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Angora-hu til Hilde Krogedal - her blir det mye unger, forteller Hilde,
og her kan vi telle 11 unger som ligger rolig på en pen rekke.

Og så har vi stallen til Ivar Østli på Gran, som driver med Belgisk
Kjempe - og Ivar bli presentert som månedens oppdretter
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En ny utstillingssesong er foran oss
Høstens utstillinger er nå like om hjørnet,
og når dette leses så er noen av dem med
utgått påmeldingsdato,men flere aktuelle
utstillinger for våre nye kaniner av året
står for døren. Det er gøy å få komme ut
med «test» av våre ny-avlede dyr som er
født i løpet av denne våren. Minimums-
alder på dyra som skal utstilles er 4 må-
neder, så her må en følge med på innmel-
dingsfrister, bedømmelsesdato, og også
passe på når en stiller ungdyr som holder
seg innforbi høyeste tillatte alder, altså
ikke bryter maks-grensen. Det er her min
anbefaling kommer inn til dere som ikke
har Nordisk Kaninstandard, kjøp den, slik
at dere kan lese om alder og vekt på den
enkelte og i den aktuelle rase(r) en skal
stille med. Påse også at dere melder på
det korrekte ørenummer, kjønn, farge,
osv., og sjekk øret for å se etter at øre-
nummeret er leselig. Er nummeret utyde-
lig må dette fikses på, for ellers er mulig-
heten til stede for at kaninen kan komme
ut med null - 0 - poeng, og det er surt.
Er dere unge og ferske utstillere, så ikke
vær redd for å ta kontakt med en erfaren
utstiller, for her finnes det ikke noen
dumme spørsmål, det er helt naturlig å
spørre seg fram, når en er en usikker før-
ste-gangs-utstiller. Dere kan selvsagt også
spørre meg, og da kan jeg enten svare på
ditt spørsmål, eller jeg kan rettlede dere
til en person som sa forhåpentligvis kan
bo i ditt område (jeg sitter inne med over-
sikt på alle våre medlemmer).

Etterlysning av aktuelt stoff i TK
Noen få ganger i året kommer det fore-
spørsel om å ta opp diverse emner og
tema her i TK og da går vi som oftest i
gang med det. Noen spør etter raseartik-
ler, men der har vi jo hatt en hel serie
med presentasjon av hver enkel rase i
tekst og bilder. Riktignok startet denne
serien i 1998 og har gått fram til 2007.
Det gjenstår fortsatt noen raser,men disse
kan en si kommer inn under «meget sjeld-
ne» her i vårt land, så det er vel kanskje
ikke så aktuelt å ta dem inn? For eventu-
elt å få en ny vri i rasepresentasjonen, har
mitt forslag vært at en oppdretter skriver
om sin erfaring med en rase, men det
krever (kan det se ut for) at en må gå ut
med «trusselbrev» for å få inn skribenter,
for det har ikke lykkes foreløpig å «hanke
inn» noen med skrivekløe . . .
Noen spør også etter hoppestoff. Da er
min mening at dette må tas som en opp-
fordring til dem som driver med kanin-
hopping. I de senere år (etter at Torild
Rosenvinge sluttet av) har det vært nokså
stille angående innsendelse av hoppe-
stoff. Men, jeg regner ikke da med bilder
av en kaniner som hopper over et hinder
som noe aktuelt faglig hoppestoff . . .
Bilder er for meg til å pynte opp med, og
for å gjøre en artikkel mer interessant
eller for et blikkfang på en artikkel, så jeg
takker selvsagt for alle innsendte bilder.
Noen etterlyser en debattside, og selvsagt
er alle velkomne i TK for å ta opp aktuelle
tema. -  Lykke til og fortsatt god sommer!
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

IIvvaarr  ØØssttllii,,  GGrraann

Denne gang skal vi til Hedmark og stedet Gran, hvor vi finner Ivar
Østli som driver med Belgisk Kjempe. Som flere av oss vet, er det
ikke enkelt å drive med slike store raser, så Ivar «kjemper» med sitt
oppdrett og sin hobby. - «Men vi får ta med oss det som er gøy»,
sier Ivar - og viser stolt fram sin 95’er som ble BiR på LU/NM-08. En
ny avlssesong og utstillingene er spenningen, med håp om framgang
og forhåpentligvis også se en del forbedringspunkter innen rasen.
- «Det er pelsene som er det største problemet», forteller Ivar
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Startet opp igjen etter 30 års pause
Kaniner som hobby hadde også Ivar i sin
ungdom, i cirka fem år. Da var det også
Belgisk Kjempe som var favorittrasen og
så hadde han en periode også noen Hvit
Land. Men så går det slik; en skal ta ut-
dannelse og må i militærtjeneste, så da
ble det slutt med kaniner.
Tankene om en hobby med kaniner var
der hele tiden og etter nærmere 30 års
opphold ble den tatt opp igjen. I februar
2002 var det Landsutstilling for voksne
dyr i Kristiansund, så der kjøpte Ivar ei
Belgisk Kjempe hu - og han var i gang
igjen. Siden har dette utviklet seg.
Første prosjekt var å bygge en kaninstall
og da ble ei såkalt «kjølebrakke» ombygd.
Som dere kan se på forsidebildet er det
bygget opp bur i 3 høyder og det er mu-
lig å dele disse inn, slik at det blir 21
burrom på hver langside i stallen, altså
42 enkeltbur totalt. Men bura er bygget
slik at en kan flytte på eller ta helt vekk

Noe av spenningen med hobbyen er å følge
med på ungdyras utvikling. Vekt og rasepreg

er jeg som oftest fornøyd med, sier Ivar,
forbedringspunktet konsentreres på pelsen.

Her er to-romsbur laget om til ett-roms avls-
bur, der skillevegg i midten er tatt ut og det er
satt inn en vegg med hullinngang til reirrom-
met. Ivar tildekker da den høyre døra med
svart plast. Dette fungerer utmerket, sier han.



skilleveggene. Når huene settes inn i av-
len får de dobbelt bur, og dermed to bur-
dører, hvorav den ene burdøra (som da
dekkes med svart plast) blir til reir-rom-
met. - «Dette gjør at jeg lett får god over-
sikt og enkelt kan føre tilsyn med reir og
de nyfødte unger», forteller Ivar.

Litt «opp og ned» med antall unger
De siste åra har Ivar hver vår tatt fram
mellom 25 til 40 unger. - «Men, huene er
noe ustabile og variable i avlen - og det vil
si; fikk alle mellom 5 til 8 unger, så hadde
det vært perfekt, men det varierer fra én
til 12 unger, så forekommer det at noen
huer går tomme, og det er det samme
som  gjelder enten om det er ferske huer
eller om de har hatt kull før», sier Ivar.

Årets avlssesong startet Ivar opp med 8
voksne huer og 7 voksne hanner. Det har
resultert i at han nå i juli har 35 ungdyr.
Men han har solgt ut en del av både voks-
ne huer og voksne hanner. - «Det blir litt
salg også», forteller Ivar - «og alltid noen
som ønsker å kjøpe ferdig para huer på
sommeren». Ellers så merker han at etter-
spørselen om kjøp av dyr stiger når en
gjør det bra på en utstilling, så totalt sett
blir det er en del henvendelser på livdyr.

En del av dyra må også slaktes for å få nok
burplasser, og her bruker Ivar litt kjøtt
selv og selger til kjente. - «En håper selv-
sagt hver gang at det er de beste dyra som
sitter igjen», sier Ivar, og presentasjonen
på hvert enkelt dyr vil en se ganske tidlig,
og også særlig ørestillingen. Det vanske-
lige, er dette med pelsen. Her ligger det
største problemet innen rasen og altså
det som er den store utfordringen. - «Vi
Belgisk Kjempe-avlere håper hele tiden
på framgang der», sier Ivar, og mener ra-
sen er forbedret på selve typen med øre-
lengde og høyreist presentasjon, med im-
port av danske og svenske dyr, men disse
har tyske dyr bak seg, og de tyske dyra
gjør at vi ikke har så bra pelser».
Tidligere var nok ørelengde og vekt noe
som forbedringen ble konsentrert mot,
men det er heller ikke nå problem med
ørelengde og vekt. - «Ørene bør jo være
på minst 18 cm lengde, og det oppnår
alle mine dyr», sier Ivar, og jeg har nå de
fleste ungdyr på 3-4 måneders alder som
sitter med ører på 20 cm,og får ikke håpe
de blir stort lenger, for da vil kanskje pro-
blemene komme med dårlig ørestilling».
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Tre unger i ett kull er lite, men, men, og den
ene var hvit, så i begge de viltgrå foreldrene

må det ligge hvite dyr i langt bak i slekta

Opp med dørene slik at de kan få lukte på
hverandre og få opp brunstigheten. Men det
er stor variasjon i antall fødte unger per hu.
Noen får få og andre opptil 12 unger. Ønsket
antall unger på hver hu (5-8) er uvanlig, men
uansett så har Ivar maks 8 unger under ei hu,

for med flere unger enn det, er ikke bra



Fôring og stell
- «En kan ikke si noe annet at disse dyra
krever mye mat og mye stell», sier Ivar,
bare tenk også på dette med spøne og alt
gjødsla, så det blir mye gjødsel som må
kjøres vekk. Jeg har jo en hage, men den
haugen fort stor til bare å fylles å fylles
på», kan Ivar fortelle, og, når det gjelder
fôring så har jeg kommet fram til at kalve-
pellets er det som fungerer best, også for-
di jeg ønsker å ha dem fort opp i vekt.
Den stammen jeg har er ikke noe pro-
blem med å få dem opp i 7 kg. Utenom
kalvepelletsen gir jeg selvsagt høy året
rundt, men problemet her ligger i at det
etter hvert er blitt vanskelig å få kjøpt
høyballer, for nå legger jo bøndene alt i
store rundballer . . . - og vann får dyra så
mye de orker, og en del kvist henter jeg
inn til dem, som det er nok av i nærom-
rådet. Men, selv om en steller godt med
dem, så er kjempene en rase som blir fort
gamle, så også her har vi en bakdel i for-
hold til de mindre raser, som en kan stille
i flere sesonger», mener Ivar - «bare se, vi
stiller dem som oftest ut kun en sesong»,

og skal en stille ut, så må en ha en del dyr
både å velge i og å stille,hvis en skal greie
å hevde seg i konkurransene. LU i Dram-
men var artig, her tok jeg BiR-sløyfa og
tok også mitt første napp i rasepokalen,
så får håpe på en bra sesong også nå, det
er jo vi som skal arrangere LUU», sier Ivar.

NKFs nye kasserer
I TK nr 4 kunne vi lese en liten presenta-
sjon om Ivar, som NKFs nye kasserer,men
er det mer du kan si om hvem Ivar Østli
er? - «Ja, jeg er 50 år, dvs. en av de siste
som er født på Lunner og bor på Gran.
Ellers er jeg ugift, men er den stolte far til
tvillingjenter på 17 år (disse «rekruttene»
har en Dvergvedder). Arbeider som selv-
stendig næringsdrivende innen renhold
med hovedvekt på vinduspuss. - For øvrig
har jeg vært leder av Indre Østland Kanin-
avlslag siden jeg møtte på mitt første års-
møte, januar 2003. Ellers vil jeg påpeke
at det er utstillinger, samt den sosiale del,
som er de to viktigste drivkreftene i mitt
kaninhold. Kaniner er derfor etter min
mening både en spennende og givende
hobby som på det sterkeste kan anbefales
til andre»  . . .
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Ivars kaninstall

Kaninhobbyen anbefales på det sterkeste!
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Veldig mange norske kaninfolk har nok
hørt om sommerutstillingen i Alingsås i
Sverige – vi har lest om den i TK og vi har
hørt snakk om utstillingen der kaninfolk
treffes. Derfor er det vel mange som går
rundt og har en tanke om hvordan den
er. Vel, jeg kan fortelle én ting, man vet
ikke hva Alingsåsutstillingen er før man
har vært der - og ja, det er en kaninutstil-

ling, men det er mye, mye mer, enn det.
Her er et «lite reisebrev» fra en førstereis-
gutt til Alingsås.

Sommer i Alingsås
Å oppleve Alingsåsutstillingen er unatur-
lig, ja nesten absurd. For meg er kaninut-
stillinger forbundet med regn, sludd, snø
og stengte fjelloverganger. Alingsås var

Alingsås - sommeren 2008

Fornøyde norske deltagere, bak fra v.: Marit Jørgenrud, Anne Mette Klepaker, Kent Rune
Eriksen, Mona Jørgenrud, foran fra v.: Anne Brochs  -  og Kari Jørgenrud som vant utstillingen



9Tidsskrift for Kaninavl - 6-2008

den totale motsetning – det var grilling,
varmt sommervær, bading og fremfor alt
ferie. Man kommer ikke i siste liten til
Alingsås - man kommer gjerne flere dager
på forhånd. Det er to badestrender rett i
nærheten, minigolfbaner og små serve-
ringssteder. Man har god tid til å bli kjent
med den vakre lille byen og Nolhaga-
området der utstillingen er. Nolhaga er
enkelt sagt en stor flott park med idyllis-
ke plasser over alt. Det er en liten dyre-
hage der, det er plener og enorme eike-
trær. Og innimellom slår kaninfolkene
opp teltene sine og koser seg i sommer-
varmen. For campingvognfolket finnes
det en stor grusbane der man sitter og
griller og koser seg sammen utover som-
merkveldene, denne første helga i juli.
Det er masse unger og ungdommer også
i Alingsås - og med den åpne og inklude-
rende atmosfæren er det lett å finne leke-
kamerater og venner. Jeg reiste sammen
med mine tre barn og de stortrivdes i
Alingsås alle sammen.
Joda, Alingsås er en kaninutstilling, men
det er også en avslappende ferie akkurat
på det tidspunktet når Syd-Sverige er på
sitt beste. Og det er trivelige mennesker
hvor man enn snur seg. I tillegg til de
norske camperne er det også flere nord-
menn som tar seg en dagstur for å se ut-
stillingen og hilse på kjente.
Utstillingen i Alingsås varer helt fra fredag
til lørdag. Bedømmelsen er på fredag og
Svein Clausen var eneste norske dommer,
men i tillegg var Tor Gillerholtmoen og
undertegnede med som dommerelever.
Det var nokså stor spredning i kvaliteten
og også selvsagt en del felling, men inni-
mellom var det et og annet godt dyr.
Ingen dyr kom imidlertid over 95 poeng
denne gangen.
Det er mer enn nok å se på når utstilling-
en har 626 katalognummer. Av disse var

det 21 hunn med kull og 3 angorapro-
dukter. Normalt er det enda flere dyr,
men i år ble det kollisjon med verdensut-
stillingen for hunder i Stockholm og da
prioriterte noen å dra dit i steden. Men
over 600 kaniner midt i sommerferien er
alikevel imponerende synes jeg.
Og i tillegg er det høns, duer, gjess og an-
dre smådyr i den pyntede hallen - alt
kranset av en rekke salgsboder, hvor en
kunne kjøpe rekvisita/materiell, angora-
produkter, håndarbeid og faktisk også
bie-produkter (honning og noen utrolig
gode karameller).

Norsk seier i klasse A - G og K!
Når premielistene kom opp var de til for-
veksling lik en premieliste fra en norsk
utstilling.Det var Jørgenrud på topp både
i klassene A, G og K! Kari Jørgenrud vant
klasse A 284 p og G 377,5 p med sine
Perle Ekorn, mens Mona Jørgenrud vant

Dvergkaniner dominerer på svenske utstil-
linger og i Alingsås var det over 250 dverger
- fint å se at noen satser på Belgisk Kjempe
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klasse K med 94,5 p – rett og slett impo-
nerende! - Og det var også andre norske
utstillere:Anne Mette Klepaker med Liten
Havana 94,5 p (ble nr 18), Marit Jørgen-
rud med Hermelin 94 p, Anne Brochs
med Alaska 279 p og Kent Rune Eriksen
med Hermelin 93 p og Dverghare 92 p.
Til sammen var det 25 kaniner og ett pro-
dukt fra Norge
- her et utdrag fra resultatene i klasse A:
1 Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284
2 Rose-Marie/Urban Andersson, Linghem, Tan svart 284
3 Inge Kjellberg, Landvetter, Tan svart 283,5
4 Carola Johansson, Falköping, Tan svart 283,5
5 Catharina Sandbakken, Vårgårda, Liten Sølv sv  283,5
6 Susanne Zackrisson, Vårgårda, Angora h.r.ø   283
7 Katarina Karlberg, Skällinge, Hermelin chinchilla  283
8 Stig Svensson/Kent Österberg, Kvänum, Tan svart 95
9 Marie Alfredsson, Floda, Angora h.r.ø. 95
10 Pernille Silfverberg Utgaard, Strö., Angora  h.r.ø. 95
11 Bo Eriksson, Mantorp,  White svart 95
12 Cecilia Spånberg, Mora, Dvergvedder viltgrå 95
13 Rose/Urban Andersson, Lingh., Hermelin h.r.ø. 282,5
14 Elicia Hermesgård, Falken., Hermelin zobel blå 282,5

Alle de 25 norske kaninene var enten til
salgs eller de var solgt på forhånd. Det er
nemlig ikke mulig å ta kaninene med seg
hjem igjen til Norge. Noen svenske opp-
drettere mente det måtte være trist for de
norske utstillerne å selge sine beste dyr,
grunnet de norske importreglene. Men

de fikk forklart at det var B-laget som ble
tatt med til Sverige. A-laget var hjemme
og forberedte seg på de norske utstilling-
ene som kommer ut-over høsten . . .
Utstillingen omfattet også en spesialutstil-
ling fra Svårtecknade Kaniners Uppføder-
forening (SKUF). Her var det 36 kaniner
som ble bedømt av Gullik Klepaker.

”Det norske typeshowet” har blitt en
publikumsmagnet i Alingsås - ledet av en
etterhvert svært erfaren trio, Gullik Klep-
aker, samt Kari og Kjell Jørgenrud. I til-
legg til at showet er veldig underholden-
de, er det også lærerikt siden det er

I år, som i fjor, var det publikumsvennlig «norsk typeshow» på Alingsåsutstillingen,
som ble ledet av fra venstre Kjell Jørgenrud, Kari Jørgenrud og Gullik Klepaker

Kari Jørgenrud diskuterer Liten Tysk Schecke
med to finske oppdrettere
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mange raser representert og rasene blir
presentert for publikum på en pedago-
gisk utmerket måte – her er det alvor og
skjemt i en perfekt blanding.Vinneren ble
en veldig flott Rhinsk Schecke tilhørende
Linda Berntsson.Den viste seg frem på en
måte som sjarmerte publikum fullsten-
dig. Også her ble det norsk ”på pallen” -
Kari Jørgenrud ble nr. 3 i Typeshowet.

Landskamp i fotball
EM i fotball er over. EM-returen kom dess-
verre litt for tidlig for Sverige i år – og
Norge var ikke en gang kvalifisert . . .
Men i Alingsås var det muligheter for
både Sverige og Norge til å rette på den
litt vaklende fotballselvtilliten. I Alingsås
er det nemlig landskamp mellom Norge
og Sverige hvert år. For oss nordmenn
er det bare å innse - det er noen år siden
sist vi vant. Om det kommer av at Sverige
stiller med mange flere spillere enn
Norge, eller om det er taktikken, dom-
meren eller ferdighetene som har gjort
utslaget, kan sikkert diskuteres.
Men i år SKULLE vi vinne! Vi psyket ut
svenskene med ”Alt for Norge” og ”Ja vi
elsker” før kampen, men alikevel så star-

tet det ikke så bra for Norge. Få minutter
før full tid ledet Sverige 3-1, men etter en
kjempeinnsats fra Norge og noen dom-
meravgjørelser som bikket Norges vei,
ble det 3-3 og ekstraomgang med ”første
målet vinner”. I ekstraomgangen scoret
Norge og for første gang siden 2001 kun-
ne Norge heve den enorme pokalen som
vinner og ta æresrunden til jubel og app-
laus. Bestemannspremien på det norske
laget gikk fortjent til Anne Brochs. Hun
ofret leggen (blodet rant), men sto på til
siste slutt. God bedring Anne - forhåpent-
ligvis er det store skrubbsåret grodd når
dette leses.

Allsang i svenske sommerkvelder
Joda, jeg hadde da hørt om den svenske
allsangtradisjonen, men jeg hadde i grun-
nen aldri tenkt så mye på hva det innebar.
Men i Alingsås fikk jeg oppleve dette og
for meg ble sangkvelden en veldig trivelig
opplevelse. Utrolig kjekt å synge ut sam-
men med alle andre - ”Cecilia Lind”,
”Brevet fra feriekolonien”og en rekke an-
dre svenske viser. Og helt naturlig var det
å oppleve Gullik Klepaker svinge mikro-
fonen på scenen mens han ledet allsang-
en i en kraftfull ”Rai-da-di-da-di-rai-da-di-
rai-aaaaah”. Enhver synger med sitt eget
nebb og noen sang faktisk veldig flott.

Så var det hjemtur - og hjemturen vår
gikk via Liseberg i Gøteborg. Det er bare
noen få mil fra Alingsås og inn til barnas
(og voksnes) lekeland nr. 1 – så den be-
søkssjansen kunne vi jo ikke gå glipp av.
Jeg avslutter mitt reisebrev slik jeg startet
det: Man vet ikke hva Alingsåsutstillingen
er før man har vært der. Nå har jeg vært
der og dersom jeg har anledning kommer
jeg gjerne tilbake igjen. Og heeelt til slutt
et lite tips: Reis til Alingsås du også!

Hilsen Geir Nordvik  (fotos: H.H. og A.B.)
Endelig noen norske fotballhelter

som hadde noe å juble for - Sverige er slagna
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«Dverg-nytt»
- noe info fra DKs leder, Hilde K.:

Klubbstyret har ikke vært så aktive første
halvår av 2008, men vi satser sterkt på
oppdateringer utover høsten. Styret har
jobbet med redigering av vedtekter og
oppdatering av hjemmesiden - og nytt
der er at Thor Øyvind (leiar i Sogn) har
overtatt som DK’s web-master. Hvis noen
har bidrag til sida, så ønsker han innspill.
Jeg vil på vegne av DK takke vår avtrop-
pende webmaster Arild Schonhowd for
vel utført jobb.
I skrivende stund er nettopp juli passert
og jeg regner nå med at de fleste har fått
reirkassene fulle. For egen del er det blitt
lite hermelinunger også dette året. Mye
tull med døde unger, få eller ingen unger
og ei hu som døde under fødsel. Andre
raser får mange unger, så det er nok ikke
meningen at jeg skal drive med Herme-
lin!? Noen avlshuer er allikevel bedre
eller andre - det også hos dvergene.
Da ungene i et angorakull ikke fikk nok
mat, la jeg en unge over til ei 5 år gammel
hermelinhu, som selv hadde to unger.
Den 4 dager gamle angoraungen var min-
dre enn hermelinungene. Resultatet sees
på bildet. "Gjøkungen" ble i alder av 7
uker  nesten like stor som fostermor.

«Så litt nyttig fagstoff»
Sommer, sol og varme er forhåpentligvis
ikke forbi og i disse sommerdager, må vi
stelle godt med dyra (husk nok vann),
samt å holde rent hos våre kaniner, slik
at vi slipper disse plager som beskrives
under - og dette klippet har jeg funnet
på: www.smådyrakutten.no

Fluelarveangrep hos kanin - «Myiasis»
Sommeren 2007 fikk vi inn flere kaniner
der eier hadde observert at kaninen satt
helt stille, spiste ikke og virket slapp.
Andre så «mark» bak hos kaninen.
Dette er fluelarver og er oftest dødelig
for kaniner på grunn av at det blir opp-
daget alt for sent av eier. Når kaninen
først kommer til veterinær er den ofte så
hardt angrepet at vi mange ganger dess-
verre må tilråde avliving fremfor behand-
ling.
Fluelarveangrep begynner ofte mellom
hale og endetarmsåpning, da dette er et
vanskelig område for kaninen å gjøre
rent. Om kaninen er møkkete og fuktig
bak, vil fluene tiltrekkes av dette. De
legger egg, deretter klekkes larvene, og
begynner sakte men sikkert å spise på
kaninens hud, slimhinner og muskulatur.
Vi har også sett flere eksempler der flue-
larvene har spist seg innover i endetar-
men på kaninen. Dette er selvsagt utrolig
smertefullt for dyret og krever akutt be-
handling!
Årsaker til at kaniner kan bli møkkete og
fuktige bak, er først og fremst at de har
fordøyelsesproblemer, eller er overvek-
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tige. Andre grunner til at kaniner ikke
klarer å gjøre seg rene kan være ryggpro-
blemer, tannfeil og feil fôring, som f.eks.:
for mye grønt uten tilvenning, frukt (sa-
lat), gnagerblandinger/kornblandinger og
for lite høy.
Til alle dere som har kanin: Løft den opp
daglig og sjekk om den er fuktig eller
skitten bak. Er den det, oppsøk dyrlege

snarest for en helsesjekk av kaninen og
rådgivning om fôring og kaninhold.

«Kanin-språk» 
Ved å vite hva de vanligste uttrykkene
eller adferdene betyr, kan vi mennesker
også bedre forstå hva vår langørete venn
uttrykker.Her er en liste over vanlige ting
kaniner gjør og hva det betyr - Lyder:

Stamping med bakbeina = advarsel til an-
dre kaniner om en trussel/fare.
Hveser/brummer = sinne, advarsel -
"kom deg vekk".
Piper = ungene kaller på mor
Gnusser/skjærer tenner = tegn på smerte
Lave malende lyder med kjeven = go`lyd,
kaninen koser seg
Kontinuerlig brumming = en del av par-
ringsritualet
Høye skrik = dødsangst

Indre Østland KAL vil få ønske alle vel-
kommen til Landsutstillingen for Ungdyr
og NM i kaninhopping i Moelvhallen, i
tiden 7.-9. november 2008.
Vi trenger hjelp fredag og lørdag:
Planleggingen går greit og føler vi har det
meste under kontroll. Det vi ser på som
den største utfordringen er opprigging av
bur. Vi kommer nemlig ikke inn i hallen
før fredagen klokken 12.00, så her må det
planlegges nøye. Vi håper dermed det
kommer flere veldig tidlig som skal le-
vere dyr, slik at vi får litt hjelp fra dere.
Ellers trenger vi hjelp til å bære dyr på
lørdag, så de som er interessert kan gi et
pip til Tor Arve, enten i form av mail, sms
eller en vanlig telefonsamtale.
Overnatting:
Når det gjelder overnatting har vi booket
et motell noen kilometer unna (alle rom

der er nå dessverre bortbestilt). For over-
natting, ta kontakt med Leif Opsund.
Kaninhopping:
Vi har ingen hoppegruppe, så det er
Glåmdalen som tar seg av hoppingen og
vi setter stor pris på at de tar den saken.
Vi hadde et utmerket samarbeid på som-
merutstillinga på Nes.
Velkommen til alle! - Vi håper mange
vil ta seg tid til å komme til Moelvhallen
og LUU/NM-arrangementet i november,
så håper vi det blir ei flott utstilling.
Kontaktpersoner:
Leif Opsund, tlf. 62 35 26 59
Tor Arve Kristoffersen,
tlf. 901 35 831 eller 61 17 85 82
mail: torak@broadpark.no
Tor Gillerholtmoen, tlf. 62 35 20 23
mail:  tor.giller@c2i.net
mvh Indre Østland KAL  - Tor Arve Kristoffersen

En liten rapport fra LUU/NM-08-arrangøren:
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Midtsommerutstilling på Nes
Indre Østland Kaninavlslag avholdt sin
tradisjonelle midtsommerutstilling 20.-
22. juni på Nes i Hedmarken. 140 katalog-
nummer ble bedømt av Roar Strand og
Tor Arve Kristoffersen, samt Tor Giller-
holtmoen var med som dommerelev.
2 dyr oppnådde gode 96 poeng, en Rex
til June Årøe og Kim Kofstad ble kåret til
Best in Show i hard konkurranse med
Hermelin til Terje Engh.
Vi har inngått et samarbeid med Glåmdal
Kaninavlsforening som har påtatt seg å
arrangere hoppedelen på LUU/NM på
Moelv 7.-9. november. Det passet derfor
godt at de arrangerte hoppekonkurranse
på Nes. Dette var nyttig erfaring for oss
før LUU/NM samtidig som det skapte stor
aktivitet på utstillingen.
Ellers er det ”viktigste” som vanlig sosialt
samvær med grilling av kaninkjøtt i alle
varianter lørdag kveld. Vi takker for ei
hyggelig helg og håper på enda bedre
deltagelse neste år. Ref. Ivar Østli 
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94. Rex: June
Årøe/Kim Kofstad 96. Hvit Land: Leif Opsund 93. Belgisk
Hare: Johan Viker 95. Rhinsk Schecke: Leif Opsund 94,5.
Thyringer: Leif Opsund 93. White: Anne Lise Tvedt 93.
Alaska: Johnny Lyshaug 95. L.Tysk Vedder: Thor Øivind
Larsen 94,5. Engelsk Schecke: Line Dagestad 95. Liten
Havana: Liv Tangen 94. Sachsengold: Ida Rymoen 94,5.
Tan: Matias Lesto Larsen 94. Zobel: Gillerholtmoen/

Jokinen 95. Ørestad: Hanna Taugbøl 91,5. Russer: Hilde
Aamodt 94. Dvergvedder: Merethe Engh 95. Hermelin:
Terje Engh 96. Dverghare: Oddvar Antonsen 95.
Resultater Klasse A Voksne dyr:
1 June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd  285
2 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 96
3 Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska 284,5
4 Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Zobel blå 284,5
5 Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare viltrød  283,5
6 Alexia Sand Knudsen, Sarpsb., Hermelin hvit r.ø. 283
7 Oddvar Antonsen, Sarpsb., Dverghare hvit rødøyd 283
8 Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Zobel brun 283
9 Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 282,5
10 Hilde Haakenstad, Glåm. Engelsk Schecke sv. 282,5
11 Solveig Moritsgård, Grenl., Dvergvedder viltgrå 282,5
12 Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå 282
13 Ivar Østli, Indre Østland, Belgisk Kjempe viltgrå  282
14 Hilde Haakenstad, Glåmdal, Engelsk Schecke blå 95
15 Line Dagestad, Glåmdal, Engelsk Schecke blå  95
16 Matias Lesto Larsen, Sogn&Fjord., Tan svart 281,5
17 Thor Øivind Larsen Sogn&Fj., Liten Tysk Vedder 94,5
18 Ida R. Rymoen, Glåmdal, Sachsengold 94,5
19 Leif Opsund, Indre Østland, Rhinsk Schecke  94,5
20 Helene Osland, Bergen, Dvergvedder viltgrå 279,5
21 Line Dagestad, Glåm., Engelsk Schecke svart 279,5
Resultater Klasse B Ungdyr:
1 Hilde Elin Vestnes, Møre&R., Hermelin zobel blå 94,5
2 Anne Brochs, Askim, Alaska 279,5 poeng
3 Nina R. Vatnehol, Møre&Roms., Hermelin chinchilla 94
Resultater Klasse D - Hunn med kull:
1 Øystein Tvedt, Møre&Romsdal, Sallander 93,5
2 Line Dagestad, Glåmdal, Dvergvedder brun 93,5
3 Hilde Haakenstad, Glåmdal, Dvergvedder japaner  92
Resultater Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd  95
2 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 94,5
3 Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå  94,5

Midtsommerhopping på Nes 
Lørdag startet med fint vær. Første klas-
sen var rett lett og ble vunnet av Mia
Celine Aamodt og Åkrokens Pie Princess
Ivanova. Så kroket middels, som ble vun-
net av Mari Velta og Tevelsjøens El’Limo.

June Årøe og Kim Kofstad fikk BiS og vant
også klasse A med Rex hvit 285 poeng

Hanna Taugbøl stilte med rasen Ørestad
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Rett vanskelig ble vunnet av Hedda Aur-
bakken og Solbakkenlias Liko. Kroket
vanskelig ble vunnet av Mari Velta og Sol-
bakkenlias Blue Speedy Boy. Så var det
kroket elite som ble vunnet av Caroline
Eriksen og Liagardens S. Ch.Tiril som fikk
cert! Så avsluttet vi med lengde ikke elite
som ble vunnet av Tale Bakken Ulfsby og
Glittertinds Spectacular Capability og ble
elite. Jorunn Egner og Lysfjords Dumle
hoppet også 160 cm og ble elite.

Søndag var det også fint vær, vi startet
med kroket lett og vinner ble Eline
Johansen og Rampetassen. Rett middels
ble vunnet av Hedda Aurbakken og To-
bøls Sweet Brownie. Rett elite ble også
vunnet av storvinneren denne helgen
Hedda Aurbakken og Solbakkenlias Liko.
Lengde elite ble vunnet av Hedda Aur-
bakken og Solbakkenlias Blue Barbie som
hoppet 180 cm og fikk sitt første cert i
lengde! Figur middels åpen som inngår i
kombi ble vunnet av Hedda Aurbakken
og Tobøls Sweet Brownie. Kombi sam-
menlagt ble vunnet av Helene Osland og
Furukollens Missisippi av Skogbakken.
Vi var kjempeheldig med været og noen
hoppejenter sov også ute under åpen
himmel. Takk til Glåmdal og Indre Øst-
land for en kjempefin hoppekonkurranse

og utstilling! Håper på sommerutstilling
med grillfest neste år også! hilsen Jorunn E.

Rett lett (31 starter, 7 pinner)
1. Mia Celine Aamodt - Åkroken Pie Princess Ivanova 0+0
2. Henriette Monsrud - Solbakkenlias Kalle Pirat 0+0
3. Ann-Helen Sandnes - Solbakkenlias Taiger 1+0
4. Lene Iselin Vinjusveen - Sørmobråtens Knøtte 1+0
Kroket middels (29 starter, 4 pinner)
1. Mari H. Velta - Tevelsjøes El'Limo 0+3
2. Jorunn Egner - Nehagens Rufus 2+2
3. Hedda Aurbakken - Ask 3+1
4. Henriette Monsrud - Solbakkenlias Kalle Pirat 2+2
Rett vanskelig (12 starter, 2 pinner)
1. Hedda Aurbakken – Solbakkenlias Liko 2+1
2. Caroline Eriksen – Brooksides East Ashling 3+1
Kroket vanskelig (12 starter, 1 pinne)
1. Mari H. Velta – Solbakkenlias Blue Speedy Boy 2+2
2. Caroline Eriksen – Brooksides East Ashling 4+1
Kroket elite (10 starter, 1 sert)
1. Caroline Eriksen – Liagardens S. Ch. Tiril 3+5
Lengde ikke elite (17 starter, 2 nye elitekaniner)
1. Tale Bakken Ulfsby - Glittert.Spectacu.Capability 160
2. Jorunn Egner - Lysfjords Dumle 160
3. Mari Myksvoll - Symremyras Dompap 140
Kroket lett (22 starter, 5 pinner)
1. Eline B. Johansen - Rampetassen 0+0 
2. Lene Iselin Vinjusveen - Sørmobråtens Knøtte 0+0
Rett middels (16 starter, 4 pinner)
1. Hedda Aurbakken – Tobøls Sweet Brownie 0+0
2. Hedda Aurbakken – Ask 0+1
Rett elite (8 starter, ingen sert)
1. Hedda Aurbakken - Solbakkenlias Liko 2+1
Lengde elite (12 starter, 1 sert)
1. Hedda Aurbakken - Solbakkenlias Blue Barbie 180cm
2. Mia Celine Aamodt – Solbakkenlias Medina 180cm
Figur middels åpen (13 starter)
1. Hedda Aurbakken – Tobøls Sweet Brownie 0+0
2. Mari Hesbøl Velta – Tobøls Black Diamond 0+0
3. Helene Osland - Furuk.Missisippi av Skogbakken 0+0
Kombi - sammenlagt hopping/utstilling (13 starter)
1. Helene Osland – Furukoll. Missisippi av Skogbakken
2. Hedda Aurbakken – Tobøls Sweet Brownie

Solbakkenlias Bajass Leo,
føres av Renate Bråtasæter

Nehagens Rufus,
føres av Jorunn Egner
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13. september: Eidsvoll - reg.bed.
annonse i TK nr 4

20.-21. sept.: Dommerkonferanse

17.-19. oktober: Rogaland

18. oktober: Eidsvoll
annonse i TK nr 5

18. oktober: Sørlandets

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

21.-23. november: Sogn og Fjordane

21.-23. november: Jæren & Sandnes

5.-  7. desember: Askim
forhåndsannonse i TK nr 5

9.-11. januar: Drammen

19.-22. febr.: LU/NM-09, Jæren/Rogal.
Vigrestadhallen

14. mars: Askim (klubbmesterskap)

Utstillinger meldes inn på flg. mail:
thsaue@online.no
med kopi til: redaktor@kanin-nkf.net

Utstillinger - 2008/2009:

Finn Kjøller til minne
Bornholmsgjengen er blitt en god mann
mindre. Finn Kjøller omkom på sin ar-
beidsplass 7. juli ‘08. Finn jobbet for det
danske forsvar, hvor han var mekaniker
på tunge kjøretøyer. Han var forenings-
menneske og passet kasserervervet på en
prikkfri måte. Han var en viktig ressurs-

person i alle foreningens aktiviteter. Finn
var på de senere norske landsutstillinger
hvor han hjalp arrangøren med gjennom-
føringen. For dette mottok han NKFs
merke med krans i Drammen i 2008.
Vi sender varme tanker til familie og
venner og lyser fred over Finn Kjøllers
minne. G.K.

Ja i år ble det 4.gangen vi reiste til Nes på
utstilling, til "Liv og Leif’s kongerike" (på-
drivere til tusan, sånne finnes det ikke i
bøtter og spann av!) - En kjempehyggelig
utstilling og sommertreff, på en årstid det
fyker en del pels rundt om, enn de er å
finne festet på kaninene, men noen sitter
da pelsen "veldig godt på"! - Men må bare
skryte litt av hele arrangementet som fris-
ter oss å komme igjen, år etter år.Vi som
møtes der har det veldig trivelig sammen
og utveksler mang en "kaninerfaring" og
med 140 kaniner blir den passe stor, men
kanskje at flere burde tatt turen . . .
På grillkvelden lørdag ble det grilla flere
«kaninvarianter»: Kaninburger, bog, lår og
fileter som smakte nydelig, med salat, ris
og diverse tilbehør,ble servert under den-

ne kveldssamlinga. Kokk og grillmester
var som vanlig Tor Gillerholtmoen. Det
var også "vanlige grill-pølser" å få for de
som ikke spiser kaninkjøtt. Oddvar An-
tonsen ble den heldige vinner av frukt-
kurven.Tusen takk til Liv og Leif,Tor og
Elina og alle dere andre for trivelig arran-
gement på Nes. mvh Anne Lise

Takk til Indre Østland KAL for fin midtsommerutstilling
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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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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
Gjesteskribent:

Grethe Hansen

Hei alle kaninvenner!

Her er været variabelt som
det alltid er på vestlandet.
Akkurat nå skinner solen
og noen kaniner (som bil-
det viser) får være i beite-
burene mine - og en snart
2 måneders angoraunge
får sprette fritt rundt. Det
liker de veldig godt. De
blir mer lekne og opplag-
te. Det er vel en følge av at
det skjer mer rundt dem
ute. En kråke flyr forbi,
trosten forsyner seg av
morellene og ripsen, og
pus ligger pal og koser seg.Andre kaniner
får en times tid å hoppe rundt og finner
gjerne noe spiselig,mens andre graver for
harde livet. Molly har startet utgraving
bak rosebusken ved husveggen. Jo - det
er liv og røre med kaninene, bare de får
muligheten.
Akkurat nå har jeg 17 kaniner med smått
og stort. Jeg har 12 bur og har solgt noen
dyr, og hjelper nye angorafolk så langt jeg
kan med de kunnskapene jeg etter hvert
har ervervet meg. Men det sier seg selv at
her må det gå noen kaniner i frysen. Det
verste er «å velge bort», for alle kaninene
er i toppform og er glade og fine dyr.Men
sånn er livets gang i dyreverden.
En annen sak er at jeg må nok redusere
antall kaniner uansett, for å kunne ta meg
godt av de jeg da har igjen.
Det er en ting jeg har merket meg med
alt som er skrevet om kaniner så er det

lite om adferd. Derfor vil jeg forsøke her
å dele de intrykkene jeg sitter igjen med
etter noen år med kaniner.
Først vil jeg se på dette med at kaninene
er byttedyr og utsatt for å bli tatt av katt,
hund, rev, mårkatt, mink og hauk. Derfor
er det viktig å ikke la dem gå alene ute.
Det må alltid være folk i nærheten av
dem. Kaninene har en veldig god hørsel
og luktesans, synet er dårlig. Hvis jeg har
på meg parfyme, har klappet en hund el-
ler katt, ja så trekker kaninen seg tilbake
eller går til angrep om du kommer for
nær. Når jeg vil fange inn en kanin som
har det moro ute, har jeg lært at jeg ikke
løper etter den. Jeg går rolig og målbe-
visst etter den og småprater til den. Den
går lei av det etter en stund og legger seg
ned eller hopper inn i huset sitt igjen.
Barn er veldig brå i bevegelsene sine og
roper når de blir ivrig. Kaniner liker det
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dårlig og blir redde. Så det har ført til
at jeg har snakket med ungene som alltid
er tiltrukket av kaniner og fått de til å ta
det rolig.De aller fleste kaniner liker å ko-
ses med. Det er viktig å holde kaninene
riktig for at den skal synes det er greit.De
liker veldig godt å putte hodet inn i arm-
kroken og klappes da rolig. - De fleste
kaninfolk har vel erfart at det er stor vari-
asjon på lynnet til kaninene. Mandy, en
blå hokanin, har et temperament som jeg
ikke har opplevd før. Da den kom til meg
og luktet på hendene mine så reagerte
den med å rygge unna. Når jeg har løve-
tann til den så spiser den av hånden min.
Det var Mandy som først fikk 6 dødfødte
unger,men så fikk hun 7 friske flotte ung-
er. Hun viste meg at hun ikke ville at jeg
skulle komme til redet. Så da var det bare
en mulighet, å ta henne ut av buret. Det
var bare en måte jeg kunne gjøre dette
på: Jeg tok hånden over hodet på Mandy,
holdt henne nede, klappet og godsnakket
med henne. Da roet hun seg. Når hun var
på gulvet var oppførselen helt fin. Denne
måten å takle nervøse kaninmødre på har
gått greit. Så langt har ingen bitt meg.

Kaninene har og en god rettningsans, om
de blir skremt ute, så er de som et lyn til-
bake i huset sitt. Eller de vil inn av andre
grunner så finner de lett veien til huset
sitt. Kaninene her kan springe hagen
rundt (ca. 1 mål) uten å gå utenom eien-
dommen selv om de har mulighet til å fin-
ne steder de kan komme ut. Dette gjelder
voksne kaniner. Ungene stikker ut overalt
hvor de har en mulighet, og de er utrolig
kjappe. Så de må nøye seg med å være
i beiteburene. Kaninene markerer rundt
seg alle veier. De markerer døren til hu-
set, kvister, steiner og til og med trillebå-
ren og benken blir behørig markert. De
må ha noen kjertler under haken, for det
er den de bruker til markeringen.

Jeg har lest alt jeg kommer over om fôr til
kaninene: Vann, godt tørt høy, kanin-
pellets, einer, hassel, selje, grønnt gress og
løvetann er det jeg har gitt for det meste.
Litt kosefôr som en bit gulrot, kålrabi og
epler får de av og til. De er også glad i
knekkebrød.Det får de litt av i vinterhalv-
året. I fjor mistet jeg allikevel flotte avls-
kaniner som virket helt friske den ene
dagen, men lå død den neste. I år har jeg
tatt litt solsikkefrø på toppen av kanin-
pellets. Siden da har avføringen vært helt
flott, og jeg har ikke mistet en eneste
kanin. Mine kaniner er veldig glad i sol-
sikkefrø. Bakdelen er kanskje at du kan få
kaniner med overvekt, så det må passes
nøye på, da det kan overbelaste hjertet til
kaninene.

Dette var noen betraktninger som jeg har
gjort hos mine kaniner. Det er sikkert
mange som sitter inne med andre erfa-
ringer som kunne vært av interesse å lese
om i TK. Hadde det ikke vært fint med en
debattside som alle kunne være med på?

Fortsatt God Sommer! - hilsen  Grethe
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Forkjølelse og snue hos kaniner
Denne artikkel er hentet fra TK nr 7/2003
(teksten er sammensatt fra en tidligere
brosjyre utgitt av NKF: Kaninsykdommer
av veterinærene G. Schaller, A. Hem og J.
A. Loopstra).
Vi vet at det til tider dukker opp kaniner
med rennende nese, eller en form for
materie som nyses ut av neseborene,
men heldigvis er det meget sjeldent. Den
rennende snue kan være smittsom, men
kan også være en «lett» form for snue
som fort går over. Men uansett skal det
tas alvorlig når slikt oppdages. Kaniner
som møter opp på utstilling med rennen-
de nese skal ut av lokalet. Alle kaniner
skal alltid være tørre og rene rundt og
ved neseborene. 

Snue og lungebetennelse
er de vanligste formene for sykdommer i
åndedrettsorganene. De kan forekomme
til alle tider på året, men kaninene er spe-
sielt utsatt på vår og senhøst, og også om
vinteren ved lav temperatur.
Faren for lungeproblemer er følgelig stør-
re ved dårlig ventilasjon og høy amoniak-
konsentrasjon. Hos syke dyr påviser man
ofte Pasteurella multocida, men også
stafylo- og streptokokker, og Bordetella
bronchoseptica.

Klima- og miljøfaktorer kan være med på
å bane vei for en infeksjon, f.eks. trekk,
høy luftfuktighet, og som nevnt ammoni-
akkdamp fra gjødsel, grunnet stor dyre-
tetthet (dårlig renhold) og utilstrekkelig
ventilasjon. Virusinfeksjoner er å anta og
også være delaktig i utvikling av disse syk-
domstilstandene (men er ikke så kjent).

Enzootisk (smittsom) snue
Denne kan begynne som en enkel katar-

ralsk snue, som i beste fall kan gå over et-
ter noen få dager.Om andre påkjenninger
eller infeksjoner kommer i tillegg, vil den
siden går over til en mer kronisk form
med gul utflod fra neseborene. Infeksjon-
en går også lett over på øyne, tårekanal
og bihulene (mellomørebetennelse der
man kan isolere Pasteurella er heller ikke
uvanlig).Typisk for snue hos kanin, er at
den gnir seg på snute og i øyne, slik at
framlabbene på innsiden er gulbrune og
kaninen vil der få et sammenklistret pels-
lag fordi det er tilsmusset med utflod.

Lungebetennelse
Tilstanden kan være en videreutvikling av
snue, men kan også opptre som selvsten-
dig sykdom.Årsakene er vanligvis de sam-
me som ved snue. Dødeligheten behøver
ikke være stor. Forløpet kan være svært
kronisk, og man oppdager syke dyr først
ved slakting. Her finner man bl.a. ofte
røde eller grå forandrede deler av lunge-
ne, fibrin og sammenvoksninger i bryst-
hulen.

Behandling med antibiotika gir oftest
bare en kortvarig effekt, hvoretter syk-
dommen er tilbake igjen. Er Pasteurella
den viktigste bakterien, kan en Pasteu-
rellavaksine være en god hjelp til å fore-
bygge nye utbrudd i besetningen.

Men, det vil i de alvorligste tilfeller være
riktig å «slå ut» alle dyr, for så å bygge opp
en ny besetning. En grundig rengjøring
og desinfeksjon etter at kaninene er ute
av bur og stall, er selvsagt nødvendig.
Samtidig må man ha forbedret miljøet før
nye dyr kommer inn igjen, særlig med
tanke på å ha en god ventilasjon og at det
skal være trekkfritt.

Sykdom i åndedrettsorganene



21Tidsskrift for Kaninavl - 6-2008

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

Nordisk Kaninstandard:

kr 375,-
Alle utstillere og rasekaninavlere
bør ha denne bok! Et uunværlig

«verktøy» i ditt kaninhold.

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

e-post: ingrjoh2@online.no

Eidsvoll KAFs sommertreff
Sommertreffet hos Marianne Myki på
Løten var koselig som alltid. Penværet
kom som bestilt og holdt akkurat til vi
var ferdige med grillingen. Vi var nesten
like mange personer som kaniner, med
10 utstillere og 16 kaniner påmeldt til
registreringsutstillingen. Roar Strand var
dagens dommer og her er resultatlista:

Mvh June K. Årøe
1. Sølvi Lysfjord, Oso&Ak., Dvergvedder hvit blåøyd 95
2. Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Zobel brun 94
3. Unni Holm/Jørn Øverby, Eidsvoll, N.Zealand Red 93,5
4. Unni Holm/Jørn Øverby, Fransk Vedder kappet. 93,5
5. Gillerholtmoen/Jokinen, I.Ø., Hermelin zobel blå 92,5
6. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex japaner 92

Nok en Dvergvedder hvit blåøyd, hann
fra Stall Lysfjord som ble tildelt 95 poeng 
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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

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
Hjemmes.: http://home.online.no/~nesfeldt

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 :

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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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.com

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. - Deilenaar - 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

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

Belgisk Kjempe i hvit, blå, svart og chinchilla
FRANSK VEDDER i hvit blåøyet,

isabella, chinchilla og blå

Hollendertunet kaninavl Elin Mariboe Hovde
Snarumsv., 3370 Vikersund. Tlf. 905 91 433

e-post: kaniner@hollendertunet.no
Hjemmeside: www.hollendertunet.no

HOLLENDER i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

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:
Vi setter ikke inn prisene denne gang. NKF har fått henvendelse
om at salgsprisene bør justeres. Er det noen av dere som har for-
slag til nye priser, så vær snill å send dem inn til oss snarest!

mvh Bjørn,  e-post: sekreter@kanin.nkf-net

KURS! Hei alle foreninger - benytt dere av kursmulighetene vi har
og som gir ekstrainntekt i klubbkassen! Flere aktuelle og nyttige

kurs som kan gjennomføres på høstens medlemsmøter.

Gå inn på nettsiden: www.naturogmiljo.no

Finn der hvilket kurs som passer for din forening og bestill det
kurs dere ønsker direkte på Natur og Miljøs nettside.

En må være minimum 5 personer (og da må alle være over 14 år).
Sett i gang med kurs! og dere vil innkassere en stønad på

ca kr 800 for gjennomføring av et 12 timers kurs (skoletimer).
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Hei - alle
kaninvenner!
Eg heter Martine Espeland og er
fra Bryne. Lørdag 3. mai fylte eg
8 år og da hadde eg kaninsel-
skap. Eg  har en viltgrå hermelin

som heter Synniva. Alle var inviterte til å ha med
kanin/kaninene sine. Det resulterte i 7 kaniner og
10 jenter. Bordet var pyntet med bordkort med
kaninbilde, gulerøtter, kanintidsskrifter og kose-
kaniner. Pokaler og bilder fra utstillinger måtte
også være med. Kaninene koste seg i kaninvogn-
ene og i diverse reisebur. De fikk også lufte seg
i den nye utegarden - det ble et vellykket selskap.
Kaninen min Synniva fylte ett år 11. juni og dette
ble feiret onsdag 25. juni med 4 veninner og deres
kaniner. Kanin-inbydelser ble laget og eg syklet
rundt med. Bordet er igjen pyntet og gulrotkaken
er laget.

Såååååå kjekt vi har det med kaninene våres!

-  Hilsen Martine, 8 år og Sunniva 1 år

Utgivelsesplan for TK
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.

Blad nr 10 utgis i uke 50
innlevering av stoff innen 20. november.

IKKE nøl med å send inn, TK trenger bilder
og stoff til aktuelle artikler og reportasjer.

NKFs styre skal ha styremøte 19. september, og har dere noen
saker som ønskes behandlet, er det fint om det sendes inn snarest
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Dette er en kar som heter Kim Roger - og etternavnet det er Grøtli Henriksen
og da kan en vel i dette tilfellet ta frem uttrykket:
- «Han har fått kanin-interessen inn med morsmelken». Da forstår vel de fleste
at hans stamtavle er følgende: mor Vigdis Iren Grøtli og far Arild Henriksen.
Kim Roger selv har også begynt å stille ut kaniner og rasen det er Sachsengold,
men det er pappas Belgisk Hare som Kim Roger viser fram på bildet.
TK håper at en om ikke så lenge kan få presentert hele oppdretterfamilien
Grøtli Henriksen og stallen med deres kaniner hjemme på Bjørkelangen . . .

foto: Hilde H.
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Årets sommerleier ble holdt på Dalen i
Telemark, 4.-6. juli. Det var ideelle forhold
med en stor fotballbane å hoppe på, med
kort avstand til hallen kaninene oppholdt
seg i. Fra hallen og fotballbanen var det
dessuten kort avstand til skolen som vi
sov og spiste mat i.
Dessverre begynte det veldig trist. Etter
ankomst på fredag hadde det blitt hørt
hyl fra en kanin. Dette skulle vise seg å
være Trine Holtes Little King (norgesmes-
ter i lengde 2005). Da Trine kom fram var
han død. Det var forferdelig trist at noe
slikt skulle skje, men vi håper selvfølgelig
at han slapp å lide.

Så til hoppingen: Første klasse ut var rett
middels. Det var varmt og det preget
mange av kaninene. Vant gjorde Kristin
Bergan og Kløverdalens Iris.
Så var det rett lett, med flere flotte løp.
Det ble den spretne Dvergharen Råar til
Camilla Venger som stakk av med seieren.
Etter middag var det tid for rett elite. Det
var 9 starter i klassen, det manglet altså
èn for å få cert. Her var det Helene Os-
land og Furukollens Skywalker som gjor-
de det best, da de hadde kun 4 riv i første
omgang, men tok med seg 6 nye riv i an-
dre og det holdt til seier.
Høyde ikke elite var dagens siste klasse.
Her var det Cornelia Puvatcha og Dumle
My Little Valentine som skapte mest spen-
ning.Dumle spratt elegant over flere høy-
der og endte på 65 cm (og det var også
veldig nær 70 cm).
Så var det plutselig blitt lørdag.Været var
også varmt lørdag, noe som så ut til å pre-
ge kaninene i første klasse, rett vanskelig.
Etter første omgang var det èn med 2 feil,

èn med 3 feil og flere med 4 feil. Nivået
på de fleste ble ikke noe bedre i andre
omgang. Linda Bakke og Skogbakkens
Weber skapte imidlertid stor spenning da
de hoppet sin andre omgang.Weber had-
de allerede 4 feil, og måtte hoppe feilfritt
for å få pinne. Løpet var feilfritt, fram
til siste hinder. Der ble det riv, og ingen
pinne - allikevel en fin andreplass.Vinner
ble Andrea Alvestad og Kirsebærtoppens
Crazy Star som hoppet på 2+2, og fikk
dermed pinne.
Neste klasse var høyde elite, som skulle
hoppes på torget i sentrum av Dalen. Her
fikk vi litt publikum, noe som var veldig
positivt. Det var 15 startende, noe som vil
si 1 cert. De aller fleste hoppet 50 cm, og
flere hoppet også 60 cm, men på 70 cm
stoppet det for de fleste. Anette Aas-
hammer og Vearlias Nuria var de eneste
som kom over og fikk dermed cert - vi
gratulerer så mye! Nuria stoppet ikke der,
for hun hoppet også 75 cm!

Råar, eier Camilla Venger, Eidsvoll

Sommerleir 2008
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Etter middagen på Dalen kro, var vi tilba-
ke på fotballbanen for å hoppe rett lett 2.
Klassen ble vunnet av Marthe Simonsen
og Mumi. Nok en Dverghare kapret pin-
ne,denne gangen Kristin Bergan og Viass,
som fikk andreplass. Kroket elite var nes-
te klasse, og heller ikke her var det nok
starter til cert. Det var igjen Helene
Oslands kaniner som raskt gikk i tet. Det
ende med at hun fikk både første og an-
dre plass, med Diamonds I Love Love og
Furukollens Skywalker. Etter litt mat, var
det kroket lett. Dagens siste klasse ble
vunnet av Cornelia Puvatcha og Dumle
My Little Valentine. Marthe Simonsen
fulgte på andre- og tredjeplass.
Så var det blitt søndag.Været var ikke like
på topp og noen ganger regnet det kraf-
tig, men vi fikk litt opphold innimellom.
Første klasse ut var lengde elite. Her var
det 10 starter, akkurat nok til cert. Nivået
ble ikke så alt for høyt, og det var kun
Linda Bakke og Skogbakkens Weber som
hoppet certkravet, og de hoppet også
190 cm, gratulerer så mye! Neste klasse
var lengde ikke elite. Flere kaniner så ut
til å hoppe bra, men ingen klarte elite-

kravet. Heidi Jebsen og Kalle vant til slutt
klassen.
Kroket vanskelig var neste klasse ut. Etter
første omgang var det to av Andrea
Alvestad sine kaniner, Sverdbakkens
Krokus av Liwett og Kirsebærtoppens
Crazy Star, i tillegg til Siw Hauges NUCH
Ilebrekkes Bringer of The Light, som lå i
tet. Sverdbakkens Krokus av Liwett gikk
av med seieren på 0+1, mens Jorunn
Bjørnstad og Knausens Lightning For You

Lennie, eier Pernille Moskvil,Tønsberg

Grosin, eier Odd Aksel Oddsen NannerudSkywalker vinner elitecup, eier Helene Osland
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snek seg inn på en andreplass. Så var vi
kommet til kroket middels, leierens siste
klasse.Her pøste det ekstra mye ned,men
nivået var høyt allikevel. Helene Osland
og Furukollens Missisippi av Skogbakken
vant klassen. Etter dette ble det middag,
premieutdeling og hjemkjøring. Takk for
en kjempeflott sommerleir, alle sammen! 
Vi vil takke Torunn Oddsen for en kjem-
pefin og ordentlig arrangert sommerleir i
Dalen. Uten henne hadde det ikke gått på
skinner slik det gjorde. Du er superflink! 

Til slutt kommer noen resultater:
FREDAG:
Rett lett1, 27 starter - 6 pinner
1. Camilla Venger - Rååar
2 Pernille Moskvil - Liljekonvallens Hyll
3. Kristin Bergan - Viass
4. Marthe Simonsen - Mumi
5. Silje Andersen - F.Akv. Lille Bananasplitt
6. Camilla Venger - Tickle Me Emo
Rett middels, 15 starter - 3 pinner
1. Kristin Bergan - Kløverdalens Iris
2.Trine Ytterbø Holte - Ospeliens Pretty Perfect
3. Jorunn Bjørnstad - Sverdbakkens Filippi
Rett elite, 9 starter - ingen cert
1. Helene Osland - Furukollens Skywalker
2. Pernille Moskvil - Lineas Blowing leaf
3. Helene Osland - Diamonds I Love Love
Høyde ikke elite, 23 starter - 3 nye elitekaniner
1. Cornelia Puvatcaha - Dumle My L. Valentine, 65 cm

2. Jorunn Bjørnstad - Knausens Ligh. For You, 60 cm
3. Linda Olsen Bakke - Skogbakkens Weber, 60 cm
LØRDAG:
Rett vanskelig, 21 starter - 1 pinne
1 Andrea Alvestad - Kirsebærtoppens Crazy Star
2 Linda Olsen Bakke - Skogbakkens Weber
3 Andrea Alvestad - Sverdbakkens Krokus av Liwett
Høyde elite, 15 starter - 1 cert
1 Anette Aashammer - Vearlias Nuria, 75 cm
2 Helene Wilmann - Kløverdalens Roseate
3 Helene Osland - Skogbakkens Amalie
Rett lett2, 22 starter - 5 pinner
1. Marthe Simonsen - Mumi
2. Kristin Bergan - Viass
3. Silje Andersen - F.Akv. Lille Bananasplitt
4.Trine Ytterbø Holte - Præstgravs Il Tempo Gigante
5. Jorunn Bjørnstad - Castello
Kroket elite, 7 starter
1. Helene Osland Diamonds I Love Love
2. Helene Osland Furukollens Skywalker
3. Anette Aashammer Vearlias Nuria
Kroket lett, 26 starter - 6 pinner
1. Cornelia Puvatcha - Dumle My Little Valentine 
2. Marthe Simonsen - Mumi
3. Marthe Simonsen - Prince Snowball
4.Trine Ytterbø Holte - Præstgravs il Tempo Gigante
5. Kristin Bergan - Viass
6. Helene Osland - Furukollens Zyklon
SØNDAG:
Lengde elite, 10 starter - 1 cert
1. Linda Olsen Bakke Skogbakkens Weber - 190 cm
2. Anette Aashammer Vearlias Nuria
3. Helene Osland Furukollens Skywalker
Lengde åpen, 16 starter - ingen til elite
1. Heidi Jebsen - Kalle
2. Helene Wilmann - Kløverdalens Roseate
3. Camilla Venger - Maximas Kicking You Out

Anette
Aas-
ham-
mer og
Nuria
vinner
høyde
elite og
tok i til-
legg
andre-
plassen
i elite-
cup
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Mumi vinner lettcup, eier Marthe SimonsenFilemon, eier Susanne Henriksen,Tønsberg

Bendik, eier Anette Aashammer,Tønsberg Amalie, eier Helene Osland, Bergen

Linemor, eier Helene Osland, Bergen Carpo, eier Andrea Alvestad, Grenland

Kroket vanskelig, 13 starter - 3 pinner
1. Andrea Alvestad - Sverdbakkens Krokus av Liwett
2. Jorunn Bjørnstad - Knausens Lightning For You
3. Andrea Alvestad - Kirsebærtoppens Crazy Star
Kroket middels, 23 starter -5 pinner
1. Helene Osland - Furuk. Missisippi av Skogbakken
2.Trine Ytterbø - Holte Præstgravs Black Pearl
3. Helene Wilmann - Bogenlias Såpeboble

4. Linda Olsen Bakke - Lottens Dumle
5. Helene Osland - Furukollens Zyklon
Minicup
1. Marthe Simonsen,Tønsberg - Mumi 
2. Kristin Bergan,Tønsberg - Viass 
3. Silje Andersen, Sarpsborg - F.A.Llille Bananasplitt 
Elitecup
1. Helene Osland, Bergen - Furukollens Skywalker
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 14. august 2008
Totalt: 852  (422 - 244 - 186)

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: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Meinert Helland, Sletta
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    38
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    38
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 29
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    22
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  41
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    63
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     52
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    80
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      64
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    82
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. 976 76 013. 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. 976 76 013
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    29
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     56
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 10
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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