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Californian-hu med sine 8 unger. «Joda, de yngler og trives godt på
Frosta», forteller Dagny Rognhaug - månedens oppdretter . . .

Og så har vi en engelsk stall, full av toppdyr av Dverghare, og det er
Elina og Tor som har vært på et interessant besøk - les mer på side 26
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Høst - og tid for utstillinger
Vel, akkurat for tiden så er det ikke mye
som minner om at vi er gått inn i septem-
ber her på vestlandet. Vi har nå i noen
uker hatt et fint praktfullt sensommer-
vær, men snart setter det vel inn med
høststormer og regn. I forrige TK var det
ikke en eneste utstillingsannonse, mens
vi i dette kan by på flere og «hovedopp-
slaget» er selvsagt LUU/NM på Moelv. Jeg
vil bare minne dere om innmeldingsfris-
ten, som er satt til 23. oktober.
Når det gjelder det som skal leses i bladet
denne gang, så vil jeg rette en stor takk
til Dagny, Elina og Tor (forsidebildene for-
teller jo hva som er i vente der).
Videre skal det bli spennende framover
å se på hvilke antall kaniner og utstillere
som møter opp på både lokale- og lands-
utstillingene. Det var jo en positiv stig-
ning og interesse for å delta på utstilling-
er i starten på året. Hva som er årsaken til
det, kan muligens være flere momenter,
men det har vel kanskje noe med vår nye
konkurranse; «Årets utstiller» å gjøre. Når
er jo regelen slik der, at hvis utstillingen
skal være tellende, så må den annonseres
her i TK, så det kan kanskje også være
annonseringen som gir et utslag.
Uansett, så er annonsering med på å lage
blest om arrangementet med hensyn tatt
til å kapre utstillere, og i ettertid må ar-
rangør være med på å gjøre begivenhet-
ene som skjedde der kjent, med å sende
inn til TK; resultater, bilder og litt omtale.
Det vil kanskje også være med på å bidra

til at utstillere ønsker å dra ditt til den
omtalte utstillingen neste gang. Men, som
nevnt før, det er positivt å se at alle årets
utstillinger har hatt økning i forhold til
hva de året før. Hvis hver enkelt arrangør
i tillegg gjør alt de kan for å nå et publi-
kum, ved å gjøre utstillingen kjent i sitt
distrikt ved å bruke alle mulige midler, så
som; aviser, radio og plakater, så kan det
være med på at vi kan oppnå en stigende
kanininteresse i form av nye medlemmer.
Men, vi må heller ikke glemme det som
flere er opptatt av; nemlig å beholde de
medlemmer vi allerede har.
Jeg vet at flere nå i sommer har vært
rundt på messer og lignende (for en del
materiell har jeg jo utsendt) så jeg håper
selvsagt at dette kan gi utslag i nyinn-
meldelser fra 1. oktober (for da er en jo
også medlem videre i 2009). Er det flere
som ønsker å få tilsendt materiell for å
reklamere for kaninsaken, så er det bare
å «hyle ut».Da vil jeg ønske dere alle lykke
til med høstens arrangementer.
Og til dere som sitter i «styre og stell» så
må dere forsøke etter beste evne å stelle
i stand interessante medlemsmøter. I den
forbindelse kommer jeg selvsagt atter en
gang med en påminnelse om at dere må
sette i gang med kurs på møtene. Jeg har
også flere ganger oppfordret om at alle
utstillere MÅ ha sin egen kaninstandard,
og det gjør jeg igjen, og minner samtidig
om at dere kan gjennomføre kurs om-
kring Standarden.
Lykke til - ha en fin høst alle sammen!
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

DDaaggnnyy  RRooggnnhhaauugg,,  FFrroossttaa

Så fint at det finnes mange hyggelige og positive mennesker innen vår
organisasjon (vil red. skyte inn først her i portrettet) - og en av dem er
«gla-jenta» Dagny Rognhaug, som bor på Frosta i Nord-Trøndelag. Jeg
hadde bare såvidt spurt om et intervju, før det raskt «dumpet» inn en
e-post . . . - så kan du fortelle alle hvem Dagny er? - «Joda, jeg er opp-
vokst på et småbruk i Hegra, i Stjørdal kommune. Mange ulike dyreslag
befant seg der, men kaniner hadde vi ikke. Min kanin-interesse starta
opp i 1999, da mine barn fikk hver sin kanin . . .
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Hvordan startet det hele da - Dagny?
Jo, vi kom i kontakt med noen som var
med i Nord-Trøndelag kaninavlsforening,
og fikk høre om at det skulle være ut-
stilling. Barna hadde lyst til å dra dit for
å se på alle de forskjellige kaninrasene
som var på lokalet. Vår kontaktmann
hjalp barna å stille ut sine dyr. Min yngste
sønn hadde en Dvergvedder slo til med
en uventet høy poengsum (i hvert fall i
våre øyne, der og da). Da gutten tok imot
sin første premie og sløyfe, ga det mer-
smak til flere utstillinger.
Jenta sin Dvergvedder kom ikke helt i
toppsjiktet, men hun falt fullstendig for
Hermelin, som stod i lange rekker bort-
over utstillingshallen. Interessen hennes
fortsatte, men gutten fant andre interes-

ser. De siste dyra hun hadde var hvit rød-
øyet Hermelin og de ga henne flotte re-
sultater. Skolegangen tok selvsagt mer av
jentas tid,og hun valgte andre hobbyer.
Også jeg hadde lenge tenkt tanken på å
ha dyr som kunne gi oss både glede og
mat. Tilfeldigvis fikk jeg kjøpt et par
Californian. Det ble fortalt at dette var en
rolig og grei rase, og mer visste jeg ikke
den gangen. Jeg ble glad i disse tillitsfulle
dyra og jeg ”sugde” til meg lærdom.
Så kom utstillingstanken inn, men dom-
meren var jo så forferdelig ”pirket” på alt
sammen. Hva hadde det å si om snute og
beina ikke var så svarte som i standarden?
Jeg skjønte nok ikke helt den gangen,hva
som skulle til for å få en Californian med
bra kropp - og svartest mulig . . .

Dagny er opptatt av at kaninen skal være en «allsidig ressurs» i vårt stressende samfunn.
Kaniner er en kjærkommen hobby for barn, tillitsfulle som jo kaniner er.

Men, vi må også alle innse at kaninen er et nyttedyr og som kan gi de lekreste gourmet-retter.
For produksjon til kjøtt har jeg funnet ut at en krysning av Fransk Vedder og New Zealand Red
gir en god størrelse og robuste ungdyr - men så er de jo så pene også da - bare se på bildet . . .



En dommer sa til meg: ”Dette er en van-
skelig rase,å få fram mot høye poengsum-
mer,og dessuten, lite tilgang på nytt blod,
og det er en tålmodighetsprøve å få de
svarte nok” .
Egen og stad som jeg er,så skulle ikke han
skremme meg vekk fra tanken om å avle
på disse dyra.
I 2003 slo jeg til for første gang med
Californian-hannen Fredrik på utstilling,
og - med 95 poeng! - Fredrik ble også
siden en Champion. Men, helt uforberedt
fant jeg Fredrik død i buret. Heldigvis så
hadde han etterkommere. - Og, så liker
jeg å ta utfordringer, så jeg ville satse på
Californian, og mitt innerste håp, var å få
dyr med bedre kropp og tegningsfarge.

Jeg ble med i styret i Nord-Trøndelag, og
var aktivt med der det ble prata eller vist
fram kaniner. Nærmest sugd til meg lær-
dom, hvor jeg befant meg.

Fra min nøysomme barndomstid, så var
jeg vant til at dyra på gården skulle bru-
kes til mat. Her kom det et lite sukk fra
mitt indre, på hva jeg skulle gjøre. Jeg var
nok klar over at noen dyr måtte bli til søn-
dagsmiddag. Hvordan skulle jeg klare ut
dette med «medaljens bakside»?

Joda, jeg fikk hjelp av en kaninkollega,
men han var ”streng” imot meg.
- ”Jeg skal hjelpe deg, men neste gang
må du ta slaktejobben selv”. Etter noen
gangers hjelp, så tok jeg motet fatt.
Siden så har jeg slakta selv og lært mye fra
diverse oppdrettere.

Min eldste sønn (som er kokk), har lært
meg hvordan kjøttet skal tilberedes. Og
det samme gjelder også med mørning,
krydring og tilbehør til en slik gourmet-
middag. Jeg tror at den yngre generasjon
også har fått opp øynene for dette herlige
kjøttet, for jeg har nå levert ferdig middag

til flere «kresne ganer» og nylig hadde jeg
bestilling på kaninfilét til et bryllup. Joda,
det skjer noe positivt nå.

Men, det har da vært både gleder og sor-
ger fra mitt oppdrett også, men der har
jeg en evne til å fokusere på det gode og
her har dyra betydd mye for meg.
For å få rolig, harmoniske dyr, så bruker
jeg en del tid på hvert enkelt individ.
Allerede fra fødselen av, så berører jeg
kaninungene i reiret. Selvfølgelig må en
fare varsomt fram og kjenne hua sine sig-
naler. Etter hvert tar jeg de opp, snur og
vender på dem. Når mor og barn får kom-
me seg i utebura, da er det fest. Det er
artig å se kaninungene sprette omkring,
som noen sprettballer.

Jeg fôrer allsidig . . .
Grønnsaker har vi nok av på Frosta, så det
blir en del av det slaget. - Friske urter,
kvist, løv og mye gras på sommers tid.
Dette gir tilfredsstillelse til dyra.

Californian er og har vært mine ”hjerte-
barn”, men andre raser har jeg også stif-
tet bekjentskap med. Og jeg «mikser» litt
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Californian er tillitsfulle dyr,
forteller Dagny



også, har funnet ut at en kombinasjon av
Fransk Vedder og New Zealand Red gir
utmerkede slaktedyr, da disse vokser fort
og kommer opp i god vekt som ungdyr.

Utstillinger i 2008 gikk bra
Etter en utstillingspause, så fikk jeg fram
bra Californian i 2007, og vinterutstilling-
en på hjemmebane i januar 2008 fikk jeg
den pene poengsum 283,5 på en stamme
Californian. Optimist som jeg er, la jeg ut
på togreise med kaninene til Drammen,
og - der klarte jeg å få tredje nappet i
Californians LU’s vandrepokal. Der ble
det altså «virkelighet», rasekruset til odel
og eie, og gledeståran kom nok fram da
jeg mottok tinnkruset - og et synlig bevis
på at jeg hadde klart å få Californian bra
nok. - Mitt høye mål var nådd.

Som andre ting, så må en også her ta av-
gjørelser og kanskje forandre litt på sine
planer. Jeg kom fram til at jeg skulle satse
enda mer på Californian. Det er flere som
har kjøpt Californian av meg. De har in-
teresse for å bevare rasen og ser mulighe-
ter framover. Med et godt samarbeid, så
klarer vi gradvis å få nye linjer inn. - Jeg
har importert dyr både fra Danmark og
Tyskland og sammen med mine egne dyr
så er det gull verdt. Men, faktisk har jeg
nylig også eksportert.

Kaninhopping har også fascinert meg
siden jeg begynte med kanin. Samspillet
mellom fører og kanin må være på plass.
Her er det trening og ros som skal til. Jeg
har bestandig vært glad i å arbeide med
barn og ungdom. Det har blitt servert
mang en artig episode fra barnemunn.
Å se en kanin som satser og hopper over
hindrene er et flott syn. I starten hadde
jeg noen småraser (miks) til å prøve hop-
ping med, men nå har jeg gått over til å
prøve større dyr for hopping.Det går bra,

men jeg har nok for liten tid til å trene de
skikkelig. - Jeg vil heller bruke min tid på
ungene. Gjøre en innstas for å få flere til
å se gleden med å ha kaniner.
Gjennom hele sommeren så drar hoppe-
gruppa vår mye ut på stands rundt om-
kring. Vi har vært på ulike arrangement,
som martna, ekstra aktiviteter på større
butikksentre, osv., osv. - Barna som be-
søker vår stand, får en herlig opplevelse
med kaninungene. Dette gjøres også med
tanke på å få flere medlemmer til vårt
kaninlag. - Vi må ut der folket er.

Jeg kunne gått nærmere inn på diverse
temaer innen mitt kaninoppdrett, men
det får vi ta i en annen sammenheng, og
nå får jeg avslutte for denne gang, men,
jeg håper flere kan få øynene opp for
Californian, det er ikke umulig å få det til,
men det skal til en porsjon tålmodighet.
Da tenker jeg mest innen utstilling.
Hadde vært kjempemoro at flere hadde
stilt, slik at en ny LU-pokal ble satt opp
igjen. Jeg vil ønske mine kaninvenner en
fortsatt fin sesong og kos dere med dyra.
De gir mye tilbake, bare en tar seg tid til
dem . . .
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Dagny - blid og fornøyd - med eller uten 95
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Ny farge til Fransk
Vedder i Nederland
Av Elina Jokinen

Fargen heter Mignon, som menes; herlig,
søt, vakker. Selv synes jeg at det passer
veldig bra. Fargen er godkjent bare til
Fransk Vedder. Vi her i Norden kjenner
fargen med navn viltisabella.
Fransk Vedder er rasen jeg hele tiden har
hatt når jeg har drevet med kaniner, og
veddere av fargen viltisabella har blitt
født jevnlig. Disse unger har alltid vært
best i kullet og har også hatt en meget
god pelskvalitet, så fargen er ikke den
eneste grunnen for at ”Mignon”-veddere
har vært med i avlen i alle årene.

Fri oversettelse fra hollandske standard
for Mignon:

Dekk- og bukfarge: Dekkfargen er gul,
som har blå tone på hårspissene. Denne
blå tonen er helst jevn. Dekkfargen er lik
på hodet, ører, bryst, ben og overside
av hale. Bryst og ben kan ha litt mindre
blå tone. Kaninen har kremfargede øre-
kanter, øyenringer og kjevens kant. Klør-
ene er som viltfarget.Værhår er blåaktige.

Buk, innside av framben og bakben og
undersiden av halen, er hvite.
Mellomfarge: Mellomfargen er gul.
Bunnfarge: Bunnfargen på ryggen er fra
hvit til kremfarget.
Bunnfargen på buken er hvit.
Mindre feil: Ujevn dekkfarge. Litt mørk
dekkfarge. For rød dekkfarge, blå tone
savnes på bryst og ben. Noe farget på
buken.Værhår i andre farge enn blåaktig.
Ikke helt ren bunnfarge.
Store feil: For mye soting. Farget buk.
Hvite klør. Feil mellomfarge. Feil bunnfar-
ge. Blå tone savnes fra andre plasser enn
bryst og ben.

Bildet under: Viltisabella «mignon» hannunge
med viltgul kullbror. De er 3 måneder og har
viltisabella far (bildet over) og viltgrå mor.
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Ja, så er vi i gang igjen med høstens, og så
vinterens utstillinger.Vi får håpe trenden
fra i våres holder seg, med økt antall dyr.
Johan Viker holder fortsatt en klar ledel-
se, men denne har «skrumpet litt inn» . . .
Alf Gunnes og Sverre Grandetrø nærmer
seg ganske mye etter gode resultater i
Trøndelagen (Sverre har også fått + 3 p.
som var uteglemt fra en tidligere utstil-
ling). - Tønsbergs utstilling på Jarlsberg
hobbydyrdager er tatt med,og her var det
Merethe Engh og Solveig Moritsgård som
gjorde et fint «rykk» oppover på listen.
OG, så må vi igjen presisere at resultater
fra utstillingene må sendes Sportsutvalget
innen 7 dager etter utstilling er avholdt!
Meget viktig: Når Best in show og Best i
motsatt kjønn blir tatt ut, må det komme
frem på tilsendte lister til oss. Det samme
gjelder hvis det bare blir tatt ut beste hu
og beste hann. Og så en oppfordring til
alle: Støtt opp om utstillingene. - OG -
Det er enda poeng å hente! - for konkur-
ransen avsluttes ikke før 31.12.2008.

For sportsutvalget Johnny Lyshaug

- og her poengstillingen:

01. Johan Viker 110 p.
02. Sverre Grandetrø 74 p.
03. Alf Gunnes 73 p.
04. Terje Eng 42 p.
05. Leiv Petter Thorsen 38 p.
06. Merethe Engh 27 p.
07. Bjarte Halsne 23 p.
08. June Årøe/Kofstad 23 p
09. Ivar Haugland 22 p.
10. Geir Engelsgård 19 p
11. Oddvar Antonsen 18 p.
12. Geir Hamre 18 p 
13. Steinar Aase 18 p
14. Arve Lilleøe 18 p.
15. Kari Jørgenrud 16 p.
16. Bjørn Egeland 15 p.
17. Kai Tveten 15 p.
18. Carina Johnsen 15 p.

19. Jonette S Myrbostad 15 p.
20. Solveig Moritsgård 14 p.
21. Johan Halsne 14 p.
22. Tore Askeland 13 p.
23. Magne Steinarsrud 13 p.
24. Camilla Løkken 12 p.
25. Rolf Helgesen 12 p.
26. Meinert Helland 12 p.
27. Anne Mette Klepaker 12 p.
28. Jan Magne Lien 12 p.
29. Bjarne Øygard 12 p.
30. Harry W Nielsen 11 p.
31. Kristin Hovde 11 p.
32. Raymond Netland 10 p.
33. Johnny Lyshaug 10 p.
34. Hilde Haakenstad 9 p.
35. Kristine Myntvik 9 p.
36. Henrik Helgesen 9 p.
37. Roy Tjemsland 9 p.
38. Ola Uvås 9 p.
39. Leif Oppsund 9 p.
40. Grete Moskvil 9 p.
41. Anne Lise Tveten 9 p.
42. Inger Arnesen 9 p.
43. Jokinen/Gillerholtmoen 9 p.
44. Anne Brochs 7 p.
45. Svein Ødegård 6 p.
46. Øystein Osland 6 p.
47. Ingvar Holmen 6 p.
48. Britt Karin Brodersen 6 p.
49. Just Andersen 6 p.
50. Snorre Jacobsen 4 p.

KONKURRANSEN ÅRETS UTSTILLER 2008

Holder det helt inn for Johan? - Svaret vil vi
muligens få på Moelv om en drøy måned?
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Lørdag 16. og søndag 17. august var 30
forhandlere innen kjeden Tropehagen
Zoo, samlet til kurs i Fredrikstad, for å
lære mer om de forskjellige dyrearter de
omsetter i zookjedens butikker.
Undertegnede ble invitert til å holde fore-
drag om hold og stell av kaniner. Dette
hørtes interessant ut, så jeg, samt Kari
Jørgenrud, takket ja til å komme på deres
seminar.
Alle forhandlere og ansatte i denne zoo-
kjeden må gjennomgå kurs.
Først tok vi for oss saker som vi mente,
og har oppfatning av, at de må bli bedre
på, slik som: Salg av for unge dyr, salg av
dvergkaniner (som egentlig ikke er noen
dvergkanin), salg av dyr med feil kjønn,
samt at det generelt gis for dårlig veiled-
ning til kunden.
Etterpå viste vi frem flere raser, blant
annet fra den største, Belgisk Kjempe, og
til den minste, Hermelin.
Hvordan skille hu og hann i ung alder ble
også demonstrert.
Videre fortalte vi om at det var en livs-
nødvendighet for kaninen å spise noe av
sin egen avføring (spesielle kuler som tas
rett fra endetarmen).
Vi diskuterte også en
del omkring fôring,
fôrtyper og protein-
er.Vi var også innom
hold av kaniner inne
og ute og om hvor-
dan en kan gjøre det
best for kaninen ved
både høy og lav tem-
peratur.
De fremmøtte var
spesielt interessert i
raser som Hermelin,
Løvehode og Dverg-

vedder. Når det gjelder Løvehode, fortalte
vi at her lå det mye avlsarbeide igjen, for
eventuelt å komme fram til rasetypiske
dyr, og som har en godkjent farge eller
tegning.
Hvordan en skal bære kaninen var også
noe vi demonstrerte. Likeså var vi litt
inne på hvordan vi klipper klør og videre
også litt om sykdommer, slik som f.eks.:
coksidiose, tannstilling og pelsmidd.
Vi delte ut NKFs info-folder til alle kurs-
deltagerne, og denne folderen vår ble vel-
dig godt mottatt - de kunne godt tenke
seg å gi folderen til alle som kjøpte kanin.
Kaninheftet som Mattilsynet står bak, var
de i likhet med NKF, ikke fornøyd med.
Derfor ble vi bedt om å undersøke litt om
NKFs info-folder kunne benyttes. Dette
kunne jo bli en fin PR for NKF med tanke
på rekruttering av nye medlemmer.
Vi sitter igjen med en positiv følelse etter
kurset. Deltagerne var villige til å lytte og
lære mest mulig - og ikke minst - at de
annerkjente at de ikke kunne så mye.
- Vi tror derfor at kaninen og dyrevelferd
blir tatt på alvor.

Kari Jørgenrud og Johnny Lyshaug

Zoo-forhandlere tar kanin og dyrevelferd på alvor
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Utstillingen omfatter:

Klasse B ungdyr
Klasse C 1.0  voksne hanner
Klasse C 1.1  voksne dyr for kombikonk.
Klasse K produkter.

Innmelding innen 23. oktober sendes
på liste til Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385,
2380 Brumunddal, tlf. 62352023, helst
Exel-skjema på e-post: tor.giller@c2i.net  

Innmeldingsavgift: Kr 60,- pr. katalognr.
innbetales innen 23. oktober til kontonr:
2010 22 76222   Indre Østland KAF, 
Randi Odden, Vollfeltetv., 2410 Hernes.
Merk innbetaling med navn+antall katal.nr.

Innlevering av kaninene:
fredag 7. november fra kl 18.00 til 22.00

Åpningstider: Lørdag kl 10-17 og søn-
dag fra kl 10.00 med premieutdeling kl 14

Overnatting:
Kontakt Leif Opsund,  tlf. 62 35 26 59

Hyggekveld på lørdag:
Rudshøgda kafedrift kl 20.00 
Varm middagsbuffet  (4-5 middagsretter)
m/dessert. Pris pr. person kr 210,-
Påmelding til Tor Arve Kristoffersen,
tlf. 90135831 - mail: torak@broadpark.no
Påmelding innen 31. oktober.

Info om utstillingen:
Ivar Østli  61331776 - 91182745
TorArve Kristoffersen 61178582 - 90135831
Tor Gillerholtmoen  62352023 - 47658021

Kaninhopping:

NM rett bane elite, bedømming C.
NM rett bane veteran, bedømming C.
NM lengde elite, inngangslengde 120 cm.
Kombikonkurranse, slalåm MÅ + utstilling.
Dyr som blir nullet (00) får ikke starte.

Innmelding innen 23. oktober sendes til
Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen,
tlf. 90 58 75 57, eller på e-post:
leder.glomdal@hotmail.com

Husk! Til kombikonk. må det sendes
påmelding til både utstilling og hopping.
NB: Ingen etterpåmeldinger!
Kaninene må være elite før påmelding.

Overnatting:
På skole ved siden av hallen.
Kr 125,- pr. pers./pr. natt inkl. frokost, som 
betales innen 23. oktober (sammen med
innmeldingsavgiften).

Varmmat fredag og lørdag (f.eks. pizza)
ta med penger til dette og gi beskjed om
dere skal ha varmmat, evt. hvilken dag.

Innmeldingsavgifter:
Avgift kr 60,- pr.dyr/katalog nr./start nr.
Kombikonk. kr 30,- pr. start + utst.avgift.
Hoppeavgift settes inn på kontonr.:
0535 59 00071 - innen 23.oktober, til
Glåmdal KAF v/L.Dagestad, 2220 Åbogen
Merk innbetalingen med:
Navn, antall starter og overnatting.

Info og hoppe-opplysninger:
Line Dagestad, tlf. 905 87 557

LLUUUU//NNMM--22000088
Indre Østland Kaninavlslag og Glåmdal Kaninavlsforening ønsker
velkommen til LUU/NM for rasekaniner og NM i kaninhopping 

Moelvhallen, Moelv, Hedmark 7.-9. november
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«Dverg-nytt»
- denne gang - en litt morsom historie:

En av Dvergkaninklubbens siste innmeldte
og dermed en av våre ferske oppdrettere,
er Arvid Torjussen. Han har valgt Hermelin i
varianten white. Her forteller Arvid selv (rett
fra levra) om hvordan han ble bitt av kanin-
basillen. For mange går Arvid enda under
navnet "buss-sjåføren" -  men Arvid og søn-
nen Sigve utvider stadig sin nye hobby, med
flere bur og kaniner - så det skal bli spen-
nende å følge de fremover på utstillingene.

- vi lar Arvid fortelle på rogalandsk vis:

Jo, det starta på LU 2007, eg var innleid
som buss-sjåfør fra reisekomiteen i Jæren.
Starta bussturen langt ud på (prerien),
Varhaug, og der sto de to mann med ein
tilhengar - og - ein bråde med kaninar.
Klokkå var vel halv sju. Dette bler gøy,
tenkte eg. - Flerne folk og merr kaninar
kom på i bussen itte kvert. Det va vel ein
heller stilige gjeng med folk som hadde
ein spesielle hobby (itte mitt håve då).
Eg satt bussen i gir, å me satte kursen øst-
øve, me sko te Stavern. Men - me nærma
oss sørlandet, då hva det ikje så gøy leng-
er - tidenes verste snøver . . . Omkjøring
via Evje, så tenkte eg, kordan ska dette
gå? 450 kaninar om bord - og disse kanin-
folkå . . . - Men, for ein herlige gjeng!

Så, viste det seg at dette kanskje var ein
hobby så konne passa meg og guttongen,
å me trenge jo ikkje gå tur med kaninar!
Eg tøffe i kjeften (som vanligt), eg kjøre
bussen neste år åg, men då ska eg ha med
kaninar sjøl. - Oooopss, ka sa eg nå . . .
Som sagt så gjort, då eg var vel hjemma
igjen, så ringte eg te an Arild Netland:

Kan eg komma ud å se ka du har for någe
hjemma i kaninstallen? - Ja, eg heiv meg i
bilen, å der kom me te ein flotte kanin-
stall, og med ei heile røys med kaninar.
Han kom fram med ein fine white-hann,
og den tog eg med hjem.
Å me kom hjem te familien, så då var det
navneforslag på gang: Kjell eller Børre?
Vel,me kalle han for Kjell Børre.Han Kjell
Børre blei større og han fekk lyst på ein
kjereste. Så me reiste te an Arild igjen . . .
Han hadde jo ei fine chinchilla så gjerna
konne passt - me hjem igjen, å nye kanin.
Ukene, gjekk og plutseligt hadde di fått
ongar. Burbygging, ud i garasjen me de,
la de kosa seg.

Kaninar e ein trivelige hobby,
sier Sigve og Arvid. - Og lykkes me på utstil-
lingar så håbe me det ska bli gøy framøve . . .
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Tid for nye udstilling igjen, me hadde jo
ei ganske fine kanin viste det seg, dom-
maren likte det de såg.Å så va det jo ikkje
så mange så dreiv me Hermelin white . . .
Han Arild og kaninfolkå hadde rett å slett
fått meg beden på kaninar (eg e jo ikkje
så vanskelige å låkka heller då) . . .

LU 2008 - nye busstur - te Drammen,
nesten likt så før,men adle spurte: Har du
kaninar med - selvfølgeligt - sa eg då . . .
Fyssta nappet i vandrepokalen i varianten
white te Dvergkaninklubben var i båks!

Itte å ha avla litt, kjypt litt, og solgt litt, så
sitte me nå igjen med 19 kaninar med
stort og smått. Någen e så som så, å någe
e flått (tror eg) og någe e spesielt.
Neste utstilling vil visa seg om det så eg
holde på med bare e tull, eller om eg e
komt bare litt rektigt i vei . . .
Pass på - eg komme med mer enn ei kanin
denne gang.
Nye kaninstall e på gang, å nye typar i
Hermelin, me får se, me får se . . .
Kaninar - og folkå ront - går det jo ann
å trivast med  . . . hilsen Sigve og Arvid

HOVEDUTSTILLINGA 2008
Øya Videreg. skole, Kvål, 14.-16. november

Utstillingen er åpen og omfatter klassene:
A - B - E - M - G(én gruppe pr utstiller) + kaninhopping

Innmelding på NKF’s innmeldingsskjema (helst Excel-skjema),
sendes: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,

HELST på mail: asbjgr@online.no    og MÅ være mottatt senest 10. nov.
NB! Husk å føre på kaninens registreringsnr., også de som ikke er øremerket!

Innmeldingsavgift: kr 55 pr ktl.nr + kr 10 i kl. E / G
sendes: Trøndelagen KAF., 7300 Orkanger, bruk gironr.: 4270.13.59520.

Kaninhopping: Lørdag: KL, KM, KV, RV, HIE & HE. Søndag: RL, RM & FMÅ (kombi).
Innmelding til: Kristin Berg, tlf. 4748114973, E-mail: rbkfrode_fan@yahoo.no

Hoppeavgift: Kr 10 pr start, som betales før start.
NB! Alle innmeldinger MÅ være mottatt senest 10. november!

Innlevering av dyr fredag 14. nov. fra kl 18 til 21, eller etter avtale. Vi fôrer med høy og vann, husk
opphengbare vannkopper! Utstillingen inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse. Det konkurreres også om

mange vandrepokaler. Overnatting: Kvål Gjesteheim, 7228 Kvål, tlf. 72 85 25 21.
Spørsmål utstilling; Sverre tlf. 72 48 13 63/92 06 97 37.

Vi tar sikte på hyggelig samvær lørdag kveld, kontakt Alf tlf. 72 42 65 20 / 92 60 97 78 

Velkommen til KVÅL! – Hilsen Trøndelagen KAF

Forbundstinget 2009 avholdes fredag 20. februar ‘09
NB! - Saker som ønskes behandlet

må være innsendt til NKFs styre 2 måneder før.
Søknader om fremtidige Landsutstillinger:

NKFs styre ønsker foreninger tar kontakt snarest.
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Utstilling og hopping i Orkdal
Trøndelagen KAF arrangerte siste helga i
august utstilling og kaninhopping under
bygdedager i Orkdal Travpark. Vi hadde
fått avsatt ”låven” til kaninarrangementet.
Dette fungerte veldig bra og ”låven” var
godt besøkt. Vi fikk innmeldt flere dyr
enn forventet, med hele 226 katalognr.,
fordelt på 22 raser. Utstillere fra Møre og
Romsdal, Nord-Trøndelag og Trøndelagen
deltok. Dommere var Thormod Saue
(overdommer), Per Egil Hagen og Jonny
Lyshaug. Når det gjelder kvaliteten, er det
naturlig at pelsen ikke er på topp på den-
ne årstid, men resultatlistene viser at det
var da noen som hadde ”kommet i pels”.
For kaninhoppingen var også dette et vel-
lykket arrangement hvor det ble konkur-
rert i 4 klasser lørdag og 3 søndag. S.G.
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 92,5. Fransk
Vedder: Kristin Berg 95. Stor Chinchilla: Ingjerd Lien
94,5. Stor Sølv: Stig Eivind Meisal 92,5. Blå Wiener:
Ingjerd Lien 93. Beveren: Tor Einar Holm 92,5. New Zeal.
Red: Kåre Leonard Tvedt 94. Trønder: Øya vid. skole 94.

Rex: Carina Johnsen 95. Bourgogne: Ingun Gilde 93,5.
Hvit Land: Margrete Lien 93. Belgisk Hare: Kåre Leonard
Tvedt 93. White: Anne Lise Tvedt 94. Deilenaar: Alf
Gunnes 96. Liten Havana: Camilla Løkken 93,5. Hollen-
der: Brit Karin Brodersen 95. Sachsengold: Jonette
Myrbostad 95. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Jan
Magne Lien 94,5. Dvergvedder: Kristin Berg 95. Løve-
hode: Lene Jensen 92. Hermelin: Sverre Grandetrø 96.
Beste hue: Sverre Grandetrø, Hermelin hvit rødøyd  96
Beste hanne: Jonette Myrbostad, Sachsengold  95.
Resultater Klasse A Voksne dyr
1: Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit rødøyd 96
2: Carina Johnsen, Trøndelagen,  Hermelin viltgrå 283
3: Carina Johnsen, Trøndelagen,  Rex castor 95
4: Jonette Myrbostad, Nord-Trøndel., Rex hvit rødøyd  95
5: Kristin Berg, Trøndel., Dvergvedder kappetegnet  95
6: Kristin Berg, Trøndel., Fransk Vedder kappetegnet  95
7: Jonette Myrbostad, Nord-Trøndel., Sachsengold  95
8: Anne Karin Hustad, Møre&R.,   Liten Sølv svart  281,5
9: Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin white svart  281
10: Carina Johnsen, Trøndelagen,  Rex hvit rødøyd 94,5
11: Bjarne Øygard, Møre&Roms., Hermelin zobel blå 94
12: Hilde Øygard, Møre&Romsdal, Tan brun 94
13: Inger Arnesen, Trøndelagen,  Hermelin viltgrå 94
14: Anne Lise Tvedt, Møre&Romsdal,  White svart 94
15: Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin svart  94
Resultater Klasse B Ungdyr:
1: Alf Gunnes, Trøndelagen, Deilenaar  96
2: Jan Magne Lien, Møre og Romsdal, Tan svart  283,5
3: Brit Karin Brodersen,  Trøndelagen,  Hollender 95
4: Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv Svart  95
5: Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag, Deilenaar  281,5
6: Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 281
7: Ingjerd Lien, Møre&Romsdal, Stor Chinchilla 94,5
8: Øya vid.g.skole, Trøndelagen,  Trønder 279
9: Ingun Gilde, Nord-Trøndelag, Bourgogne 279
10: Ingrid Øygard, Møre&Roms., Hermelin hvit rødøyd 94
11: Kristin Berg, Trøndelagen, Fransk Vedder kappet. 94
12: Kristin Berg, Trøndelagen,  Dvergvedder viltgrå 94
13: Kåre Leonard Tvedt, Møre&R., New Zealand Red 94
14: Kristin Berg, Trøndel., Fransk Vedder viltgrå 277,5
15: Marit Bergby, Trøndel., Dvergvedder hvit blåøyd  93,5
Resultater Klasse D, Hunn med kull
1: Kristin H. Berg, Trøndelagen, Dvergvedder viltgrå  95
2: Lene Merethe Hoøen, Trønd., Hermelin zobel brun 95
3: Marit Bergby, Trøndel., Dvergvedder hvit blåøyd 94
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe
1: Erling Killingberg, Trøndelagen,  Tan svart 95
2: Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv svart  95
3: Ann Jorun Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel brun  94

Mathias Meisal fra Volda, storkoste seg på
utstillingen og Mathias stilte med sin egen

kanin, en Hermelin zobel blå

Uttak av beste hann, f.v.: Thormod Saue, Geir
Nordvik, Johnny Lyshaug, Per Egil Hagen og
Snorre Jacobsen - de valgte en Sachsengold
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Jarlsberg Hobbydyrdager
Som tidligere ble det også i år arrangert
Jarlsberg Hobbydyrdager siste helgen i
august og dette ble særdeles vellykket.Vi
prøvde i år med utstilling i tillegg til hop-
ping, selv om det er noe tidlig på sesong-
en. I tillegg til ”kaninfolket” var det frem-
visning av rasekatter, tropefugl, duer, en-
der, høns, minigris og geiter. Populært var
det også med traktorkjøring (Gråtass) og
hesteridning. Stor tilstrømning av publi-
kum var det begge dager, den beste på
flere år, og 200 familier, 120 voksne og 95
barn løste billett. I tillegg kom utstillere
og hoppere, så det var folksomt både ute,
inne og i ”dommerbua”. 24 utstillere var
fordelt slik: Drammen 1, Oslo 1, Sørlandet
3, Grenland 4, Sarpsborg 4 og Tønsberg
11. Det var påmeldt 111 dyr i kl L, 23 i kl
C og 2 i kl M. Pelskvaliteten var nok ikke
på topp. 5 dyr fikk 95 poeng. BiS ble
Dvergvedder til Solveig Moritsgård og
BiM, også Dvergvedder, til Merethe Engh.
Dommere var Gullik Klepaker og Roar
Strand, og Tor Gilleholtmoen elev.
Kaninhoppingen var ute.Nymalte gjerder
og nyvaskede hindre skinte om kapp
med solen, det ble god reklame for kanin-
hopping. - Takker alle for fine høstdager
på Jarlsberg. Hyggelig å møte ”gamle” og
nye kaninvenner til nok en sesong.

Resultater klasse L:
1: Merethe Engh, Grenl.,  3,1 Dvergvedder viltgrå 378,5
2: Solveig Moritsgård, Gren., 1,2 Dvergvedder viltgrå 283
3: Just Andersen, Tønsberg,  3,1 Hermelin hvit r.ø. 376,5
4: Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå  95
5: Magne Steinarsrud, Grenl.,   1,2 Liten Sølv svart  281
6: Helene Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå   281
7: Tove Olsen, Sarpsborg, Hermelin russer  94,5
8: Silje Catrine Tellefsen, Sarp., Dvergvedder viltgrå 94,5
9: Marianne Wernersen, Sørl.,  Dvergvedder h.b.ø. 279,5
10: Grete Moskvil, Tønsberg,  Hermelin viltgrå    94
11: Magne Steinarsrud, Grenland, Belgisk Kjempe 94
12: Marianne Wernersen, Sørlandets,  Wiener hvit  278,5
13: Magne Steinarsrud Grenland,   2,2 Thyringer  370,5
Resultater klasse C Enkeltdyr for juniorer:
1: Susanne Feen Henriksen, Tønsb., Dvergvedder   94,5
2: Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå   94,5
3: Lars Mangelrød, Tønsberg,  Bourgogne   94
4: Helene Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå  94
5: Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå      94
6: Helene Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå 93,5
7: Iselin Hereng, Tønsberg, Hermelin russer    93
8: Linda Olsen Bakke, Tøns., Dvergvedder hvit blåøyd 93
Resultater klasse M - Ungdyrsgruppe:
1: Siw Marion Hauge, Tønsberg, Sachsengold 95
2: Helene Vadum Wilmann, Tønsb., Dvergvedder vgrå 94
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Magne Steinarsrud 94.
Fransk Vedder: Lars Mangelrød 91. Wiener: Marianne
Wernersen 93,5. Rex: Tonje Alice Bjørntvedt 93. Bour-
gogne: Lars Mangelrød 94. Belgisk Hare: Johan Viker
92,5. Thyringer: Magne Steinarsrud 93. Liten Sølv:
Magne Steinarsrud 94. Dvergvedder: Solveig Moritsgård
95. Løvehode: Mary Nesfeldt 91,5. Hermelin: Just An-
dersen 95. Dverghare: Oddvar Antonsen 95.

Dommere i fin diskusjon, f.v.: Gullik Klepaker,
Tor Gillerholtmoen og Roar Strand

Sanne, eier Selma Tandberg

Telemann, eier Helene Vadum Wilmann
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20.-21. sept.: Dommerkonferanse

10.-12. oktober: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

17.-19. oktober: Rogaland
annonse i dette TK

18. oktober: Eidsvoll
annonse i TK nr 5

18. oktober: Sørlandets (klubbkonk.)

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

annonse i dette TK

14.-16. november:Trøndelagen
annonse i dette TK

21.-23. november: Sogn og Fjordane

21.-23. november: Jæren & Sandnes

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

9.-11. januar: Drammen

9.-11. januar: Sveits rammler i Basel

16.-18. januar: Haugaland, fylkesut.

24.-25. januar:Tysk rammler i Kassel

13-15. februar: Dansk LU i Skjern

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

20.-22. mars: Svensk LU i Eksjö

14. mars: Askim (klubbmesterskap)

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

Utstillinger - 2008/2009:

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til:

HØSTUTSTILLING på FREI
Grendahuset, 10.-12. oktober
Åpen i klassene: A-B-D-E-G-M
INNMELDING: På lister innen 1. oktober

til Hallgeir Ringstad, 6457 Bolsøya, e-post: elvring@online.no
bruk helst Exel-skjema (NB: Kl G - kun én gruppe pr utstiller)
INNMELDINGSAVGIFT pr katal.nr.: Kr 50  + kr 10 pr dyr i kl E og G
KANINHOPPING: Poenghopping. Lengde, elite. Rett bane, elite (sammenlegges
til sløyfe). Kroket bane: Lett. Middels. Vanskelig.
Avgift i hver konk.: kr 20,- pr  kanin/pr bane + kr 10 i burleie hvis den ikke er utstilt
Innmelding hopping til: Ingjerd Lien, 6453 Frei. e-post: ingje-li@online.no
Alle avgifter sendes: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, kontonr. 39101623037
Innlevering av dyr fredag 10. oktober, kl 18-22 eller etter avtale.
Vi fòrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper.
Vi tar sikte på trivelig sammenkomst lørdag kveld, prøver å få med dommer på
temaet: "KANIN". -   Overnatting: Byskogen camping (fra kr 550). Tlf.: 48 00 31 31.

Velkommen til FREI! - Kontaktpersoner: Ingjerd Lien, Kirsti Sætran, Anne Lise Tvedt
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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!

Nå er høsten kommet til Sæbø . . .
Rognebærene er røde og bjørken slipper
bladene. Sauene er på vei hjem fra fjellet.
Selv har jeg redusert kaninstallen min be-
traktelig. Åtte fine Angorakaniner er det
jeg har igjen nå. Fire huer og fire hanner.
To av hannene skal selges. De er hvite og
har gode aner bakover. Ellers er der en
gul han og en gul ho,en blå han og en blå
ho, en hvit han og en hvit ho. Disse er
ubeslektet og jeg håper at jeg får mange
fine unger til våren igjen. Ellers har jeg
solgt noen, andre er i fryseboksen og blir
god mat utover høsten og vinteren. Jeg
mener det er bra å ikke ha for mange
kaniner om vinteren, det er bedre å få
mer tid til å stelle godt med dem som en
skal ha å stelle med i høst og vinter.

Avlssesongen hos meg starter først i april.
Da er det varmt nok når de kommer med
unger i mai. Det er så lett å miste unger
når det er kaldt. Jeg har forsøkt med rede-
kasser til dem, men de bygger redet i en
krok ved siden av redekassen. Det gjør at
jeg sluttet med redekassene. Så nå får de
ekstra mye halm og høy inn i buret, som
de bygger rede av. Dette går fint, untaket
er når en unge eventuelt henger fast i pat-
ten når kaninmora beveger seg bort fra
redet og slipper taket. Jeg har prøvd å
redde slike unger, men lykkes meget sjel-
den. Det går greit når jeg ser det når det
skjer, da er det bare å legge ungen opp i
kassen igjen.
Selv har jeg noen perioder med en rygg
som streiker. Når en nærmer seg 70 år så
må en godta at en ikke er ung lenger.Men
jeg trives med Angorakaninene mine og
håper at jeg klarer å fortsette noen år til.
Det som lett samler seg opp hos meg er
ull som må sorteres, kardes, spinnes og
toves. Men når jeg kan ta det etappevis
og delt, går det bra.Hovedsaken er å klare
renhold og ellers alt det daglige stell som
kaniner må ha for å trives. Foreløpig går
det bra. Det verste jeg hører om, er når
noen forsømmer dyrene sine. Det er vi
som har valgt å ha dyr og da har vi en klar
forpliktelse til å stelle dem så godt som
mulig. I sommer har vi også vært «avløs-
ere» for min datters to hunder, som bildet
til venstre viser. Det er trivelige bikkjer,
og så lenge de oppfører seg perfekt, så er
det ikke noe problem å ha dem her på
eiendommen sammen med kaninene.
Og, det er veldig mye kos å glede er med
kaninene. Som for eksempel når ungene
slippes ut av buret, og gjør noen halling-

ii  ssoommmmeerr
ppaasssseett  vvii
ppåå  vvåårr
yynnggssttee
ddaatttteerrss  ttoo
hhuunnddeerr,,
BBaallttuuss  oogg
AAttoo
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kast, og snur seg for å se om jeg ser hva
de gjør. Det er akkurat som de sier: «Hei -
se på meg». De eldre er mer bedagelige.
Men når de kommer ut og får løpe fritt, så
ser en at dette er kaninene skapt til. Å
løpe, grave, finne skjulesteder i hagen,
smake på alt som vokser der - og kose seg
i solen. - Da har kaninene det best.

Dette var noen betraktninger fra meg.
Ha en fin høst med mange fine soldager.

- hilsen  Grethe

inviterer til utstilling, Øytun
Hundvåg, 17.-19. oktober
Åpen i klassene: B - D - M

Innmelding: På skjema til Bjørn Egeland (tlf. 51 67 19 00),
helst i Exel på e-post: bjorn.egeland@lyse.net innen 12. okt.
Avgift: kr 50  pr katalognr., innbetales til kontonr.: 3204 07 02406
v/Magnor Ølberg, 4050 Sola. Innsetting dyr: fredag 17.10., kl 18-19.
Velkommen til kaninhelg på Øytun, Hundvåg, Berge Odelsv. 34,
lørdag 18. - og søndag 19. oktober, med premieutdeling kl 14.

For ev. mer info: Arvid tlf. 479 10 509, Arild tlf. 916 39 782, Bjørn tlf. 970 66 450

JJeegg  hhaarr  ffuunnnneett  uutt  aatt  mmiinnee  kkaanniinneerr
ttrriivveess  uuttmmeerrkkeett  nnåårr  ddee  ffåårr  ssiittttee  ppåå
««eett  vvaaggllee»»  eelllleerr  eenn  ««uuttssiikkttssppoosstt»»

Nordisk Kaninstandard:

kr 375,-
Alle utstillere og rasekaninavlere
MÅ 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
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17. august ble det arrangert Carmentas
Cup i Noresund, som er ca 2 timers kjø-
ring fra Drammen (mot Norefjell) et kose-
lig sted på Noresund skole. Modum stod
for arrangementet. Carmentas er gårds-
navnet til Hege Johannessen (en meget
aktive hopper der, derfor navnet).
28 hoppere deltok, fordelt slik:Tønsberg
8,Askim 3, Oslo 2,Eidsvoll 1, Sarpsborg 1,
Bergen 3,TLhk 1 og Drammen/Modum 9.
Først en samkjøring av kroket lett og kro-
ket elite. Mange kaniner var på startlisten
i lett, men kun to kaniner hoppet feilfritt.
I elite var det Thea og EKG’s S Ch Jean

Paul som tok certet. I kroket vanskelig
tok Marthe Simonsen og Kløverdalens
Nocturne seieren, og hoppet feilfritt beg-
ge omganger - gratulerer så mye!
Til tross for veps og varme kaniner ble
kroket middels vel gjennomført. Så var
det høyde, med mye bra hopping! Først
høyde elite, hvor Thea og Jean Paul vant,
med Helene og Kløverdalens Roseate
hakk i hæl. Begge visste god høydehop-
ping - gratulerer begge med velfortjent
sertifikat! Til slutt høyde ikke elite, og det
gikk som smurt, to kjempeflinke kaniner
som ble elite denne dagen, gratulerer!

Carmentas og OspeliensCup

KKlløøvveerrddaalleennss
NNooccttuurrnnee,, eeiieerr::
MMaarrtthhee  SSiimmoonnsseenn

LLaammoonnddaass
IIoottaa,, eeiieerr::
MMaarriiaannnn
BBrrååtteenn

SSyyrriinnhhaaggeennss
SSmmiilliinngg  SShhaaddooww,,
eeiieerr:: HHeeiiddii  HHuusseebbyy

KKlløøvveerrddaalleennss
GGtt  CChh  OOuutt  ooff
PPllaaccee,, eeiieerr::
TThheeaa  MMeeii  YYuu
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Lørdag 26. og søndag 27. juli arrangerte
Eidsvoll Ospeliens Cup på en fotballbane
ved Skarnes. Hele helga var det strålende
vær med sol fra blå himmel og det var
godt å varmt.Det var 191 starter totalt,og
mange pinner og cert ble delt ut.Takk for
en koselig og veldig fin helg - og med
mange fine konkurranser! - Og her er
noen av resultatene   - Mvh Hedda og Jorunn

LØRDAG: Rett lett: 24 starter - 6 pinner
1. Caroline Eriksen - PræstgravsFernando Torres 0+0
2. Caroline Torgersen - Helene Harefrøken 0+0
3. Kari Anne Kisen - Findus  0+0
4. Marte Ryr Andersen - Solbakk. Pippi Langøre 0+0
5. Caroline Torgersen - Sprettball  0+0
6.Thea Mei Yu - Kahos Tobra  0+0
Rett middels:  23 starter - 5 pinner
1. Stine Rudseter - Ospeliens Pretty Pheobe 0+0
2.Thea Sannerud - Solbakkenlias Gimmito   0+1
3. Caroline Eriksen - Ospeliens Kapt. Sabeltann 1+0
4. Anica Johannessen - Flamencos Zeta  1+0
Rett vanskelig: 17 starter - 4 pinner 
1. Jorunn Egner - Beautiful Tommy   2+1
2. Mari Myksvoll - Symremyras Dompap   3+0
3. Stine Rudseter - Solbakkenlias Abacus   3+0
4. Hege Johannessen - LineasEmperorValentini 2+1
Rett elite: 21 starter - 2 cert
1.Thea Mei Yu - EKG'S S Ch Jean Paul    1+1
2. Caroline Eriksen - Liagardens Super Ch.Tiril   1+2
3.Thea Mei Yu - Bajass   3+1
4. Hedda Aurbakken - Solbakkenlias Liko   3+2
Lengde Ikke Elite:  19 starter - 2 nye elite kaniner
1. Jorunn Egner - Vangtoppens Imperial Renown 180 
2. Mari Myksvoll - Benonis Abel   160 cm
3.Thea Larsen - Believe in Magic   140 cm
4. Caroline Eriksen - Brooksides East Ashling   140
Lengde Elite:  30 starter - 3 cert
1.Thea Mei Yu - EKG'S S Ch Jean Paul, 220 cm
2.Thea Mei Yu - Bjørnsveb. Gt Ch Forrest Gump 200
3. Jorunn Egner - Beautiful Tommy  180 cm
4. Heidi Huseby - Syrinhagens Smiling Shadow  180 
5. Hedda Aurbakken - Solbakkenlias Liko   180 cm
6. Caroline Eriksen - Ospeliens Olympus     180 cm

SØNDAG: Kroket middels:  18 starter - 4 pinner
1. Caroline Eriksen - Ospeliens Kapt. Sabeltann 0+0
2. Hedda Aurbakken - Ask    0+0
3. Hedda Aurbakken - Tobøls Sweet Brownie   1+0
4. Jorunn Egner - Titanic Beauty   1+0
Kroket vanskelig:   14 starter - 3 pinner
1. Jorunn Egner - Beautiful Tommy   1+1
2. Stine Rudseter - Ospeliens Pretty Pheobe   1+1
3. Stine Rudseter - Amy   2+1
Kroket elite:  13 starter - 1 cert
1.Thea Mei Yu - Bajass   2+1
2.Thea Mei Yu - EKG'S S Ch Jean Paul   0+3
3. Caroline Erikses - Liagardens Super Ch. Tiril  3+0
Høyde Ikke elite:  12 starter - 1 ny elite kanin
1. Stine Rudseter - Ospeliens Pretty Pheobe  80 cm
2. Hedda Aurbakken - Tobøls Sweet Brownie  50 cm
3. Jorunn Egner - Neshagens Rufus   50 cm
Ospeliens Lett Cup:
1. Hedda Aurbakken og Tobøls Sweet Brownie
Ospeliens Elite Cup:
1. Jorunn Egner og Beautiful Tommy

HHeeddddaa  oogg  AAsskk,, ffoottoo  MMaarrii  MMyykkssvvoollll

JJoorruunnnn  oogg
RRuuffuuss,,
ffoottoo  HHeeddddaa
AAuurrbbaakkkkeenn

MMaarrii  oogg
NNoommeenniicc,,
ffoottoo  HHeeddddaa
AAuurrbbaakkkkeenn

SSttiinnee  oogg
AAmmyy,,
ffoottoo  HHeeddddaa
AAuurrbbaakkkkeenn
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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

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

Tlf. 69 19 62 29  -  mob. 928 33 210
e-post: bifro@online.no 

ANGORA i flere farger. TAN i brun og svart

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.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:

Nyjustert prisliste kommer inn i neste TK

Gå i gang med kurs!
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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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

Utgivelsesplan for TK
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.

Én av NKFs nordligste medlemmer, May
Gabrielsen (adresse 8170 Engavågen) for-
søker å gjøre kaninen kjent i sitt distrikt.
May forteller oss dette: Markedsdagen var
arangert av Felleskjøpet Ørnes, på kom-
munesenteret vår i Meløy. Vi må kjøre i
en god time dit og vi hadde med 6 New
Zealand Red-unger, 6 Dvergvedder-unger,
en 3 voksne dyr New Zealand Red-hann,
Dvergvedderhann og Rex. De fleste gjør
store øyne første gang de stryker rexpel-
sen så det er alltid gøy å vise dem fram.
Den som gjorde mest suksess var New
Zealand Red-hannen der han koste seg
sammen med kaninungene i innhegning-

en eller lå på bordet og nøt all oppmerk-
somhet og kos.Kaninungene ble holdt og
kost med av "tusen" barne-hender. Meløy-
avisen og avisa Nordland tok bilder og
skulle skrive litt om oppdrettet og klub-
ben så det blir spennende å se hva som
står på trykk, jeg ser ikke bort fra at noen
ble bitt av basillen og vurderer å begynne
med oppdrett etter dette. På bildene er
det mannen min Gjermund Volden og jeg
som viser å forteller barna om kaninene.
Gjermund, jeg og vår datter Gabriella har
Nordlandsbamsen Kaninoppdrett - og vi
har fått egen hjemmside, så gå inn på:
www.nordlandsbamsen.piczo.com

Kaniner på markedsdag på Meløy

Vi delte ut TK og brosjyrer, så
håper det blir nye medlemmer



25Tidsskrift for Kaninavl - 7-2008

HEI alle kaninvenner
Dette er min kanin Zora, og hun
bruker jeg både til hopping og
utstilling, så Zora er registrert
med 93 poeng. Jeg prøver å få
Zora til å hoppe, men hun er litt
tung i baken og motvillig. 
Zora er snart ett og et halvt år,
og hun er av rasen New Zealand
Red. Forresten så er det korrekte
navnet Lestos Zora.

Hilsen eier Synne Wollertsen

CALIFORNIAN
Vi tar inn et bilde
av en Californian
også, det er jo så
sjeldent den rasen
får noe oppmerk-
somhet.

«Min manns kanin»
Hilsen Hilde K.
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Reisen startet lørdag 19. juli fra Garder-
moen, og allerede på ettermiddagen var
vi på stallbesøk hos Dave Gallagher. Han
er oppdretter av Dverghare, mest innen
variantene zobel og «zobel and white»,
men har også noen andre farger og teg-
ninger. Dave kan vi si er oppvokst med
kaninoppdrett, da hans far nemlig har
avlet med rasen Chinchilla i over 60 år.
Dave viste oss stallen og alle sine kaniner.
Vi snakket mye om Dverghareavl, valg
av avlsdyr og utstillingsdyr, samt forøvrig
«alt hva som rører seg» innen Dverghare.
- Dverghare må kanskje for øyeblikket
sies å være Englands stolthet i kaninver-
den, og som alle andre raser og dyrearter:

Rasetype og øvrige detaljer har stor inn-
virkning i utstillinger.
Dagen ble avsluttet med hyggelig middag
sammen med Dverghare-entustiaster fra
England, Scotland, Isle of Man og Neder-
land. Den hollandske gjengen har besøkt
flere utstillinger i England og har jobbet
mye for Dverghare i Europa, og nå har
Dverghare også endelig kommet inn i
Europa-standarden.

På søndag var det utstilling, og den lå
faktisk rett rundt hjørnet for hotellet.
Utstillingsplassen var av type samfunns-
hus, men med et par særtrekk som skilte
det fra norske samfunnshus: Nemlig egen

Eksteriør-Seminar for Dverghare i Manchester
Som ivrige etter å lære nye ting, og «å suge inn» informasjon omkring kaniner,

kombinerte vi (Elina og Tor) kaniner sammen med en «hunde-hente-reise»,
da det den samme juli-helg ble arrangert National Polish Rabbit Club utstilling

Detaljer er viktig for at en Dverghare skal
være bra; - rett linje fra øretipp til framlabb,
ørelengde er det samme som fra øreroten til

nesetipp, og ørene skal sitte tett sammen

Det var meget interessant å diskutere type og
rasepreg, slik som f.eks. ørestilling, med

Dave Gallagher, en engelsk Dverghare-avler
og spesialist i rasens hjemland
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pub og vegg-til-vegg-teppe i lokalet og i
puben. Selvfølgelig var puben åpen hele
dagen - og flittig brukt.
Klubben hadde også sitt lager-rom i det
samme bygget, så det var lettvint å sette
opp bura. Utstillingsbur ble satt opp på
morgenen, og morgenrutinene gikk som
vi er vant med her også: Utstillerne bærer
kaniner inn, og gjorde siste trim og puss.
Damer fra den lokale Hollender-klubben
hadde ansvar for det andre av bevertning,
som; te, kaffe og ellers mye å velge av.

- Det var påmeldt 77 kaniner - og - alle
kaninene ble bedømt to ganger! Først i
Eksteriør-Seminar med engelske domme-
re og engelsk standard. Etterpå var det av
to hollandske dommere, og da var det
Europa-standarden som ble brukt.
Eksteriør-Seminar er en spesiell utstilling,
hvor dommeren forteller hele tiden hva
han gjør og ser etter på kaninen, hvilke
detaljer som avgjør kaninens plassering
og hvilke gode og dårlige punkter den
har. Oppdrettere, eiere og publikum som
står rundt, blir samtidig oppfordret til å
stille spørsmål og har også lov til å ta på

kaninen, kjenne på pels og kropp, osv., så
det blir veldig lærerikt for alle.

Utstillingen startet med velkomsttale fra
Dave Gallagher og Dave Sim. Dommer
Mike Guy fortsatte med litt historie om
Dverghare, før han startet bedømmingen,
og først var det de fargede harer.
Kaninene er inndelt først til ungdyr og så
voksen. Videre er de også delt til farge-
grupper innen rasene. Dverghare har 7
ulike fargegrupper: Selfs (hvit, svart, blå,
brun og lilla), Shaded Selfs (brun zobel og
blå zobel),Agouti pattern (viltgrå, viltrød,
viltblå, lux, chinchilla, blå chinchilla, vilt-
brun), Tan pattern (tan, white og otter
tegning), Marked (russer), Other colours
(oransje, viltgul, madagaskar, jerngrå) og
Any Other Variety (alle andre farger).
På spesialutstillinger kan noen av disse
gruppene bli oppdelt, grunnet stor meng-
de av påmeldte dyr.
Dommeren plasserte de fem beste dyr, og
disse fikk tildelt premiekort. Første dyret
fortsatte til Best hvit eller Best fargede.
Og til slutt Best hvit ungdyr, Best fargede
ungdyr, Best hvit voksen og Best fargede

Eksteriør-Seminar-
utstillingen var i år
litt spesiell, da dyra
ble bedømt to
ganger - først av
engelske dommere
og engelsk stan-
dard, så senere på
dagen av holland-
ske dommere etter
Europa-standarden.

På bildet har vi den
hollandske dom-
mer Ab de Vos og
Henk Houpst as-
sisterer under be-
dømmelsen, den
andre dommer var
Martin Kok
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voksen, og hvor disse konkurrerte om
Best-i-Rasen. Regler og plasseringsprose-
dyrer kan variere fra utstilling til utstil-
ling, i den engelske standard er flere ulike
utstillings-typer og klasser å velge blandt.
Kaninrasene har også poengskaler, men
disse blir brukt bare inne i dommerens
hode. Dverghare har følgende poeng-
punkter: Rasetype 25, Pels 25, Farge 15,
Ører 15, Øyne 15, Kondisjon 5.

Frem til lunch, så var alle fargede dyr be-
dømt. Phil Gould tar nå over og dømmer
hvite rødøyde. Vinner av utstillingen ble
Robin Day med en litt sjelden variant,
nemlig brun otter. Best i hvit rødøyd ble
Dave Gallagher.

Etter lunch, var det de hollandske dom-
mernes tur å starte med sin bedømmelse.
De gjorde dagen litt spesiell for de eng-

Phil
Gould
og
Mike
Guy
avgjør
Best i
Rasen

Helt til høyre, vinner av Best In Show i euro-
peisk bedømmelse, Ray Carter, som vant

med Dverghare viltgrå

Best In Show, engelsk bedømmelse, ble
Robin Day (midten) med en ung brun otter.

Gratuleres av Dave Gallagher og Alex Hogg,
president av National Polish Rabbit Club



elske utstillerne. - Bedømmelsen gikk jo
etter den nye Europeiske Standard for
Dverghare.Tre kaniner fikk 97 poeng, en
viltgrå ble BIS, kaninens eier var Ray
Carter, eier til hvit rødøyd var Dave Sim
& Kenny Bryant, og en svart til Dave
Gallagher. Men, alle tre kaninene var født
hos Dave Gallagher!
Resultatene mellom de to ulike bedøm-
melser var ikke så langt fra hverandre,
men det var ikke så overraskende, når

dommerne selv er opptatt av ”original”
Dverghare - og har lært alt om Dverghare
fra engelske oppdrettere og dommere.
Søndag kveld var det igjen en sammen-
komst (for dem som ikke hadde det så
travelt med hjemreisen). Som vanlig ble
det mye snakk og diskusjon omkring da-
gens bedømmelse og resultater. Alle var
ivrige etter å høre om hvordan utstilling-
ene er her i Norge, og hvordan de skiller
seg fra de engelske, eller europeiske ut-
stillinger. Selvfølgelig måtte vi også love
å komme tilbake, men da «må» vi reise
til Nederland også . . .

Mandag morgen kjørte vi et par timer
mot sørøst, til Newark, hvor hunden vår,
Basil ventet på oss. Kjøreturen gikk over
Howden Moors, hele område var som om
vi hadde kommet til ”Aidensfield”, små
landsbyer og åpen lynghei. Etter hvert
passerte vi forbi Sherwood Forest, men
vi så ikke noe til Robin Hood, ei heller
ikke Sheriff of Nottingham, så de var nok
opptatt et annet sted i skogen.
Dagen gikk fort med hundesnakk og liten
shoppingtur til den lokale zoo-butikken.
Tirsdag morgen startet vi på hjemreisen.
Med mange fine opplevelser, nyttig lær-
dom, kjære minner - og en hund.

hilsen Elina og Tor
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En  viktig detalje for Dverghare er riktig
kvartcirkel og en fin ryggbue

Basils
siste lek
i
England
med kull-
søster
Busy
Lizzie
og opp-
dretter
Lionel
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 14. september 2008
Totalt: 875  (431 - 254 - 190)

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    44
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    40
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  16
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     53
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    81
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      63
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
Hopping: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Rogaland Kaninalslag     20
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    89
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    30
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    48
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     57
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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