsorden, pkt. 11:

Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

1) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2015:

Ingen søknader foreligger

2) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2016:

Ingen søknader foreligger

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2016:

Ingen søknader foreligger
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Valgkomiteens forslag/innstilling
for Forbundstinget 21.02.2015:

Styret:

1) Leder: Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord - 1 år, gjenvalg

2) Styremedlem: Rolf Ludvigsen, Larvik og Sandefjord - 2 år, gjenvalg

3) Styremedlem: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag - 2 år, ny

styremedlem Johnny Lyshaug, Askim, ett år igjen av perioden

styremedlem Geir Hovde, Oslo og Akershus, ett år igjen av perioden

4) Nestleder: Velges av Forbundstinget blant de 4 styremedlemmene

Varamedlemmer:
5) 1. varamedlem: Geir Nordvik, Jæren og Sandnes - 1 år, ny
6) 2. varamedlem: Svein Kamfjord - 1 år, ny
7) 3. varamedlem: Kristin Harmens Berg, Trøndelagen - 1 år, gjenvalg

Kontrollkomité:

8) Arild Gundersen, Jæren og Sandnes - 1 år, gjenvalg
9) Johan Halsne, Rogaland - 1 år, gjenvalg
10) Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal - 1 år, ny

Revisor:

11) Sturle Skeidsvoll, Bergen - 1 år, gjenvalg
12) Vararevisor: Bjarne Øygard, Møre og Romsdal  - 1 år, gjenvalg 

Valgkomité:

13) Ny til valgkomité:
Svein Ødegård, Jæren og Sandnes, ett år igjen av perioden
Alf Gunnes, Trøndelagen, ett år igjen av perioden

Valgkomitéen har bestått av:
Svein Clausen, Alf Gunnes og Svein Ødegård


