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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; kr 450.
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 12.02.2014.
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.

Vi må be om at alle representanter
tar med seg det tilsendte Tingdokument til Forbundstinget
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Indre Østland Kal.

Samarbeidsorganisasjoner:
Danmarks Kaninavlerforbund
Sveriges Kaninavelsf. Riksfor.
Europaforbundet
Studieforbundet Natur og Miljø

Glåmdal Kaf.

Data-, Import- og Ungdomsutvalg

Alaska/Havana-, Angora,
Dvergkanin-, Kaninhopp,
og Vedder-klubb

Utv
alg

Bergen og omland Kal.

Jæren og Sandnes Kal.

Sørlandets Kal.

Oslo og Akershus Kaf.

Revisor / Kontrollkomité

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.
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Dagsorden til Forbundstinget,
Letohallen, Dal, fredag 21. februar 2014:
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: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger
11: Valg - i følge NKFs lovverk
12: Avslutning
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Styret, utvalg, komiteer, råd og grupper
i Norges Kaninavlsforbund 2013:
STYRET:
Leder: Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord
Nestleder: Johnny Lyshaug, Askim
Styremedlemmer:
Anne Lise Tvedt, Møre & Romsdal
Odd Einar Lundervold, Jæren & Sandnes
Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord
Varamedlemmer: Geir Nordvik, Jæren & Sandnes,
Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag, Kristin Berg, Trøndelagen
Kontrollkomite: Ingrid Høien, Jæren & Sandnes,
Torbjørn Frøland, Haugaland og Per Kløvstad, Nord-Trøndelag.
Revisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen. Vararevisor: Bjarne Øygard, Møre & Romsdal.
Valgkomite: Snorre Jakobsen, Svein Clausen og Elin Stangeland.
Redaktør «Tidsskrift for Kaninavl»: Bjørn Egeland, Rogaland.
Stambokfører: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord,
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Line Clausen, Grenland.
Importutvalg: Ivar Østli, Indre Østland,
Gullik Klepaker, Larvik&Sandefjord, Tor Gillerholtmoen, Indre Østland.
PR-/Infoutvalg: Bjørn Egeland, Elina Jokinen, Siw Kvam, Rune Breistrand,
Aina Magnus, Anne Lise Tvedt, Kristin Berg.
Webmaster: Kristin Berg.
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 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 2013:
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 2013
FORBUNDSTINGET 2013
Norges Kaninavlsforbunds Forbundsting 2013, ble avholdt på Quality Hotel Tønsberg, i forbindelse med Landsutstilling for voksne dyr/NM, 21.-24. februar. LU/NM
ble arrangert i Messehall A, som et samarbeid mellom tre foreninger: Tønsberg KAF,
Larvik&Sandefjord KAL og Grenland KAL.
Forbundstinget ble gjennomført fredag, 22. februar, fra kl 19 til 21.
På Forbundstinget møtte totalt 33 stemmeberettigede delegater, hvorav disse var
representanter fra 17 foreninger/lag, ett fylkeslag, dommergruppen og 3 spesialklubber, samt 5 fra NKFs styre. I tillegg var det også gjester fra inn- og utland.
Den ordinære saksliste ble gjennomgått uten noen videre kommentarer.
Saker til behandling: For Forbundstinget var det fremlagt 2 saker som skulle behandles, og dette var et forslag fra Oslo & Akershus KAF og et fra Dommergruppen.
Sak 1: Oslo & Akershus fremmet forslag om et tillegg til «nasjonale bestemmelser»
i Nordisk Kaninstandard: «På LUU kan alle dyr delta og konkurrere i kl B som er født
i det samme år som LUU avholdes».
Vedtak: Forslaget falt (4 stemte for forslaget).
Sak 2: Dommergruppen fremmet forslag om noen endringer i NKFs lovverk, vedr.
paragrafer som omhandlet Dommergruppen.
Vedtak: Alle fremlagte endringer ble vedtatt (1 stemme i mot).
Dagsorden, punkt 11: Fremtidige Landsutstillinger:
LUU/NM-2013: Askim KAF og Sarpsborg KAF ønsket å arrangere LUU/NM i Rakkestadhallen, 1.-3.11.13. Alle representanter applauderte dette. På vegne av arrangørene
ønsket Jan Erik P. Baller velkommen til Rakkestadhallen nok en gang.
LU/NM-2014: Indre Østland KAL ved deres leder Ivar Østli, refererte lagets søknad
om å stå som arrangør av LU/NM 2014, som da ville bli lagt til Letohallen, 20.-23.
februar. Hele Forbundstinget applauderte for deres søknad.
STYREMØTER i NKF
I 2013 er det avholdt 3 styremøter:
1) Styremøte, lørdag 12. januar, Letohallen. Behandling av sakene: 1 til 17.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Anne Lise Tvedt, Rolf Ludvigsen, Geir
Nordvik, Anita Vadum Wilmann, Bjørn Egeland og Ivar Østli.
2) Styremøte, søndag 24. februar, Tønsberg. Behandling av sakene: 18 til 24.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Anne Lise Tvedt,
Geir Nordvik, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
3) Styremøte, søndag 4. november, Rakkestadhallen. Behandling av sakene: 25 til 36.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Anne Lise Tvedt, Odd Einar
Lundervold, Geir Nordvik, Kristin Berg, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
Referater fra styremøtene ligger tilgjengelig på: www.kanin-nkf.net
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ADMINISTRASJON
Regnskapsførsel er utført av Ivar Østli.
Sekretærarbeidet er utført av Bjørn Egeland.
- Viser ellers til egen årsrapport fra sekretær og årsregnskap fra kasserer.
KONTINGENTSATSER
Kontingent for 2013 (foreningenes kontingentsatser inn til NKF) har vært følgende:
Senior kr 450
Junior kr 300 Fam. kr 175 Fam.pakke kr 975 Ab./dir. kr 520
Kontingenten justeres hvert år. Forbundstinget 2013 vedtok kontingenten for 2014 slik:
Senior kr 475
Junior kr 320 Fam. kr 195 Fam.pakke kr 1060 Ab./dir. kr 550
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 2013, er det utenom de to Landsutstillingene, arrangert 26 åpne lokal- og fylkesutstillinger, samt 3 foreningsbedømmelser.
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 dyr har gått noe ned i forhold til 2012.
For å kunne gi publikum bedre resultatservice gikk forbundet høsten 2010 til innkjøp
av printer til bruk på utstillinger. Printeren er blitt brukt under flere landsutstillinger
og «katalogservicen» fungerer bra der hvor printeren er blitt benyttet.
Printeren utleies til utstillingsarrangører gjennom Datautvalget.
Konkurransen «Årets Utstiller» som ble igangsatt i 2008, har også i 2013 hatt en positiv innvirkning. «Årets Utstiller 2013» ble Tor Gillerholtmoen.
Konkurransen «Årets Utstillerforening» (sammenlagt for LUU-2012 og LU-2013), ble
vunnet av Askim med 1899,5p, nr 2 ble Rogaland med 1898,5p og nr 3 ble Indre Østland med 1898p.
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 gjennomfører publikumsvennlige arrangementer og utstillinger.
Samarbeid med andre organisasjoner er positivt.
Landsutstillingen/NM 2013, for voksne dyr
- ble som nevnt i innledningen, arrangert i Tønsberg, Messehall A, 21.-24. februar, et
samarbeid av 3 foreninger: Tønsberg KAF, Larvik&Sandefjord KAL og Grenland KAL.
Her var påmeldt 1230 kaniner i 39 raser, samt 12 produkter. Totalt deltok 145 utstillere
fra 18 foreninger og 41 førere deltok med 111 hoppekaniner.
Av vandrepokaler ble det utdelt 8 fra NKF, 25 rasepokaler, 1 for produkter og 1 for
hopping.
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Følgende personer kom på medaljeplasser:
1) Kai Kveten,
Askim
Blå Wiener 286,5 p.
2) Ingrid Harmens, Trøndelagen Alaska
286,5 p.
3) Bjørn Egeland, Rogaland Perle Ekorn 286,5 p.
Best in Show: Ingrid Harmens, Trøndelagen Alaska 96 p.
Vinner klasse E: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare 476 p.
Vinner klasse K: Hilde Krogedal, Rogaland, ullprodukter 96 p.
Juniorer:
1) Stein Halvor Haugo, Indre Østland, Stor Sølv svart
285 p.
2) Espen Klepaker, Larvik&Sandefjord, Belgisk Hare
284,5 p.
3) Sindre Bergsagel, Rogaland, Hermelin white zobel
284 p.
NM hopp: Kroket elite: Lise Marie Ernestus. Høyde elite: Helene Vadum Wilmann.
Kroket veteran: Irene Aaakeberg Dahlby. Kombi: Helene Vadum Wilmann.
Tønsberg Hoppeklubb sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.
Landsutstillingen/NM 2013, for ungdyr
- ble arrangert 1. til 3. november av Askim KAF og Sarpsborg KAF i Rakkestadhallen.
Her var påmeldt 825 ungdyr i 42 raser, 131 voksne dyr i klasse C og 4 produkter i klasse K. Det deltok 125 utstillere fra 18 foreninger og over 100 ekvipasjer i kaninhopping.
Følgende personer kom på medaljeplasser:
1) Jarluf Lomeland, Jæren&Sandnes, Hermelin hvit rødøyd 287,5 p.
2) Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare viltrød 287,5 p.
3) Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 287 p.
Best in Show: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare 96,5 p.
Vinner klasse C: Bjørn Egeland, Rogaland Perle Ekorn 96 p.
Vinner klasse K: Hilde Krogedal, Rogaland, ullprodukter 95 p.
Juniorer:
1) Ingvild Hovde, Larvik&Sandefjord, Tan svart
284,5 p.
2) Petter Trinterud, Indre Østland, Hvit Land
284 p.
3) Espen Klepaker, Larvik&Sandefjord, Dvergvedder viltgrå 284 p.
NM hopp: Lengde elite: Sara Furuseth Laugtug. Rett elite: Lise Marie Ernestus.
Rett veteran: Malin Hønnås. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
Sarpsborg Hoppegruppe sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.
Fremtidige Landsutstillinger
LU/NM for voksne dyr 2014 arrangeres i Letohallen, 20.-23. februar.
Foreningen Indre Østland 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-2013, ble følgende hedersbevisninger utdelt:
NKFs gullmedalje tildelt: Bjørn Hirstad.
NKFs nål med krans ble tildelt: Mona Jørgenrud, Henrik Erlandsen, Jørn Smith og
Mattias Gustavsson. Svensk forbunds «Silverkaninen» ble tildelt Bjørn Egeland.
På dansk LU ble Gullik Klepaker, Svein Clausen og Thormod Saue tildelt dansk forbunds sølvnål. NKFs sølvmedalje ble tildelt Grete Moskvil i mars.
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TIDSSKRIFTET
Medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl» kom i 2013 ut med 8 enkeltnummer alle utgivelser har vært med fargetrykk. Totalt ble innholdet for 2013 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 20 lokalforeninger tilsluttet NKF.
Pr 31.12.2013 står NKF registrert med totalt 721 medlemmer.
- Viser ellers til årsrappport fra sekretær med medlemsoversikt.
Kurs, utstillinger og god planlegging av aktuelle program til medlemsmøter, temasamlinger, 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 Havanaklubben, Norsk Vedderklubb og Norges Kaninhoppforening (NKHF). Klubbene
synliggjør 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 og regnskap 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 skjema. 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 viser et overskudd på kroner 41.190,16.
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IMPORTMULIGHETER
Å importere kaniner til Norge er mulig. Lover og regler for import fåes hos Mattilsynet, 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 konkurrere/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
2013 innmeldt 7 kurs, hvorav 4 er gjennomført:
Sørlandets KAL 1 kurs, Rogaland Hoppegruppe 2 kurs, og Rogaland KAL 1 kurs.
Totalt utbetalt fra Natur og Miljø, kroner 4.400.
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. Vi vil anbefale foreningene om å gjennomføre
kurs i Nordisk Kaninstandard, Kanin-oppdrett, Kaninhopping, Burbygging, Fargegenetikk og Utstillingsprogrammet (organisasjonslære er under oppjustering).
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. Dessverre ble siden
«hacket» og lå nede en tid. Takk til June Årøe for god hjelp til å rette opp siden og får
det meste på plass igjen. - Siden 2010 har vi også synliggjort oss på facebook.
Flere av lokalforeningene har også egne internettsider, hvor noen av dem er bra med
utfyllende informasjoner og opplysninger. En må vel få lov å legge til at hos en del er
det «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 områder. Det er inspirerende å se at unge som eldre har stor glede av kaninhold, samhold 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 2013 / Letohallen, 18. januar 2014
Gullik Klepaker, leder

/ Johnny Lyshaug, nestleder / Anne Lise Tvedt, styremedlem

Rolf Ludvigsen, styremedlem / Camilla Rosvold, varamedlem
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/

Bjørn Egeland, sekretær

Styrets arbeidsplan for 2014:
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).
*etter ønske fra NKHF er det endret i kombi, ved at både på LU/LUU blir «figur»

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 2013 Datautvalget
Utvalget har i 2013 bestått av:
Rolf Ludvigsen, Geir Nordvik og Line Clausen

Datautvalget har også i 2013 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.
Dataprogrammet har i 2013 vært i bruk på 28 utstillinger og 3 registreringsbedømmelser.
Printeren vår ble i år brukt på både LU og LUU.
Det kommer fremdeles noen innspill om ny funksjonalitet og det oppdages noen
småfeil som må korrigeres. En ny idé er å ha med i katalogen, pris på dyr som
er til salgs. Dette vil bli testet i 2014.
Samarbeidet mellom Datautvalget, NKF’s sekretær, NKF’s kasserer og Dommergruppen fungerer godt. Dette sikrer oppdaterte medlemslister, underlag for
fakturering etter utstillinger og kvalitetskontroll.
Internettverktøyet Filemail brukes til å sende ut databaser, og for retur av databaser etter endt utstilling. Det fungerer veldig bra.
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.
Det er også viktig at alle arrangører returnerer data etter avholdt utstilling/bedømmelse så raskt som praktisk mulig.

Larvik 01.01.2014 - Rolf Ludvigsen, leder
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Årsrapport for Importutvalget 2013
Importutvalget har 2013 bestått av
Ivar Østli (leder), Tor Gillerholtmoen og Gullik Klepaker

Importutvalget har i 2013 mottatt 5 henvendelser på telefon og mail.
Henvendelsene har i hovedsak omhandlet generelle regler for import fra
Norden.
Ellers har Importutvalget i 2013 behandlet og innvilget en søknad om importstøtte av Kjemperaser på kroner 1000 av Tysk Kjempeschecke.
Mattilsynet har etter henvendelse fra Importutvalget bekreftet at det ikke er
noen planer om å endre dagens regler for import av kaniner.
Importutvalget har ellers abonnert på nyhetsbrev fra Mattilsynet om dyr og
dyrehold som blant mye annet inneholder import og eksport av dyr.
Det er generelt importforbud til Norge, dvs. at all import må utføres etter dispensasjon med godkjennelse fra Mattilsynet.
For å opprettholde denne muligheten er det derfor viktig at alle er sitt ansvar
bevist.
All import, både privat og komersiell, må gjøres i henhold til Mattilsynets lover
og regler, inkludert minst 30 dagers hjemmekarantene.

Gran, 13.01.2014
Ivar Østli, leder
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Årsmelding 2013 fra
PR- og informasjonsutvalget
PR- og informasjonsutvalget har i 2013 bestått av:
Bjørn Egeland, leder, Elina Jokinen, Siw Kvam, Kristin Berg,
Rune Breistrand, Anne Lise Tvedt og Aina Magnus.

INFORMASJONS-STAND
Våre to store billedplakater/«roll-up-system», synliggjør NKF s stand.
På begge landsutstillinger, LU i Tønsberg i februar og LUU i Rakkestadhallen i
november, er det rigget til stand med info billedplakatene og mye materiell.
TK og info-brosjyren, «KANINER - en levende hobby», er folk interessert i og
tar rikelig med seg, både på landsutstillingene og øvrige arrangementer.
Utvalget må utvides med flere kaninentusiaster som brenner for PR og Info,
for å få en bedre «utstråling» av våre stands der vi har muligheter, samt at flest
mulig personer fungerer som PR- og info-ansvarlige i sine regioner.
NKF PÅ INTERNETT og FACEBOOK
NKFs hjemmeside og Facebook, er underlagt PR- og informasjonsutvalget.
Kristin Berg har hatt ansvar for NKFs hjemmeside i 2013.
Dessverre ble vår internett-side «hacket» i sommer og lå nede en stund. Noe
«forsvant» også da, men det meste er kommet på plass igjen ettet hvert.
Utbedring av hjemmesiden måtte dermed tas, og den fikk også et nytt design.
En stor takk går her til June Årøe som var til god hjelp i denne oppryddingen.
Hvis det er medlemmer som kan være med på å bidra til at NKFs hjemmeside
kan bli bedre, eller har nye ideer, så vennligst ta kontakt.
BROSJYRER og PLAKATER
Informasjonsbrosjyren, «KANINER - en levende hobby», finnes på lager.
Alle nummer av TK de siste år er også på lager. For dere som trenger materiell
til stands på arrangementer og utstillinger, vær vennlig å ta kontakt.
Utstillingsplakater er det noen få av på lager.
Burbygging, eller «kaninens bolig», med burtegninger, beskrivelser og forslag
til mål/størrelser, samt bilder av forskjellige bur og staller, er tilgjengelig elektronisk (som PDF-fil) på NKFs internett-side, under menyen; «Nedlastinger».
KURS
I TK gis det oppfordringer om å avholde kurs. I 2013 ble det heller ikke økning.
Vi MÅ bli flinkere til å avholde kurs når det er en slik tilskuddsordning via
Natur og Miljø. Disse kurs er enkle å gjennomføre på medlemsmøtene.
Sandnes, 31.12.2013 - Bjørn Egeland
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Årsmelding for Sportsutvalget 2013
Sportsutvalget har i perioden bestått av følgende:
Leder: Johnny Lyshaug
Pokalansvarlig: Anne Mette Klepaker
Championatansvarlig: Anne Bjerkeli Nguyen
Medlemmer: Karoline Klepaker, Svein Clausen, Ivar Østli
Marit Jørgenrud som tidligere var medlem av utvalget har gitt beskjed om
at hun ikke har mulighet til å fortsette i utvalget. Sportsutvalget takker
Marit for den gode jobben hun har lagt ned for utvalget.
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 2013 ble Tor Gillerholtmoen med 204 p.
Nr 2 ble Bjarne Øygard med 168 p., og nr 3 ble Bjørn Egeland med 167 p.
Hele 59 personer har fått poeng i årets konkurranse, noe som viser at det sitter
medlemmer rundt omkring i Norge med meget gode dyr.
Vi starter med samme regler for konkurransen i 2014.
Konkurransen Årets Utstillerforening ble i sesongen 12/13 vunnet av Askim og
omegn KAF. Første del av konkurransen 13/14 ble vunnet av Askim og omegn
KAF. Her er resultatene veldig jevne så konkurransen er helt åpen.
Sportsutvalget håper alle foreninger blir med i denne 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 det vært en gledelig økning i 2013.
Hele 40 Championater er sendt ut dette året. Vi oppfordrer de som har kaniner
som har oppnådd kravet om Championat søker om dette.
Nye vandrepokaler/krus:
Det er satt opp igjen 4 Rasekrus som var gått til odel og eie i 2013. Disse er Blå
Wiener, Thyringer, Perle Ekorn og Hermelin. Videre gikk pokalene for vinner
LUU/NM og beste Hann ut på LUU/NM i 2012. Ny pokal for Vinner av
LUU/NM er kjøpt inn. Pokalen for beste Hann ble gitt tilbake av vinneren Kai
Tveten som ønsket og sette denne opp igjen. Vi takker Kai Tveten for dette.
Sportsutvalget vil takke for ett godt sportslig år i 2013, 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 2014.
Hobøl, 04.01.2014 - For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug, leder
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Årsmelding Standardutvalget 2013
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)

I løpet av 2013 har ikke utvalget hatt fysiske møter, men vi har hatt en god
dialog på telefon, epost og når vi møtes ute på oppdrag.
Nordisk standardkomite vedtok i Moss i februar 2010 at Standarden ikke skal
endres, bortsett fra eventuelle nye raser, før i 2015. Det er Sverige som
innkaller til neste møte.
Vi har fått oversendt et forslag om å innføre en ny konkurranseform i
rangeringslisten for enkeltdyr, stammer og grupper. Vi har bestemt at det er
behov for å se på listen som den foreligger, og eventuelt foreta justeringer etter
at halvpoeng ble innført.
Ellers har det ikke vært andre saker å referere.

Skien, 31.12.13
for Standardutvalget
Svein Clausen
leder
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Årsmelding fra Ungdomsutvalget for 2013
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 2013 har Ungdomsutvalget fungert som et bindeledd mellom
NKF og Norges Kaninhoppforening (NKHF). Vi har blitt kontaktet av en god
del enkeltmedlemmer og foreldre på grunn av ulike problemstillinger, mest
angående det sosiale miljøet i deler av landet. Dette er et stort og vanskelig arbeid som vi håper kan vektlegges av både NKF og NKHF i det kommende året.
Det har vært arrangert en Ungdomskonferanse i 2013.
Konferansen fant sted under LU/NM for Rasekaniner og NM i Kaninhopping
fredag 22. februar i Tønsberg.
Kanindommer Piet van Lune fra Nederland snakket om hvordan han arbeider
med avl og sine kaniner. Piet van Lune og Svein Clausen gikk også inn på
bedømmelse og hva som vektlegges forskjellig i Europa-standarden og den
Nordiske standarden.
Utvalget jobber for at vi kan få til en konferanse også under LU/NM-2014 i
Letohallen.
Utfordringen er å finne tid og mulighet under et stramt utstillings- og hoppeprogram.

Leksvik 10. januar 2014
Camilla Rosvold
Leder
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Årsmelding Stambokkontoret 2013
Stambokkontoret har i 2013, som forrige år, fått alle utstillingsresultater digitalt.
Databasen inneholder nå i overkant av 45000 kaniner og drøyt 90000 bedømmelser. Det er et ønske at enda flere blir bevisst stambokas verdi og fyller ut
korrekte opplysninger 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 2013 påmeldt 6501 katalognummer fordelt på 190 varianter.
Det har vært arrangert 28 utstillinger og 3 registreringsbedømmelser.
Dette er 771 katalognummer færre enn forrige år.
To dyr er tildelt 96,5p og 45 er tildelt 96p. Det er stilt ut flest Hermelin med 1114
dyr, fulgt av Dvergvedder med 597 og Tan med 460.
Det er i 2013 solgt 170 stamtavler, nesten en dobling fra 2012.
Salg av stamtavler på LU har vært populært, og er lettvint for utstillere som
skal selge, eller har kjøpt dyr. De fleste stamtavlene sendes nå som PDF pr mail.
Det har vært godt mottatt og sparer porto og tid.
Fra statistikken kan nevnes følgende gode utstillingsresultater i 2013:
Rase

95

95,5 96

Belgisk Hare

82

30

4

Tan

120

50

9

Perle Ekorn

73

19

9

Hermelin

168

36

7

Liten Sølv

67

18

3

Zobel

50

13

2

Alaska

34

13

2

Liten Wiener

32

6

2

7

3

2

Hvit Land

44

12

1

Dvergvedder

62

6

1

Liten Tysk Vedder 12

6

1

Angora

1

1

Rex

17

New Zealand Red 9

96,5
2

1

Blå Wiener

15

14

Thyringer

36

5

Liten Havana

26

4

Dverghare

23

4

Fransk Vedder

21

3

Larvik 01.01.14, Rolf Ludvigsen, Stambokfører
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Årsrapport 2013 - Tidsskrift for Kaninavl
REDAKTØR: Bjørn Egeland.
UTGIVELSER: NKFs medlemsblad, Tidsskrift for Kaninavl (TK), har i 2013
blitt utgitt med 8 nummer. Sideantallet er øket til 48 sider i noen nummer.
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 dekninger av våre landsutstillinger.
4: Tekst og bilder fra spesialklubbene.
ARBEIDSPLAN for 2014:
Antall utgivelser for 2014 er i arbeidsplanen til NKFs styre, satt opp med 8
utgivelser. Bladets utforming og innhold fortsetter i samme «spor».
3 av de 8 nummer vil ubli utgitt som 48-sidig blad, som da vil dekke inn de
«tapte» sider, i forhold til 10 utgivelser pr år.
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 utstillinger. Takk til dere medlemmer som i 2013 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, 31.12.2013 - Bjørn Egeland, redaktør
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Norges Kaninavlsforbunds Dommergruppe

Årsmelding fra 01.01.2013 til 31.12.2013
Styret har bestått av følgende i år 2013
Leder:
Thormod Saue
Nestleder/Kasserer:
Geir Nordvik
Sekretær:
Odd Einar Lundervold
Varamann:
Jan Erik P. Baller
Representant m/vara til Tinget 2013: Thormod Saue / Svein Clausen
Representant m/vara til St.komiteen: Thormod Saue og Gullik Klepaker /
Geir Nordvik
Revisor m/vara:
Sturle Skeidsvoll / Johnny Lyshaug
Dommergruppen har i 2013 bestått av 14 dommere.
Det ble avholdt Dommerkonferanse i Mysen, hvor Askimforeningen stod som
teknisk arrangør. Bedømmelsen og fagoppdateringene ble holdt i bygg i tilknytning til travbanen og overnatting på et gammelt nedlagt fort like i nærheten.
Middag ble avholdt på Askimkroa. Dommergruppa retter en stor takk til de
lokale som hjalp med organiseringen.
Det har i løpet av året blitt 101 oppdrag fordelt på 28 utstillinger, derav 1 klubbmesterskap. I tillegg kommer 4 reg.-bedømmelser.
Bedømmelsesoversikt, kalenderåret 2013
Dommer:
Thormod Saue
Svein Clausen
Jan Erik P. Baller
Svein Lundgren
Sturle Skeidsvoll
Gullik Klepaker
Johnny Lyshaug
Kjell Helge Jåtun
Per Egil Hagen
Bjørn Egeland
Odd Einar Lundervold
Tor Gillerholtmoen
Geir Nordvik
Snorre Jacobsen
Kjell Carnbrand
Erik Rasmussen
Jan Mortensen
Jørn T. Schmidt

Bedømt:
10
7
7
5
8
3
7
5
7
5
6
7
7
6

Reg-bed:
2
1
1

Overd.:
5
2
3
1
2
1
2
3
3
1
1
1

2
1
1
1

Utland:
6
1

1
1
2

1

Totalt:
16
10
8
5
9
4
8
5
9
5
6
8
7
6
2
1
1
1
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Affe Hedlund
Kaj Mikkelsen
Glenn Larsson
Markus Hagstrøm

3
1
1
1
101

3
1
1
1
4
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12

117

Dommerelever:
Ingen elever for øyeblikket, men styret arbeider kontinuerlig med saken.
Styremøter:
Det ble ikke avholdt styremøter i 2013. Det er blitt sendt mange mailer og tatt
flere telefonsamtaler.
Dommerkonferanse:
Det ble avholdt Dommerkonferanse og Askim var teknisk arrangør. Lokalene som
ble stilt til disposisjon var på Momarken Travbane. Bespisningen på konferansen
ble foretatt i et gammelt nedlagt militært fort som var overtatt av sivile og ble nå
bl.a. driftet som bespisning/selskapslokale med overnatting. Takk til Johnny og
Jan Erik for anskaffelse av lokaler og tilrettelegging, samt Anne Nguyen for fantastiske lunsjer. Middag ble foretatt på Askimkroa.
På søndagen ble det holdt seminar med både Løvehode og Rex.
Representasjon:
Thormod og Gullik representerer gruppen i Standardkomiteen.
Annet:
Dommergruppen hadde sendt inn noen presiseringer i lovverket til Tinget. Disse
ble godkjent. Det ble også vedtatt å øke dommeravgiften fra kr 5 til kr 7,50 pr katnr
uten innsigelser. Dommergruppen vil fra 2014 gå tilbake til «gammel» modell med
å ha årsmøte/regnskapsår på høsten (enten på dommerkonferanse eller LUU),
dette fordi tidspresset på dommere i forbindelse med LU er så stort pr i dag og
for at Tinget skal få de siste tallene fra dommergruppa.

For dommergruppen

Odd Einar Lundervold
sekretær

Årsmelding og regnskap behandles på Dommergruppens årsmøte under LU-2014
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Regnskap for NKFs Dommergruppe 2013
Inntekter
Dommeravgifter
Renter

Utgifter

kr 39 412,50
kr
463,86

Dommerkonferansen
Gaver
Materiell
Kontingent
Gebyrer
Annet
Sum utgifter

kr 27 987,33
kr
939,80
kr 1 120,00
kr
450,00
kr
40,00
kr
530,00
kr 31 067,13

Overskudd

kr 8 809,23

Sum

kr 39 876,36

Inngående bal./ bankkonto
Overskudd
Utgående bal./ bankkonto

kr 23 456,37
kr 8 809,23

Sum

kr 32 265,60

kr 39 876,36

kr 32 265,60
kr 32 265,60

Sandnes, 13.01.14. - Geir Nordvik, kasserer

Revisors beretning
Regnskap for Dommergruppen 2013
Regnskapet er gjennomgått og funnet i orden.
Føring av regnskapet er gjort etter god regnskaps skikk. Bankinnskudd og kasse
stemmer med oppgitt i regnskapet.
Økonomien til dommergruppen er blitt mye bedre etter økning av dommeravgiften fra 5,00 kroner til 7,50 kroner per utstilte dyr. Dette fører til at Dommergruppen kan opprettholde en dommerkonferanse pr år.
Dommerkonferansen i 2013 ble gjennomført på rimeligst måte etter grundig
planlegging fra Dommergruppens styre, samt kjempeinnsats fra lokal forening
og medlemmer i Østfold.
Grunnet et stadig minkende antall utstilte dyr, må en også i 2014 planlegge en
dommerkonferanse med en ramme på ca. 35.000 kroner for å få regnskapet i
balanse.
Jeg anbefaler dommergruppen å godkjenne regnskapet for 2013.
Bruvoll 20.01.14

Sturle Skeidvoll - Revisor
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Årsmelding 2013
Alaska og Havana-klubben
Styret har i 2013 bestått av:
Leder: Anne Mette Klepaker
Kasserer: Rolf Ludvigsen
Sekretær: Anne Bjerkeli Nguyen
Styremedlem: Oddmund Veka
Redaktør: Affe Hedlund

Årsmøtet ble som vanlig holdt under LU, denne gang i Tønsberg.
Årsmøtesakene ble gjennomgått uten disputter.
To raser i samme klubb, kaniner i sort og brun smoking er en suksess. Rasene
som klubben omfatter er fortsatt høyt oppe på premielistene. Begge raser er
utstilt i omtrent samme antall som i fjor. Klubben har mange stabile oppdrettere, det lover godt for rasenes kvalitet også i fremtiden.
Representant på forbundstinget var Oddmund Veka.
Det ble bestilt nye flotte Havanabrune collegegensere med stilig trykk. Mange
medlemmer benyttet muligheten til å profilere seg med svensk kvalitetsvare
designet av Affe Hedlund.
Vi er pr. 31.12.13; 25 medlemmer, 4 mer enn i fjor. Det er ikke holdt ordinære
medlemsmøter eller styremøter men holdt kontakt gjennom utstillingssesongen, post og telefon.
Black Mail er kommet elektronisk fra Affe Hedlund.
Klubben deler ut sine flotte sløyfer på LU/LUU. Disse gikk i 2013 til:
LU Sverige:
Alaska:
Affe Hedlund
Havana:
Gøran Andersson
LU/DM Danmark: Alaska:
Havana:

Niels Hansen
Bent Jensen

LU/NM Norge: Alaska:
Havana:

Ingrid Harmens
Tore Askeland

LUU: Her må leder bekjenne at hun glemte å henge opp medbrakte sløyfer!
Beklager til de som ble rammet!
Alaska:
Johnny Lyshaug
Havana:
Oddmund Veka
Syrrist, 13.01.14. - Anne Mette Klepaker, leder
Årsmelding vil bli lagt fram til godkjenning på årsmøtet, Letohallen, lørdag 22.02.2014
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Årsmelding 2013 - Norsk Angora
Styret i Norsk Angora har i 2013 bestått av:
Leder: Hilde Krogedal, Rogaland Kal
Nestleder: Venche Frøland, Haugaland Kal
Sekretær: Jonette S Myrbostad, Nord-Trøndelag Kal
Kasserer: Hilde Krogedal, Rogaland Kal
Styremedlem: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag Kaf
1. Varamedlem : Hilde Haukeli, Sørlandet Kal
2. Varamedlem: Bente Torland, Sørlandet Kal
Webansvarlig: Silje Solberg Rudland, Drammen Kaf

NORSK ANGORA

I 2013 var vi til sammen 19 medlemmer i Norsk Angora.
Norsk Angora har avholdt stand ved LU/NM og LUU/NM, samt at medlemmer har fremmet Angora ved mindre tilstelninger. I år har vi ikke avholdt noen
sommersamling. Medlemmer har stilt ut Angoraer og produkter på flere utstillinger i løpet av året. Sølvskjeer ble utdelt ved landsutstillingene.
LU/NM 2013 gikk skjeene til:
LUU/NM 2013:
Beste hvite dyr: Bente Torland
Beste hvite dyr: Hilde Krogedal
Beste farga dyr: Hilde Krogedal
Beste farga dyr: Bente Torland
Beste produkt: Hilde Krogedal
Beste produkt: Hilde Krogedal
Norsk Angora har fått en flott hjemmeside – www.norskangora.com – hvor
medlemmer av Norsk Angora har egne medlemssider som er passordbeskyttet.
På medlemssidene er det lagt ut ei hel bok om Angoraen, samt flere gode artikler
om kaniner generelt. En spesiell takk til vår webmaster, Silje Solberg Rudland,
som har gjort en kjempejobb med den nye hjemmesiden.
Norsk Angora ble kontaktet av magasinet Det Nye som ønsket å ha med en
Angorakanin på forsiden på årets siste utgave. Redaktøren selv stilte opp naken
sammen med en av våre medlemmers Angora, et ferskt medlem ved navn Lisa
Råket, og hun dro til Oslo på meget kort varsel med en av sine madagaskarfargede damer. Regnskapsmessig fikk vi et lite overskudd dette året.
Arbeidsplan for Norsk Angora 2014:
Vi vil påse at vedtekter følges og fremme angoraavlen.
Vi vil fortsette med å dele ut sølvsjeer på LU/NM og LUU/NM
Vi planlegger å ha stand på LU/NM og LUU/NM med klipping, spinning, salg
av hefter, pins, produkter og annet aktuelt.
Vi skal avholde årsmøte på LU/NM 2014.
Vi vil avholde styremøter ved behov, gjerne uten og fysisk møtes.
Vi er i gang med planer om å avholde sommersamling i forbindelse med sommerutstillingen på Nes med aktuelle kursaktiviteter ut i fra ønsker og behov.
Vi vil oppfordre til deltakelse på utstillinger både med kaniner og produkter.
Jonette Sulen Myrbostad, Sekretær
Årsmeldingen legges fram til behandling på årsmøtet under LU/NM i Letohallen
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Årsmelding 2013
Norsk Vedderklubb
Årsmøtet i Norsk Vedderklubb for 2013
ble avholdt på Quality Hotel Tønsberg
lørdag 23. februar. 6 medlemmer møtte fram.
Styret har dette året vært: Torgeir Vestenfor, leder, Roy Wilhelmsen, nestleder,
Kristin Berg, sekretær og Elin Stangeland, kasserer.
Det har ikke vært noen styremøter dette året, men vi har hatt jevnlig og god
kommunikasjon på mail, telefon, og vi har møtt hverandre på utstillinger.
Medlemstallet er nå 18 stk, en gledelig oppgang fra de foregående år.
Formannen i Den Danske Vædderkaninklub har i løpet av 2013 blitt medlem
i Norsk Vedderklubb.
Norsk Vedderklubb har dette året fått flott hjemmeside, vi er i tillegg på facebook. Takk til Roy Wilhelmsen for godt arbeid med dette.
Mange av våre medlemmer er svært aktive i utstillingssammenheng, både
antall dyr og kvaliteten på disse går rett vei.
Våre medlemmer har både vunnet klasser og hatt best i motsatt.
Når det gjelder å delta på stands og aktivitetsdager for å fremme hobbyen
med kaniner, kan vi alle gjøre ennå mer.
Norsk Vedderklubb sine vandrepokaler gikk til:
Beste rasetypiske vedder: Oddvar Stangeland Liten Tysk Vedder
Beste Fransk Vedder 1,0: Geir Vidar Asgrimplass
Beste Liten Tysk Vedder 1,0: Oddvar Stangeland
Beste Fransk Vedder 0,1: Kristin Berg
Beste Liten Tysk Vedder 0,1: Oddvar Stangeland
Beste Dvergvedder 0,1: Helene V. Wilmann
Den Danske Væderklub pokal: Helene V. Wilmann.
NKF sine vandrepokaler:
Beste BK/FV 1,2: Geir Vidar Asgrimplass til odel og eie
Rasekrus Fransk Vedder: Torgeir Vestenfor
Rasekrus Liten Tysk Vedder: Oddvar Stangeland
Rasekrus Dvergvedder: Helene V. Wilmann
Torgeir Vestenfor, leder

Årsmeldingen legges fram til behandling på årsmøtet under LU i Letohallen
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Årsmelding 2013 - Norges Kaninhoppforening
Årsmøtet 2013 valgte dette styret for 2013:
Leder: Tonje Søfteland
Nestleder: Camilla Venger
Sekretær: Aina Magnus
Kasserer: Hege Spjelkavik
Styremedlem: Mari Myksvoll
Vara 1: Beate Sørland. Vara 2: Annette Floen
Øvrige verv:
Dommerkomité: Camilla Rosvold, Anne Duvsethe og Camilla Venger
Reglementskomité: Annette Floen, Heidi Huseby og Lise Marie Ernestus
Valgkomité: Jorunn Egner, Hallgjerd Seim Paulsen og Kristina Marie Salte Lura
Gårdsnavnsansvarlig: Hege Spjelkavik. Importansvarlig: Hege Spjelkavik
Listeansvarlig: Lise Marie Ernestus
NKHF tar ikke inn medlemskontingent. Vi har ikke en aktuell oversikt over hvor mange
hoppere det er i NKHF for øyeblikket.
Aktive klubber: Østlandet: 9 klubber. Trøndelag: 3 klubber. Vestlandet: 4 klubber.
Styremøter: Det er ikke blitt avholdt styremøter i året 2013, men styret har holdt kontakt
på mail, telefon og på styreforumet på NKHFs forum.
Dommerkonferanse: Dessverre ble det ikke avholdt dommerkonferanser i 2013.
Foreningens hjemmeside: Vi har hatt og har fremdeles en dyktig webansvarlig som oppdaterer så godt hun kan. Forumet til NKHF har derimot vært flittig brukt av foreningens
medlemmer. Her finner man alle innbydelser til arrangementer, i tillegg til informasjon
fra styret, dommergruppa og mye mer.
Registreringssystemet: Registeret som ble tatt i bruk i 2009 har vært i bruk hele året.
Registeret over importerte kaniner som ble tatt i bruk i midten av 2012 er vært i bruk hele
året og fungerer fint.
To tidtakere under bedømming: Vi fikk i våres inn en sak ang å presisere reglementet om
to tidtakere i reglementet, da det som stod kunne tolkes på to forskjellige måter.
Styret valgte å presisere regelen slik at to tidtakere måtte benyttes frem til årsmøtet. Dette
har blitt praktisert så godt det lar seg gjøre i alle klubber.
Investeringer: Ny ekstern harddisk til listeansvarlig 500 kr.
Styrets arbeidsplan for 2014:
Avholde årsmøte under LU/NM 22. februar 2014.
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 for kaninhopping.
Skape anledninger hvor kaninhopping blir synlig på TV/i pressen.
Styret i NKHF v/Aina Magnus. Årsmeldingen vil bli lagt fram på foreningens årsmøte
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Årsrapport for 2013 fra NKFs sekretær
Registrering av medlemmer:
Størstedelen av arbeidet består av å legge inn alle NKFs medlemmer og ajourføre 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 velkomst-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 medlemssystem. Medlemmene må bli flinkere å melde om adresse-endring.
Styrearbeid:
Sekretær utarbeider saksliste til styremøtene i samarbeid med leder.
I 2013 har det utenom styremøtene vært saker og henvendelser vedr. virksomheten innen kaninhopping.
Henvendelser:
En god del e-post-henvendelser har det blitt også i 2013. Hovedsakelig er dette
fra enkelte medlemmer, hvor det går på spørsmål om råd og vink omkring
kaninhold, utstillinger og diverse annet.
Noen postpakker med info-materiell utsendes, samt overleverer en del materiell
til foreninger på LU/LUU, som ønsker brosjyrer og tidligere TK-utgaver.
Utstillingsplakater og blanke bedømmelseskort er også utsendt.
En god del «ikke-medlemmer» kommer med spørsmål, og det handler for det
meste om: Kjøp og salg, medlemskap, burtyper, bursystem, kaninhold i «større
sammenheng», feriehjelp, samt mange andre spørsmål.
Litt statistikk og tall:
I 2011 ble vi totalt 861 medlemmer, hvorav 188 var helt nye - og 36 av disse ble
innmeldt i perioden 1.10.-31.12.-2011.
I 2012 ble vi totalt 817 medlemmer, hvorav 181 var helt nye - og 37 av disse ble
innmeldt i perioden 01.10.-31.12.-2012.
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.
(viser ellers til foreningsoversikt på neste side)

Sandnes, 11.01.2014 - Bjørn Egeland, sekretær
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Medlems-/ foreningsbarometer pr 31.12.2013
Forening

Totalt

Senior

Junior

Fam.

Jæren og Sandnes

82

36

19

28

Sarpsborg

74

30

15

29

Nord-Trøndelag

66

19

20

27

Trøndelagen

65

31

8

26

Indre Østland

56

39

10

7

Askim

44

26

6

12

Tønsberg

44

17

21

6

Rogaland

42

16

19

7

Bergen

36

23

7

6

Haugaland

33

16

11

6

Sørlandets

32

24

2

6

Drammen

28

19

4

5

Møre og Romsdal

21

12

3

6

Larvik og Sandefjord

18

11

4

3

Sogn og Fjordane

18

13

2

3

Oslo og Akershus

15

13

2

Grenland

13

11

Eidsvoll

12

9

1

2

Glåmdal

11

6

4

1

Aurskog / Høland

6

3

3

Norsk Angora

2

2

Direkte medlemmer

3

3

Sum

721

379

Utvekslingsblader

30

31

2

160

182

Regnskap 2013 - Norges Kaninavlsforbund
2012
regnskap

2013
regnskap

2013
budsjett

Medlemskontingent
Annonser i Tidsskrift
Materialsalg, overskudd
Bruk av utstillingsprogram
Moss Kaf. (avsluttet 31.01.08)
Salg dataprogram til Finland
Annet (kr 4.462 er inntekt printer)
Renteinntekt

248 975
53 793
7 862
36 355

236 500
52 816
7 435
32 505
24 308

250 000
55 000
8 000
40 000
24 308

24 800
7 514
10 478

10 832
10 475

5 000
10 000

Sum Inntekter

389 777

374 871

392 308

Godtgjørelser
(note 1)
Administrasjon
Forbundsstyret
Gjester/representasjon
Forbundstinget
Fortjenestemedaljer og gaver
Trykking Tidsskrift inkludert porto
Andre driftskostnader (note 2)
Diverse kostnader

60 000
1 440
35 344
3 640
3 146
11 510
201 500
35 687
2 863

60 000
2 046
26 861
13 880
3 700
3 105
194 000
27 175
2 913

60 000
3 000
47 000
12 000
5 000
10 000
193 500
40 000
3 000

Sum Kostnader

355 130

333 681

373 500

34 648

41 190

18 808

Inntekter

Kostnader

Overskudd

Note 1: Godtgjørelser
Redaktør
Kasserer
Sekretær

20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000

Sum

60 000

60 000

Note 2: Andre driftskostnader
Importutvalget: Importstøtte til medlemmer
PR- og Info: Utsendelse reklamemateriell
PR- og Info: Trykking infobrosjyrer
Sportsutvalget: Premier og medaljer
Rasepokaler / vandrepokaler
Gravering vandrepokaler
Europaforbundet
Tilskudd til LU/NM + LUU/NM
Kostnad printer

2 675
851
12 475
4 483

1 000
530
1 875
4 859
861
4 129
851
10 890
2 179

35 687

27 175

950
14 253

Sum andre driftskostnader
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60 000

40 000

Norges Kaninavlsforbund
Balanse pr 31.12.2013
EIENDELER:
Innkjøpte varer for videresalg

48 483,46

Kundefordringer

8 933,00

Kundefordringer materialsalg

4 814,00

Bankinnskudd 5104.05.16763

30 638,32

Bankinnskudd 5104.71.04045 (høyrente) 434 006,52
Sum eiendeler

526 875,30

EGENKAPITAL:
Udisponert årsresultat

- 41 190,16

Annen egenkapital

- 465 153,84

Sum egenkapital

- 506 344,00

GJELD:
Leverandørgjeld

- 20 531,30

Sum kortsiktig gjeld

- 20 531,30

Sum egenkapital og gjeld

- 526 875,30

Letohallen, 18.01.2014

Gullik Klepaker, leder

Anne Lise Tvedt, styremedlem

Johnny Lyshaug, nestleder

Rolf Ludvigsen, styremedlem
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Ivar Østli, kasserer

Camilla Rosvold, varamedlem

Revisors beretning
Regnskap for NKF 2013
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 skal ha ros for et godt og oversiktlig regnskap. Styret har i perioden
begrenset utgifter for drift, ettersom det også i 2013 har vært reduksjon i antall
medlemmer i NKF. Dette for å hindre underskudd.
Forbundet får et overskudd på 41.190 kroner i 2013.
Etter gjennomgang av regnskapet skal Forbundet nok en gang ha ros for nøktern drift av Forbundet.
NKF fikk i 2013 en ekstraordinær inntekt på 24.308 kroner. Dette var overføring
fra kassabeholdning fra Moss Kaf., avsluttet 2008.
NKF har fortsatt en fornuftig økonomi. Styret prioriterer å beholde aktiviteten
på avlsarbeid og medlemsverving også i budsjettene 2014 og 2015. Dette er
en fornuftig og viktig prioritering da medlemskontingenten er hovedinntekten
for forbundet.
Ut i fra økonomien bør styret overveie å bruke ennå større midler på medlemsverving, da utvikling med nedgang av medlemmer har fortsatt også i 2013, på
tross av tiltak.
Jeg anbefaler forbundstinget å godkjenne regnskapet for 2013 og budsjettet
for 2014.

Bruvoll 20.01.14

Sturle Skeidsvoll
Revisor
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Rapport 2013
- fra Kontrollkomiteen
Kontrollkomitéens medlemmer har jevnlig fått tilsendt referat fra forbundsstyrets møter.
Vi har også fått innsikt i mailer som har gått mellom forbundsstyret og andre
klubber innenfor NKF.
Det er blitt oversendt årsregnskap.
Det har i 2013 blitt avholdt 3 styremøter.
Tidsskriftet har kommet ut med 8 nummer. Tidsskrift for Kaninavl holder høy
standard og er veldig godt likt av medlemmene.
Medlemstallet fortsetter å synke nedover og dette vil slå kraftig ut på økonomien siden medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden til forbundet.
NKF i alle ledd bør ta dette alvorlig og om mulig sette inn enda flere tiltak
både til å rekruttere nye medlemmer og til å sørge for å beholde de medlemmene vi har.
Regnskapet for 2013 viser et solid overskudd på kr 41.190,16.
Dette er et flott resultat som viser at styret har god kontroll på økonomien.
Kr 24.308,00 var ekstraordinære inntekter på grunn av avslutning av Moss Kaf.
Kontrollkomitéen har i 2013 blitt bedt om å komme med en konkret tilbakemelding angående et tilfelle i NKHF der det ble utstedt karantene av ulik
lengde for en dommer, en hoppeklubb og tre individuelle deltakere.
Kontrollkomitéen ser på dette som en uheldig sak for alle involverte parter, men
kan ikke finne feil i saksgangen.
Kontrollkomitéen ønsker igjen å understreke viktigheten av å holde en god tone
og jobbe for et godt miljø blant medlemmene.
Vi ønsker å berømme styret for en flott jobb i året som gikk.

Torbjørn Frøland

Ingrid Høien
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Per Jacob Kløvstad

Norges Kaninavlsforbund
- styrets forslag til budsjett for 2015
2013
regnskap

2013
budsjett

2014
budsjett

2015
budsjett
forslag

Inntekter
Medlemskontingent
Annonser i Tidsskrift
Materialsalg, overskudd
Bruk av utstillingsprogram
Moss KAF, avsluttet 31.01.08
Andre inntekter
Renteinntekt

236 500
52 816
7 435
32 505
24 308
10 832
10 475

250 000
55 000
8 000
40 000
24 308
5 000
10 000

255 000
55 000
8 000
40 000

255 000
55 000
8 000
40 000

5 000
10 000

5 000
10 000

Sum inntekter

374 871

392 308

373 000

373 000

Godtgjørelser
Administrasjon
Forbundsstyret
Gjester/representasjon
Forbundstinget
Medaljer og gaver
Trykking Tidsskrift inkl.porto
Andre driftskostnader
Diverse kostnader

60 000
2 046
26 861
13 880
3 700
3 105
194 000
27 175
2 913

60 000
3 000
47 000
12 000
5 000
10 000
193 500
40 000
3 000

60 000
3 000
47 000
12 000
5 000
10 000
193 500
40 000
3 000

60 000
3 000
40 000
12 000
5 000
10 000
196 000
40 000
3 000

Sum kostnader

333 680

373 500

373 500

369 000

41 190

18 808

- 500

4 000

Kostnader

Overskudd/-underskudd

Kontingent 2015:
Senior kr 490

Junior kr 330

Fam. kr 200

Abonnement /direkte kr 570
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Fam.pk. kr 1090

Dagsorden, pkt. 11:
Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

1) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2014:
Ingen søknader foreligger

2) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2015:
Ingen søknader foreligger

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2015:
Ingen søknader foreligger
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Valgkomiteens forslag/innstilling
for Forbundstinget 21.02.2014:
Styret:
1) Leder:

Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord - 1 år, gjenvalg

2) Styremedlem: Johnny Lyshaug, Askim - 2 år, gjenvalg
3) Styremedlem: Geir Hovde, Oslo og Akershus - 2 år, ny
styremedlem Rolf Ludvigsen, Larvik og Sandefjord, ett år igjen av perioden
styremedlem Odd Einar Lundervold, JærenogSandnes, ett år igjen av perioden
4) Nestleder: Velges av Forbundstinget blant de 4 styremedlemmene
Varamedlemmer:
5) 1. varamedlem: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag - 1 år, gjenvalg
6) 2. varamedlem: Geir Nordvik, Jæren og Sandnes - 1 år, gjenvalg
7) 3. varamedlem: Kristin Harmens Berg, Trøndelagen - 1 år, gjenvalg
Kontrollkomité:
8)
9)
10)

Arild Gundersen, Jæren og Sandnes
Per Kløvstad, Nord-Trøndelag
Johan Halsne, Rogaland

Revisor:
11)
12)

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

Valgkomité:
13)

Svein Clausen, Grenland, ett år igjen av perioden

Valgkomitéen har bestått av:
Elin Stangeland, Svein Clausen og Snorre Jacobsen
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