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Forsidefotos:
Dvergvedder-hannen Jason (hvit blåøyet) «slår til» på forsiden,
for å vise at det innen varianten finnes kvaliteter - 5 x 95 poeng!

Så har vi Elina Jokinen, representanten for «Brookside kaniner» som
dere kan lese mer om inne i bladet - kanskje det er landets største
kanin-farm? - og der finnes det mer enn kaniner . . . fotos: Sølvi L. / Tor G.
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KANINAVL
Pent vårvær
Vi har for tiden hatt et meget så pent vår-
vær, iallefall er vi vestlendinger godt for-
nøyde, så her spirer og gror det fint både
på bakken og på trær. Kaninene har fått
knaske i seg en del løvetann og noe selje,
rogn og blåbærlyng har de også kost seg
med. Det virker da som at huene får en
mer fornemmelse av at det er vår, og hos
meg har dette hjulpet svært så godt på
drektigheten - så det ser ut for at det blir
nok av unger likevel. Ellers så hører jeg
fortsatt at det er en del variabelt rundt
forbi. Hos noen går alt etter oppskriften,
mens det hos andre igjen er temmelig
dårlig. Noen god forklaring på der hvor
det har oppstått problemer har ikke frem-
kommet - så da er det bare å prøve igjen.

Har vi et godt nok kraftfôr?
Flere oppdrettere legger skylden på kraft-
fôret når det oppstår mageproblemer hos
ungdyra.Den kaninpellets vi har er bereg-
net for alle dine kaniner,altså for dyr i alle
aldre, liten som stor. Hele stallens beset-
ning får akkurat den samme kaninpellets
og det vi kan gjøre er kun å endre på
mengden. I annet dyrehold vet vi at det
produseres fôr som er tilpasset ungdyr,
og det burde det selvsagt vært også for
kaniner. Men, vi er vel for små i den sam-
menheng og blir vel for dyrt å produsere.
Mange oppdrettere mener at trevleinn-
holdet er for lavt,og hvis ikke fôret er sta-
bilt (for innholdet kan jo variere en del
prosentvis), så kan ungdyra da få et fôr

som har for lavt trevleinnhold. Og, som vi
har hørt om så mange ganger før, så er
ungdyra i mange tilfeller svært så sårbare
når det gjelder problemer som kan opp-
stå for mage og avføring. Mest ønskelig
hadde det vært å hatt 3 typer kraftfôr, ett
vedlikeholdsfôr, ett fôr for drektige huer
og som nevnt, ett ungdyrsfôr. Går vi til ut-
landet, så kan vi se at kaninpellets produ-
seres i forskjellige varianter, etter hva en
skal bruke kraftfôret til.
På de neste sider kan dere lese om et par
som har en stor kaningård i Brumunddal,
og der produserer de kaninpelletsen selv,
ved å leie seg inn på en lokal mølle!

Utstillingene
Ellers er det forholdsvis stille med utstil-
linger nå, men noen to- og endagsutstil-
linger har det da vært, og skal være i nær-
meste framtid. Dere som er ansvarlige i
utstillingskomiteen må da være oppmerk-
som på at dere tar kontakt med dataut-
valget for å få tilsendt den siste oppda-
terte utgave av utstillingsprogrammet - og
at dere som arrangør er ansvarlig for å
sende det raskt i retur igjen. Husk også
å send resultater inn til TK. Interessante
bilder fra utstillinger og arrangementer er
et stort ønske om å få oversendt.Takker
dere som sender inn bidrag! Da vil jeg til
slutt ønske dere en fortsatt god og fin vår
med trivelige kaniner. Norsk Angora skal
ha sommertreff, 13.-15. juni (se side 16).
Neste TK blir over én måned å vente på,
sammenslått juni/juli- nummer.
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerree::

EElliinnaa  JJookkiinneenn  oogg TToorr  GGiilllleerrhhoollttmmooeenn

Vi skal til idylliske
Brumunddal, og skal
bli bedre kjent med
Elina og Tor, samt en
mengde med forskjel-
lige arter av dyr.
På et leid gårdsbruk
handler det mye om
kaniner og en kan vel
ikke se bort i fra at de
her har bygd opp nor-
ges største kaninstall

Lang, lang rekke med 150 enkeltbur
Eller rettere sagt, en lang rekke med flere
burseksjoner som totalt utgjør 150 bur.
Som det fremgår av bildene i reportasjen
er det burseksjoner som er bygd opp ute
og står på gårdstunet. En kan vel ikke si
noe annet, at en finner et utvalg av raser

og varianter som får en til å måpe. I løpet
av en avlssesong blir det her hvert år
avlet fram ca 60 kull med unger. Hoved-
rasen er Zobel, i variantene blå og brun,
hvor det tas fram ca 20 kull i en sesong.
Ellers finner vi rasene Fransk Vedder i vilt-
blå, Liten Chinchilla, Tan i brun og blå,
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Dvergvedder hvit rødøyet, Dvergvedder
white i brun zobel, Russer, Dverghare
white i brun og blå zobel, og til slutt
noen Hermelin blå. Det har også vært
Wiener viltblå noen sesonger, men de er
nå på utlån. - Noen uker etter hver LU
starter de opp med paring, og de første
kull kommer i midten av april og nå uti
mai så teller farmen 65 voksne kaniner
og (foreløpig) 140 unger.

Men hvem er så Elina og Tor . . .
Tor er født i Solør, men regner seg selv
for hedmarking. Han startet med kaniner
som hobby i begynnelsen på 90-tallet, og
hadde da Hvit Land, samt krysninger, som
han produserte kaninkjøtt på. I 1997 fikk
han interesse for Angora og kom da med
i NKF og også Angoraklubben hvor han
var ivrig både i styret og som kursleder.
Angora drev Tor med i 10 år, og også Rex.
Til daglig jobber Tor som kjøttskjærer på
Hed-Opp,eller Nortura, som det nå heter.
Ellers har Tor også en bigård, bestående
av ca 35 bikuber. - «Det er et marked
for honningproduksjon i Norge», sier Tor,
men det er en litt usikker næring.
Må også «skyte inn» at Tor har påbegynt
læretiden i NKF som dommerelev.
Og - så må jeg ikke glemme å nevne, at

Nå er det «liv å røre» med mange kaninunger
på kaninfarmen i Brumunddal. Her er det et

kull med Zobel blå, 3 ukers gamle unger

Her har vi en «liten del» av kaninfarmen til
Elina og Tor, og det er en Fransk Vedder vilt-
blå som er ute «kontrollerer» at alt er i orden

i ettermiddagssola i Brumunddal

Tan i svart er en av de mest utbredte raser i
norsk raseavloppdrett. MEN - hvorfor kun Tan
i svart? Elina og Tor satser på Tan i brun og

blå  (de svarte er «uinteressante»)



Tor,er med å driver en minkfarm sammen
med 2 kollegaer. Her har de 1800 tisper.
På det meste i avlssesongen er de oppe i
10-12.000 mink. De har også mottak for
pelsing, og i november og desember er
det hektiske uker med pelsing av 35.000
mink.

Elina er fra Finland, og kom til Norge i
2005 for å bli sambo med Tor. Elina er
finsk kanindommer (svensk utdannelse),
men har ikke videreført den praksisen i
Norge. Til daglig jobber hun i ISS. Elina
har hatt kaniner siden 1991 og drevet
med rasene Fransk Vedder og Dvergved-
der. Hundeeier og -oppdretter har Elina
vært i 22 år, og det er Elina som er sjef
for «Doublepatch», som er oppdrett av
Norwich Terrier. Har 4 voksne hunder
som brukes både til avl og utstilling, så
det blir en del reising også rundt med
hundene.

Ellers har de også en liten avlsfarm med
russisk dverghamster, Robovskii. Og, litt
til vanns må en også ha, sier Tor, for stua
rommer også en del akvarier, hvor det
største er på 450 liter. Så det fødes altså
fram en del akvariefisk og som blir solgt
til zoo-butikker og på salgsauksjoner.
- men så tilbake til kaninene . . .

Avlsarbeidet
Tor sier han prøver å se,eller tenke en del
framover når det skal plukkes ut dyr som
det skal avles på. Det legges vekt på rase-
messig og bra type dyr, og en ser ikke så
mye på poengkortet. Huene brukes som
oftest kun en sesong. Av og til blir noen
av de aller beste huene med til neste se-
song. Her på bruket kommer de første
kull i midten av april og etter hvert blir
kun de beste huene para opp en gang til.
De kommer med passe store kull og det
er trivelige og friske unger som vokser

opp. Som det fremgår av bildene i repor-
tasjen, så brukes det reirkasser.

Fôring og daglige rutiner
På vinterstid fôrer vi en gang til dagen,
med høy og kaninpellets,men vann gis to
ganger. Om vår og sommer må det fôres
to ganger, og det er også selvsagt da mye
mer arbeid med selve kaninholdet. Det
går med mye strø, for alle dyra går jo på
fast bunn med spon.Alle bur rengjøres en
gang i uka, men der hvor det går hu med
kull,eller flere unger,så må det der måkes
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«Lang, lang rekke» - med burseksjoner . . .
og - det undrer meg meget om noen andre

innen NKF kan vise til et slikt gedigent
opplegg med kaniner og bur . . .
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og fylles på med nytt strø to ganger i uka.
Alle dyra gis begrenset mengde, eller rett
mengde fôr.Og det vil også si at hvert dyr
skal spise opp det de får. Dermed vil en
også lett kunne se hvis et dyr har proble-
mer. Selve fôringen må en legge en del
jobb i, slik at det fungerer, sier Tor. Noe
mageproblemer er det ikke. Det gis også
en del grønt, og dette tørkes en dag eller
to før det gis til dyra.Nok av trær og busk
er det jo på området her, sier Tor, så det
brukes også en del kvist og bringebær-
kratt. Noe høy produserer de selv, men
det meste må kjøpes inn.

Tor produserer sin egen kaninpellets
Når det gjelder kraftfôret, så kan Tor for-
telle at han produserer dette selv!
For Tor gjør det slik at han leier seg inn
hos en bekjent som driver en liten lokal
kratfôrmølle. - Her blander Tor sammen
sin egen resept og lager 6 mm pellets.
I hovedsak, så handler dette om å være
mer sikker på at du får det produkt som
kraftfôrblandingen skal bestå av, påpeker
Tor. FK har også en god nok blanding på
papiret, men sammensetningen av hver
sekk som du kjøper har for ustabilt inn-
hold, er Tors erfaring. - Tors egen kanin-
pellets er noenlunde bygd opp på den
samme resept som FK, men han bruker
ikke så mye bygg i forhold til FK.
Når Tor produserer sitt kraftfôr, lager han
opp ca 1000 kg hver gang, og den meng-
de er noe som varer i ca 2 til 3 måneder.

Russer-huer som er para med Zobel, og som
i sine kull for det meste får zobelunger

Liten Chinchilla-hu med noen av sine unger



8 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2008

Deltok på engelsk utstilling i vinter
Elina og Tor har flere ganger vært på eng-
elske kaninutstillinger, og de har lenge
tenkt på å delta med dyr på en engelsk
kaninutstilling. Som dere sikkert har fått
med dere fra tidligere reportasjer her i
TK, så er de engelske utstillingene meget
spesielle i forhold til oss. Der går det ut
på at dommerne setter fokus på gode
enkeltdyr. Det er altså det som gjelder, en-
keltdyrets kvalitet, og ikke slik som hos
oss, at flere dyr og stammer skal settes
sammen, i England er det akkurat slik
som det er på hundeutstillinger.Her kom-
mer alle de enkelte påmeldte kaniner in-
nen hver rase eller variant fram for dom-
meren for å konkurrere mot hverandre.
Det er hver gruppevinner som etter hvert
går videre, og konkurrerer da mot andre
raser i en Best in Show-finale.

Men, det som Elina og Tor gjorde spesielt
i år, var at de bestemte seg for å melde på
og dermed delta selv med én kanin på en
engelsk utstilling! - Og, 26.-27. januar
stilte de med en Zobel brun i Bradford
Show, Harrogate, som tilsvarer en LU. Her
ble det stilt 1700 kaniner,og når vi tenker
at de fleste utstillere kommer med kun
noen få kaniner, så er det et yrende liv
med mange utstillere. Zobel-hannen til
Elina og Tor ble rangert som nummer 5
i sin rasegruppe, noe som de var svært så
fornøyd. Nå nyter den hannen «herrens
glade dager» i England som avlshann. Det
er vel muligheter for at vi kan få hjem
noen avkom etter hannen en gang, sier
Tor, og legger til at de har blitt kjent med
og fått kontakt med flere hyggelige, samt
anerkjente engelske kaninoppdrettere.

TK takker så meget for praten og bildene.

For dere som vil vite mer, så har Tor og
Elina hjemmeside:
http://www.brooksidebunny.com

Elina og Tor driver med Tan i brun og blå, og
her er tre fra ett kull hvor en ser at det også

kommer svart

Her viser Tor fram stallens siste tilskudd,
Dverghare white i zobel brun

Hannen Henrik er Zobel-stallens stamfar
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av oppdretter Sølvi Lysfjord

Jeg har et ønske om å få innført et system
med en «tilleggsregistrering» av avlsdyr
som etter Standarden ikke har godkjent
farge/tegning, men at det kun skal gjelde
på rene registreringsbedømmelser. Først
vil jeg her ta utgangspunkt i min egen avl,
men dette er også aktuelt for andre opp-
drettere, f.eks. avlere av schecke-rasene.

Som oppdretter av Dvergvedder i varian-
ten hvit blåøyd, så parrer jeg inn bra kva-
litetsdyr i andre farger med det formål å
forbedre kvaliteten på mine hvite blåøy-
de. Disse ”overgangsavkommene” parrer
jeg så inn på hvit blåøyd og får statistisk
50% hvite blåøyde i neste kull. Jeg får der-
med tilbake hvit blåøyd i 2.-generasjon.
De aller fleste av disse ”overgangsdyre-
ne” har hvite markeringer, grunnet blå-
øydgenet og av og til også blå øyne. Bare
ved noen få tilfeller forekommer det i før-
ste parring fargede dyr som ikke har slike
«wienertegninger», og de kan da både re-
gistreres og stilles ut, f.eks. helt viltgrå.
Avlsdyr som ikke har en godkjent farge
eller tegning, har jeg et sterkt ønske om å
få registrert, men at dette er noe som kun
kan foregå på rene registreringsbedøm-
melser.
Farge og tegning inngår ikke som bedøm-
melsespunkter,men at poengene fordeles
etter følgende skala:

- Vekt
- Rasepreg og presentasjon
- Kroppsform
- Pelsens tetthet
- Pelsens kvalitet
- Kondisjon og pleie

Både jeg og flere ønsker å ha en komplett
stamtavle også for ”overgangsdyr”, men-
det er ikke mulig med våre registrerings-
regler. I andre land kan en f.eks. bestille
en serie med registreringsnummer og til-
dele disse nummer til de dyr en ønsker
og dermed unngår en «hull» i stamboka.
Ved eventuelt registrering av kaniner
som ikke i farge/tegning finnes i vår kan-
instandard, må det framgå av registre-
ringsnummeret at dette er kaniner, som
ikke kan utstilles grunnet feil farge/teg-
ning. F.eks. kunne registreringsnummeret
bestå av en dommerbokstav og siffer som
tilkjennegjør at dyret ikke er utstillings-
bart og således ikke har oppnådd sin re-
gistrering og poeng på utstilling.
Dette også vil være interessant for andre
oppdrettere, f.eks. innen schecke-rasene,
der det ofte dukker opp fullfargede og/el-
ler feiltegnede, men som allikevel er bra
avlsdyr og hvor disse bør bli registrert for
å få en full oversiktelig stambok.
Jeg vet at jeg sitter med bra avlsdyr som
etter Standarden ikke kan stilles ut, men
skulle så gjerne ha fått disse poengbe-
dømt på andre punkter enn farge/tegning
- og med en slik tilleggsregistrering - (på
kun rene registreringsbedømmelser), vil
dette vært mulig.

Ønske om registrering
av avlsdyr med ikke
godkjent farge/tegning

Denne kunne jeg ønsket å få registrert
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Kaniner ernærer seg i naturen av gress,
urter, bark, grener og blader. Tilgang til
korn har de kun på høsten, kort før vinte-
ren hvor de trenger ekstra fettreserver. I
dag får kaninene fôr fra oss mennesker
om vinteren,og trenger ingen fettreserve!
Dette bør vi tenke på når vi skal ernære
kaninen vår.

En kanin inntar ca 80 små måltider dag-
lig, det vil så; kaniner spiser nesten uten
stopp. Én av grunnene til dette er at ma-
gen og tarmen til en kanin ikke har egen-
bevegelse slik som hos oss mennesker.
Altså må en kanin spise skal fôret bevege
seg gjennom tarmen. Slutter kaninen å
spise bør en dyrlege kontaktes snarest
mulig.Venter man med å gå til dyrlege til
neste dag kan det være for sent.Dette for-
di maten blir liggende i magen lenger enn
vanlig, den blir jo ikke videretransportert
når ikke kaninen spiser. Fôret begynner
å gjære og kaninen utvikler en tympani
(gassutvikling i mage/tarm). Magesekk-
veggen til kaniner er svært tynn og når
det utvikles mye gass i magen kan den til
slutt sprekke og kaninen dør.
Fasit: En kanin som ikke spiser bør til dyr-
legen med en gang, dette er ikke et pro-
blem som kan vente til i morgen!

● Det aller viktigste på kaninens meny er
høy. Høy inneholder mange vitaminer og
mineraler, er bra for fordøyelsen og sist
men ikke minst er høy bra for tennene.
Kaniner har tenner som vokser hele livet
og de er derfor avhengig av fôr som de
må tygge mange ganger før de svelger,
slik at tennene slipes naturlig mot hver-
andre mens de tygger. Kaninen får nesten
alle næringsstoffer den trenger fra høy.

Vitaminer blir laget i blindtarmen. Blind-
tarmsavføringen har en myk konsistens,
har ofte litt slim rundt seg og er formet
som en drueklase og utgjør ca 30 % av ka-
ninens avføring. Denne avføringen spiser
kaninen opp med en gang og får derved i
seg vitaminer.

● Kaninen bør også få grener fra eple- og
pæretrær, fra rips- og solbærbusker og
hasselnøttrær, gjerne med blader. Disse
grenene er svært viktig for å slipe tenne-
ne og de sørger for litt variasjon i kosten.
Kan gis daglig.

● Gress og annet grøntfôr (for eksempel
løvetann) får kun gis etter en tid med til-
venning og skal bare gis i frisk tilstand.
Dette er det naturligste fôret for kaniner.

● Tørkede og ferske urter kan man gi dag-
lig, i små mengder. Urter inneholder mye
vitaminer og mineraler. Eksempler på ur-
ter som tåles godt er basilikum, brenn-
nesle, dill, kamille, sitronmelisse, pepper-
mynteblader og persille.

● Ferskt fôr som grønnsaker og frukt bør
gis daglig.Det smaker godt og inneholder
mye vitaminer. Kaniner spiser gjerne gul-
røtter, selleri, frisk spinat,epler (uten kjer-
ner), jordbær og nyper. Salater og agurk
skal kun gis i små mengder, da de inne-
holder mye vann og fører raskt til diaré.

● Friskt vann, så mye den vil ha, hver dag.

Dette er alt en kanin trenger for å holde
seg frisk og sunn. Husk at det er viktig
med sakte tilvenning hvis kaninen skal
begynne med et nytt fôr. Gjerne over 2-3
uker.

Kaniner bør ikke få kornblandinger, da
de ikke er kornspisere som for eksempel

Kanin-ernæring av Hønefoss Dyrehospital
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hamster og mus. For kaninen inneholder
korn altfor mye stivelse. Stivelse blir brutt
ned til sukker i magen som igjen fører til
gjæring og gassutvikling. Sukker brytes
ned i magen og er også med på å senke
pH-verdien. Et surere miljø for bakteriene
i mage/tarm fører til at de bakteriene som
egentlig er bra for fordøyelsen dør og det-
te fører igjen til diaré og gassutvikling.
Sukker fører også til overvekt!

Man må jo spørre seg hvorfor kornblan-
dinger i det hele tatt blir solgt som kanin-
fôr når vi vet at det ikke er bra for dem.
Der spiller nok næringsmiddelindustrien
en stor rolle, siden korn er billig på ver-
densmarkedet og kan selges med profitt.
En annen grunn er måten kaniner ble
holdt før. De var i gamle dager ikke hus-
dyr, men ble avlet opp for å spises.
Kornblandinger fikk kaninene fort opp i
vekt, slik at de kunne slaktes etter kortest
mulig tid.

Det finnes i dag endel ferdigfôr som ikke
er på kornbasis, men på høybasis. Dette
er de såkalte pelletsene, som kaninene
liker svært godt,og er enkelt å bruke som
fôr. Det man skal være klar over er at dis-
se pelletsene inneholder rett og slett høy
som har blitt kuttet opp i småbiter, som
gjør at kaninen ikke må tygge så mye med
jekslene som ved vanlig høy. Dette gjør at
de bruker mye mindre tid på å spise store
mengder, som igjen kan føre til tannpro-
blemer og overvekt. Ofte blir melasse,
sukker eller honning brukt som ”lim” i
disse pelletsene, noe som heller ikke er
bra for fordøyelsen eller vekten.

Saltsteiner og kalksteiner trenger ikke
kaniner når de får riktig kosthold. Disse
steinene kan i mange tilfeller være direk-
te skadelig. For mye kalk fører til blæres-
teiner. For mye salt fører til nyreproble-
mer.

I dag er kaninen et husdyr, ofte elsket av
barn og voksne. Vi må derfor også være
flinke til å gi dem riktig mat så vi kan be-
holde dem friske og lykkelige så lenge
som mulig. En kanin kan leve til den er
mellom 8-12 år med riktig fôring.
Virkeligheten er dessverre annerledes.Vi
ser at gjennomsnittsalderen på en kanin
ligger på ca 5-6 år.Veldig mange kaniner
er overvektige. Dette er ikke fordi vi ikke
vil dyrene våre alt godt, men fordi vi ikke
vet bedre.

«Løvetann-fest»

Vi har fått flere spørsmål angående im-
portforbud etter utbruddet av myxoma-
tose i Danmark i fjor. Det har ikke vært
registrert utbrudd siden januar og im-
portforbudet er opphevet.
For de som ønsker å importere kaniner til
Norge er det mulig å søke gjennom mat-

tilsynet. Regler og søknadsskjema ligger
ute på mattilsynets nettside:
www.mattilsynet.no
Er det noe du lurer på kan du også ta kon-
takt med NKFs importutvalg på e-post:
import@kanin-nkf.net 

Importutvalget, Kari Jørgenrud

Informasjon fra importutvalget



12 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2008

«Drømmen om Hollender»
Denne historien fortsetter med at jeg en
dag var i Fredrikstad på ”fisketur” med
venninden min. Vi var på Arilds Zoo i
Sellebakk (det er en utmerket akvariefor-
retning her i Moss også, men forandring
fryder). Vi skulle titte på akvariefisk og
selvsagt slå av en prat med Arild selv, som
er litt av en skrue. Han snakker så bredt
fredrikstad at jeg klarer ikke gjengi det
selv om jeg gjør mitt ytterste for å over-
drive. - Og så måtte jeg bare inn på dyre-
rommet - hva fant jeg der? To kaniner av
dvergstørrelse. Vel, hollendertegningene
så ikke ut, men det var lett å se hvilken
rase som hadde vært på ferde! De var
kompakte og runde med relativt store
øyne og ståører. Det var nå jeg skulle hatt
is i magen. Men nei. Begge to ble med
meg hjem.Arild kunne fortelle at de ikke
var fra grossist, men fra privat oppdrett.
Det var to jenter som hadde kommet med
dem. Kaninene var søsken, fikk jeg opp-
lyst. Siden de sto sammen burde de vært
av samme kjønn,men det viste seg å være
gutt og jente. Hjemme hadde jeg en pro-
visorisk løsning med innebur. De fikk stå
sammen inntil videre, mens jeg febrilsk
lette etter bur nummer to. Det hadde gått
litt fort i svingene kan man si. Jeg hadde
jo tenkt å ta kontakt med kaninavlsfore-
ningen til våren, for å finne en hollender-
oppdretter, men slik gikk det ikke...
Kaninene var bare snille, men kunne ikke

stå sammen stort lenger.Hunnen brøt seg
ut av buret gjennom kortveggen hele ti-
den,og med god grunn.Hannen var rime-
lig ivrig. Så etter et hastevedtak bestemte
jeg meg for å la hunnen gå utenfor buret.
Det gikk greit det, men helt renslig var
hun jo ikke. Jeg sendte beskjed med jung-
eltelegrafen om at jeg trengte en løsning
for hunnen. Dette var en livlig, sosial og
bestemt dame.Hun fikk navnet Nina etter
min første kanin. Hannen kalte jeg Pongo
etter barndomskaninen til venninden
min. Begge var svært lett å håndtere sam-
tidig som de hadde personlighet og sjarm
i bøttevis. Jeg hadde egentlig gjort en stor
tabbe når jeg kjøpte disse kaninene. Det
var jo skikkelig hollender jeg ville ha for
det første, og dessuten var jeg blakk som
en liten kjærkerotte.
Det var idioti å kjøpe dyr på impuls, uan-
sett hvor planlagt det var at jeg skulle ha
kanin. Jeg hadde ikke utstyret i orden, og
det var en stor ulempe. De taklet det like-
vel godt og jeg hadde stor glede av dem.

Jungeltelegrafen nådde til slutt en be-
kjent fra Tomb Jordbruksskole, Johanne
Ruud, hun kjenner godt rasen Hollender
og driver oppdrett av Liten Havana (har
mange av sine havana fra Gullik og Anne-
Mette). Johanne jobbet på denne tiden
i en barnehage som hadde kaniner. Hun
tilbød seg å ha hunnkaninen på jobben.
Dette syntes jeg var en god løsning, spesi-
elt siden jeg ikke hadde klart å få tak i et
bur til av passende størrelse. Dette var
sent på høsten og kaninene kunne ikke
settes ut, siden de hadde vært inne i en
varm dyrebutikk. Nina flyttet til barne-
hagen i Lier. Der ble hun et elsket kjæle-
dyr for mange barn. Nina var en trygg,
selvsikker kanin som trivdes med opp-
merksomhet. Jeg fikk høre hun fungerte
fint i barnehagen siden hun var blant de

Brev fra
leserne
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få som faktisk likte barna! Ingen av kani-
nene ble tvangskost, men Nina kom gjer-
ne bort selv.
Etterhvert gikk livligheten hennes over i
stress, og det ble klart at hun hadde hor-
monforstyrrelser som ga gjentatt skinn-
drektighet. Veterinæren anbefalte sterili-
sering. Jeg ble lei meg da jeg hørte dette,
for jeg antok barnehagen ikke ville gjøre
noe med problemet. Men der tok jeg feil!
Avliving kom ikke på tale.Nina var barnas
favoritt, og de ville absolutt beholde hen-
ne.Det ble bevilget penger til å sterilisere
henne. Ja, noen av de eldste barna fikk til
og med bli med se på operasjonen. De
syntes det var veldig spennende. Lærerikt
må det jo også ha vært. Det er ikke hver-
dagskost for barnehagebarn å få oppleve
noe slikt. Så Nina fikk leve, og ble kvitt
stress og ømme bryster. Hun hadde jo i

utgangspunktet svært godt gemytt. Det
var bare hormonene som spilte henne et
puss. Dette var jo en bra løsning for alle
parter, og jeg kunne puste lettet ut.
Må si jeg har stor tro på dyr som ”tera-
peuter” både for voksne og barn. Så der-
som dyrene er mentalt stabile, synes jeg
det er en god ide med dyr i barnehager.
Det er selvsagt viktig at samværet med
dyrene er voksenstyrt og ikke stressende.

Så var det Pongo. Et elskelig dyr og en fin
stallmaskot. Han ble hos meg i tre gode
år, og jeg hadde tenkt til å ha ham enda
lenger. Men da jeg hadde mitt første kull
med hollendere sommeren 2007, skjedde
det noe uventet. Jeg hadde besøk av en
familie fra Fredrikstad som jeg hadde hatt
en del kontakt med på Dyresonen (et dy-
reforum på internett). Moren, Elin Tvete,
hadde landet på rasen Hollender som det
perfekte valg. Jeg hadde muligens påvir-
ket henne littegrann. Men bare litt...ok,
intens lobbyvrksomhet! Faren var mere
likegyldig til valg av rase, det skulle bare
være en eller annen snill kanin. Men mo-
ren var altså hektet på hollender. Sønnen
deres, Fredrik på 2 år, hadde derimot sine
egne oppfatninger om den saken. Jeg vis-
te hele familien kaninungene, som var på
sitt aller søteste. Elin syntes de var skjøn-
ne. Fredrik var bare måtelig interessert.
De fikk en omvisning inne i boden også,
der hannkaninene sto og da ble det liv i
Fredrik! Han pekte ivrig på Pongo. Han
fikk hilse og klappe. Han skravlet og var
tydelig lykkelig. Fredrik var skikkelig i si-
get og jeg tenkte at nå er det best å distra-
here ham med noen fine unger. Så det ble
ny runde ute ved ungeburet. Fredrik var
overhode ikke interessert.
Nå er det selvagt ikke opp til en toåring
å velge kanin. Men både jeg og moren
hadde nå fått noe å tenke på. Det var
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nemlig slik at Pongo fungerte best som
innekanin, siden han hadde en tenndens
til lett forkjølelse om vinteren.Hadde hatt
ham inne to vintre, og det stinket like ille
hver gang. Jeg har flere dyr inne på rom-
met så de som kan bo ute er jeg takknem-
lig for. Kaniner stiller jo som kjent i den
kategorien der.Elin og familien var ute et-
ter en innekanin, og Pongo hadde (og har
fortsatt) et aldeles utmerket gemytt.
Faktisk så hadde jeg tenkt tanken flere
ganger, at det beste for ham ville være å få
bo som midtpunkt i en familie som hadde
tid til å degge og kjæle med ham. men jeg
ville ta konsekvensen av det valget jeg
hadde gjort i dyrebutikken den gangen.
Derfor var han blitt boende som maskot,
også etter at jeg fikk meg renrasede hol-
lendere.
Ungene var uansett ikke leveringsklare, så
de dro hjem for å tenke. Jeg gikk noen

runder med meg selv og fant ut at dette
var en glimrende løsning for Pongo. Det
ville være en glimrende løsning for meg
også, bortsett fra at jeg mistet en kjøper
til ungene!
Og så var det jo også det, at jeg var blitt
svært glad i denne kaninen. Ja, bare le
dere!
Den endelige avgjørelsen kom vel da Elin
fortalte meg at de hadde sittet på PCn og
sett på hjemmesiden min. Fredrik hadde
umiddelbart pekt på bildet av Pongo og
sagt PBØH! (som var det han kalte Pongo
hjemme hos meg også).Så nå lever Pongo
hos Elin, Fredrik og Co i Fredrikstad, som
bortskjemt innekanin.
Moralen i denne historien er vel at det
ikke er noe sjakktrekk å kjøpe dyr som
man ikke har tenkt til. Men ofte går det
merkelig bra også.

hilsen fra Johanna Podhorny

Tønsberg & Omegn Kaninavlsforening innbyr til:
Åpen utstilling og kaninhopping
Jarlsberg, 30. og 31. august
i forb. med Jarlsberg Hobbydyrdager

Utstilling åpen i klassene L og C kun junior
Påmelding på lister til: tonsberg-kaf@hotmail.com   - eller per
post Anita Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,  innen 15. august
Avgift: kr 55 pr kanin bet. til kontonr 2400 31 21883 innen 15.08.
Innlevering av dyr lørdag fra kl 9 til 9.45. Premieutdeling søndag kl 15.
Kaninhopping lørdag 30. og søndag 31. august:
Lørdag: Kroket Elite, Kroket Vanskelig, Kroket Middels og Kroket Lett   
Søndag: Rett Elite, Rett Vanskelig, Rett Middels og Lengde Elite.
Start begge dager kl 10.00. Ved hoppekonkurransene brukes bedømmelse B.
Bindende påmelding innen 15. august til: tonsberg-kaninhopp@hotmail.com
Avgift: kr 20 pr. start. Ferdige utfylte konk.bøker/startavgift lev. før 9.45 konk.dagen

Velkommen til en hyggelig helg på Jarlsberg
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14.-15. juni: Nord-Trøndelag
annonse i TK nr 3

13.-15. juni: Kurs/treff Norsk Angora

20.-22. juni: Indre Østland
annonse i TK nr 3

4.-6. juli: Alingsås «Kaninfest»

30.-31. august: Tønsberg
annonse i dette TK

13. september: Eidsvoll - reg.bed.
annonse i dette TK

19.-21. sept.: Dommerkonferanse

17.-19. oktober: Rogaland

18. oktober: Eidsvoll

7.-  9. november: LUU/NM-2008
Indre Østland, Moelvhallen

5.-  7. desember: Askim

9.-11. januar: Drammen

19.-22. febr.: LU/NM-09, Jæren/Rogal.

14 . mars: Askim (klubbmesterskap)

Utstillinger meldes inn på flg. mail:
thsaue@online.no

Utstillinger - 2008/2009:

KONKURRANSEN ÅRETS UTSTILLER 2008
Vi har nå fått med 2 nye utstillinger på listen, begge 26. april, Møre og Romsdal og
Rogaland. Det ble ingen forandring på den første plassen, men Alf Gunnes spratt opp på en
fin 3. plass og Sverre Grandetrø ligger nå på 5. plass. Deltagelsen på de åpne utstillingene
i våres har vært god og vi håper at noe av grunnen til det er denne konkuransen. Vi ønsker
deltagerne fortsatt lykke til i konkurransen. Mvh. Sportsutvalget ved Johnny Lyshaug.

01. Johan Viker 109 p.
02. Leiv Petter Thorsen 38 p.
03. Alf Gunnes 38 p.
04.Terje Engh 33 p.
05. Sverre Grandetrø 24 p.
06. Bjarte Halsne 23 p.
07. Ivar Haugland 22 p.
08. Geir Engelsgård 19 p.
09. Geir Hamre 18 p.
10. Steinar Aase 18 p.
11. Kari Jørgenrud 16 p.
12. Bjørn Egeland 15 p.
13. Kai Tveten 15 p.
14. Oddvar Antonsen 15 p.
15. Johan Halsne 14 p.
16.Tore Askeland 13 p.
17. Magne Steinarsrud 12 p.
18. Rolf Helgesen 12 p.
19. Meinert Helland 12 p.
20. Merethe Engh 12 p.
21. Anne Mette Klepaker 12 p.

22. Harry W Nielsen 11 p.
23. Kristin Hovde 11 p.
24. Raymond Nettland 10 p.
25. Jonette Sulen Myrbostad 9 p.
26. Bjarne Øygard 9 p.
27. Kristine Myntvik 9 p.
28. Henrik Helgesen 9 p.
29. Roy Tjemsland 9 p.
30. Ola Uvås 9 p.
31. Arve Lilleøen 9 p.
32. Leif Oppsund 9 p.
33. Grete Moskvil 9 p.
34. Anne Lise Tveten 9 p.
35. Anne Brochs 7 p.
36. June Årøe/Kim Kofstad 6 p.
37. Jokinen/Gillerholtmoen 6 p.
38. Svein Ødegård 6 p.
39. Øystein Osland 6 p.
40. Ingvar Holmen 6 p.
41. Johnny Lyshaug 4 p.
42. Hilde Krogedal 3 p.
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Eliteutstilling i Østfold
Østfold Avlslag for Kaniner arrangerte eli-
teutstilling på Kirkelund skole, Skiptvet
lørdag 26. april. Det var i alt 35 utstillere
fra 6 foreninger.157 kaniner stilte i klasse
H og hele 19 grupper i klasse G.Det stilte
ei hunn med unger. 3 foreninger var med
i lagkonkurransen.
Dommerne Svein Lundgren og Tor Arve
Kristoffersen gjorde en god og effektiv
jobb - og premieutdelingen kunne gå på
«normal tid». Dommerne fant mange bra
dyr og 3 som fortjente 96 poeng: Belgisk
Hare til Anders Borstad, Perle Ekorn til
Marit Jørgenrud  og Tan tilhørende Bjørn
Petter Åsheim. Ved Best in Show-uttaket
gikk Perle Ekorn av med seieren.
Som vanlig vant Sarpsborg lagkonkurran-
sen med 953 p  -  4 poeng foran Askim.

Resultat klasse D
1 Arild Henriksen, Aurskog/Høland, Belgisk Hare  94
Resultater klasse G
1 Harry W. Nielsen, Askim 381,5
2 Kari Jørgenrud, Askim 381
3 Johnny Karlsen, Sarpsborg 381
4 Johan Viker, Sarpsborg 380,5
5 Kari Jørgenrud, Askim 380
6 Oddvar Antonsen, Sarpsborg 380
7 Marit Jørgenrud, Askim 380
Resultatliste klasse H 
Belgisk Kjempe
1 Kari Jørgenrud, Askim, viltgrå 1,0 95
Tysk Kjempeschecke
1 Anine Haavardsholm, Aurskog/Høland  1,0  93,5
Stor Chinchilla
1 Johan Viker, Sarpsborg 1,0 94
Stor Sølv
1 Hans Petter Wold, Aurskog/Høland 1,0 94,5
Blå Wiener
1 Kai Tveten, Askim    1,0 95,5
Beveren
1 Hans Petter Wold, Aurskog/Høland 1,0 blå 93

New Zealand Red
1 Anders Borstad, Aurskog/Høland 1,0 94
Satin
1 Arild Henriksen, Aurskog/Høland 1,0 elfen. 94,5
Rex
1 June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll 1,0 hvit 95,5
Hvit Land
1 Johan Viker, Sarpsborg 1,0 95,5
Belgisk Hare
1 Anders Borstad, Aurskog/Høland 1,0 96
2 Johan Viker, Sarpsborg 1,0 95,5
Rhinsk Schecke
1 Jan Holm, Askim 1,0 svart/ gul 93,5
Thyringer
1 Tone Aasen, Aurskog/Høland 1,0 94
Alaska
1 Anne Brochs,  Askim  1,0 95
Liten Tysk Schecke
1 Marit Jørgenrud, Askim  1,0 svart 93,5
Liten Tysk Vedder
1 Tone Aasen, Aurskog/Høland 1,0  viltgrå 94,5
Perle Ekorn
1 Marit Jørgenrud, Askim 1,0 96
2 Harry W. Nielsen, Askim 1,0 95,5
Engelsk Schecke
1 Jan Holm, Askim 1,0 svart 94,5
Liten Havana
1 Arne Nordlie, Askim  1,0 93,5
Hollender
1 Johanna Podhorny, Sarpsborg 1,0 japaner 93,5
Sachsengold
1 Kim R. G. Henriksen, Aurskog / Høland 1,0 94
Liten Sølv
1 Tone Aasen, Aurskog/Høland 1,0svart 95
Tan
1 Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg 1,0 svart 96
Liten Wiener
1 Anne Lise Tveten, Askim 1,0 blå 95,5
Zobel
1Tor Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl. 1,0 brun  95,5
Dvergvedder
1Sølvi Lysfjord, Oslo og Akershus 1,0 hvit blåøyd  95
2 Kari Jørgenrud, Askim 1,0 viltgrå 94,5
3 Silje K. Olsen, Sarpsborg 1,0 viltgrå 94,5
Hermelin
1 Harry W. Nielsen, Askim 1,0 hvit rødøyd 95,5
2  Vanja J. Nordlie, Askim 1,0 viltgrå 95,5
3  Kent Rune Eriksen, Sarpsborg 1,0 viltgrå 95
Dverghare
1 Oddvar Antonsen, Sarpsborg 1,0 hvit rødøyd   95,5

Sommersamling Norsk Angora
avholdes på Frya Leir, Ringebu, fra fredag
13.til søndag 15. juni.Sommersamlinga er
Norsk Angoras faste treffpunkt i året, der
det er kurs, utveksles erfaringer og ideer
og det sosiale! Det blir kurs i 3 dager:
Foredling av angoraull, og inneholder

følgende tema: Plantefarging av garn, fil-
ting av angoraull og spinning av garn. I til-
legg litt om gamle håndarbeidsteknikker
for bruk av garnet (prøver nupereller og
gimping). Støping av fôrkopper blir også
et tema. Interesserte kan finne flere opp-
lysninger på: www.norskangora.com
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . .  . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner  (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner  (dansk) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . .  . kr   30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr   18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   33,50
Drikkeflaske, 0,3  liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr   38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   55,00
Høyhekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   48,50
Burlås / fjørlås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr     6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god  . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   58,00
Tang for klipping klør, kraftig, liten type  . . . . . . . kr   99,00
Tang for klipping klør, kraftig, stor type   . .  . . . kr 114,00
Reisekasse i tre  med 4 rom  liten rase   . . . . . . . . kr 532,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 607,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning foran . . . . . .  . . . . . . . kr 213,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning topp og foran  . . . . . . kr 300,00

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

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

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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Utstilling på Frei, 26. april
Vi i Møre og Romsdal KAF avholdt vår år-
lige vårutstilling i den godt egnede ride-
hallen på Frei, som endagsutstilling, og
våre venner fra Trøndelag dukket mann-
sterke opp likevel. 129 dyr var påmeldt i
kl A, 10 dyr i kl B og 2 i kl M, fordelt på
hele 34 utstillere og 24 raser. Hermelin
var mest representert med 47 dyr, ellers
var det jevnt fordelt på de øvrige raser.
Dommere var Per Egil Hagen (overdom-
mer) og Sturle Skeidsvoll (Snorre Jacob-
sen var elev).To dyr fikk 95,5 poeng,Tan
til Alf Gunnes og Hermelin til Sverre
Grandetrø.
Det ble også arrangert kaninhopping, i
klassene rett bane – lett, middels og van-
skelig. Kaninhopping er en sport som
helt tydelig fenger publikum. Det skaper
også interesse blant yngre besøkende, og
dette er flott i forhold til verving av nye,
unge medlemmer. Utstillinga ble denne
gangen dratt i havn av ”nye ildsjeler” og
ros gis først og fremst til Kirsti Sætran,
som sørget for at den ble arrangert til
tross for laber interesse i laget. Hallgeir
Ringstad hadde jobben med påmeldinger,
føring av resultater underveis, samt lage
katalog. Selv sitter jeg igjen med fornyet
motivasjon til årets avlssesong, noe jeg
har inntrykk av gjelder for flere enn meg.
Satser på at vi også får arrangert høstut-
stilling som blir like vellykket som denne!

Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 92,5.
Fransk Vedder: Kristin H. Berg 94. Stor Chinchilla: Ingjerd
Lien 94. Stor Sølv: Kristin H. Berg 94,5. Blå Wiener:
Frank M. Jørgensen 93. Beveren: Anita N. Fredlund 92.
New Zeal.Red: Gine Beate Hegg 93,5. Trønder: Frank M.
Jørgensen 91,5. Rex: Gine Beate Hegg 94. Bourgogne:

Astrid Gunnes 94. Hvit Land: Margrete Lien 95. Belgisk
Hare: Kåre Tvedt 95. Sallander: Øystein Tvedt 94. White:
Anne Lise Tvedt 94. Liten Chinchilla: Anita N. Fredlund
86,5. Deilenaar: Alf Gunnes 95. Engelsk Schecke: Anita
N. Fredlund 93,5. Liten Havana: Anita N. Fredlund 90.
Hollender: Britt Karin Brodersen 94,5. Liten Sølv: Bjarne
Øygard 95. Tan: Alf Gunnes 95,5. Dvergvedder: Ole
Markus Lien 95. Hermelin: Sverre Grandetrø 95,5.

Beste Hann: Alf Gunnes,   Tan  svart 95,5
Beste Hunn: Sverre Grandetrø, Hermelin hvit r.ø. 95,5

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1. Alf Gunnes, Trøndelagen,  Tan  svart   285,5
2. Sverre Grandetrø, Trønd.,  Hermelin hvit rødøyd  285
3. Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv sv. 284,5
4. Bjarne Øygard, Møre&R. Hermelin zobel blå  283,5
5. Anne Karin Hustad, Møre&R.,  Liten Sølv svart  283,5
6. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå   283
7. Jan Magne Lien,  Møre&Romsdal,  Tan svart   282,5
8. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin hvit rødøyd   282,5
9. Astrid Gunnes, Trøndelagen, Bourgogne 282
10. Margrete Lien, Møre&Romsdal, Hvit Land  95
11. Alf Gunnes, Trøndelagen,  Deilenaar  95
12. Kåre Leonard Tvedt, Møre&Roms. Belgisk Hare  95
13. Nina R. Vatnehol, Møre&R., Hermelin chinchilla  95
14. Ole Markus Lien, Møre&Romsdal, Dvergvedder   95
15. Ingjerd Lien, Møre og Romsdal, Stor Chinchilla  281,5
16. Kari Margrethe Gunnes, Trønd., Hollender svart 281
17. Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, White svart  281
Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Hilde Elin Vestnes, Møre&R., Hermelin zobel blå   95
2. Kristin H. Berg, Trønd., Dvergvedder kappetegnet 94,5
Resultater Klasse M ungdyrsgruppe:
1. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå   94,5

Fornøyde utstillere på Frei

Utgivelsesplan for TK
Blad nr 5 utgis i uke 27
innlevering av stoff innen 16. juni.
Blad nr 6 utgis i uke 34
innlevering av stoff innen 20. juli.

Blad nr 7 utgis i uke 38
innlevering av stoff innen 20. august.
Blad nr 8 utgis i uke 43
innlevering av stoff innen 20. september.
Blad nr 9 utgis i uke 46
innlevering av stoff innen 20. oktober.
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Til alle foreninger: Start med kurs!
Benytt dere av kursmulighetene vi har gjennom Natur og Miljø.

Dere får inn 840 kroner i klubbkassen ved å gjennomføre
ett kurs på 12 skoletimer (med minimum 5 deltakere over 14 år).

Nevner flg. kurs: Utstillingsdataprogrammet, Nordisk Kaninstandard,
Fargegenetikk, Burbygging, Kaninoppdrett - se: www.naturogmiljo.no

NKFs Championater:
Prisene er: Sløyfe med Diplom kr 85,-. Eller kun Diplom kr 50,-
Det skal minimum oppnås 3x95 poeng og kaninen må være bedømt

av 2 forskjellige dommere. Kopi av bedømmelseskort sendes til:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg. Tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565.

e-post: champion@kanin-nkf.net
Betaling: Sett beløpet inn på konto 5104.05.16763 (husk å merk: Championat)

Nordisk Kaninstandard, 350 sider,
med alle rasebeskrivelser og bilder:

Kr 375,- kjøpes hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95 - mobil 901 91 911

e-post: ingrjoh2@online.no

Ny kasserer i NKF
Som dere kunne lese om i forrige TK, så har Ivar
Østli overtatt kasserfunksjonen i NKF, etter Svein
Clausen - samtidig takker vi Svein for vel utført
jobb i 10 år. Den nye kasserer bor på Gran og det
er sikkert flere av dere som kjenner Ivar som en
ivrig oppdretter av Belgisk Kjempe,eller som leder
av Indre Østland. Og, det er jo foreningen som har
påtatt seg å arrangere LU/NM for ungdyr til høsten.
Ivar har en stor bønn til alle dere som betaler inn
regninger: Det må oppgis hva det er! Betales en
faktura MÅ fakturanr oppgis. Det er kommet inn-
betalinger som det er umulig å finne ut hva det er.
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Utstilling på Sola
I forbindelse med Sentrumsdag på Sola,
arrangerte Rogaland KAL eliteutstilling.
70 kaniner konkurrerte i klasse L og to i
klasse M.Kjell Helge Jåtun tok seg poeng-
tildelingen og det ble 2 dyr i 96, som var
Hermelin til Geir Hamre og Liten Chin-
chilla til Johan Halsne som ble BiS. BiM
ble Hermelin zobel blå til Hilde Krogedal.
Lagkonkurransen vant Rogaland. Takk til
tilreisende for oppmøtet. fotos: O.E.S. / M.W.

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Roy Tjemsland 93. Fransk
Vedder: Jonny Krogedal 94,5. Trønder: Odd Einar
Svendsen 91,5. Wiener: Marianne Wernersen 94.
Angora: Hilde Krogedal 93. Rex: Odd Einar Lundervold
94. Hvit Land: Leiv-Petter Torsen 95,5. Belgisk Hare: Arild
Gundersen 95. Thyringer: Geir Engelsgaard 95,5. Liten
Chinchilla: Johan Halsne 96. Perle Ekorn: Bjørn Egeland
94,5. Tan: Magnor Ølberg 95. Liten Wiener: Sigbjørn
Thorvaldsen 93,5. Dvergvedder: Marianne Wernersen
93,5. Dvergschecke: Bjørnar Gundersen 92,5. Hermelin:
Geir Hamre 96. Dverghare: Monica Stangeland 95.

Resultater Klasse L:
1 Geir Engelsgaard, Rogaland, Thyringer 285
2 Johan Halsne, Rogaland, Liten Chinchilla 96
3 Geir Hamre, Jæren&Sandnes, Hermelin hvit rødøyd 96
4 Raymond Netland, Rogaland, Hermelin chinchilla  284
5 Ivar Haugland, Jæren&Sand., Belgisk Hare  283,5
6 Magnor Ølberg, Rogaland, Tan svart 283,5

7 Leiv-Petter Torsen, Rogaland, Hvit Land 95,5
8 Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 282
9 Hilde Krogedal, Jæren&Sand., Hermelin zobel blå  95
10 Arild Gundersen, Jæren&Sandnes,  Belgisk Hare  95
11 Bjarte Halsne, Rogaland,  Tan svart 95
12 Monica Stangeland, Jæren&S., Dverghare viltgrå  95
13 Jonny Krogedal, Jæren&S, Fransk Vedder viltgrå 94,5
14 Arild Netland, Rogaland,  Hermelin svart 94,5
15 Martin Tjemsland, Jæren&Sandnes,  Tan svart  94,5
16 Anna Cecilia V. Tellnes, Haugaland,  Tan svart   94,5
Klasse M ungdyrsgruppe:
1 Marianne Wernersen, Sørlandets, Wiener hvit   95
2 Ellen Elise P. Steinsvik, Haugaland, Thyringer   94,5

Ellen Elise Pettersen Steinsvik har begynt
med Thyringer og stilte ungdyrsgruppe (her

med mora til ungene som ble stilt i kl L)

Det var moro med litt raseskifte i Best in
Show-buret . . . - denne gang var det Liten
Chinchilla til Johan Halsne som fikk æren

Dvergvedder hvit blåøyd best i rasen
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Som forsidebildet i dette TK viste, så har
en Dvergevedder hvit blåøyd oppnådd
95 poeng hele 5 ganger.

Ja,dette er min kjære Lysfjords Jason,som
har fått 5x95 siden desember 2007.Tror
han må være første Dvergvedder hvit blå-
øyd i Norge som har oppnådd dette. Så
da synes jeg han fortjener en plass og
omtale i TK. Mvh. Sølvi Lysfjord

Dvergvedder hvit blå-
øyd med 5 x 95 poeng!

Jentedominans på Kolbotn
På utstilling på Kolbotn 19. april hvor det
deltok 106 kaniner, var det jente som do-
minerte på premielistene. Legger her ved
11 av klasse A voksne dyr (i klasse C var
de 16 øverste plasser besatt av jenter).A.B.

1 Kari Jørgenrud,  Askim,   3,0 Perle Ekorn 286,5
2 Anne Brochs,  Askim,  3,0 Alaska 285,5
3 Anne Charlotte Fremmegård Askim , Tan svart 285
4 Sølvi Lysfjord, Oslo, 3,0 Dvergvedder hvit blåøyd 284,5 
5 Marit Jørgenrud, Askim,   1,2 Hermelin viltgrå 284
6 Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen, I.Ø. Zobel brun 284
7 Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen, I.Ø. Zobel brun 284
8 Hans Petter Wold, Aurskog/Høland, Stor Sølvsvart 283 
9 Line Dagestad, Glåmdal, Engelsk Schecke blå 95 
10 Line Dagestad, Glåmd., EngelskSchecke svart 281,5
11 Frida Bostrøm, Oslo, Engelsk Schecke svart 94,5

Askim-foreningen stilte kvinnesterke denne
gang, fra venstre: Cecilie Brochs, Anne

Brochs, Anne Charlotte Fremmegår, Kari
Jørgenrud og Marit Jørgenrud

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

NB!
Alle
priser
er
inkl.
mva
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Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: genor@statoilhydro.com

DEILENAAR og HERMELIN lutinovarianter

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

LITEN SØLV

Reidun Pettersen
1690 Herføl - Tlf. 69 37 88 67  /  958 10 325

www.gildebergsangora.com
e-post: thorstpe@online.no

ANGORA hvit+div. farger - Angoraprodukter

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats

Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no

REX: Blå, Dalmatiner

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68 

e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN

LITEN HAVANA

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BLÅ WIENER

WIENER hvit (stor)

Thor Øivind Larsen
6740 Selje    e-post: tola72@online.no 

Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596 
LITEN TYSK VEDDER - TAN

DVERGVEDDER

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974 
E-post: siri.lind@pcj.no

TRØNDER

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

Tlf. 57 73 14 08 - mob. 90 01 88 77
e-post: oddmveka@start.no

ALASKA - THYRINGER - HERMELIN viltgrå

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå

WIENER hvit

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Kongsdelv. 4, 3475 Sætre.

e-post: nesfeldt@online.no
Hjemmeside: www.nesfeldt.piczo.com

Lysfjords kaninoppdrett
DVERGVEDDER i hvit blåøyd

Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Malin og Thorbjørn Berntsen
Jarenv. 30A, 1340 Skui. Tlf. 67 13 56 33

e-post: tobbenbe@online.no
Oppdretter av "filmstjernen" Cleopatra,

samt andre "stjerner" i TAN i svart

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø
Tlf. 62 35 26 59 - mob. 997 99 141
FRANSK VEDDER - HVIT LAND

RHINSK SCHECKE - LITEN HAVANA

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Solvangbakken’s Kaninoppdrett
v/Kerstin Carlsson, Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens
Oppdrett av original Løvehode i flere farger

Karmsunds kaninoppdrett
DVERGVEDDER i hvit blåøyd

Marit Fosen, Strandv. 15, 5545 Vormedal
Tlf. 52830976/41203741- http://karmsunds.co

e-post: m-k-fose@online.no

Kanintoppen’s kaninoppdrett
Marianne Wernersen

4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073
www.kanintoppens.com

WIENER hvit og DVERGVEDDER hvit blåøyd

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Tlf. mobil 906 43 876  /  976 63 684   

www.jonettemor.piczo.com
Rex blå+hvit r.ø. - Deleinaar - Hollender svart
Sachsengold - Hermelin i zobel (blå + brun)

Kallehagen kaninoppdrett - TRØNDER
v/ Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post oe-sven@online.no
http://www.kallehagen.no

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

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

Kjemperaser: kr 200 kr 240 kr 300 kr 350 kr 390 kr 430

Store raser og
pelsstrukturraser: kr 200 kr 230 kr 290 kr 340 kr 380 kr 400

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd
Mellomstore-,
små-, og dvergraser: kr 200 kr 210 kr 260 kr 300 kr 340 kr 380

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

Poengtillegg: 93 p = kr 100  /  94 p = kr 150  /  95 p = kr 200  /  96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Eidsvoll og omegn KAF innbyr til
Registreringsbedømmelse
Lørdag 13. september
Nørrøna Grendehus, Mogreina
Påmelding ved oppmøte, avgift 30 kr per dyr.

Bedømmingen starter fra kl 10. Bedømmelseskort kan kjøpes på stedet.
Tlf. kontakt: Kim A. Kofstad: 408 26 016. - Vi ønsker alle velkommen!
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
Gjesteskribent: Grethe Hansen

Hei alle kaninvenner!

Så var vi kommet til mai måned. Juni og
sommeren nærmer seg. Her er alt grønt,
løvetannen lyser gul overalt rundt meg.
Gult er vårens farge, påskeliljer, gule kyl-
linger og mange andre planter våkner
til nytt liv.

I kaninstallen, eller angorahuset, er det nå
liv og røre. Mandy, som mistet 6 unger i
første kull, har nå 7 levende og sprelske
unger som hopper rundt i buret og alle-
rede er begynt å prøve seg på fast føde.
Noen av dem har og begynt å drikke av
vannflasken. De er over 14 dager gamle,
og tidlig i sving. Moren, Mandy som er
blå, er en angora som er innstilt på å for-
svare ungene sine mot alt og alle.Hun leg-
ger på ørene og ser ut som hun vil angri-
pe meg når jeg skal bytte vann og mat.
Men når jeg tar et tak rundt ørene, løfter
henne opp og legger henne i armkroken,
så er hun så snill som et lam.
Faren, Aragon, er også blå, men meget
mørk i fjeset, nærmest svart.Av de 7 ung-
ene, ser det ut for å være 4 svarte unger
og 3 som er grå. Det skal bli spennende å
se hvordan fargene blir etter hvert som
de vokser til. Jeg har en hvit kanin som
heter Pippi, en unik kanin på alle måter.
Hun og Gandalv har fått mange fine kull.
Nå kan ikke Pippi brukes i avl mer. Jeg
måtte til dyrelegen med henne da jeg
oppdaget klumper rundt brystvortene.
Beskjeden fra dyrelegen var trist:Kaninen
har fått kreft med spredning. Hun er i full
vigør, og dyrlegen mente hun kunne ha
det bra lenge ennå, men anbefalte å ikke

bruke henne i avl. Hun er 3 år nå og jeg
håper å beholde henne så lenge hun ikke
har det vondt. Ullen er flott på henne, og
en blir knyttet til disse fantastiske dyrene,
alle med sine spesielle måter å være på.

Nå venter jeg i spenning på om noen av
mine andre kaniner vil komme med av-
kom. Jeg har noen fine gule og noen fine
hvite angora-ettåringer som jeg håper vil
gi nye kull. Det er gøy med liv og røre i
burene som de bor i.
Været har vært helt supert, sol fra jeg står
opp og til den går ned.Hagearbeid er god
mosjon, jeg er spesielt opptatt av roser,
peoner og stauder. Dessuten har jeg gått
på kurs i piltrefletting av kurver og an-
net, så nå har jeg plantet 100 pilstiklinger
som jeg er spent på om de vil vokse hos
meg.

Kaninene får bytte på å være i uteburene
og løpe fritt. Jeg sanker og inne mye kvist
som de kan kose seg med; hassel, selje,
rogn og ikke forglemme løvetann, gress
og annet som går ned på høykant. Mine
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angorakaniner simpelthen elsker denne
kosten. I begynnelsen fôrer jeg forsiktig,
da kaninene har en veldig følsom mage
og lett kan få diaré om de får for mye
grønt i begynnelsen.

Når været er så flott som det er nå her på
vestlandet,er det om å gjøre å være ute så
mye som mulig, for etter sol kommer
regn.Og når været snur her på vestlandet
så kan vi regne med en lang tid med regn
og vind, før det snur igjen. Men det er
variasjonen i været som gjør at vestlandet
er et spennende sted å leve.

- «Det finnes ikke dårlig vær, bare dår-
lige klær», er det noe som heter, og var
en som uttalte det på TV engang. Det er
nå slik at når solen skinner, så er alt dårlig
vær glemt.En form for kortidshukommel-
se som er til å leve med.

Da ønsker jeg dere alle en god sommer
og masse kos med kaninene! 

- hilsen  Grethe
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Nå dine mål - mål dine dyr
Dette er en artikkel basert på opplysninger fra en dansk Hermelin-oppdretter,
Lars Ellyton. Som overskriften forteller handler den om mål, og nærmere be-
stemt: Måling av ørelengde og vekt på Hermelin-unger. For en del år tilbake ut-
førte Lars målinger på Hermelin-unger fra 50 avlshuer over en periode på 2 år!
Med dette store materialet ville Lars gjøre forsøk å finne svar på to spørsmål:

1) Er det mulig for en Hermelin-oppdretter, ved hjelp av målinger,
å tidlig få en klarhet om ungenes kvalitet?

2) Er det noen likhet i Hermelin-ungenes oppvekst, både når det gjelder
ørelengde og vekt?

- Her er det som kom ut av dette . . .
Før målingene begynner, er det viktig å
fastlegge på hvilke datoer ungene skal
måles og veies. Mange oppdrettere fra-
venner sine unger fra mora i perioden
fra de er 6 til 8 uker gamle. Men uten at
dette har noe å bety, da ofte et ungekull
går sammen i enda lengre periode, før de
settes enkeltvis, så tas det et utgangs-
punkt i å gjøre dette «enkelt», ved å måle
hver tiende dag, med siste målingsdag på
den 60.-dag etter fødsel.Ved et slikt valg
skal det være mulig å få fram et tydelig ut-
viklingsbilde. Således vil det bli målt og
veiet 6 ganger,nemlig på den 10.- 20.- 30.-
40.- 50.- og 60.-dag. Det er viktig å her på-
peke at målingene alltid foretas på selve
dagen, og at det ikke «svinger» med flere
dager på begge sider av en fastsatt dato!
På den 10.-dag, har de fleste unger fått
øyne,og noen kan faktisk begynne å krav-
le litt ut av reiret. Den kontakt ungene får
med oss mennesker i de første uker av
sitt liv, betyr at de hurtig blir fortrolig
med å komme i våre hender.

En god målepinne og brukbar vekt
Men før målingene skal starte, er det vik-
tig at de rette redskaper er anskaffet. Det
skal brukes en målepinne til å måle ørene
med,og du skal ha en vekt til å veie unge-
ne på. Målepinne kan være en liten plast-

linjal, eller den første del av en tomme-
stokk. Det viktigste er at strekene og tall
er tydelige og at de begynner helt nede
i måleenden (altså på null). I dag finnes
jo enkle digitale vekter til greie priser, slik
at å avlese den korrekte vekt, med en
skala som viser de nøyaktige gram, skal
jo heller ikke være noe problem. Så må
man anskaffe seg en blokk eller et hefte
til å notere ned målingene i.
I dagens «dataalder» er det jo mange som
legger dette rett inn på PC’en. Men du
kan f.eks. lage til skjemaark, hvor du har
et ark til hvert kull, slik at du får en god
oversikt, og skriver ned resultatene der
etterhvert som du foretar alle målingene,
med hensyn til den fastsatte dag.
Når det gjelder for Lars’ del, så ble det
jo en mengde skrivearbeid, på mål og
veiing; - over 200 kull med unger (over 2
år), og alt tallmaterialet og oppsett etter
nevnte arkhenvisninger. Men dette ble jo
da så stort at han mente det var forsvarlig
å bearbeide det statistisk. Og etter å ha
begynt innsetting av resultater i de en-
kelte skjema, viste det seg raskt noen
tydelige fellestrekk for kurvene: Uansett
om ungene var store eller små, hadde
store eller små ører, så var formen på
deres vekstkurve den samme. - Altså, det
var helt klare likhetstrekk i måten de for-
skjellige kaninunger vokste på.
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Figur 1: Måling av ørelengde
på 4 stk Hermelin

Figur 2: Vekt på 4 stk Hermelin

Ved å sammenligne de fremkomne måle-
resultater, med kaninens senere øreleng-
de og vekt som voksne, kunne det nå ut
fra materialet trekkes de måleresultater
som skulle til for at det var mulig å av-
gjøre om en Hermelinunge ville bli kor-
rekt eller «lekedyr». Grensen for hva som
anses å være korrekt eller «lekedyr», for
både ørelengde og vekt,kan kanskje være
litt forskjellig fra oppdretter til oppdret-
ter. Lars har i sitt utabeidede materiale
lagt seg fast på en maks grense for voksen
Hermelin, med ørelengde på 6 cm.
Et dyr med ørelengde over 6 cm vil alltid
være et 2.-klasses dyr og derfor for ham
«uinteressant».

Figur 1: Viser utviklingen på 4 ungers
ørelengde på de første 60 dager. I figuren
er det ved 5,5 cm inntegnet en striplet
linje. Denne markerer maksimal øreleng-
demål som en Hermelinunge kan ha ved
60 dager etter fødsel, hvis den ikke skal
komme over 6 cm som voksen. Selv om
de 4 unger representerer alt fra et super-
dyr til et lekedyr, så er deres måte å vokse
på meget lik: En kraftig vekst opp til den
40.-dag, og deretter en beskjeden og avta-
gende vekst. Spesielt er det at unge A vil
vokse mer de siste 20 dager, enn de kor-

rekte ungene (man kunne si at raketten
har større fart på).
Følgende tommelfingerregel kom fram
etter den statistiske bearbeidelse: Hvis en
oppdretter ønsker å vite ørelengden på
sine 2 mndr.gamle Hermelinunger, så skal
det kun legges til 0,5 cm. Eller en kan  ta
utgangspunkt i ørelengde på den 40.-dag,
og så legge til 1 cm,da har en den enkelte
Hermlins ørelengde som voksen.
Som det kan ses på figur 1, så har unge A
passert den striplete linje ved 5,5 cm, og
vil således få mer enn 6 cm som voksen.
Unge A har på den 60.-dag ørelengde på
5,8 cm og vil altså få 6,3 cm. Unge B har
5,3 cm og vil få 5,8 cm som voksen, så
den «snuser på sperregrensen» og vil nok
bli sortert bort hos en del oppdrettere.
Unge C tegner til å bli riktig god. Den har
4,8 cm, og vil da få 5,3 cm som voksen,
som er en fin lengde til et 1.-klasses dyr.
Unge D er et riktig «superdyr», med 4,5
cm og dermed 5 cm som voksen,er så ab-
solutt i toppen av 1.-klasse. En slik Her-
melin vil som oftest være et lite fint byg-
get dyr, noe som også figur 2 bekrefter.

Figur 2: Hvis vi nå sammenligner figur 2,
som viser ungenes vekt, med figur 1, som
er ørelengde, vil vi finne mange felles
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trekk. Skjema/figurene viser at de 4 unge-
ne har en veldig lik plassering. Unge D
skiller seg klart ut fra de andre, og i for-
hold til unge A er det nesten 300 gram i
forskjell på den 60.-dag. Interessant er det
også å se på den 10.-dag, der det kun er
10-15 gram i forskjell mellom de 4 unger,
og at vekt etter 50 dager har øket så mye.
Det er altså selv på en 10 dagers unge en
helt klar mulighet til å konstatere for-
skjell.
Med denne viten om hvordan ungene ut-
vikler seg, og som nå mange oppdrettere
av Hermelin her har stor nytte av, vil det
altså helt fra ungene er små, være mulig å
danne seg et bilde av kvaliteten.
Men, hvilke krav skal vi så stille til vekten
på en 60 dagers unge, for at den skal bli
god som voksen?
- Før vi ser på det, er det nødvendig med
litt historie. Mye historikk var å lese om
Hermelin i (TK 3/2004), og rasens vekt
var omtalt. Flere dyr hadde problem med
å holde seg innenfor den «øvre grense»
som var satt til 1,3 kg, og etter 70-årenes
Kaninstandard (som gjaldt fram til 1. ok-
tober 1986), så kunne faktisk Hermelin
ble bedømt med en vekt på 1,8 kg, men

over dette var det 00 poeng.Men selvsagt
var målet å holde seg til idealet, og det
godt under 1,3 kg. For mange kunne det
bety at en liten «slankekur» var nødven-
dig før de skulle på utstilling.
Men ettersom årene har gått er Hermelin
blitt den mest utbredte sportsrase,og den
har følgelig eksteriørmessig blitt forbed-
ret på mange punkter og kvaliteten er
helt på topp.Vekten er mer stabil, og ser
vi på de utstilte Hermelin i dag, så er det
meget sjeldent at det sitter noen som har
blitt trukket i poeng på grunn av vekten.
Den er ikke et problem lenger (eller skal
ihvertfall ikke være det).
Vår Kaninstandard har en vektskala for
en voksen Hermelin, hvor den skal opp-
fylle kravet til 1.-klasses vekt og poeng,
og skal da veie mellom 0,81 til 1,3 kg.
Om en voksen Hermelin veier 0,9 eller
1,2 kg, er det ut fra Standarden ikke noe
forskjell. Begge deler er 1.-klasse, selv om
den ene faktisk veier 33% mer enn det
andre. Idealvekt for en 60 dagers unge
kan ikke fastlegges. Det eneste en kan
sortere etter,er de unger som er for store.
Ser vi på figur 2, er kun unge A for stor.
Den veier 760 gram, og vil som voksen

Er du Hermelin-oppdretter, eller interessert, er denne artikkel nettopp noe for deg

Hermelin viltgrå
foto: Bjørn E.

Hermelin zobel blå
foto: Bjørn E.



Tidsskrift for Kaninavl - 4-2008 29

komme til å veie 1,25-1,35 kg, alt etter
fôring og oppvekst.På figur 1,kan vi se at
den vil få ørelengde på ca 6,3 cm som
voksen. Denne Hermelin vil etter all san-
synlighet bli trukket i poeng både på øre-
lengde (rasepreg) og vekt. Med hensyn til
vekt på ungene B og C, så blir de bra, og
ser ut til «å havne» på en voksenvekt på
ca 1 til 1,2 kg. Unge D kan bli noe lett, ca
0,7 kg.Ønsker en å regne ut en 60 dagers
unges voksenvekt, så sett den på vekta
denne dag og pluss på 75-80%, så skal en
komme ut med voksenvekt.

Figur 3 er utarbeidet for at oppdrettere
som ønsker seg et overblikk på ungenes
kvaliteter, allerede når ungene er 10 da-
ger, kan få det relativt klart. En unges øre-
lengde måles på den 10.-dag, og det av-
leste øremål fra målepinnen, finnes da til
venstre i figur 3.Til høyre kan en da finne
ørelengden som den nokså sikkert vil få
som voksen.Men denne har et interval på
0,5 cm, og det skyldes følgende: Det er
kun én måling og usikkerhetsmomenter
er derfor til stede,da ungenes ører vokser
alt etter hvordan selve oppveksten er.
Altså - hvordan været er under denne
perioden. Det er slik å forstå at hvis en

på sommeren opplever en hetebølge, vil
ungenes ører voksne med noen milli-
meter mer, og likeså vil en kuldeperiode
medføre at veksten «bremses» noe.
Slik måler du ørene: Når ørelengde måles
på den 10.-dag, så er det bare det ene øret
som skal måles. Det er viktig at du setter
målepinnen presist nede ved øreroten.
Ikke press målepinnen ned i hodet, slik at
du dermed får en for lang ørelengde,eller
ev. en kort ørelengde avlest.
Når du har en 10 dagers unge i hånden,
vil du konstatere at de to ører står så langt
fra hverandre,at du ikke som ved de kom-
mende målinger på de andre måledager,
bare kan samle begge ørene og så måle
lengden.Man må altså på den 10.-dag kun
måle ett av ørene.
Disse målinger har dannet grunnlag for
avlsutvelgelse i mange år for Lars. Det har
vært og er blitt et svært nyttig hjelpered-
skap for mange oppdrettere av Hermelin,
takket være Lars, som for mange år siden
gjorde dette arbeid, og første gang publi-
serte det i bladet til dansk Dvergkanin-
klubb for over 20 år siden, hvor han da
var formann.

Figur 3: Måling av ørelengde på
Hermelin på 10.-dag, for beregning av

ørelengde som voksen

2,3 cm og oppover = som voksen: 6,0 cm og oppover

2,2 cm = som voksen: 5,7 cm og oppover

2,1 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,5 cm

2,0 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,0 cm

1,9 cm = som voksen: 5,5 cm til 6,0 cm

1,8 cm = som voksen: 5,4 cm til 5,9 cm

1,7 cm = som voksen: 5,3 cm til 5,8 cm

1,6 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,5 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,4 cm = som voksen: 4,7 cm til 5,0 cm

(ører under 1,4 cm ikke funnet blant disse avkom)

Nå dine mål - mål dine dyr - sier Geir Hamre
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 19. mai 2008
Totalt: 810  (409 - 220 - 181)

Askim og omegn Kaninavlsforening    53
Leder: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 69 88 55 08 / 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   19
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Nina Nordgaard, Norheim, 1960 Løken
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no

Bergen og omland Kaninavlslag    37
Leder:Tore Landmark, tlf. 982 17 211
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    37
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635.
Nestl.: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82, mobil: 404 01 885
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501
Sekr.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472   e-post: thsaue@online.no
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    33
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529  
Nestleder: Marianne Myki, Tønset gård, 2340 Løten, tlf. 926 37 194.
Sekretær: Kim Andre Kofstad, Mor Karines vei 14, 2070 Råholt,
tlf. 408 26 016.
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://home.no.net/ekaf 

Glåmdal Kaninavlsforening 27
Leder/kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen,
tlf. 62 83 79 85, mob. 905 87 557  (post sendes leder)
e-post: linedagestad702@hotmail.com
Nestl.: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå, tlf. 958 81 559
e-post: toaamodt@bbnett.no
Sekretær: Hedda Aurbakken, Tobøl, 2232 Tobøl

Grenland Kaninavlslag    19
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smiev. 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    24
Leder: Odd Einar Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats,
tlf. 911 90 945, e-post: oddelund@online.no  
Nestl.: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand, tlf. 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
Kass.: Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07, e-post: torbjorn_froland@hotmail.com
Sekretær/hoppekontakt: Camilla Ramsnes, tlf.: 976 97 975
Hjemmeside: http://home.no.net/haugakal
mailadressa til foreningen: haugakal@start.no

Indre Østland Kaninavlslag  40
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745
Nestl.: Tor Gillerholtmoem, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 984 79 577
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi M. Odden,Vollfeltetv., 2410 Hernes,
tlf. 62 52 81 80 -  Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    61
Leder: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes, tlf. 902 13 658,
e-post: genor@statoilhydro.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Ingrid Høien, Rolighet 7, 4353 Klepp st.
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  15
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.

Midt-Telemark Kaninavlslag   6
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     50
Leder: Kirsti Sætran, Kalvhusbakken 23, 6523 Frei, tlf.: 900 73 588
e-post: kirsti@saetran.no
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 990 40 939
e-post: stigmeis@online.no
Sekretær: Hilde Elin Vestnes, 6391 Tresfjord, tlf.: 71 18 03 18,
mobil 957 88 813, e-post: hielive.@hotmail.com
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, tlf. 71 24 41 21,
mob. 916 30 720    -   e-post: elvring@online.no
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 995 42 113
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    75
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74857911
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      59
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær:Thorbjørn Berntsen, Jarenv. 30A, 1340 Skui,
tlf. 67 13 56 33 - mob. 930 14 496   -   e-post: tobbenbe@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Ellen Enger Müller, Nyborgveien 5, 1430 Ås,
tlf. 64 96 38 52 / mob. 480 68 504, e-post: ellen@villekulla.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Rogaland Kaninalslag     19
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
e-post: magnor.olberg@lyse.net     bet. kontinget til: 3204.07.02406
Kontingent for 2008: Sen kr 400     Jun kr 260    Fam kr 150
Møter: 2. mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00

Sarpsborg Kaninavlsforening    76
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 69 14 87 45. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
Gironr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje K. Olsen, tlf. 69 14 87 45,
e-post: sko1986@yahoo.no
Haldenhopperne: Marita Johansen, tlf. 69 18 52 50
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     19
Leiar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Nestleiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oyosla@start.no
Kass.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddmveka@start.no
Sekr.: Ståle Bruvold, 6776 Kjølsdalen, tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319
e-post: sbruvoll@sensewave.com
Hjemmeside: www.sfkanin.com
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461
e-post: astr_r@hotmail.com
Nestleder: Arne Bjørntvedt, 3855 Treungen, tlf. 469 35 957 
Sekr. / Kass.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk, tlf: 958 19 073 
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00 
hjemmeside: http://www.soerlandetskal.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    45
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 48 13 63, mob. 920 69 737   e-mail: asbjgr@online.no
Nestl: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Tr.heim, tlf. 72555409
Sekretær: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, tlf. 72 42 65 20,
e-post: algunnes@online.no
Kasserer: Carina Johnsen rexkanin_77@hotmail.com
Gauldal Hoppeklubb: marigynnild@hotmail.com
Orkdal Kaninhoppeklubb: sigrid_meese@hotmail.com
Nidaros Kaninhoppeklubb: stine9218@hotmail.com
Skjetlein Kaninhoppeklubb: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Besøk vår hjemmeside: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     53
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Kass./nestl.: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen,
tlf. 33 34 54 21.
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Tønsberg Hoppegruppe: Linda Olsen Bakke, Hvål, 3160 Stokke
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99.

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 9
Leder: Anne Berit Grasbakken, Slovarp, 2630 Ringebu,
tlf. 61 28 11 23  /  995 40 871     e-post: trsaeth@online.no       
Nestleder (og livdyrformidler): Reidun Pettersen, 1690 Herføl,
tlf. 69 37 88 67  /  958 10 325     e-post: thorstpe@online.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Rytterbakken, 2450 Rena
tlf. 62 41 65 16 /  962 33 608      e-post: eventyrskogen@msn.com
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42 / 625 92 943       e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: kr 250,-. Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com

Alaska og Havanna-klubben
Leder: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva,
mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Sekr.: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
Kass.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
Redaktør: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnet.no
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no
tlf. 924 20 607
Sekretær: Annicken Valseth, Brækka, 7710 Sparbu
Kass.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 / 406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker, til: konto 0538 19 09753 
Web.- og ansvar konk.protokoller: Sekretær
Bestilling av hoppebøker: Leder Hilde Krogedal
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Trøndelag Hoppeklubb: Sunniva Tusvik, tlf. 74 07 68 46

1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400

1/8-side kr   300
Oppdretterannonse
innrykk i 10 nr: kr 435
bjorn.egeland@lyse.net

Annonsepriser:
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5 kg.


