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Forsidefotos:
Askim-foreningen arrangerte busstur til Sverige i sommer, og har her
kommet til første besøkssted, hos Mattias Gustafsson, som for denne
høytidelige anledningen hadde hengt ut både norsk og svensk flagg,
og mer om turen er å finne på side 26.
- Så har vi Sindre og Martin Tjemsland, to unge kaninoppdrettere fra
Bryne, som presenteres sammen med pappa Roy på side 4.
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KANINAVL
Så skriver vi oktober
Nå kan vi tydelig se at høsten for alvor er
kommet, selv om høsttemperaturen noen
enkelte dager har vært vel høyt oppe på
barometeret. Om det er det som er årsaken til at flere utstillere uttaler at de
ikke kan komme på utstilling med dyra,
fordi de fortsatt står med en del felling og
uferdige pelser, blir for ofte et tilbakevendende spørsmål og diskusjonstema, både
her og på våre medlemsmøter.
Nå kan vi vel heller ikke forlange at ungdyra nå på høsten skal være fullt utviklet
og «ferdige», og er vel noe som dommerne skal ta hensyn til i bedømmelsen. Selvsagt er det en herligere følelse å stryke i
en røytefri pels, og er den ferdig, så er
den jo også mye blankere og vil dermed
gi kaninen et mer tiltalende inntrykk.
Joda, vi forstår alle at vi skal prøve å lete
fram til de dyra som vi med mest mulig
sikkerhet ønsker å vise fram, men vi må
kanskje ikke være så alt for kritiske, for da
blir det for få kaniner som «dukker» opp
på våre høstutstillinger . . .
I dette TK kan dere lese om at dommerne
har gjennomført årets dommerkonferanse og det har vært styremøte i NKF. Jeg
må be dere lese igjennom, og hvis noen
skulle ha spørsmål til noe, så finnes det i
vår organisasjon flere utvalg, som sikkert
ditt eventuelle spørsmål kan rettes til, enten som en e-post eller en tar en telefon.
Når det gjelder styret, så har de blitt enige
om å justere vår anbefalte prisliste opp
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Forord:
Bjørn Egeland

med kroner 100 i de ledd som gjelder for
rasene og alder. Det er ikke foretatt noen
justering i poengtilleggene. Viser til den
nye prislisten, som er satt inn på side 23.
Ellers så vil jeg be utstillingsarrangører og
foreningskasserere merke seg at de fra nå
av vil bli tilsendt en faktura når de bruker
vårt utstillingsdataprogram. Før skulle en
uoppfordret sende inn avgiften, men nå
vil den altså komme i postkassen.
Agiften til dommergruppen på kr 5 per
katalognummer, skal fortsatt innbetales
uoppfordret som vanlig, rett etter at utstillingen er avholdt.
Vil også gjøre foreningskassererne oppmerksom på at betalingsfristen på alle
NKFs fakturaer nå er satt til 15 dager, og
minner dere nok en gang om at dere MÅ
oppgi fakturanummeret ved betaling (viser ellers også til side 21 nederst).
Mange er opptatt av utstillinger, og våre
LU/NM og LUU/NM er jo noe av høydepunktene for utstillerne, men slike utstillinger trenger også arrangører. Vi står nå
foran planlagte: 7.-9. november har Indre
Østland KAL tatt ansvar for LUU/NM, og
19.-22. februar er det Jæren og Rogaland
KAL som har ansvar for LU/NM i Vigrestadhallen, og om ett år er det Tønsberg
KAF som har 50-års-jubileum, og vil markere dette med å ha LUU/NM i Tønsberg.
Det er et løft med store arrangement, ja,
det vet alle, men i flere tilfeller er det
greit med samarbeid «over grensene», så
gi lyd til NKFs styre, hvis det er noen som
forhåpentligvis går med dette i tankene.
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M å n e d e n s o p p d re t t e re :

Fam. Tjemsland, Bryne

Vi skal til Jæren, og ikke så langt fra Bryne
sentrum, i Jærveien 262, hvor vi finner
familien Tjemsland. Her er det et yrende
dyreliv, og det er pappa Roy og sønnene
Sindre og Martin som holder styr på buskapen. Når det gjelder kaninoppdrettet,
så avles det i rasene Belgisk Kjempe,
Thyringer og Tan. I tillegg er det et par
Dvergvedder, 40-50 høner, 10 undulater og
ett marsvin.
- «Ja, det er mye kaniner her nå, sier Roy,
men når eg får tid så skal det tynnes ut
en god del og fylles i fryseren, for nå går
det med veldig mye kraftfôr» . . .
4
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Sindre og Martin tar seg av de omlag 45
verpehønene. Sindre er «salgssjef» for egga
som selges til forbipasserende, og utforbi
porten har Sindre slått opp skilt med:
Egg til salgs - kr 40 pr brett

Det startet for over 20 år siden
Roy kan fortelle at han var medlem noen
år på 80-tallet i Bryne Kaninalslag, som
det het den gangen. Da var det hans mor
som kjørte han til medlemsmøter og på
kaninutstillinger.
Roy hadde først blandingskaniner, men
når han ble medlem så ble han betatt av
de flotte store majestetiske Belgiske
Kjemper og kjøpte da ei hu og hann av
Agnetha Bergsholm.
Men, joda, sier Roy, når han skal prøve å
ta fram ei stor kraftig unghu, dette er en
stor og krevende rase, og er nok i største
laget for barn og ungdom. Roy vil ikke i
Roy med «sin» rase, Belgisk Kjempe. Dette
er en jerngrå og det er en farge jeg liker, sier
Roy. Det er blitt avlet fram menge kjemper
også i år, selv om det ikke var så god utteling
i starten i vår, men nok blir det alltid
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dag anbefale overfor våre juniorer å satse
på disse kjempene. De trenger mye mat,
og så er de temmelig store «å hanskes
med», og jeg må vel innrømme dette i
ettertid at jeg skulle nok drevet med en
mindre rase den gang jeg var juniormedlem, forteller Roy.
Etter noen år som juniormedlem kom det
andre forpliktelser inn i livet og Roy sluttet av med kaniner. Men for 10 år siden
ble det huskjøp, og dermed hadde han
«egen gård og grunn». Da kom tankene
tilbake igjen med mulighetene for å starte
opp med noen kaniner.
- Men, det ble enormt mye å gjøre med
huset, forteller Roy, så årene gikk før jeg
i tillegg også kunne begynne å tenke på
bygging av kaninhus.
Etterhvert som ungene vokste til så ville
også de ha kaniner. For vel 5 år siden ble
det innkjøp av rasekaniner, og da ble det
Belgisk Kjempe og Fransk Vedder.
Vedderne ble det slutt med etter et par år,
og Martin fikk seg en mindre rase, og det
ble Tan. I dag er det altså pappa Roy som
har kjempene, Martin har Tan, og minstemann Sindre har i år fått seg Thyringer.
Men vi opplever rasen Thyringer som noe
mer «sprelske» enn vi trodde, så det blir
nok ikke til at vi fortsetter med Thyringer.
Martin synes Tan er fine kaniner
Tan er en grei størrelse og kjekk rase. Vi
har også noen i brun farge, og synes den
brune varianten er ganske fin. Men den
er for mye blandet med svart, så den avler
ikke rent, så i år har det bare kommet
svarte unger. Vi skulle derfor ha kommet
i kontakt med noen som driver med Tan
brun, slik at vi fikk inn en stamme som
avlet mer stabilt.
Thyringer ble også litt for stor for Sindre
og så er flere av dem veldig urolige.Tror
6

Roy, Martin og Sindre synes kaniner er noen
trivelige dyr og gleder seg til utstillingene

vi får satse på en mindre rase også til
Sindre og kan tenke oss Liten Wiener blå,
men vi får se. Sindre har jo nok å gjøre
med hønene også.Vi har 40-50 verpehøns
gående i det største huset bak i gården,
og der blir det en del egg å hente for
Sindre som han da selger uti veien her.
Kaninutstillinger er gøy og sosialt
Det er noe eget og spesielt med kaninutstillinger. Foruten spenningen med å
delta med egne dyr, så er atmosfæren i
utstillingslokalet sosialt og kjekt. Rett og
slett en egen stemning; - kjenne lukta, se
på trivelige dyr, komme i snakk og kontakt med andre oppdrettere, nei det er
noe der, sier Roy. Og når det går bra med
dyra, så er det selvsagt ekstra gøy. Alltid
spennende med kjempene, for i den rasen er vi lykkelige for hvert eneste poeng. Derfor var det herlig å ble BiR på
LU-07, napp i rasekruset og sløyfe. Men
det er ikke så mange landsutstillinger jeg
har vært med på, så får se hvordan det
går framover med dyra. Som oftest er det
pelsene som er problemet, da det er
svært vanskelig å få dem i pelsform.
Kalvepellets til kjempene
Belgisk Kjempe er som nevnt en rase som
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krever ganske mye. Det går mye kraftfôr
til dem, særlig i oppvekstperioden. Da er
det fri tilgang på kraftfôr, og da går det
unna på sekkene, forteller Roy, og sier
han bruker kalvepellets til kjempene,
mens de andre rasene får kaninpellets.
I tillegg gis noe høy, brød og litt gulerøtter. Det som skremmer meg nå, er den
stadige økningen på prisen til kaninpellets og fraftfôr. Om ikke så lenge er vel
prisen på en 25 kgs sekk, kommet opp i
det samme som vi betalte for en 40 kgs
sekk for noen få år siden.

Sindre og Martin skal være med Roy å gjøre
rent i bura hos kjempene. - Her var det før
fasaner, forteller Roy, men så bygde jeg det
om til kaninstall
Tidsskrift for Kaninavl - 8-2008

3 kaninstaller
Kaninene er plassert rundt på eiendommen i forskjellige avdelinger, hvor Roy
har bygd opp 3 kaninstaller. Det blir nok
noe tungvint når det skal gjøres rent hos
dem og å ta fôringsrunden, samt mange
vannflasker som skal fylles opp. Selvsagt
hadde det vært mer praktisk å fått samlet
alle kaninene i en avdeling, eller «alt under ett tak», som det heter.
Roy har også flere typer av bur og modeller, noen er laget med fast bunn, mens andre bur har nettingbunn, og hvor det da
er skuffer under som gjødsla samles oppi.
Planen er en gang å få bygget om alle
bura, slik at alle blir med faste bunner.
Alt gjødsla skal jo også vekk, og jeg har 3
brune dunker som jeg har til å fylle det
oppi, sier Roy.
- Som du vet, slike store dyr som spiser så
mye, da blir det mye gjødsel også som må
spas ut av bura, så rengjøringen tar sin
tid, sier Roy. Og for tiden er ikke helsa
heller på topp, men håper selvsagt at det
nå skal gå i den riktige retningen.
Litt startproblemer
med kjempene i årets avlssesong
Belgisk Kjempe i avlen er litt opp og ned,
forteller Roy. Her i vår var det dårlig med
levende kull til å begynne med, for det
var flere kull hvor ungene bare var blitt
strødd utover. Men etter hvert så kom
huene på bedre tanker, og tok fram store
flotte kull. Det er ikke så uvanlig at kjempene går fram med kull på 10-12 unger.
De vokser ganske enormt fort når de
først begynner å spise, så det ser ganske
fullt ut i burene nå med alle disse store
dyra. Og heldigvis så er det litt salg også,
for det er jo en del arbeid med denne
slaktinga også da.
Da ønsker vi Roy, Martin og Sindre lykke
til med alle kaninene og det var vel 50 nå.
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Kaniner på
Dyrsku’n
Det hele starta i 1866 da
Even Nordgarden stilte
sitt store område til disposisjon for en fast
Dyrsku i Seljord, og
skulle da først og fremst
være for handel med
dyr. Men det hele har jo
utvikla seg til et kjempearrangement med ca
550 standplasser, og
selvsagt mange dyr og
landbruksmaskiner. I år
var det 66500 betalende
personer som besøkte
Dyrsku’n og det virket
som om alle var innom
kaninstanden.
Og vi skulle jo besøke
NKF’s stand som ble betjent av Erna og Harry
Giller, og Anita LøveAnita Løveseter og Harry Giller hadde travle dager på Dyrsku’n
seter, pluss flere andre
som hjalp til med vakter. Veldig mange slaktet ved ca 3 måneders alder, og da veimennesker viste stor interesse for kanine- er slaktet ca 1,5 kg. En annen meget inne hele tiden, så vi måtte «bestille time», teressant sak, er at Harry tar vare på skinslik at vi fikk tatt en prat med Anita og net. Disse sender han til beredning og det
Harry. De hadde rigget til en flott stand koster ca 80 kroner. Når han får dem tilmed 20 kaniner i forskjellige raser, fra bake ferdig beredet, så selger han dem for
Belgisk Kjempe til Hermelin. Standen var mellom 150-200 kroner. Anita kunne forgodt plassert i det store husdyrfjøset, sam- telle at hun også hadde 5 raser, som er
men med griser, store okser, lamaer og Belgisk Kjempe,Angora, Rex, Belgisk Hare
og Hermelin. I tilegg så klipper, spinner
mye annet.
og strikker hun av ulla fra sine Angora.
- Vi tok en prat med Anita og Harry:
Harry har selv 5 raser: New Zealand Red,
Hvit Wiener, Tan, Dvergvedder og Løvehode. I tillegg har han krysset fram en
hurtigvoksende kanin, som han bruker til
kjøttproduksjon. Den blir fôret opp og
8

Til slutt vil jeg si at dette var et meget vellykket arrangement og en stor takk til
Anita og Harry og øvrige hjelpere for innKjell J.
satsen under Dyrsku’n 2008.
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Den verdifulle kaninmelken
I denne artikkel skal vi belyse noe om kaninmødrenes suverene melk
Å amme opp kaninunger som har blitt
morløse (f.eks. på en liten tåteflaske) er
meget vanskelig. Vi har lest her i TK om
vellykkede tilfeller, men i de aller fleste
tilfeller og forsøk, så dør disse kaninungene av underernæring.
- Hvorfor? - Dette spørsmålet har blant
annet flere vitenskapsmenn forsket på,
hvor de første forsøk ble gjort allerede
på 1900-tallet. Til deres store overraskelse, fant de ut at kaninmelken er i besittelse av en meget høy kvalitet. Den
inneholder tre ganger så mye eggehvite
som kumelk, mer enn tre ganger så mye
mineraler og mer enn fire ganger så mye
fett! Bare i kullhydrater er kumelken noe
overlegen. Vi kan altså fastslå at 1/16-del
av melkevekten består av fett.
For å prøve å gi et eksempel til sammenligning, så har Hel-melk (homogenisert og
pasteurisert) et fettinnhold på rundt 4%.
Dermed kan vi forestille oss at kaninmelken er veldig «tykk».
For å fremstille 1 kg smør, så bruker meieriet omkring 12 liter kumelk (porsjonsmelk), men om kaninmelk skulle vært
brukt, ville det bare bli anvendt ca 3 liter.
«Kaninsmør» ville helt sikkert ikke falt i
smak hos oss, fordi kaninmelkens sammensetning er noe annet enn kumelkens.
Kaninmelken inneholder bare 68% vann
og det er faktisk det minste vanninnhold
hos all melk fra våre tamdyr, så som; ku,
hest, gris, sau og geit.
Videre finner vi i kaninmelken 17% fett,
10% protein, 2,5% mineraler og 2% sukker. Kaninungene drikker altså en meget
«tykk, sterkt krydret» og noe søt melkeblanding. I 100 gram kaninmelk finner
Tidsskrift for Kaninavl - 8-2008

vi 1 gram fosforsyre og 1 gram kalsium.
Dette beror på at den høye melkfettmengden skal bygges opp gjennom spaltning av lezithin (for dem som kjenner
til legemiddel, så er det her snakk om
et fosforholdig legemiddel).
Av denne årsak behøver en kaninmor
mye proteinrikt, kalsium- og fosforholdig
fôr. Dette er årsaken til at kaninene våre
er så fremtredende forbrukere av fosforrike planter. Friske blader og saftrike stilker av lucern, rødkløver, løvetann og andre av våre belgvekster, oppfyller de krav
som vi stiller på et melkeoppbyggende
fôr. - Den eggehvite rikholdige brennenesle, samt løvetannsrot, er de beste viltvoksende sorter og som kan tilføre diegivende kaninmødre et ekstra tilskudd fra
naturen. De nevnte vekster har et høyt
baseoverskudd og dette er meget verdifullt for kaninene, som i likhet med andre
grøntspisere, ikke foretrekker syrer i vesentlig grad.
Vi skal altså ha det klart for oss, at våre
kaninunger må, og skal ha, en høyt konsentrert melk av komplisert sammensetning. Vi må derfor gi de diegivende huer
et rikholdig og motsvarende fôr. Diegivende huer, bør derfor utenom tilgang på
godt grovfôr, gis ca 200 gram kraftfôr til
dagen (beregnet for kaninhu på 4 kg).
Eller som flere oppdrettere, som ønsker
at hua skal gi maksimalt, lar den få fri tilgang til kraftfôr i dieperioden.
Til slutt kan vi «repetere» (se TK nr 52007) at kaninmødrenes melkeytelse er
på nedadgående når ungene er 3 uker.
Når ungene har blitt 4 til 5 uker, går melkeytelsen kraftig ned.
red.
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Dommerkonferanse
Lørdag 20. og søndag 21. september avholdt NKFs Dommergruppe sin dommerkonferanse 2008. Nesten samtlige norske
dommere og alle elevene var på plass i
Letohallen på Dal, denne helga. I tillegg
også en dansk, finsk og svensk dommer.
Dommergruppas leder, Thormod Saue,
ønsket alle velkommen og startet med
gjennomgå helgens program og gjøremål.
Thormod ga så ordet til gruppas kasserer,
Tor Arve Kristoffersen, som meddelte forsamlingen at han nå hadde tatt beslutningen om å legge sin dommergjerning
«på hylla», men at han fortsatt fungerer
som kasserer ut året.
Vi takker Tor Arve for alle de timene han
har nedlagt i sitt dommervirke.
Og så var Thormod klar med et par høytidelige blomsteroverrekkelser til to av
gruppens dommere: Reidar Tjøstheim
(vår tidligere forbundsleder) hadde nemlig passert 80 år i sommer og fikk velfortjent applaus - OG! - han har nå vært dommer i 50 år (avla dommerprøven i 1958).
Reidar er i topp form, har mange kaniner
og er klar for nye dommeroppdrag.
Gullik Klepaker (vår nyvalgte forbundsleder) ble 50 år i sommer og har nå også
fått mange år «på baken» i dommergjerningen, og fikk velfortjente blomster.
Vi gratulerer dem begge så meget!
Da var det klart for den praktiske delen;
bedømmelse av 24 kaniner. Dette ble
gjennomført ved et hver enkel dommer
foretok en selvstendig bedømmelse av
hver kanin. Vårt utmerkede sekretariat;
Anne Lise Tvedt, Rolf Ludvigsen og Ivar
Østli førte alle delpoeng og sluttsum på
hver kanin fra hver dommer over på et
oversiktsark, som etter endt bedømmelse
ble vist på overhead. Kaninen ble da tatt
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Dommergruppas leder Thormod Saue kan
gratulere en skikkelig kaninveteran; Reidar
Tjøstheim med «norgesrekord» - 50 år som
dommer, fylt 80 år - og «still going strong»

«Jeg får håpe jeg er like sprek som Reidar
om 30 år» - uttalte Gullik ved overrekkelsen

fram og gjennomgått punkt for punkt, og
med saklige diskusjoner omkring og ved
de punkter som la grunnlag for en gjennomgang.
Wiener-pels var også ett emne som kom
opp og ble gjennomgått i praksis og som
diskusjonstema. - Kaninstandarden, med
endringer og tilføyelser, ble gjennomgått
av Standardutvalgets leder, Svein Clausen.
Når det gjelder teksttillegg vedr. pels for
våre tre Wiener-raser, så er den følgende:
Pelsen er lang med kraftige dekkhår og
underull (3,5 cm).
Red.
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«Hjelp» - LUU/NM 2008, Moelvhallen 7., 8. og 9. november
Planlegging og forberedelser føler vi at vi
har kontroll på.Alt tyder også på at det vil
bli god deltagelse, slik at vi planlegger for
1000 kaniner. Vi i Indre Østland Kaninavlslag trenger hjelp til å sette opp utstillingsbur på fredag fra kl 12, bærere på
lørdag, fôring og opprydding på søndag.
Vi har mottatt god respons fra mange
som har lovet å hjelpe til, men dette har
foregått muntlig helt siden februar i år.
Vi har derfor ikke god nok oversikt. Vi
ber Dere derfor gi en melding til under-

tegnede slik at vi får en endelig oversikt
over hva de enkelte kan bidra med.
Glåmdal Kaninavlsforening trenger hjelp
til banemannskap og sekretariat under
kaninhoppingen. Kontakt Line Dagestad,
tlf. 62 83 79 85, mobil 905 87 557 eller
E-mail: linedagestad702&hotmail.com
All hjelp, mye eller lite, tas i mot med stor
takknemlighet.
Mvh Indre Østland Kaninavlslag, Ivar
Østli, tlf.: 61 33 17 76, mobil: 911 82 745.
E-mail: i.oestli@online.no

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

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard 350 sider
Merketang Hauptner med 2 siffersatser
Ekstra siffersatser til merketang Hauptner
Merketusj, 50 g
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark
Burkort for avlshunn, 20 stk
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1)

kr 375,00
kr 1300,00
kr 450,00
kr 80,00
kr 31,00
kr 15,00
kr 10,00

NB!
Alle
priser
er
inkl.
mva

Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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«Landsutstillings-kavalkade»
I TK nr 6/2006, startet jeg med «litt historisk tilbakeblikk» av landsutstillinger - viste oversikten
av LU/LUU’er fra 1981 til 1990, og i TK nr 8/2006 en oversikt fra 1991 til 1995,
og i TK nr 5/2007 ble 1996 og 1997 presentert - og her kommer noen til:
LU-1998, arr.: Drammen, Solberg sportshall,
201 utstillere, 1632 dyr, 41 raser
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 288
2. Johan Viker, Fredr., Belgisk Hare 286
3. Jan Erik P. Baller, Fredr., Hermelin b.z. 286
BiS: Jan Erik P. Baller, Hermelin blå zobel 96

LU-2000, arr.: Nedre Romerike og Oslo
Letohallen, 178 utstillere, 1390 dyr, 37 raser
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 287,5
2. Johan Viker, Fredr., Belgisk Hare 287
3. T.+Johnny Lyshaug, Askim, Hvit Land 286,5
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96

LUU-1998, arr.: Oslo og Akershus Fylkeslag
Info Rama, 98 utstillere, 602 dyr, 31 raser
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 287
2. Johan Viker, Fredr., Belgisk Hare 285
3. Grete Årsvoll, Jæren, Rex castor 285
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96

LUU-2000, arr.: Bergen, Turnkassen
792 dyr, 33 raser
1. Brit/Sigrun Nordskog, M.-Telem., Tan 287,5
2. Erik Arntzen, Indre Østl., Alaska 287
3. Terje Engh, Grenl., Hermelin hvit r.ø. 286
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96

LU-1999, arr.: Larvik & Sandef. og Grenland
Hovland, 187 utstillere, 1420 dyr, 39 raser
1. Geir Hamre, Jæren, Hermelin 286,5
2. Svein Egil Olsen, Fredr., Alaska 286
3. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 286
BiS: Toril+Johnny Lyshaug, Alaska 96

LU-2001, arr.: Drammen, Exporama, Hellerud, 113 utstillere, 1375 dyr, 39 raser
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 286,5
2. Bente Jåtun, Rog., Hermelin blå zobel 286
3. Gaute Jåtun, Rogaland, Hollender 285,5
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96

LUU-1999, arr.: Mjøskanin, Gjøvik Olympiske Fjellhall, 792 dyr, 35 raser
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 286,5
2. Johan Viker, Fredr., Belgisk Hare 286
3. Johnny Hadland, Jæren, Hermelin 285,5
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96

LUU-2001, arr.: Tønsberg, Messehall A
947 dyr, 39 raser.
1. Erik Arntzen, Mjøskanin, Alaska 287
2. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 286
3. Kåre Vatland, Rogaland, Tan 286
BiS: Kåre Vatland, Tan svart 96

Premieutdelinger, bildet til venstre fra LU-2000: Johan Viker, Erik Arntzen og Johnny Lyshaug.
Bildet til høyre fra LUU-2000: Brit og Sigrun Nordskog til topps med Tan i 287,5 poeng
12
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LU-2005, arr.: Bergen, Turnhallen, Landås,
164 utstillere, 1370 dyr, 40 raser
1. Anne Mette Klepaker, L&S, L.Havana 287,5
2. Geir Hamre, Jæren, Hermelin 287
3. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 286
BiS: Kai Tveten, Askim, Wiener svart 96

LU-2002: Erik Arntzen og Thormod Saue

LUU-2005, arr.: Sarpsborg, Tune Trav- og
Ridesenter, 145 utstillere, 965 dyr, 35 raser
1. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 286,5
2. T.+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 286,5
3. Anne Mette Klepaker, L&S, L.Havana 286
BiS: T.+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 96

LU-2002, arr.: Møre&Romsdal, Braatthallen,
Kristiansund, 120 utstillere, 932 dyr, 34 raser
1. Erik Arntzen, Indre Østl., Alaska 288
2. Thormod Saue, Drammen, Tan 286,5
3. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare 286
BiS: Ivar Haugland, Belgisk Hare 96
LUU-2002, arr.: Jæren og Rogaland
Vollhallen, 104 utstillere, 832 dyr, 34 raser
1. Erik Arntzen, Indre Østl., Alaska 286,5
2. Leif Laache, Oslo&Ak., Wiener hvit 286,5
3. Bjarte Halsne, Rogal., Tan svart 285
BiS: Erik Arntzen, Alaska 96
LU-2003, arr.: Østfold Avlslag, Skjeberghallen,
Sarpsborg, 183 utstillere, 1400 dyr, 38 raser
1. Erik Arntzen, Indre Østl., Alaska 287
2. Bjarne Berntzen, Moss, Tan 286
3. Leif Laache, Oslo/Ak., Wiener hvit 285,5
BiS: Eldar Vestvold, Eidsv., Hermelin hvit 96

LU-2003: BiS til Eldar Vestvold, Hermelin i 96

LUU-2003, arr.: Drammen,
Travhallen Drammen, 862 dyr, 36 raser
1. Karoline Klepaker, L&S, Dvergvedder 286,5
2. Tore Askeland, Sørl., Tan 285,5
3. Anne Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn 285
BiS: Karoline Klepaker, Dvergvedder 96
LU-2004, arr.: Grenl., Larvik&Sa., Sørl., Stevneplassen, Skien, 169 utst., 1316 dyr, 39 raser
1. Geir Hamre, Jæren, Hermelin 286,5
2. Nils Per Igland, Sørl., Thyringer 286
3. T.+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 285,5
BiS: Toril+Johnny Lyshaug, Alaska 96
LUU-2004, arr.: Møre&Romsdal, Skytterhallen, Molde, 819 dyr, 36 raser
1. Anne Mette Klepaker, L&S, L.Havana 286,5
2. Anne Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn 286
3. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 285,5
BiS: Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 96
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LU-2004 i Skien: Geir Hamre, Nils Per Igaland
og Johnny Lyshaug.
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Sogn og Fjordane Kaninavlslag innbyr til

Haustutstilling i Tefre Ridehall
Førde, 21. – 23. november 2008
Open i klassene A og B
Innmelding på liste sendes til: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje
eller per e-post: tola72@online.no innan 10. november
Påmeldingsavgift: Kr 50 pr kanin settes inn på konto-nr.
37001417976 (Sogn og Fjordane Kal/Oddmund Veka)
Kaninene leveres fredag 21. nov., kl 18 – 22.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper.
Vandrepokal til Best in Show
Til overnatting anbefaler vi Førde Camping
Kaninhopping: Annonseres i hoppeforum
Velkommen til Førde – Helsing Sogn og Fjordane Kal.
Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen Advents-utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 5.-7. des. ’08
i klassene: A voksne dyr

- B ungdyr - K produkter + kaninhopping

Innmeldingslister må være i hende innen 24.11.08, og sendes:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg, eller excel-fil på e-post:
annebbro@online.no NB: Listene må være korrekt utfylt!
Innmeldingsavgift: kr 55,- pr katalognr., betales ved innsetting av
dyra, fredag 5. des., fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14. Meget god
premiering bl.a. et flott maleri med kaninmotiv, malt og gitt av den kjente kunstner Frank Solhaug. Maleriet har en verdi på 15000 kr og vil bli trekt ut blant de
beste utstillerne i klasse A. Info: Anne tlf. 990 21 565, Johnny tlf. 482 99 553

KANINHOPPING: Søndag 7. desember. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen i.e.
og Lengde elite. Startavgift: kr. 20,- pr. start. Påmeldingsfrist: 24.11. - til: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim
(tlf. 69 88 55 08) E-post: lirean@start.no
Overnatting: «Ditt gjestehus», Mysen, tlf. 69 89 15 56
14
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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 min. 5 personer (tilskuddet utregnes på dem som er 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.

Fremtidige Landsutstillinger:
NKFs styre ønsker foreninger som går med
tanker om å påta seg et slikt arrangement
tar kontakt snarest

Utstillinger - 2008/2009:
7.- 9. november: LUU/NM-2008
Indre Østland, Moelvhallen
annonse i TK nr 7

14.-16. november: Trøndelagen
annonse i TK nr 7

21.-23. november: Sogn og Fjordane
annonse i dette TK

21.-23. november: Jæren & Sandnes
annonse i dette TK

5.- 7. desember: Askim
annonse i dette TK

9.-11. januar: Drammen
9.-11. januar: Sveits rammler i Basel
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16.-18. januar: Haugaland, fylkesut.
16.-18. januar: Nord-Trøndelag
24.-25. januar: Tysk rammler i Kassel
13-15. februar: Dansk LU i Skjern
19.-22. febr.: LU/NM-09, Jæren/Rogal.
Vigrestadhallen
14. mars: Askim (klubbmesterskap)
14.-15. mars: Finsk LU
Pikis/St Karins, 2 mil fra Åbo

20.-22. mars: Svensk LU i Eksjö
Arrangører melder utstilling/dommerønsker inn på mail: thsaue@online.no
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«En dårlig
avlssesong»
Jeg kunne tenke meg å skrive litt om
min uheldige avlssesong i 2008:
Som oppdretter av Alaska og Stor Sølv så
startet sesongen dårlig: Først så gikk hunnene tomme 2 ganger. Så endelig i april
kom ett kull Alaska og ett kull Stor Sølv.
Alle hunnene har store burrom og dyrene
mine er i en garasje, slik at de har det
ganske støyfritt og fredelig og de ungår
dermed også å få sterkt lys og sol. Men
i løpet av april døde 20 Alaska-unger og så
mistet jeg 7 Stor Sølv-unger. Stor Sølv-hua
fikk svangerskapsforgiftning, hua fikk ut
en unge, og så lå det 7 unger i magen
hennes. Jeg skjønte at hun ble sykere og
sykere etterhvert, og det begynte å lukte
ille i stallen. Jeg avlivet hua og skar deretter opp magen og der lå 4 døde og 3
levende, men jeg hadde dessverre ikke
noe kull til å legge over de 3 som levde.
Jeg har ikke hatt noe særlig problemer
med mine Alaska før om årene, men med
Alaska-ungene i år, så har det vært dødfødte unger. Jeg parret 5 huer dagen etter
fødsel, fordi da er det ikke noe problem
å få parret på nytt. Noen av huene brukte
jeg samme hannen om igjen. Den ene
Alaskahua fikk 9 unger, men de 2 største
ungene la jeg over i et Dvergvedderkull
(til min datter Cecilie), som fikk 2 dager
før Alaska-hua. Og dette gikk bra. De 2
ungene var hos Dvergvedder-hua i ca 10
dager, deretter la jeg ungene tilbake til
Alaska-hua. Jeg tok ut Alaska hua i en stor
kasse så tok jeg litt av pelsen fra den og
gnei forsiktig på de 2 ungene. Så la jeg
ungene sammen med de andre og lot
dem være sammen en halv time. Jeg var
16

Anne Brochs er fortvilet over en dårlig avlssesong og finner ikke ut av årsaken

tilstede hele tiden for å holde øyekontakt,
det gikk så fint. Eneste ulempe var at de 2
ungene var små i forhold til de andre.
I mai og juni fikk jeg 16 nye Alaska-unger,
men også her døde mange av dem. Ei Stor
Sølv-hu mistet også alle sine unger.
I september ventet Stor Sølv-hua nytt kull
og jeg håpet det ble velykket denne gang.
Stor Sølv-hua fikk en stor redekasse, som
mannen min Bjørn hadde snekret. Hua
har et meget stort burrom, så det var god
plass for en stor redekasse.
- Natt til 8. september fikk den 12 unger,
men 4 var kalde og døde på morgenen. Ut
på dagen tok jeg alle 8 ungene inn for å få
opp kroppsvarmen og det hjalp utrolig
mye. Jeg la også en isporplate under redekassen for å holde varmen i bunnen. Jeg
sjekket reirkassen innimellom, men fant
så 5 døde unger (de var varme). Til slutt
var alle de 12 ungene døde.
Første kullet i vår fikk denne Stor Sølvhua 6 unger og da var hua meget flink
mor. Så det var merkelig at det gikk gæli
nå to ganger på rad. Jeg har mistanke at
hua kan ha vært syk, og antagelig så har
ikke ungene fått i seg nok melk.
Planene med mine Stor Sølv og Alaska i
2008 gikk altså ikke slik som forventet.
Jeg får håpe ikke det gjentar seg til neste
avlssesong i 2009. I og med at jeg mistet
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mange unger, fra nyfødt og 1 til 2 måned
gamle, er det ingen som vet hva som er
årsaken. Det kan være foreldrene som har
dårlige gener? Eller kanskje det er fôret,
nytt høy, varmen, diaré, ikke vet jeg. Her
gjelder det å ha fortsatt tålmodighet, selv
om jeg mange ganger hadde lyst til å gi
opp hele greia.Avlshuene som ikke greier
å fôre opp sine unger er nå i fryseboksen
og til neste sesong får jeg satse på å få inn
noen nye avlsdyr. En eller annen gang så

opplever vel også andre oppdrettere å få
dårlig start, eller mislykket avlssesong og
jeg er vel ikke eneste som har opplevd
dette i år? - Fikk høre det er andre kaninoppdrettere som ikke har lykkes.
Nå er utstillingene i gang og jeg har ikke
mange å stille ut. Pr i dag har jeg bare 5
Stor Sølv og 8 Alaska-unger.Totalt har jeg
mistet 25 Stor Sølv og 30 Alaska-unger.
Jeg ønsker alle oppdrettere lykke til og så
sees vi på utstillingene. - mvh Anne Brochs

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.

Foreningenes kontingentsatser inn til NKF 2009:
Senior kr 400 Junior kr 265 Fam kr 135 Fam.pk kr 805 Direkte kr 465

Jæren og Sandnes Kaninalslag inviterer

alle medlemmer i NKF til utstilling
Hognestadhallen, 21.-23. nov.
i kl: A voksne dyr - B ungdyr - E fam. - K prod.
Innmelding på lister innen 10.11.08 til Geir Nordvik, Skeistien 3,
4306 Sandnes, eller excel-fil til: e-post: genor@statoilhydro.com
Fyll ut riktig, husk vekt, trenger du hjelp, ring Svein 959 30 906

Innmeldingsavgift kr 50 pr. katalognr + kr 10 i kl. E betales innen
10.11.08 til kto.nr. 3325.21.14462, Jæren & Sandnes Kal. v/Ingrid Høyen
Innlevering av dyr fredag 21.11.08, kl 18 - 20. Husk opphengbare vannskåler. Åpent: lørdag kl 11 - 17 og søndag kl 11 - premieutdeling kl 15.30.
Utlodning med flotte gevinster. - Oppvisning i kaninhopping.

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG KANINHELG PÅ «HOGNEST»!
Hilsen Jæren og Sandnes Kaninalslag ved utstillingskomiteen
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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

http://www.djohansenhusdyrutstyr.no

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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Styremøte i NKF, fredag 19.09.08, Letohallen, kl 19-24
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug,
Rolf Ludvigsen, Anne Lise Tvedt, Turid Lien,
Odd Einar Lundervold, Geir Nordvik, Ivar Østli
og Bjørn Egeland. Revisor Sturle Skeidsvoll
var innkalt, men møtte ikke.
Sak 34/2008:
Protokoll fra styremøte 29. mars
Eventuelle merknader til sakene: Ingen merknader til noen av sakene, fra sak 25 til 33/2008
Sak 35/2008: Postsaker:
A) Innkommet post:
Fra Harald Frorud (vedr. spørsmål om Tingsak
1, 2007). Se egen sak 38/2008.
Fra Brønnøysundregisteret: Alle i styret skal
påføre et skjema sine fødselsnummer.
Fra Natur og Miljø: Diverse E-poster som er
videresendt hele styret.
Fra Moss og omegn: Melding om endelig nedleggelse og kr 24.308 er overført til NKF.
Fra NKHF v/Anica, vedr. direktetilslutning av
Mjøshopperne hoppeklubb
E-poster mottas jevnlig med diverse kaninspørsmål.
B) Utgående post:
Leder Gullik har besvart Harald Frorud (saken
skal tas opp, se - sak 38/2008)
Dommergruppen tilsendt: Vedr. ikrafttredelse
av honorar og diett.
Dommergruppen tilsendt: Vedr. gjeldende registreringsordning.
Indre Østland tilsendt: Vedr. orientering om
LUU/NM-08.
Standardutvalget/Datautvalget tilsendt: Vedr.
ikrafttredelse av nye premieringsregler.
NKHF besvart: - og viste til gjeldende regler
for hoppeklubber.
Forespørsel om Fredrikstad KAF.: Sekr. har
bedt S.P.Sponheim om å ta kontakt med
Sarpsborg KAFs styre ved eventuell tanke på
oppstart (har ikke hørt at det har skjedd).
E-poster besvares jevnlig:
”alt omkring kaniner”- samt om medlemsskap.
Sak 36/2008: Styrets arbeidsplan 2008
1) Prioritere arbeidet med å ta vare på eksisterende medlemmer og verve nye medlemmer.
Merknad fra styret: Det er like viktig å jobbe for
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å beholde eksisterende medlemmer, som å
skaffe nye. Arrangører må benytte seg av media i forbindelse med sine utstillinger.
2) Opprettholde et godt informasjonsmateriell,
samt drive aktiv informasjonsvirksomhet i
samarbeid med lokalforeningene.
Sekretær Bjørn har utsendt en del materiell til
foreninger i vår og sommer.
3) Oppfordre lag/foreninger til å gjennomføre
kurs, f.eks. de kursmuligheter som vi har gjennom «Natur og Miljø».
Opplyses og oppfordres om gjennom TK.
4) Sørge for at NKFs økonomi holdes på et positivt og stabilt nivå.
Se sak nr 39/2008: Rapport fra kasserer
5) Arbeide for at flest mulig kjøper og aktivt
bruker Nordisk Kaninstandard.
Annonseres i TK.
6) Utgi 10 nummer av Tidsskrift for Kaninavl,
med god kvalitet.
Innspill fra styret: Kan det kuttes ut ett nr av TK
gjennom året, for å bedre NKFs økonomi? Se
sak 40/2008
7) Være med å arbeide for at det blir arrangert
landsutstillinger/ NM for voksne dyr med klassene: A, E, K og NM i hopping (kroket bane
elite+veteran, og høyde elite) og kombi (figur).
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0 og NM
i hopping (rett bane elite+veteran og lengde
elite) og kombi 1,1 (slalom). Se sak 44/2008
om fremtidige landsutstillinger/NM.
8) Arbeide aktivt innen alle av NKFs utvalg
med oppgaver som til enhver tid melder seg.
Se sak 37/2008: Utvalgenes rapporter.
9) Arbeide med å bedre forholdene optimalt
for oppdrettere og utstillere innen kjemperaser
og store raser.
Merknad fra styret: Opprettholdes slik som det
har vært de siste år med kr 500 i tilskudd
(kvittering og importtillatelse sendes Importutvalget).
10) Samarbeide med organisasjoner/lag/foreninger som har sammenfallende interesser
med NKF. Merknad fra styret: Det kan være interesse for samarbeid med dueforeningene.
Opplysning: Johnny Lyshaug og Kari Jørgenrud har vært på zoo-møte i Fredrikstad (kjedeseminar for Tropehagens forhandlere) og holdt
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foredrag om hold og stell av kaniner.
11) Videreføre og styrke det internasjonale
samarbeidet.
Sak 37/2008: NKFs utvalg
(med eventuelle rapporter og opplysninger)
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, leder, Geir
Nordvik og Bodil Lundervold
Nye premieringsregler som gjelder fra 01.102008, er innlagt.
Importutvalg: Kari Jørgenrud, leder, Gullik
Klepaker og Ivar Østli. Gullik kunne meddele:
Skal ha møte med Mattilsynet, ved Trude
Hegle, 24. oktober, i Askim.
Ellers ønsker Importutvalget innspill fra medlemmene, f.eks.: - ”Hva ønsker vi”, eller eventuelle spørsmål omkring import.
PR- og Infoutvalg: Bjørn Egeland, leder, Anne
Lise Tvedt, Odd Einar Lundervold Annette
Floen
A) Forslag til ny plakat fremlagt (ble trykket
nov. ‘03). Pris 2500 plakater, kr 4000 ex mva.
B) Web-master Bodil har forsøkt å få andre til
å overta, men har ikke lykkes.
Oppdateringer er foretatt, og Bodil følger dette
opp så godt hun kan.
Styret ønsker en webmaster som er mer aktiv
med oppdateringer. Hele styret ”legger hodene i bløt” for å finne fram til en eller flere som
kan ta jobben. Geir N. tar kontakt med Jærens
webmaster.
C) Det eksisterer lysbilder (NKFs 100 års historie), to tyske videofilmer og en dansk. De må
spores opp hvor disse befinner seg, ev. hos
Dagfinn J., slik at de kan lånes ut til lag og foreninger. Orienteres om i TK når vi finner ut
hvor det befinner seg.
Sportsutvalg: Johnny Lyshaug, leder, Anne
Mette Klepaker, Anne Brochs og Svein
Clausen
A) Johnny har søkt Norsk Landbruksmuseum
om ny Trønder-pokal.
B) Innkjøp av 10 rasekrus, 6 medaljer (for
LU/LUU) og premie ”Årets utstiller”.
C) Gravering: Krus/pokaler (LU/NM-LUU/NM),
ønskes gravert på stedet, da blir det ikke kvitteringer ”i hytt å pine” og pokal/krus er ferdig
gravert til utstillere som blir tildelt.
Opplysninger/vedtak:
A: Trønder-pokal: OK, sponses av Norsk
Landbruksmuseum.
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B: Sportsutvalget kjøper inn 10-20 krus, medaljer til LU og LUU, også juniormedaljer, samt
også premie til vinner av ”Årets utstiller”.
Totalt ca beløp kr.: 14.000 – 20.000 - avhenger av antall rasekrus.
C: Under LU/NM-09 vil en gravør installere
seg i Vigrestadhallen, og her må det bekreftes
en pris til Sportsutvalget.
Standardutvalg: Svein Clausen, leder
(Thormod Saue og Gullik Klepaker dommergruppas representanter). Standardutvalget
har hatt to møter. Styrets konklusjon: De
Standarder som er på lager må suppleres
med nye ark, slik at rettelser kommer på plass.
Svein C. har gjennomgått side for side hva
som er av rettelser
Ungdomsutvalg: Turid Lien, leder, Anita
Willman og Kristin Berg: Jobber med ungdomskonferanse til LUU/NM, sannsynligvis
søndag, hvor tema blir Fargelære (skal ta det
opp med Geir N.).
Sak 38/2008:
Tingsak 1, Forbundstinget 2007:
Saken omhandler hoppekonkurransenes øvelser, premiering og dommerhonorar.
Styret vil ha liste over godkjente hoppedommere, og Turid skal ha den klar til neste møte.
Øvelser under LU/LUU: Disse fremgår av
NKFs arbeidsplan, under punkt 7.
Dommerhonorar: For ”en full dags jobb” for
dommer, er det satt til kr 500 men, dommere
som dømmer mindre, for eksempel; en klasse
som varer to timer, skal selvsagt ha mindre
betalt. Alle må ta i betraktning at et hoppestevne ”skal gå rundt”.
Premier: Kostnadene skal dekkes av startavgiften, og ca 40-50% gå til premier.
Det må planlegges ut i fra; at hoppearrangementer må være selvfinansierende.
”Regnskapsnøkkel” kan være 1/3 til premier,
1/3 til dommere, 1/3 til hall-leie/andre utgifter.
Sak 39/2008: Regnskapsrapport pr dato:
A) Regnskap pr dato, 19.09.08, fremlagt av
kasserer og gjennomgått.
Alle poster gjennomgått og tatt til etterretning.
Dessverre en forening som skylder et betydelig beløp, dette er purret, må purres igjen.
B) Rutiner: Kasserer orienterte om diverse forslag til endringer, vedr. fakturering:
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Fakturere flere poster på en faktura, herav
også fra nå, at kasserer foretar fakturering av
avgiften på utstillingsprogrammet.
Betalingsbetingelser settes til 15 dager.
Alle fakturerings-endringer trer i kraft fra 1. november 2008, og opplyses om i neste TK.
Sak 40/2008: TK
Eventuelle forslag om artikler, og/eller annet:
Ingen konkrete ønsker.
Opplysning: Regning/faktura fra Posten for utsendelse av blad nr 6, var kr 3.519. Fakturaene fra Posten betales av Petit Grafiske (det er
varslet om økende portoutgifter).
Forslag: Redaktør vil komme med et utspill:
Utgi 8 nummer pr år, men da med den følge å
øke 2 nummer fra 32 sider til 48 sider, og samtidig vil TK da også få 8 ekstra fargesider.
Dette vil gi NKF en besparelse på ca kr 12.000
Styrets mening: Forslaget tas til etterretning,
diskuteres senere.
Sak 41/2008: ”Medlemmer”
– og Lovverk i Norsk Angora
I følge tilgjengelig medlemsliste for Norsk
Angora, og kontra deres lovverk som var oppe
på årsmøtet til godkjenning i februar, så er det
noe her som ”skurrer” for sekretær.
Leder i Norsk Angora Anne Berit Grasbakken
er kontaktet, og hun har bekreftet per mail at
de skal ta dette opp på styremøte i oktober.
Konklusjon: Styret ser fram til en positiv tilbakemelding og håper dette blir ryddet opp i.
Sak 42/2008: Justering av NKFs
veiledende priser på rasekaniner:
Grunnprisene plusses på med kroner 100
Sak 43/2008: Gjennomgang
av regler for fortjenestemedaljer:
Kun stryke følgende: ”Landsrådet for Kanin”, ellers ingen endringer. Foreninger som ønsker
reglene oversendt, kontakter sekretær.

Sak 44/2008:
Framtidige landsutstillinger/NM:
A) LUU/NM-2008: Indre Østland, Moelv, 7.-9.
november, Moelvhallen
NKFs kontaktperson: Rolf Ludvigsen
B) LU/NM-2009: Rogaland og Sandnes/
Jæren, 19.-22. februar, Vigrestadhallen
NKFs kontaktperson: Gullik Klepaker
C) LUU/NM-2009: Tønsberg og omegn KAF
ble tildelt LUU/NM-09 på Forbundstinget.
Dato og sted har ikke foreningen fastsatt
enda. NKFs kontaktperson: Gullik Klepaker
LU/LUU’er blir oppfordret om i TK.
Ellers bør alle styremedlemmer ”sondere terrenget” om det kan finnes aktuelle arrangører.
Sak 45/2008: Styremøter og annet:
Styremøte fredag 7. november i forbindelse
med LUU/NM i Moelv, start ca kl 18-19
Styremøte i januar: Ikke fastsatt
Forbundstinget 2009: På Vigrestad (kr 80 pr
pers) eller Jæren Hotell (kr 140 pr pers)
Arrangør må prøve å få en bedre pris på
Jæren Hotell.
Sak 46/2008: Eventuelt:
1) Gavepremie fra NKF til landsutstillinger:
Gullik undersøker med gavepremier i tinn.
2) Brev fra Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) vedr. en nettside; diskusjonsforum for hobbydyr. - Konklusjon: Ses på ikke
som aktuelt for oss foreløpig.
Ellers hadde Johnny med en forespørsel fra
kjeden Tropehagen Zoo, om utgivelse av felles
infohefte og dette skal følges opp av Bjørn/PRog infoutvalget.
3) Salg av en oppdatert Standard, eller kompletert med opptrykte rettelsesark: Tas opp
søndag, 21.09.08, i forbindelse med en orientering fra leder av Standardutvalget.
Takkebrev mottatt vedr. NKFs oppmerksomhet
til Finn Kjøllers begravelse.

Til foreningskasserere: Nye faktura-rutiner i NKF
Fra og med 01.11.08., vil alle foreninger/arrangører bli tilsendt
faktura for bruk av NKFs utstillingsprogram, og alle kasserere må
også merke seg at alle fakturaer mottatt fra NKF, så er betalingsfristen på 15 dager. NB: Husk å oppgi fakturanr på innbetalingen!
Tidsskrift for Kaninavl - 8-2008
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes
Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: genor@statoilhydro.com
DEILENAAR og HERMELIN lutinovarianter

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord
Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974
E-post: siri.lind@pcj.no
TRØNDER

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad
Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no
ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy
Tlf. 57 73 14 08 - mob. 90 01 88 77
e-post: oddmveka@start.no
ALASKA - THYRINGER - HERMELIN viltgrå

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå
WIENER hvit

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats
Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no
REX: Blå, Dalmatiner

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

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

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

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN
LITEN HAVANA

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

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95
BLÅ WIENER
WIENER hvit (stor)

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

Thor Øivind Larsen
6740 Selje e-post: tola72@online.no
Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596
LITEN TYSK VEDDER - TAN
DVERGVEDDER

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
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland@lyse.net
PERLE EKORN

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)

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

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

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

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

Kanintoppen’s kaninoppdrett
Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073
www.kanintoppens.com
WIENER hvit og DVERGVEDDER hvit blåøyd

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

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling:

2-3 mnd 4 mnd 5 mnd

6 mnd

7 mnd

8 mnd

Kjemperaser:

kr 300

kr 340 kr 400

kr 450

kr 490

kr 530

Store raser og
pelsstrukturraser:

kr 300

kr 330 kr 390

kr 440

kr 480

kr 500

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd

Mellomstore-,
små-, og dvergraser:

kr 300

kr 310 kr 360

kr 400

kr 440

kr 480

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 93 p = kr 100 / 94 p = kr 150 / 95 p = kr 200 / 96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Utgivelsesplan for TK
Blad nr 9 utgis i uke 46
innlevering av stoff innen 20. oktober.
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Blad nr 10 utgis i uke 50
innlevering av stoff innen 20. november.
HUSK bestilling av JULE-HILSEN!
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Grethe Hansen
Hei alle kaninvenner!
Her skinner solen, i hagen blomstrer fortsatt roser og stauder. Bjørnebærene modnes litt etter litt. Klematisen blomstrer for
annen gang. Det er en strofe i en vise om
gylne september, i år er det virkelig en
gyllen september. Naturen i grønt, gult,
brunt og en sol som skinner, jo da er virkelig dagene gylne. Kjølig om natten og
lunt om dagen.
Kaninene er i fin form og ullen ser fin ut.
Når det gjelder fôring, så prøver jeg nå ut
et lamme-/kalvefôr. Dette som ser ut som
en frokostblanding, men kaninene spiser
det med god appetitt. Ved siden av får
de høy av årets avling, pluss grener fra
hassel, osp og selje som de og liker godt.
Enkelte kaniner gnager barken av grener,
mens andre bare spiser blader. Vann får
de nytt hver dag. Jeg bruker drikkeflaske
til hver kanin. Noen drikker ca 2,5 desi-

liter i døgnet, mens andre tar til seg ca 7
desiliter i døgnet. Merker jo at de som
drikker mye, gjør det mye våtere i buret
enn de som drikker mindre. Hva som gjør
at det er stor forskjell i inntak av vann, vet
jeg ikke.
Det er messetid nå, så jeg er rundt på
messer og selger produkter jeg skaper av
kaninullen. Akkurat nå prøver jeg ut filting av såler. Den ullen som er for kort til
annet, blir deilige varme filtsåler.
Angoraullen er jo regnet som den varmeste og mykeste ullen. Den klør ikke,
stikker ikke, har en god isolasjonsevne og
varmer godt. Den kan trekke opp mange
ganger sin egen vekt av vann uten at en
merker at den er våt. Du svetter heller
ikke i den. Det er alltid like morro å delta
på messer. Etter hvert som folk blir kjent
med produktene selger jeg mer og mer.
Angoraull er jo et rent naturprodukt, folk
flest er opptatt av produkter som er uten
kjemikalier. Mat som kommer direkte fra
gårdene rundt omkring selger også godt.
Det er en mulighet til å få helt ferske varer. Selv har jeg kjøpt et lam av bonden
ved siden av oss hver høst som jeg lager
mye god mat av. Lammekjøtt og kaninkjøtt er det kjøttet vi spiser mest av, og
noen gang litt elgkjøtt som min datter
kommer med.
Høsten er en fin tid til å rydde i hage og
hus. Når været er rusket er det karding,
spinning og skape nye produkter for salg.
Håper alle som steller med kaniner, koser
seg med dyrene sine og ønsker alle som
deltar på utstillinger lykke til!

Angorakaninene koser seg med hassel
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- hilsen Grethe
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Høstværet har vært herlig på Radøy, og langt ut i september er det
fortsatt pene farger på plantene i
hagen. Så er det Molly (madagaskarfarget) på 3 år og Snøhvit på
1 år som er sammen i hagen.
Bildet under er min kaninstall.

Askim og omegn Kaf. på tur til Sverige
Lørdag 23. og søndag 24. august besøkte Askim-foreningen,
kaninoppdrettere i Alingsåsortens Kaninavelsförening i Sverige
- Dette var en gjenvisitt da våre svenske
venner besøkte oss i september 2007.
Lørdag morgen klokken 6 var vi 16 spente og forventningsfulle medlemmer som
møtte opp i Spydeberg, der vi ble møtt
av en hyggelig bussjåfør med en flott
buss. Turen mot Sverige gikk behagelig
og for å korte ned tiden før første stopp
i Håby, hadde vår reiseleder Kari Jørgenrud ordnet en spørrekonkurranse til oss
med de merkeligste spørsmål.
Etter at vi hadde inntatt en «billig», men
god frokost på Håby, gikk turen mot vårt
første besøk, som var
Mattias Gustafsson i Vara
- og hvilken stall vi kom til. Her var det
ikke spart på noe: Store fine bur (som forsidebildet viser), store dører og fin utforming. Her ble vi vist lovende kaniner i
rasene: Blå Wiener, Wiener hvit, Liten Havanna og Hermelin. Mattias hadde også
en del sauer, de gikk på beite nå og da var
det kaniner som hadde inntatt bingene
i sauefjøset. Etter presentasjon og disku-

sjon omkring kaniner og burbygninger,
serverte Mattias grillade pølser og nykokt
kreps - som smakte godt!
Neste stopp var hos Hilbert Andersson
Her var burene i et stort eldre uthus, og
her var det rent og ordentlig. Hilbert var
det oppdretter av Wiener i svart og viltgrå, samt Sachsengold. Også her ble en
del dyr tatt frem og diskutert.Wiener viltgrå er jo ikke så vanlige hos oss.
Hilbert er også en ivrig birøkter og han
viste oss slyngerommet, honninglageret
med flere typer honning og han fortalte
oss litt om birøkt. Vi fikk også med oss
smaksprøve på årets honning.
Så gikk turen videre til
Rune Herbertsson og Suzanne Lindskog
De bodde vakkert til, langt inne i skogen.
Her var det et yrende liv av hunder, fugler, duer og kaniner. Vi fikk se den ene
fuglen finere enn den andre - og hvilke
flotte farger. Kaninene stod her i pene
utebur, som var i rasene Belgisk Kjempe,
Hvit Land og Hermelin i varianten hotot.
Også her ble mange dyr tatt ut og diskutert, spesielt Belgisk Kjempe og Hermelin. Her ble det også servert drikke og
godis før avreise.
Etter å ha kjørt flere kilometer på skogsbilveier kom vi ut på riksveien igjen, og
da gikk turen videre til

Vi er i verkstedet til Mattias (ryddet for anledningen) og får servert kreps og grillpølser
26

Affe Hedlund i Vårgårda
Affe har en meget pen stall (vist i norsk
TK nr 6/2003). Her ble det avlet med Tysk
Kjempeschecke, Liten Sølv, Alaska og
Liten Wiener blå - og også Affe viste oss
kaniner av høg kvalitet. I år satser Affe
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Affe viser stolt frem en fantastisk flott Tysk Kjempeschecke. - På hyggekvelden delte vi ut
Askim KAFs tallerken-platte til dem vi besøkte på vår stallvandring, bak fra venstre: Harry,
Kari, Hilbert, Johnny, Rune, Jan Krister og Fredrik, og foran f.v.: Mattias, Affe og Gunnar

spesielt på Tysk Kjempeschecke, da det
er spesialpremie i rasen på Svensk LU-09.
Affe har også en del brevduer og han fortalte at han nesten finansierte dueholdet
ved og leie bort duer for slipp i forbindelse med bryllupssermonier. Etter å ha sett
på kaniner og duer og fått servert kaffe
og kake, var vi veldig interessert i Affes
nabo, for der gikk det en selvgående
gressklipper trofast frem og tilbake - uten
tilsyn (ja, den teknologien).
- Når vi igjen var samlet i bussen, gikk
turen til lørdagens siste besøk, som var
Jan Krister Johansson
hvor ble det avlet med New Zeland Red
og White. Videre drev han oppdrett av
Shettlandsponny. New Zeland Red hadde
han tenkt å slutte med, men White skulle
bli værende i stallen. Også her var det fine
bur med smarte løsninger og stedet bar
preg av at her bodde det ordensfolk. Vi
ble vist dyr av god kvalitet, ikke de enkleste rasene å avle med, men med en
porsjon tålmodighet lar det seg gjøre å
få frem gode dyr også her.
Etter avsluttet besøk gikk turen til Gyllene Karven Hotell i Herrljunga, hvor vi
skulle overnatte, men først arrangerte vi
en hyggekveld på hotellet hvor vi hadde
invitert alle som vi besøkte, samt det kom
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noen i tillegg, og vi var 30 personer til
stede under middagen. Vi hadde konkurranser, sanger og hyggelig kaninprat.
De som hadde stilt sine kaninstaller til
disposisjon for oss fikk overrakt Askim
KAFs tallerken-platte med logo som takk
for det hyggelige besøket hos dem.
Etter inntatt frokost på hotellet søndag
morgen, gikk turen videre til
Gunnar Danielsson
som driver oppdrett av Wiener viltgrå,

Vi var så heldige å få være med på åpningen
av den nye kaninstallen Fredrik Wahll og Åke
Johansson sto for den høytidelige avdukning
27

Hilberts store flotte uthus, med god plass til
kaniner, honninglager og slyngerom.
T.h.: Suzanne og Rune - som hadde et yrende
dyreliv rundt seg utenom kaninene.

Perle Ekorn og Russer. Og, Gunnar er en
spesialist på Russer fremfor noen, og har
avlet med Russer i over 20 år. Han fortalte

oss mye om rasen som mange av oss ikke
visste og ikke hadde greie på. Her var
mange lovende ungdyr i alle rasene, så

Russer-spesialisten Gunnar hadde mye å fortelle om rasen og viser frem sine lovende dyr.
På bura ser vi tydelig at Gunnar (gjennom 20 år) har avlet fram dyr av topp kvalitet!
28
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det skal bli artig å følge Gunnar og dyra
videre. Han hadde også hester og høner
(og en koselig pus).Videre fantes en flott
jordkjeller, samt en gammel traktor som
Kjell kunne tenkt seg og ta med hjem til
Spydeberg! - Besøket ble avsluttet med
servering av kaffe og kaker.
Så gikk turen videre til vårt siste stopp på
turen - nemlig til Fredrik Wallh.
Fredrik hadde bygd ny kaninstall og vi
skulle få være med på åpningen av denne. Leder i Sveriges Kaf. Åke Johansson
sto for den høgtidlige avduking av stallen.
Ved sin tale, foruten å skryte av den flotte
stallen, la han vekt på at Fredrik satset på
Belgisk Kjempe i motsetning til trenden
som går mot mer og mer dvergraser.
Fredriks nye stall var et flott byggverk
som rommet 20 bur og var meget godt
egnet til kjemperaser. Dette er en stall
som det må være deilig og være eier av.
Fredriks fru hadde også gjort en kjempejobb i stallen, hun hadde nemlig skåret
ut en flott Belgisk Kjempe i gulvflisene.
Etter besiktigelse av stall og kaniner, ble
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I den nye stallen hos Fredrik ble det diskutert
kjemper - blir en enig . . . - og så gulvet da:

vi invitert på kaffe og eplekake. Dette
smakte utmerket og etter kaffen var det
dags for å sette kursen hjem mot Norge.
Vi vil takke alle som vi fikk besøke, samt
alle andre som vi var i kontakt med. Dette
var en tur vi hadde gledet oss til og vi ble
ikke skuffet. Takk til alle for to lærerike
og herlige dager i Sverige. Vil også rette
en spesiell takk til Kari Jørgenrud - hun
var vår utmerkede turleder.
Johnny L.
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 14. oktober 2008
Totalt: 875 (431 - 254 - 190)

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450 eller 51 67 19 00
Askim og omegn Kaninavlsforening 55
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
Leder: S
Sekr.: N
Kass.: B
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Bergen og omland Kaninavlslag 39
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
e-post: john.fismen@c2i.net
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen
Drammen og omegn Kaninavlsforening 48
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
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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 42
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 71
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
55
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

Tidsskrift for Kaninavl - 8-2008

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
24
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 90
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 33
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
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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

Annonsepriser:
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
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