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Her har vi et desemberbilde av to kjekke karer: Alaskahannen
Sondre og Hana-nissen «Spratlemann», og med disse to ute på
den nylig ankomne snø, så ønskes alle kaninvenner i vårt langstrakte land, en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
foto: Bjørn E.
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KANINAVL
Så skriver vi desember
Vi er inne i årets travleste måned - er det
ikke slik denne desember omtales. Jo, det
kan vel bli noe stress for noen og enhver.
Men ikke for kaninene. Vel, noen av dem
er ute på utstillinger i desember og ikke
bare noen, for når det gjelder Askims utstilling på Momarken, så blir det visstnok
riktig så mange kaniner. Men så, etter den
helga, 7.-9. desember, så blir det «kaninfritt» angående utstillinger her på bjerget.
Noen oppdrettere drar helga etterpå til
Bremen for å besøke Bundesschau (tysk
LU), før det braker løs med mange utstillingstilbud landet rundt like over nyttår.
Og, i 2008, begynner også konkurransen
«Årets utstiller». Første utstilling går av
stabelen på Klepp, 4.-6. januar, og den er
tellende, hvor det altså er mulighet for å
plukke poeng til «Årets utstiller». Jeg gjør
oppmerksom på at det er KUN åpne utstillinger som er annonsert her i TK som
er tellende i konkurransen. Reglene for
konkurransen sto i TK nr 5, men er også
tatt med i dette TK på side 27.
Det største arrangement i 2008, blir selvsagt LU/NM, og som Drammens-foreningen skal sørge for blir noen minneverdige
dager, samtidig som de skal feire sine 100
år. Som jeg nevnte her i innledningen i
forrige TK, så har jo vi nordens rimeligste
påmeldingsavgift på LU’er og det bør vel
forhåpentligvis gi en gevinst til 100-åringen med å få mange utstilte kaniner (annonsen for LU/NM er å finne i dette TK
på side 9). Jeg vil ønske både Drammen
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Forord:
Bjørn Egeland

og alle andre utstillingsarrangører lykke
til med arrangementene. Dette med utstillinger er noe som krever innsats fra alle
av arrangørens medlemmer, og det skal
ikke være slik at det er den samme «kjerne» av personer som går igjen hver gang.
Flere må føle ansvar for å være med å påta
seg oppgaver, særlig gjelder det opp- og
nedrigging av bur, altså arbeidet med å
klargjøre og rydde vekk når det er slutt.
En må heller ikke glemme at det er en del
arbeid å ta i mot påmeldingene og å legge
inn alle dyra i dataprogrammet. Likeså
skal det bestilles dommere, kjøpe inn premier og varer til kaféteria, osv., osv.
Så er det kaninene da, som skal stilles ut,
de trenger også en del ekstra stell før en
utstilling. De skal «pusses å stelles», og så
gjelder det å melde på de riktige dyra.
Nå er vi jo på slutten av et år, og tiden er
snart inne for alle foreningene å gjøre
opp status. - Dette gjelder både for den
økonomiske delen og om en ellers har
fått gjennomført det som en på forhånd
hadde satt seg som mål.
Uansett, så skal en også begynne med
planlegging av et nytt år og en slagkraftig
arbeidsplan. Og, årsmelding, årsregnskap,
med arbeidsplanen for 2008, skal innsendes til NKFs styre i februar sammen med
påmelding til Forbundstinget. Etter lovverkets §11 skal alle som ønsker stemmerett på Forbundstinget innsende disse
nevnte papirer.
Da gjenstår det å ønske alle leserne en
God Jul og et fremgangsrikt Godt Nytt År!
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M å n e d e n s o p p d re t t e re :

Johan o g Bjarte Halsne
Vi skal på stallbesøk til familien
Halsne som bor
på øya Halsnøy i
Finnøy kommune
i det idylliske
Ryfylke. Øya har
fastlandsforbindelse med ferge
og hurtigbåt.
På toppen av
øya, med fantastisk utsikt over
alle Ryfylkets
øyer og fjorder,
er et lite gårdsbruk hvor det
bl.a. er kaniner

Johan hadde kaniner i guttedagene
Det er far Johan og sønnen Bjarte som
begge driver med kaniner og er «hekta»
på denne spennende hobby og fine fritidssyssel. - «En kan vel si at dette med
rasekaninavl startet ved en tilfeldighet for
over 30 år siden», forteller Johan. Det had-

de seg slik at min far dreiv med gris og
hadde en avlsbesetning. Vi fikk besøk av
fylkesagronom Sem Varhaug, som skulle
se på besetningen. Min bror og jeg hadde
den gang noen blandingskaniner, og dette
la Sem merke til. Fylkesagronomen hadde
en del interesse for kaninhold, og tipset
Her bor familien Halsne
(hjørnet av huset helt til venstre), og så ser
vi kaninstallen.
Der var det før
griser, men
grisebingene
er ryddet ut og
det er satt inn
kaninbur (alt i
én høyde). Den
lange bygning
er sauefjøset
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Stallen består av snaut 60 enkeltbur, hvor de
aller fleste er tidligere revebur som de har
bygget om til kaninbur. Alle disse står i én
høyde og da er det jo gode arbeidsforhold.

meg om å kontakte Rogaland Kaninalslag - og dermed begynte «ballen å rulle».
Blandingskaninene ble så byttet ut med
rasekaniner, først Blå Beveren fra Retsius
Haga og så Hvit Land fra Arne og Reidar

Tjøstheim. Noen år senere kom det også
White, Liten Chinchilla og Liten Havana.
Mange kaniner ble avlet fram, og Johan
måtte lære seg å slakte. Kjøttet ble pent
pakket i plastposer og Johan fikk leveringsavtale med en delikatessebutikk i
Stavanger, som betalte 30 kroner pr kg for
det ferdige slaktet, og det var gode penger den gang for en skolegutt, minnes
Johan. - Men, som det så ofte går, en skal
ta videreutdannelse, og dermed var det
slutt med kaninene. Så ble det giftemål,
husbygging på himagarden og det kom
to gutter . . .
Så var det Bjarte som ville ha kanin
Yngstesønn Bjarte begynte å snakke om
at han ønsket seg kanin, og Johan var
ikke sen med å si at det skulle han fikse.
Miljøet kjente Johan til og tok kontakt
med Kåre Vatland, for det var Tan Bjarte
hadde et godt øye til. Det ble innkjøp av

Bildet over: Premieutdeling LUU-2002, Vollhallen på Klepp, hvor Bjarte tar bronse med
Tan i 285 p, Erik Arntzen gull, Alaska i 286,5
og Leif Laache sølv med Wiener hvit i 286,5 p.
T.høyre: Tan er en nydelig rase å se på, sier
Bjarte, fargespillet mellom den svarte blanke
pels og den rødbrune tegningsfargen gjør
denne rasen til en vakker kanin. Men de er
noe ustabile i avlen, da de noen ganger kommer med passe store kull, mens andre ganger med få eller ingen unger etter paringer
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noen unger og et par voksne avlsdyr våren 2002. LUU-2002 gikk på «hjemmebane», arrangør var Jæren og Rogaland,
og Bjarte var klar for sin første store utstilling. Det gikk kjempebra, og med sine
Tan tok Bjarte en bronseplass og ble beste junior. Siden har det bare «ballet på
seg». Fler kaniner, fler bur og fler raser
har det blitt. For Johan fikk også lysten
på å starte med kaniner igjen, så det ble
innkjøp av Liten Chinchilla i 2003 og ei
stund etter kom White på plass.
Johan liker disse rasene svært godt, men
utbredelsen av dem her til lands er jo dårlig, og dermed er ikke utvalget så stort
når en skal kjøpe inn nye dyr til egen besetning. Importer er gjort innen begge
raser, både fra Sverige og i fra østeuropeiske land. Bedømmelsen av Chinchilla,
mener Johan er for variabel fra dommer
til dommer. Nå kan unnskyldningen være
at Chinchilla er for lite å se på utstillinger
og at dommerne får liten erfaring med
dem. Men, «ei lita 50-øres» fellingsrose,
skal ikke velte «et helt lass» ved at denne
trekkes for på flere punkter i skalaen, det
blir feil, sier Johan. Det som nå skal bli
spennende, er hvordan det vil slå ut når
Liten Chinchilla har fått ny poengskala.
Fôring og stell
- «Eg vil seia med fôre heilt tradisjonelt»,
forteller Johan. Det går på kaninpellets,
brød og selvsagt mye høy. Og høy har de
noe av selv på bruket, men sauene skal
også ha høy, så det meste blir innkjøpt. En
kan vel også si at været er for ustabilt for
selv å produsere høyet. Det er jo nok av
grønt her vår og sommer, men det er lite
kaninene får av grønt. White’en og Chinchilla’en tåler noe grønt, men Tan er ikke
så robust, så det bler «skjedå» på Tan’en
hvis vi legger inn grønt til den, sier Johan
og kan ikke si noe annet enn at de har
6

«Eg meine det er framgang på White’en» sier
Johan. Øyenringer og tegning er blitt bedre.

dårlig erfaring med bruk av grønt. Men
det brukes en del kvist og det er det jo
nok av her ute på øya. Her kuttes ned på
selje, ask og rogn, selv om det kan være
noen Tan’er som faktisk er litt «nøbne»
der også. Nei, det beste er å få dyra til å
spise godt med høy, da holdes mager og
avføring som regel i orden, mener Johan.
Ellers går jo alle kaninene på fast bunn, så
det er jo en del arbeid med å spa ut skitt
og spøne, særlig om sommerene når det
kan kan være opp mot 100 dyr her med
stort og smått - og da er det jo en fordel
at far og sønn har den samme hobbyen.
Avlsarbeid er interessant
Vi avler totalt med 12-15 huer og de beste
huene, eller de mest spennende kombinasjonene, tas gjerne to ganger. Vi starter
avlssesongen etter at LU er ferdig og tar
de siste kull i juni. Etter det er det å følge
med på utviklingen av ungdyra for å se
om de sammensetningene du har gjort,
svarer til forventningene. Det er dette
som er spenningen i avlsarbeidet og som
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gjør denne hobbyen så fantastisk interessant. Får vi nok unger på Tan’ene, blir det
som oftest noen bra avkom som skiller
seg ut - men, er det få unger, så er det jo
straks verre. White’en føler jeg det er
fremgang på. De dyra som ble importert
fra Europa når Johan startet, var ikke noe
spesielt bra utgangspunkt. Her var dårlig
pels og en del feil med tegningene. Nå
mener Johan det er skjedd forbedringer.
Øyenringene er blitt bedre og på brystet
har den fått mer hvitt i tegningen og likeså har de fått mer stikkelhår på bakpartiet. Ja, det skal bli spennende å se på
utviklingen (og på utstillingene) på en
del White’er som er født i år, sier Johan
- og har en tålig bra følelse akkurat nå.
Chinchilla’en er litt vanskelig å si noe om
enda, noen av kroppene kan bli bra, men,
så er det pelsen da, og om dagsformen
der treffer med utstillingene.

Chinchilla er ein
vakker og triveleg
rase, sier Johan.
- Og legger til at
miljøet i NKF er
bra ved at unge
som eldre kan
samles om ein
felles interesse
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Sjå her,
sier Johan,
dette må
jo vara ein
Sallander,
dei kjem
frå et
White-kull

Driv avlsbesetning med sau
Johan har også en del sau på bruket, men
har kun drevet bruket som ei attåtnæring.
I noen var Johan med på lakseoppdrett,
så var han «heiltidspolitikar» og nå er han
ansatt i Indremisjonsforbundet.
Men, tilbake til sau: Johan har «norsk hvit
sau», ein såkalt «oppsamlingsrase», men
har også avlsbesetning av en gammel rase
- Dalasau. Disse er med på utstilling, ala
slik som kanin og eksteriørbedømmelse.
- Så må du få med at eg likar kaninmiljøet
Og da tar du noen ord til slutt, Johan
Det er ein skuffelse at Norge sine landbruksmyndigheter ikkje finn rom for å
støtte ein organisasjon som NKF med
økonomisk støtte. Mitt syn er at NKF/våre
lag, er med på å gi unge interesse for ein
sunn hobby der dei er i kontakt med naturen og dyr, samt lærer forståelse for at
nokre av dei dyr som kjem til verden og
må nyttast til mat. Ei tid der norsk landbruk er i miskreditt i dei store urbane
strøk er ein organisasjon som vår med på
og endre mange misforståtte oppfatningar. Det vil og være med på å rekruttere
folk frå bynorge inn til grønn sektor.
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I årets siste TK kan det vel passe med en fristende god matoppskrift. Det blir vel
kanskje mye ribbe og pinnekjøtt i løpet av denne måneden, så da kan vi her komme
med en sterk anbefaling om en fortreffelig nyttårsrett. Fristelsen ble stor da denne
oppskrift ble funnet i bladet «Glad i Mat» (utgis av Hakon-gruppen), og de hadde
plassert presentasjonen på de sider som har navnet «Et høydepunkt»!
Overskriften var: «Riva - der mat er som aller best»!
. . . og om den gamle restauranten ved Rivaborgen, går det gjetord om det
kreative kjøkkenet, som lokker matelskere ut på tur helt fra Milano, en kjøretur på
10 mil! - En italiensk kvinnelig kjøkkensjef av virkelig toppklasse, Carla Aradelli,
kunne presentere en 4 retters meny - og hovedretten - kanin!

Coniglio
in vino Rosso
Kanin i rødvin - til 4 personer
INGREDIENSER:
en kanin på ca 1,3 kg
olivenolje
salt og pepper fra kvern
en finhakket løk
et stort eple
tre til fire rabarbrastilker
en potte timian
litt tørket rosmarin
ett laurbærblad
1 1/4 dl rødvin
Fremgangsmåte:
Del kaninen opp i 8 serveringsstykker og tørk
dem godt på husholdningspapir. Varm opp oljen i en jerngryte
og brun stykkene på alle sider i 8-10 minutter. Kvern over salt og pepper.
Skrell eplet og skjær det opp i terninger. Skrell rabarbrastilkene og skjær de i store
biter. Tilsett løk, rosmarin og 2 ss hakket timian og laurbærblad i gryten. La det
frese sammen noen minutter. Tilsett rabarbra- og eplebitene. Hell i vinen, og legg
på lokk. - La dette trekke vel en halv time, til kaninstykkene kjennes mør - (spe
på med litt vann hvis det har fordampet mye væske). Smak godt til og server
retten med varme tallerkener. - Bemerkning fra dem som hadde denne smaksopplevelsen: - «Akkurat nå kan andre spise hva de vil for meg!»
8

Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007

Drammen og omegn KAF - og
Modum og omegn KH inviterer til

LU/NM for rasekaniner
o g NM i kaninhopping
i St.HALVARDHALLEN
21.-24. februar 2008
Utstillingen omfatter:
Klasse A og E voksne kaniner
Klasse K produkter
● NM i kaninhopping
●
●

Påmelding til utstilling (A + E + K):
Sendes på liste og må være Kaare Midtun
ihende torsdag 31. januar, Bergaveien 7,
3360 Geithus, helst på NKFs Excel-fil på
e-post: kaare.midtun@multiconsult.no
Påmeldingsavgifter utstilling:
Kl A og K: kr 60,- per ktl.nr. + kr 20 kl E
betales innen 31.01. til konto 0531 40 61545
Merk innbetalingen med utstillers navn og
antall i hver klasse.
Klasser NM i kaninhopping:
NM Kroket bane elite, bedømming C
NM Kroket bane veteran, bedømming C
NM Høyde elite
Kombikonkurranse, figur MÅ + utstilling
Påmelding til kaninhopping:
Sendes innen 31. januar til: Anica
Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
e-post: anica.johannessen@tele2.no
Påmeldingsavgifter hopping:
NM: kr. 60 per start
Kombi: kr 30 per start + ustillingsavgift
Innbetales Modum og omegn
Kaninhoppere, Anica Johannessen,
Industriveien 32, 33 60 Geithus
innen 31. januar til konto: 2270 14 22965
Innlevering av kaniner:
Torsdag 21. februar fra kl 18 til 22.
Vi fôrer med høy og vann. Husk vannskåler.
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LU-fest lørdag på Ambassadeur:
Hotellets festsal kl. 19:00. Bindende påmelding til Anica, tlf. 32 78 22 10 / 402 42 501,
e-post: styremedlem1@drammenkaf.com
innen 31. januar. Kuvertpris 375,- betales til
konto 1201 65 66 320 - merkes med LU-fest
Salgskontor for kaniner:
Salgskontoret tar seg av ALT salg og belaster selger med kr 50,- per kanin i provisjon.
Åpner lørdag kl 10.00 og følger deretter
åpningstidene. Alle medhjelpere får rett til
å handle dyr fredag etter bedømmelsen.
Åpningstider for publikum:
Fredag kl 15.00 - 20.00 BiS uttak ca 16.30
Lørdag kl 09.00 - 18.00
Søndag kl 09.00 m/premieutdeling kl 14.00
Overnatting: (oppgi ref.nr.: 210208/DRA)
First Hotel Ambassadeur, Drammen,
tlf. 31 01 21 00 - www.firsthotels.no
Enkeltrom kr 750,- / Dobbeltrom kr 950,Overnattingstilbud for hopperne:
Gratis overnatting i St. Halvardhallen.
Kontaktpersoner:
Hopp+fest: Anica Johannessen, tlf. 40242501
e-post: styremedlem1@drammenkaf.com
Innmelding: Kaare Midtun, tlf. 907 54 648
e-post kaare.midtun@multiconsult.no
Thormod Saue, tlf. 900 90 472
e-post: kasserer@drammenkaf.com
Utstillingsleder: Anne Moberg, tlf. 959 04 914
e-post luansvarlig@drammenkaf.com

VEL MØTT I DRAMMEN!
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NKFs
leder
har
ordet

. . .

Vi er på vei inn i en ny julehøytid. Jeg vil
ønske alle en riktig god jul og samtidig
også et godt nytt år. Akkurat nå så er det
snøvær der jeg holder til. Det er jo som
regel et ønske om hvit jul, så vi får håpe
at det vil bli slik for alle.
Styremøter
Vi har hatt tre styremøter siden LU i
Stavern. Vi har hatt et vidt spekter av
saker oppe på disse møtene.
Ikke til forringelse for noe, men jeg vil si
at ”topp tre”har vært (1) landsutstillinger,
(2) medlemsmassen og (3) kasserjobben.
(1) Landsutstillingene. Som det er nevnt
i utallige sammenhenger så er landsutstillingene på en måte ryggraden i organisasjonen vår. Det har vært viktig å få på
plass flest mulig landsutstillinger framover, og dette er jo noe det må jobbes
med hele tiden. Jeg vil oppfordre ulike
foreninger og lokallag å diskutere mulighetene for å arrangere LU/LUU. Det er jo
noen som har jubileer etter hvert her
som vil være naturlige arrangører. Vi har
akkurat hatt LUU i Molde og jeg vil benytte anledningen til å takke Møre og
Romsdal KAL for utmerket jobb.
Neste i rekken blir Drammen KAF i 2008
og det er noe vi ser fram til. De har 100års jubileum på det tidspunktet så det
kommer nok til å bli en flott markering.
(2) Medlemsverving. Dette er jo et gjennomgangstema, og jeg hadde nær sagt
selvfølgelig. Det er viktig at vi hele tiden
og at alle sammen jobber for å bli flere
som kan ta del i vår flotte hobby. Vi har
10

diskutert dette mye i styret. Vi har iverksatt ulike tiltak for å øke eller å beholde
den eksisterende størrelsen på medlemsmassen. Det vi har diskutert spesielt i år
er å gjøre henvendelser til personer som
har vært medlemmer tidligere og kanskje
spesielt de som har vært i overgangen
mellom junior og senior medlemskap for
en 10-12 år siden. Dette er personer som
nå muligens har stiftet familie og fått
barn. Barna kan være en viktig inngangsport til fornyet interesse for kaniner og
medlemskap i NKF.
(3) Kassererstillingen. Alle kjenner vel til
at forbundets kasserer Svein Clausen har
sagt opp sin stilling. Det er veldig synd for
NKF, men på den annen side må en ha full
forståelse for at jobben krever såpass mye
tid at det ikke er mulig å kombinere det
med kassererstillingen. Det har vært ute
annonser, gjort henvendelser til en rekke
personer etc. uten at dette foreløpig har
løst situasjonen. Med andre ord vi har per
dags dato ingen, jeg gjentar ingen, kandidater til denne stillingen. Jeg håper at dersom du leser dette og enten du selv eller
kjenner til noen andre som har kompetanse og kunne være interessert i en slik
jobb henvender deg snarest til undertegnende.

Ledervervet
Lederen i NKF er som kjent på valg hvert
år. Dette har sine fordeler, men også sine
ulemper. Ikke at jeg skal diskutere akkurat den ordningen her og nå, men jeg
ga tidlig beskjed til valgkomiteen at dette
var min siste periode (allerede i slutten
av mars). Med andre ord jeg kommer ikke
til å stille til valg i Drammen i 2008. Min
arbeidssituasjon er av slik beskaffenhet at
jeg ikke har mulighet for å sitte som leder
fra 2008. Samtidig vil jeg takke for den
perioden jeg har sittet i forbundsstyret og
også som leder. Jeg satt først et par år som
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varamann, henholdsvis 1. og 2. varamann,
hvorpå jeg ble valgt inn i styret i 1997 og
da som nestleder. Jeg var altså nestleder
både mens Reidar Tjøstheim og Leif
Smedbakken (tidligere Mentzen) var ledere. Selv ble valgt til leder i 2002. Min

samlede tid i forbundsstyret har vært meget interessant og lærerik. Vi har i løpet
av denne perioden fått behandlet en rekke saker, men for meg var kanskje den
viktigste å få ferdigstilt den versjonen av
Nordisk Kaninstandard som brukes i dag.

God Jul og Godt Nytt År
Trøndelagen Kaf. ønsker alle
kaninvenner og forbindelser
en God Jul og et Godt Nytt År!

Hei alle kaninvenner!
Askim og omegn Kaf. ønsker dere
en riktig God Jul og Godt Nytt År!

En riktig God Jul og et Godt Nytt År
ønsker vi alle kaninvenner!
hilsen Liv og Leif Opsund

En fin og fredelig God Jul
og et riktig Godt Nytt År, ønskes
alle kjente - hilsen Tore Askeland

God Jul og Godt Nytt År,
ønskes alle kaninvenner,
hilsen Torill og Johnny Lyshaug

Alle TK-lesere ønskes
en riktig God Jul
og et Godt Nytt År!

- Vi ønsker alle kaninvenner
God Jul og et Godt Nytt År!
Hei alle kaninvenner!
«Jæren Kanin-Travelers», Arild, Svein og Jonny,
ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt kaninår!
Vi ønsker alle våre gode venner i kaninnorge en riktig God Jul og et Godt Nytt år
Hilsen oss alle i Jæren og Sandnes Kal.
Vi i Sarpsborg KAF
vil få ønske alle våre kaninvenner
en riktig god jul og et godt nytt kaninår
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007
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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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Til alle foreninger:
Vi oppfordrer om benytte dere av kursmulighetene vi har gjennom
Natur og Miljø. Dere får inn kr 792 i klubbkassen for å gjennomføre
ett kurs på 12 timer (med minimum 5 deltakere over 14 år).
Utstillingsarrangører bør f.eks. gjennomføre kurs i dataprogrammet!
Nevner også andre kurs: Nordisk Kaninstandard, Fargegenetikkkurs, Burbygging, Kaninoppdrett. - se forøvrig: www.naturogmiljo.no

Utstillinger - 2008:
4.- 6. januar: Jæren & Sandnes
annonse i TK nr 9

4.- 6. januar: Svensk LU, Sollentuna
11.-13. januar: Bergen
annonse i dette TK

18.-20. januar: Sarpsborg, fylkesutst.
annonse i TK nr 9

25.-27. januar: Rogaland, fylkesutst.
annonse i dette TK

25.-27. januar: Nord-Trøndelag
annonse i dette TK

25.-27. januar: Larvik & Sandefjord
annonse i TK nr 9

1.- 3. februar: Eidsvoll, fylkesutst.
annonse i TK nr 9

8.-10. februar: Dansk LU/DM, Aars
21.-24. februar: LU/NM-08, Drammen
annonse i dette TK

8. - 9. mars: Grenland
8. mars: Askim (kun for Askims medl.)
15.-16. mars: Sørlandets
29. mars: Tønsberg
annonse kommer i TK nr 1

18.-20. april: Oslo & Akershus
LUU/NM-2008: Ingen arr. - er LEDIG
LU/NM-09, 19.-22. febr.: Jæren/Rogal.

En liten stallrapport fra Lysfjords Kaninstall
- viser til innlegg i TK nr 6, side 10, hvor jeg orienterte om defekt genetelia (hypospadias)

Som det ble beskrevet i innlegget, fikk altså 6 avkom såkalt Split penis, hvor alle
hadde samme far. Som jeg nevner i slutten på innlegget, så tok jeg en ny paring
med samme kombinasjon som ga Split
penis (Luzia og Hermann), for å prøve å
finne ut av årsaken til denne defekt. Det
kom fire unger i høst (3 hanner og ei hu),
og alle er helt normale, nå i en alder av 16
uker.Videre så er også alle fem ungene (4
hanner og ei hu) etter Hermann og Ildtopp (halvsøster til Luzia) helt normale
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de også. Flere har vært å sjekket dyra
(også en dommer) og alle ser ut til å ha
utviklet helt normale kjønnsorganer.
Dette styrker jo teorien om at det som i
vår ga Split penis mest sannsynlig skyldes
miljøpåvirkning, enzymfeil m.m. Men det
utelukker ikke at det kan være recessive
anlegg til stede. Jeg fortsetter således å
bruke alle videre i avl, og håper på at
2008 blir et bedre år for mitt oppdrett.
Samtidig ønsker jeg alle kaninvenner en
riktig god Jul og et godt nytt år! - Sølvi L.
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Ungdomskonferanse
Molde, lørdag 3. november 2007
Under LU-07 i Stavern, ble tidenes første
ungdomskonferanse arrangert, med Kent
Rune Eriksen som initiativtaker. Tilbakemeldingene etter dette var positive og vi
ønsket derfor å fortsette arbeidet med
dette, og startet med planlegging av en
ungdomskonferanse under LUU/NM-07 i
Molde. Ut fra disse tilbakemeldingene og
ønskene som kom, ble dagens agenda satt
opp slik:
Agenda, lørdag 3. november, kl 17.00:
1: Innledning (ca 15 min) v/Kent Rune
- Resymé fra ungdomsmøtet i Stavern under LU-07.
- Gjennomgang av dagens samling.
2: En ungdoms egen fortelling om kaninholdet sitt (ca 30 min) v/Kari
- Hvorfor begynte jeg med kaniner?
- Hva er det som gjør dette til en så fin
hobby?
- Hvordan legger jeg opp de daglige gjøremålene med kaninene?
- Hvordan får jeg frem gode kaniner?
PAUSE
3: Kaninavl (ca 20 min) v/Kent Rune
- Hva bør man ta hensyn til når man velger ut avlsdyr?
- For å ha kaniner å stille ut under LUU,
når bør disse settes på?
4: Hvordan plukke ut kaniner til utstilling
(ca 30 min) v/Johnny
- Hvilke forberedelser må gjøres hjemme
før utstillingen?
- Hvordan gjennomgår dommerne dyra?
5:Avslutning / oppsumering (ca 5 min)
v/Kent Rune og Turid
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Under LUU/NM-07 i Molde, ville vi prøve
å ta opp suksessen fra i februar, med å ta
denne konferansen kl 17 på lørdag. Det
vil si etter at alle andre aktiviteter var ferdige og alle har mulighet til å delta. Dette
viste seg å være lurt, da vi var 32 personer
samlet for å lære mer.
Det var en god «miks» av ungdommer, og
hva interessene deres innen kaninhold
gjaldt. Men det var et stort flertall av
kaninhoppere som møtte opp. Dette ble
to timer fylt med mange spørsmål, diskusjoner og mye ny kunnskap.
Kari Jørgenrud innledet konferansen
med å fortelle om sitt kaninhold. Hvorfor
hun begynte med kaniner, og hvorfor hun
trives så godt med denne hobbyen.
Hun fortalte også om hva hun gjør i avlen
og hvordan hun jobber med kaninene
sine for å få de til så bra som hun gjør. Og
ut fra hva hun sier, så går det mye på å
bruke tid på kaninene, både før og etter
skoletid. - Og med sine 130 kaniner, er
det naturlig at det tar tid å ta seg av dem,
når det skal gjøres rent, fôres og trivselfôres, vannes, og ta ut kaninene for å
trene de på bord.
Kent Rune Eriksen fortalte om hva slags
kaniner man bør sette sammen, og hvilke
man IKKE bør sette sammen. Her gikk
det mye på hva som var arvelige feil og
defekter, som både plager kaninen, og
som ikke vil bli godkjent på utstilling.
Hvordan bør stallen være for at fargen
skal bli best mulig? Luft, renhet, fôring,
temperatur, lys?
Det ble flere ivrige diskusjoner, om blant
annet hva hoppere vs utstillere ønsker
ut av avlen. Og hva skal til for å få til en
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007

I forbindelse med
LUU/NM07 i Molde,
var 32 personer
samlet til
ungdomskonferanse
på Hotell
Molde,
lørdag 3.
november

god kombikanin? Kan en kanin være fin
til utstilling, og samtidig gjøre det bra på
hoppebanen?
Det ble også kommentert at når kaniner
blir paret på LU/NM i februar, så blir avkommene for gamle til å delta på
LUU/NM i november. For de som driver
stort med kaniner, og parer mange huer
er ikke dette noe problem. Men for de
som reiser på LU/NM for å låne en god
hanne på den ene huen sin, gjør dette det
litt mer vanskelig å reise på LUU/NM i november med nye unger. Kanskje det går
å samkjøre disse to arrangementene litt
bedre med tanke på dette. Det vil jo si å
flytte det ene arrangementet et par uker,
eller begge en uke mot hverandre. Noe å
tenke på for fremtidige arrangører…
Noe som gikk igjen gjennom hele konferansen var at deltakerne var så ivrige med
spørsmål, så foredragsholderne ble sporet av til en hver tid. Dette gikk spesielt
ut over Johnny, som i utgangspunktet
skulle fortelle litt om hvordan man velger
ut dyr til utstillinger. Han fortalte om hva
slags forberedelser man må gjøre hjemme før utstillingene og Johnny viste også
hva, og hvordan, en dommer går gjennom
dyrene på dommerbordet.
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007

Han fortalte ut fra sine erfaringer med å
plukke ut unger som kommer til å bli de
beste i et kull. Dette klarer Johnny ofte å
se ved 8 ukers alderen.
Det ble oppfordret til å ikke slanke kaninene for mye før utstillingene, dette gjelder vel ofte dvergveddere. Det er bedre å
få trekk for vekten, enn at kaninen er
tynn over ryggen.
Her hadde vi med to kaniner (begge
Dvergvedder i viltgrå. Den ene hadde fått
90 poeng og den andre med 95 poeng
under denne utstillingen. Når Johnny forklarte og viste, så vi tydelig forskjell på
disse to kaninene. Kanskje det ble vist
mange ting som mange ikke tenker så
nøye over.
Som en oppsummering for å finne ut om
vi skal fortsette med ungdomskonferansene, så ble det sett ut fra det store engasjementet at det tydelig er behov for denne
type arrangement.
Det er ønske om å få til en ny konferanse
til LU/NM i februar. Og det er allerede
blitt satt i gang for å få tid til dette.
Kanskje vi kan få til en konferanse på
sommerleiren til Norges Kaninhoppforening også?
Det ble konkludert med at konferansene
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må være utenom hoppingen, da vi ser
hvor stor interessen var blant nettopp
disse.
Av nye tema som ønskes kom det opp forslag som fargelære, import, gjennomgang
av bedømmelser på enkeltdyr, avl av hoppekaniner. Det er ønske om få emner,
men med bredde.

Kari, Johnny og Kent Rune - som stilte
opp og fortalte for oss.
Håper alle som har en mening om hvordan konferansene skal være fremover vil
komme med synspunkter. Dette er helt
i startgropen, og vi trenger selvsagt også
da andres meninger!

Tusen takk til de tre foredragsholderne,

- hilsenTurid Lien
e-post:: styremedlem3@kanin-nkf.net

Dommer
Johnny
Lyshaug
kom og fortalte oss
om hvordan en skal
forberede
kaninene
til utstilling
og om hva
dommerne
foretar seg
når de vurderer de
enkelte
kaniner på
bedømmelsesbordet

Årsmøte i Norges Kaninhoppforening:
St. Hallvardhallen, Lier, fredag 22.02.08 - kl 1500-1800
Dagsorden: Etter NKHFs lovverk. - NB: Forslag som
ønskes behandlet, sendes innen 20.01.08, til e-post:
sunnivatusvik@hotmail.com eller hilde@kleppnet.no
Medlemmer i NKF med interesse for kaninhopping er
velkomne, og de som er fylt 15 år har stemmerett - alle
medlemmer uansett alder har forslags- og talerett.

Til høyre: Annonse som var innrykket i
Østlands-posten, tirsdag, 2. oktober . . .
- en kanin gjenglemt etter LU i Stavern,
eller hadde kaninen vært på . . . ?
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«Dverg-nytt»
Sløyfer og vandrepokaler utdelt på LUU
Så var LUU/NM-07 over og våre vandrepokaler har fått "nye eiere». 5 dvergraser
var representert (det var 1 Løvehode, eier
ikke medlem klubben). Men vår nyeste
tilskudd, Dvergschecke var med, selv om
det bare var én. Flest var det i Hermelin
med 113 dyr, og vandrepokalen gikk ikke
uventet til Terje Engh, som kom på en
10.-plass med 285 poeng og pokalen gikk
nå til odel og eie. I Dvergvedder var det
70 dyr, men med variert resultat. Flere
hoppekaniner er for tunge, så her håper
jeg virkelig ungdomskonferansen vil gi
resulateter og at mange vil lære mer fra
standarden. Best i Dvergvedder ble igjen
Merethe Engh, som fikk en flott 3.-plass
med viltgrå i 286 poeng, og pokalen fikk
hun til odel og eie.
For Dverghare gikk pokalen til Arian Ødegård. Det var hans første napp, og kjekt at
to av våre 3 pokaler går til ivrige juniorer.
Våre sløyfer for BiR og BV, ble igjen positivt mottatt (dette er jo ungdyrsutstilling
og tildeles derfor i klasse B).
Hilde K.
Vandrepokaler tildelt:
Dvergvedder: Merethe Engh 286
Hermelin: Terje Engh 285
Dverghare: Arian Ødegård 283
Best i rasen/variantsløyfer:
Dvergvedder:
Hvit blåøyet: Barbro Halvorsen 92,5
Madagaskar: Emilie Enger Mehl 92,5
Blå: Eli Marie Almeli 91
BiR + BV Viltgrå: Merethe Engh 96
Siameser brun: Tomas Lesto Larsen 93
White svart: Alexia Sand Knudsen 91,5
Zobel blå: Kristin H. Berg 92,5
Zobel brun: Silje K. Olsen 91
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Arian Ødegård ble best i Dverghare, med
varianten hvit rødøyet, en stamme i 283 p.

Løvehode: Ingen kvalifiserte
Dvergschecke: BiR, Bjørnar Gundersen 93,5
Hermelin:
Zobel blå: Ragnhild Øygard 94
BiR + BV Hvit r.ø.: Terje Engh 95
White svart: Barbro Halvorsen 91,5
Japaner: Mari Gynnild 93
Viltgrå: Grete Moskvil 94,5
Jerngrå: Barbro Halvorsen 94
Viltblå: Barbro Halvorsen 91
Lutino: Grete Moskvil 94
Dverghare:
BiR + BV Viltgrå: Kent Rune Eriksen 95
Hvit r.ø.: Arian Ødegård 94,5
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Hovedutstillinga i Trøndelag
Trøndelagen KAF arrangerte den tradisjonelle «Hovedutstillinga», i helga 16.-18.
november. Et tilbakevendende problem
er å få lokaler til våre utstillinger. I år ble
løsningen at en av våre medlemmer jobber i en bedrift som selger campingvogner og bobiler. De hadde bygd en ny hall
som vi fikk benytte - det var spennende,
da lokalet, en lys og trivelig hall, var uten
kjøkken og sanitæranlegg.Vi løste det ved
at en del av hallen ble delt av til kjøkken
og vi leide mobilt toalett. Bord og stoler
fikk vi låne fra Skjetlein v.g.s. Hallens beliggenheten er svært gunstig, da den ligger vis à vis kro og overnatting på Sandmoen like utenfor Trondheim.
Vi hadde i utgangspunktet kalkulert med
ca 250 dyr. Det skulle vise seg at det ble
innmeldt 327 kaniner fordelt på 22 raser.
Hovedtyngden av utstillere var fra egen
forening, 28 med 198 dyr. Møre besøkte
oss bra igjen, 19 med 101 dyr. Litt skuffende fra Nord-Trøndelag; kun 5 med 28
dyr. Det er de små rasene som dominerer,
men det var 4 Belgisk Kjempe, 9 Fransk
Vedder, 4 Stor Chinchilla og 1 Beveren.
Positivt med 19 Trønder-kaniner og 35 i
Hollender. Derimot skuffende med så få
Hvit Land, kun 7 dyr, og i Tan kun 23 dyr.
Hermelin er klart dominerende med 110.
Dommere var Thormod Saue (overdommer), Johnny Lyshaug, Per Egil Hagen og
Erik Arntzen. Blant de enkeltdyr dømte de
ett dyr i 96 p (Hermelin brun zobel), 6
dyr i 95,5 p, 30 dyr i 95 p, 39 dyr i
94,5 p og 58 dyr i 94 p. Dvs. at 41,2% av
dyra oppnådde 94 poeng eller mer. Dette
gir uttrykk for at kvaliteten på en vesentlig del av dyra var meget bra.
Trøndelagen er i år 95 år, og ble markert
med sammenkomst lørdag kveld. Her var
anledning til å bestille varmrett. Etterpå
spanderte foreninga kaffe og bløtkake.
Kanin-hopping var lagt til søndag og det
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var konkurranser fram til premieutdeling.
I anledning jubileet var vandrepokaler
”suplert” slik at vi nå har 7 pokaler ”i omløp” på hovedutstillingen.
Vi vil rette en stor takk til de som rigget
bur og annet (transport og bortstabling
av bura går mye lettere når det er flere
som drar lasset), og en stor takk til mannskap fra Skjetlein v.g.s.
For utstillingskomiteen Sverre Grandetrø
Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 94.
Fransk Vedder: Kristin H. Berg 95. Stor Chinchilla: Ingjerd
Lien 95. New Zeal.Red: Gine Beate Hegg 93. Beveren:
Sverre Grandetrø 94. Trønder: Lars Magne Gunnes 94.
Rex: Gine Beate Hegg 95,5. Hvit Land: Tor Einar Holm
95. Bourgogne: Ingun Gilde 95. White: Anne Lise Tvedt
95. Belgisk Hare: Kåre L. Tvedt 94. Sallander: Øystein
Tvedt 94. Thyringer: Knut Eide 95,5. Liten Chinchilla: Britt
Karin Brodersen 95. Deilenaar: Alf Gunnes 92,5.
Hollender: Kari Margrethe Gunnes 94,5. Sachsengold:
Inger Arnesen 93. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95,5. Tan:
Alf Gunnes 95. Dvergvedder: Kristin H. Berg 94,5.
Dverghare: Håkon Opphaug 94. Hermelin: Rita Hoem 96.
Beste Hann: Rita Hoem, Hermelin zobel brun 96
Beste Hunn: Sverre Grandetrø, Hermelin hvit r.ø. 95,5
Vandrepokaler:
Beste junior: Ingrid Øygard, Møre, Hermelin hvit r. ø. 95
Kjempe- og store raser: Kristin Berg, Fransk Vedder 95
Mellomstore raser: Ingun Gilde, N.-T., Bourgogne 95
Små raser: Bjarne Øygard, Møre, Liten Sølv 95,5
Dvergraser: Rita Hoem, Møre, Hermelin zobel brun 96
Trønderpokalen: Lars Magne Gunnes 281
FK-pokal: Gine Beate Hegg, Rex castor 95,5
Individuell poengsanking i lagkonkurransen:
Snorre Jacobsen, Nord-Trønd.,
1320,5
Sverre Grandetrø, Trønd.,
1233,0
Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trønd.
946,0
Sluttpoeng, lagkonkurranse, foreninger midt-norge:
Nr 1: Trøndelagen med 3415 p
Nr 2: Nord-Trøndelag med 3299 p
Nr 3: Møre&Romsdal med 3022 p
Resultater Klasse A Voksne dyr:
1. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin hvit rødøyd 285,5
2. Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv svart 285
3. Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 284,5
4. Ola Uvås, Trøndelagen, Thyringer 284
5. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin hvit rødøyd 283,5
6. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå 283,5
7. Jan Magne Lien, Møre&Romsdal, Tan svart 283
8. Gine Beate Hegg, Trøndelagen, Rex castor 95,5
9. Per Kløvstad, Nord-Trønd., Fransk Vedder viltgrå 282,5
10. Ingjerd Lien, Møre og Romsdal, Stor Chinchilla 282
11. Anne Karin Hustad, Møre&R., Liten Sølv svart 282
12. Ann Jorun Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel brun 282
13. Ingun Gilde, Nord-Trøndelag, Bourgogne 95
14. Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, White svart 95
15. Kristin Berg, Trøndel., Fransk Vedder kappetegnet 95
16. Astrid Gunnes, Trøndelagen, Bourgogne 280,5

Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007

17. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan svart
280,5
18. Inger Arnesen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå 280,5
19. Hilde Øygard, Møre og Romsdal, Tan svart 280
20. Lars Magne Gunnes, Trøndelagen, Trønder 280
21. Håkon Opphaug, Trøndel. Dverghare hvit rødøyd 280
22. Rita Hoem, Møre og Romsdal, Hermelin russer 94,5
23. Kristin Berg, Trøndelagen, Dvergvedder viltgrå 94,5
24. Kari Margrethe Gunnes, Trønd., Hollender svart 94,5
25. Kåre Leonard Tvedt, Møre&Roms. Belgisk Hare 279
26. Frank André Juberg, Nord-Trønd. Hollender svart 279
27. Kristin Berg, Trøndel., Fransk Vedder chinchilla 94
28. Kirsti Sætran, Møre&Romsdal, Hermelin viltrød 94
29. Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Beveren blå 94
30. Ingun Gilde, Nord-Trøndelag, Hollender svart 94
Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Rita Hoem, Møre&Roms., Hermelin zobel brun 285,5
2. Sverre Grandetrø, Trøndel. Hermelin hvit rødøyd 285,5
3. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan svart 284
4. Rita Hoem, Møre og Romsdal, Hermelin russer 284
5. Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 284
6. Bjarne Øygard, Møre&Romsdal, Liten Sølv svart 283,5
7. Erling Killingberg, Trøndelagen, Tan svart 283
8. Ragnhild Øygard, Møre&R., Hermelin zobel blå 283
9. Gine Beate Hegg, Trøndelagen, Rex hvit rødøyd 95,5
10. Tor Einar Holm, Trøndelagen, Hvit Land 282
11. Mathias Meisal, Møre&R., Hermelin zobel brun 95

12. Kristin H. Berg, Trøndelag, Fransk Vedder viltgrå 95
13. Brit Karin Brodersen, Trøndelag, Liten Chinchilla 95
14. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin hvit rødøyd 281
15. Lars Magne Gunnes, Trøndelagen, Trønder 281
16. Kristin Harmens Berg, Trønd. Dvergvedder viltgrå 281
17. Dagrun+Rolf Nilsen, Nord-Trøndel., Thyringer 280,5
18. Kirsti Sætran, Møre&Romsdal, Hermelin gulrød 280
19. Camilla Løkken, N.-Trøn. Dvergvedder hvit blåø. 94,5
20. Julie Raustein, Trøndel. Dvergvedder hvit blåøyd 94,5
21. Anne Karin Hustad, Møre&Romsdal, Liten Sølv 94,5
22. Arnulf Hogstad, Trøndelagen, Hollender svart 279,5
23. Dagrun+Rolf Nilsen, Nord-Trøndelag, Trønder 279,5
Resultater Klasse G Elitegrupper:
1. Rita Hoem, Møre og Romsdal 379,5
2. Bjarne Øygard, Møre og Romsdal 379
3. Sverre Grandetrø, Trøndelagen 378,5
4. Ingrid Øygard, Møre og Romsdal 377
5. Inger Arnesen, Trøndelagen 376
6. Kristin Harmens Berg, Trøndelagen 375,5
7. Mathias Meisal, Møre og Romsdal 375
8. Brit Karin Brodersen, Trøndelagen 374,5
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan svart 95
Resultater Klasse E Familiegruppe:
1. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit r. ø. 474,5
2. Carina Johnsen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå 467,5

Neste blad, nr 1, utkommer ca uke 5 - Blad nr 2 utkommer etter LU.
Stoff som skal inn må innsendes snarest, senest 3 uker før utgivelse.

Rogaland Kaninalslag innbyr til

åpen Fylkesutstilling 2008
i hall på Forus, 25. - 26. januar
Konkurreres i klassene:

A voksne dyr

-

L kolleksjoner

Innmelding: på lister innen 12.01.08 til Bjørn Egeland,
Frøyerv. 46, 4315 Sandnes, e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin + kr 10 pr kanin i kl L, settes
på kontonr. 3204 07 02406 (Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola)
Kaninene innleveres fredag 25. januar klokken 18-20.
Vi tilsender veibeskrivelse til hallen når dere innmelder kaninene.
Husk vannskåler - vi fôrer med høy og vann.
For mer info: Arild 916 39 782, Bjørn 970 66 450

Utstillingen avsluttes lørdag med
premieutdeling etter bedømmelsen
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007
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Utstilling på Hedmark, Stange
Helga 16.-18. november arrangerte Indre
Østland utstilling på Jønsberg Landbruksskole. 117 kaniner var påmeldt i 18 raser.
Dessverre noen dyr som utgikk grunnet
glatte veier. Dommere var Roar Strand og
Tor Arve Kristoffersen. Eksteriørkvaliteten var meget bra. 19 dyr får 94,5 p, 11 dyr
får 95 p og 3 toppdyr tildeles 95,5 poeng,
som var Isabella, Rex og Hvit Land. Leif
Opsunds Hvit Land hadde altså beholdt
formen fra LUU (der hadde Leif 2 huer i
95) - nå ble det 95,5 på ene hua og BiS.
Da lar vi resultater og bilder forteller mer,
men kan også anbefale dere å titte innom
ei god nettside: www.indreostlandkal.com
Resultater Klasse A - Voksne dyr:
1. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land
285,5
2. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd 285
3. Tor Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Tan brun 284
4. Liv Tangen, Sarpsborg, Liten Havana
283
5. Tor Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Russer 95
6. Jønsberg L.b.skole, Indre Østl., Angora hvit r. ø. 94,5
7. Randi Myhrvold Odden, I.Østl., Russer brun 94,5

8. Gillerholtmoen/Jokinen, I.Østl., Dvergvedder viltgrå 94
9. Emelie Johansson, I.Østl., Dvergvedder mada. 276,5
10. Gillerholtmoen/Jokinen, I.Ø., Dvergvedder white 93
Resultater Klasse B - Ungdyr:
1. Tor Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Ø., Zobel brun 284
2. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Sølv svart 283
3. Ivar Østli, Indre Østland, Belgisk Kjempe 282
4. Tor Gillerholtmoen/Elina Jokinen, I.Østl., Russer 95
5. Leif Opsund, Sarpsborg, Rhinsk Schecke 95
6. Gillerholtmoen/E. Jokinen, I.Østl., Liten Chinchilla 95
7. June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd 279
8. Emelie Johansson, I.Østl., Dvergvedder mada. 93,5
Resultater Klasse C, for juniorer:
1. Camilla Venger, Eidsvoll, Isabella 95,5
2. Elisabeth Frøyland, Indre Østland, Tan svart 94,5
3. Elisabeth Frøyland, Indre Østland, Tan svart 94,5
4. Thea Mei Yu, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94
5. Kristoffer Frøyland, Indre Østl., Dvergvedder viltgrå 94
6. Thea Mei Yu, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94
Beste dyr i Rasen - rasesløyfer:
Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94,5. Tysk Kjempeschecke:
Jønsberg L.bruksskole 92. Fransk Vedder: Nina S. Renolen 93. Angora: Jønsberg L.b.skole 94,5. Rex: June Årøe/
Kim Kofstad 95,5. Hvit Land: Leif Opsund 95,5. Isabella:
Camilla Venger 95,5. Rhinsk Schecke: Leif Opsund 95.
Liten Chinchilla: Gillerholtmoen/Jokinen 95. Liten Havana: Liv Tangen 94,5. Liten Sølv: Helge Myrvold 94,5.
Tan: Gillerholtmoen/Jokinen 95. Zobel: Gillerholtmoen/
Jokinen 95. Russer: Gillerholtmoen/Jokinen 95. Dvergvedder: Thea Mei Yu 94. Dverghare: Camilla Venger 92.

Best in Show: Hvit Land med eier Leif Opsund - dommere Roar Strand og Tor Arve Kristoffersen
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Søndag åpnet vi for kjæledyrbedømmelse og
beste kjælekanin ble "Bossetasse" som eies
Ive Carine Haugrud. Dommere Ivar Østli og
Tor Gillerholtmoen. Til venstre: God kvalitet
på Russer også denne gang: 2 i 95 og 1 i 94,5

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til:

Vinterutstilling 25.-27. januar ‘08
Folkheim Samfunnshus, Frosta
åpen i klassene: A - B - D - E - G - M
Innmelding: På NKFs liste senest 14. januar til: Tore Juberg,
Halsan, 7600 Levanger helst på Excel-fil til: tjuberg@online.no

Innmeldingsavgift: kr 50 + kr 10 i kl E og G
betales ved innlevering av dyra fredag 25. jan. kl 17-21
Kaninhopping - se: www.fokk.utsiktens.com
Utstillingen inngår i Midt-norsk lagkonkurranse.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Overnatting: Vågen Vertshus, tlf. 74807030 (oppgi kaninutstilling).
Priser pr natt m/frokost: Enkelt kr 600 Dobbelt kr 825 3-pers kr 975

Til styrene i NKFs lokallag/foreninger: Etter tingvedtak 2007
er kontingentsatsene inn til NKF for 2008 følgende:
Senior kr 390. Junior kr 255. Fam. kr 130 og fam.pk kr 780
Direktemedlem/abonnement: kr 450 (settes inn på konto nr.: 5104.05.16763)
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007
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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

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

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

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

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

Thor Øivind Larsen
6740 Selje e-post: tola72@online.no
Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596
New Zealand Red, Liten Tysk Vedder
Tan + dvergar

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

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

Reidun Pettersen
1690 Herføl - Tlf. 69 37 88 67 / 958 10 325
www.gildebergsangora.com
e-post: thorstpe@online.no
ANGORA hvit+div. farger - Angoraprodukter

Jane-Mette Kile
4720 Hægeland. Tlf 38152055/ 99116484
http://home.online.no/~ru-kil/
jane-mette-kile@hotmail.com
ANGORA - Produkter - Løvehode - Hermelin

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

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

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69
ANGORA voksne/unger i flere farger
REX - TAN - HERMELIN

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Kongsdelv. 4, 3475 Sætre.
e-post: nesfeldt@online.no
Hjemmeside: www.nesfeldt.piczo.com

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

Lysfjords kaninoppdrett av Dvergvedder
i hvit blåøyd og brun
Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html
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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

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

Solvangbakken kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens
REX og LØVEHODE i forskjellige farger

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

Tor Håkon Berget
2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 53 / 971 25 321
Belgisk Kjempe i hvit, jerngrå, chinchilla
FRANSK VEDDER i hvit rødøyet
og hvit blåøyet, og chinchilla

GRATIS OPPDRETTERANNONSE
legges ut på NKFs internett-side, når
dere bestiller annonse her, kr 435,Bestill på: tlf. 970 66 450 redaktor@nkf.net

Forbundstinget 2008 avholdes i Drammen, fredag 22. februar
NB! - Saker som ønskes behandlet må sendes innen 31.12.07
gjelder også søknader om fremtidige Landsutstillinger

Bergen og omland Kaninalslag inviterer til

Åpen utstilling i Radøyhallen
11.-13. jan. ‘08, kl A og B +kombikonk
Innmelding på NKFs lister innen 22.12.07 til: Marius Reigstad,
Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit / e-post: mareig@online.no
Kaninhopp: Lørdag kl 10: KL, KV, KM, KE, LE, LIE, FMÅ (kombi)
Søndag kl 10: RL, RV, RM, RE, HE, HIE.
Hopp-innmelding: Anette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no
Avgifter: kr 50 pr kanin i eksteriør og kr 20 pr. startnr i hopping
som settes inn på kontonr.: 3625.87.09378 innen 22.12.07.
Innlevering av kaniner fredag 11. januar kl 19-21.
Husk opphengbare vannskåler - vi fôrer med høy og vann
Overnatting: Åsane Folkehøyskole (30 min til hall) kr 270 pr.pers i dobbelt og kr 370
i enkelt, bestilling: Merete Liland, tlf. 55395190 eller e-post: melilan@aasane.fhs.no
Hella skulestove (5 min) kr 250 pr.pers i dobbelt og kr 350 i enkelt, inkl. frokost,
bestilling: Steinar Vågenes, tlf. 56370049
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Jonette

Hei alle sammen!
Nå er vi inne i desember, og året er snart
over (for en klisjé å skrive, men sant). Min
tid som gjesteskribent er over, og hvem
den neste blir, får dere vite i TK 1 neste år.
- I TK nr 7 skrev jeg en påstand om at
zobler ikke kan renavles, noe jeg har funnet ut er feil. Litt logisk tenkning, og litt
forskning, så kom jeg fram til at zobler
godt kan renavles. Man må bare avle dem
lyse (de har en tendens til å bli mørke).
Men jeg er fortsatt overbevist om at det
er lettere å ha ett gen for russer eller hvit
rødøyd på dem, for å få de lyse nok.
Problemet er da at man får blandet kull,
unger med uønsket helt lyse/mørke tegninger i tillegg til russer og hvite. Og russerene blir gjerne for lyse på beina til å bli
gode utstillingskaniner... Derfor er det
smartest å renavle zoblene.
- Når vi er inne på avling, vil jeg komme
med noen tips til dere som er litt ferske,
som jeg selv bruker når jeg skal planlegge
avl. For det første: skaff gode avlsdyr, det
er bedre å ha 3-5 gode kaniner, enn 8-10
mindre bra når du starter opp. Derfor:
kjøp gjerne dyrere kaniner, og heller begrens antall kaniner. Du får da færre unger (en fordel for de ferske), men ganske
sannsynlig bedre utstillingskaniner enn
om du kjøper inn kaniner med lave poengsummer. Du kan senere kanskje få
solgt ungdyr/voksne, eller bytte dem i
nytt blod. Når du skal sette sammen et
avlspar, ikke velg to som "utfyller hverandre", altså f.eks en med svakt forparti
med en som har svakt bakparti... Slikt
pleier ikke å resultere i gode unger... Har
24

du ei middels hoe du ønsker å avle med,
som for eksempel har svakt forparti, velger du en god hanne til henne som er
mest mulig likt idealet for rasen. Da vil
forhåpentligvis noen av ungene ligne
mest på faren.
- Mange ferske oppdrettere har startet
med hoppekaniner før de begynte å avle,
eller de har avlet med tanke på hopping.
Mange av disse kaninene er ikke blant de
beste på utstillinger, for oppdretterene
har ikke hatt raseideal som mål for oppdrettet. Så om du er en av dem som ønsker å (også) avle med rase/utstilling som
mål, bør du ta en vurdering av hva du ønsker, og hvilke kaniner som evt skal benyttes i avl. Du bør legge sentimaliteten
på hylla, og velge ut avlsdyr som er rasetypiske. Det er ikke lurt å avle på en favorittkanin som er helt på ræva når det gjelder utstilling, når det er utstilling du har
som mål. Da jeg startet med utstillingskaniner, var jeg godt fornøyd med at de
fikk 93 poeng eller bedre, men jeg skal
love dere, at lista for hvor godt fornøyd
jeg er ligger litt høyere nå. Men det aller
viktigste er å ha det gøy, sette seg opp
noen mål, og være fornøyd med at det tar
tid før en når målene, som ikke bør være
altfor høye til å begynne med. Og søk
gjerne råd hos andre erfarne oppdrettere,
spesielt på den rasen/varianten du avler
med. De aller fleste er glad for å dele
kunnskapene sine, og personlig synes jeg
fortsetter på side 26

Bildene, øverst: Ungdyr Rex i blå variant,
så et Hermelin-par i russervariant.
I midten: Vår kaninstall, og nederst en annen
hobby, akvariefisk, vi har nemlig også et
meget stort og fint akvarie på over 300 liter.
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007
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at det er gøy med konkurranse. Det er
ikke så moro å få best i rasen, når kaninen
som blir det, f.eks. får 92,5 p.
- Et eksempel på at det er lurt å starte opp
med gode avlskaniner, er Rexene mine.
Jeg hadde en god hanne, og skaffet ei god
hoe til han. Hannen har oppnåd 95 p,
mens hoa har oppnådd 94,5 p. Sammen
fikk de en sønn og ei datter som fikk 95,5
og 95 p på LUU. Jeg tviler sterkt på at jeg
hadde oppnådd samme resultatet om jeg
startet med dårligere utgangspunkt. De
jeg startet med, har også mange gode
kaniner bak seg, i hvertfall hannen (hoa
vet jeg litt mindre om avstamningen på).
Slikt lønner det seg å skaffe, da er du sikrere på at de avler gode avkom. Men disse
var jeg også heldig med. Jeg har noen
gode Hermelin, men disse var jeg mer
uheldig med i avlen, så to gode foreldre
lager nødvendigvis ikke bare gode avkom. Men jeg har da hatt en og annen bra

Hermelin i år også, da. Bare litt få i forhold
til hvor mange jeg har avlet fram.
- Nå har jeg endelig "dillet" meg til å sette
på noen få nye kull Hermeliner, og Joachims "Dino" er en av hannene jeg har
brukt. Jeg får bare vente å se om det blir
noe av parringen, og om jeg får meg en
hyggelig overraskelse i avkomene hans.
Jeg liker å avle Hermeliner om vinteren,
for det ligger litt i dette at ørene blir mindre ved lave temperaturer. Men det går
jo på mange generasjoner før dette har
noen særlig betydning, og viktigst er det å
velge ut avlskaniner med korte ører, enn å
avle om vinteren. Jeg har forresten ennå
ikke skaffet meg ny rase, men det blir nok
noe av det. Rasen jeg har (realistisk) lyst
på er Sachsengold, for jeg er svak for de
røde. Rødorange (Sachsengold) er også
den eneste rødfargen Rex er godkjent i...
- Vel, det var det jeg ville si denne gangen.
Ha en god jul, og et riktig godt nytt år til
dere alle!
Hilsen - Jonette

Forbundstinget 2008
avholdes i Drammen, fredag 22. februar, klokken 19.00.
Saker som ønskes behandlet må sendes innen 31. desember ‘07.
Valg: Forslag på kandidater til styreverv, sendes: oddelund@online.no
(se innlegg fra valgkomiteen i TK nr 8/07, øverst side 20).
Tingdokumentet: med NKFs årsmelding og regnskap, samt innkomne saker,
utsendes til alle lag/foreninger medio januar.
Påmelding til Forbundstinget: sendes Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162,
3280 Tjodalyng, eller e-post: ro-lud@online.no innen 12. februar, sammen
med foreningens årsmelding, regnskap og arbeidsplan (se NKFs lovverk §11).
Tilsluttede spesialklubber, grupper, fylkeslag og andre, som ønsker stemmerett, må innen 29.12.07 innbetale kr 330,- til konto 5104 05 16763.
Spesialklubber/grupper skal fremlegge sin årsmelding i Tingdokumentet, og
som innen 13. januar sender årsmeldingen til: sekreter@kanin-nkf.net
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NY KONKURRANSE:

«ÅRETS UTSTILLER»
Konkurransen begynner 1. januar 2008 - og reglene er følgende:

§1: Konkurransen, Årets Utstiller, går fra 01.01. til 31.12.
§2: Alle åpne utstillinger annonsert i Tidsskrift for Kaninavl teller, inkludert
LU/NM og LUU/NM (klubb/registrering/eller spesialutstillinger teller ikke).
§3: Det konkurreres i klassene A, B og L.
§4: Konkurransen er åpen for medlemmer i NKF.
§5: Arrangør har ansvar for å sende resultatene til Sportsutvalget
innen 7 dager etter avholdt utstilling.
§6: Vinneren får premie overlevert ved LU/NM det påfølgende året.
§7: Resultatene føres fortløpende i TK.
§8: Poengtildeling: Det gis 12 p. for 1.-plass, 9 p. for 2.-plass, 6 p. for 3.-plass,
3 p. for 4.-plass og 1 p. for 5.-plass (gjelder både klasse A, B og L).
§9: For Best in Show gis det 5 poeng. Best i motsatt kjønn gis det 3 poeng.
Der det ikke tas ut Best in Show, men beste hu og beste hann,
gis det 3 poeng til hver.
§10: For å få tildelt poeng, må en oppnå 280 poeng eller bedre.
§11: Ved poenglikhet tas det hensyn til antall utstillinger,
samt antall 1.-plasser og 2.-plasser, osv., for de gjeldende utstillere.
Regler for denne konkurransen ble vedtatt 5. juni 2007.
- for Sportsutvalget, Johnny Lyshaug
Tidsskrift for Kaninavl - 10-2007

27

Haugaland Kal’s haustutstilling
ble arrangert på Lid Grendehus i Sveio,
23.-25. november. 188 dyr var påmeldt i
18 raser. I Rex var det flest med 28, Dverghare 26,Tan 18, Hvit Land 17 og Thyringer
13. Her var danske-besøk, og dommerne
besto av Jens Jørgen Nørgaard, Kjell Helge Jåtun og Marianne Nilsen (overdommer). Som toppdyr ble det 3 i 95,5 poeng:
Wiener svart (ble BiS), Isabella og Tan.
Videre ble det 16 i 95 og 33 i 94,5 poeng.
Haugalandslaget har ikke så mange oppdrettere, men ivrige og flinke, og fint er
det å se at rekrutteringen er på plass. God
gryterett (med kaninkjøtt) var å få kjøpt
også denne gang. Premiebordet var bra,
rikholdig og variert. Lokalet ligger «ut på
landet», så dessverre er det lite publikum.
B.E.
Men, vi stiller - også neste gang.
Resultater Klasse A Voksne dyr:
1. Meinert Helland, Bergen, Isabella 285
2. Geir Langelandsvik, Haugaland, Blå Wiener 285
3. Oddmund Veka, Sogn og Fjordane, Thyringer 285
4. Arvid Langelandsvik, Haugaland, Wiener svart 284
5. Bodil+Odd Einar Lundervold, Haugal., Rex blå 284
6. Leiv-Petter Torsen, Rogaland, Hvit Land 284
7. Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Tan svart 284
8. Magnor Ølberg, Rogaland, Tan svart 284
9. Svein Ødegård, Jæren&S., Dverghare viltgrå 283,5
10. Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 283
11. Karl Meihack, Rogaland, Hvit Land 283
12. Arian Ødegård, Jæren&S., Dverghare hvit r.ø. 282,5
13. Oddmund Veka, Sogn&Fjordane, Alaska 281
14. Bodil+O.E. Lundervold, Haugal., Rex dalmatiner 281
15. Torbjørn Frøland, Haugal., Dvergvedder viltgrå 94,5
16. Odd Einar Svendsen, Haugal., Rex dalmatiner 94,5

Magnus Karlsen fôret aleine alle kaninene!
17. Liv R. Olsen, Haugaland, Hermelin jerngrå 94,5
18. Gunleif Karlsen, Haugaland, Stor Havana 279
19. Bodil+O.E. Lundervold, Haugaland, Rex viltblå 94
20. Elin Stangeland, Jæren&S. L.Tysk Vedder v.grå 278,5
Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Bodil+Odd Einar Lundervold, Haugal., Rex blå 283,5
2. Eirik Høyvik, Sogn&Fjordane, Hermelin viltgrå 281
3. Bodil+O.E.Lundervold, Haugal., Rex dalmatiner 94,5
4. Svein Ødegård, Jæren&S., Dverghare viltgrå 279,5
5. Odd Einar Svendsen, Haugaland, Trønder 278
Resultater Klasse G Elitegrupper:
1. Bodil+Odd Einar Lundervold, Haugaland, Rex 377,5
2. Liv R. Olsen, Haugaland, Hermelin 373
3. Torbjørn Frøland, Haugaland, Dvergvedder 372,5
Resultater Klasse K Produkter:
1. Venche Frøland, Haugaland, Angoraprodukter 93,5

Wiener svart, hann
7 mnd., 95,5 poeng
og Best in Show

Jens Jørgen Nørgaard, Kjell Helge Jåtun og
Marianne Nilsen blir enige - 95,5 p til Isabella
28
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Vinnerne kl A, fra venstre: Meinert Helland nr 1 med Isabella, Oddmund Veka nr 3 med
Thyringer og Geir Langelandsvik nr 2 med Blå Wiener, alle med stamme (1,2) i 285 poeng
Beste dyr i Rasen - rasesløyfer:
Stor Havana: Gunleif Karlsen 94. Blå Wiener: Geir
Langelandsvik 95. Trønder: Odd Einar Svendsen 93,5.
Wiener: Arvid Langelandsvik 95,5. Angora: Bjørn Solheim 92. Rex: Bodil/O.E.Lundervold 95. Hvit Land: Karl
Meihack 95. Isabella: Meinert Helland 95,5. Thyringer:

Oddmund Veka 95. Alaska: Oddmund Veka 94,5. Liten
Tysk Vedder: Oddvar Stangeland 93. Deilenaar: Eirik
Høyvik 93,5. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 94,5. Tan: Arild
Gundersen 95,5. Dvergvedder: Torbjørn Frøland 94,5.
Dvergschecke: Bjørnar Gundersen 93. Hermelin: Liv R.
Olsen 94,5. Dverghare: Svein Ødegård 95.

Arvid Langelandsvik fikk BiS med sin Wiener svart (uten å nappe hvite hår). - T.h.: Brødrene
Tor Vegard og Knut Einar Frøland fikk napp i juniorkruset for fremragende innsats i 2007!
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 4. desember 2007
Totalt: 985 (475 - 317 - 193)

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450 eller 51 67 19 00
Askim og omegn Kaninavlsforening 52
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
Aurskog/Høland Kaninavlsforening 24
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.
Skiftlig møteinnkalling.
Bergen og omland Kaninavlslag 45
Leder: Tore Landmark, Steintræbakken 7, 5238 Rådal, tlf. 982 17 211
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314 Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Bergen og omegn Kaninhoppere: Anette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen
Drammen og omegn Kaninavlsforening 46
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.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472 e-post: thsaue@online.no
Sekr.: Kåre Midtun, Bergavn. 7, 3360 Geithus, tlf. 907 54 648,
e-post: kaaretun@start.no
Møter: 2. mandag i mnd., Ytterkollen Grendehus, kl 19.
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
EidsvoII og omegn Kaninavlsforening 35
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Nestleder er Marianne Myki, Tønset gård, 2340 Løten, tlf. 926 37 194.
Sekretær er 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 39
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkelia 26, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859 (all post sendes leder). e-post: hilhaake@start.no
Sekr.: Hilde Aamodt, Tovsethbråten, 2113 Disenå, tlf. 958 81 559
e-post: toaamodt@bbnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen, tlf. 905 87 557
linedagestad702@hotmail.com
Glåmdalshopp: Hilde Haakenstaad, tlf. 481 73 859
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening
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Grenland Kaninavlslag 31
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 28
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 416 08 580
mail: bodilu@organizer.net
Nestl.:Torbjørn Frøland, Gamlev. 1, 5563 Førdesfjorden, tlf. 52 77 30 07
Kass.: Gunnleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf.: 53 47 62 84
Sekretær: Camilla Ramnes, Erland, 5570 Aksdal, tlf.: 976 97 975
Haugaland hoppeklubb: Camilla B. Ramsnes 97697975
Hjemmeside: https://www.home.no/haugaland-kal/
Indre Østland Kaninavlslag 47
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76.
Nestl.: Emelie Johansson, Torke Terrasse 10, 2819 Gjøvik,
tlf. 994 10 221
Sekr.: Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Myhrvold Odden, Ilsengv. 218, 2344 Ilseng,
tlf. 62 52 81 80 - Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/
Jæren og Sandnes Kaninavlslag 72
Leder: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild.gundersen@lyse.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906 / 51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes,
tlf. 902 13 658. e-post: genor@statoilhydro.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net
Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 15
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
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.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.
Midt-Telemark Kaninavlslag 7
Leder: Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Pb. 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 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, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb: Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
All post sendes sekretær.
Moss og omegn Kaninavlsforening 9
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Kass./Sekr: Thore Løken, Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.
Møre og Romsdal Kaninalslag
74
Leder Rita Hoem, 6638 Osmarka, tlf. 71 29 42 34, mob. 971 09 140
e-post: r.hoem@svorka.net
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 990 40 939
e-post: stigmeis@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 71 24 23 60, mob. 902 02 219 - e-post: annlt@online.no
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, tlf. 71 24 41 21,
mob. 916 30 720 - e-post: hallgeir.ringstad@omya.com
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 995 42 113
hjemmeside: www.morekal.com

NB! Nye medlemmer som betaler
i perioden fra 1.10 til 31.12
- er også medlemmer for neste år
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Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 69
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com
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.n-t-kaf.com
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Trøndelagen Kaninavlsforening 60
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@frisurf.no
Kasserer: Ole Andreas Opphaug, John Kolbanussens gate 9,
7300 Orkanger, tlf. 72 48 29 03 e-mail: ikken@loqal.no
Orkdal Kaninhoppelag: Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59
Gauldal Hoppeklubb: Ina Halsen, tlf. 994 68 319
Besøk vår hjemmeside: http://www.freewebs.com/tronkaf/

Oslo og Akershus Kaninavlsforening
81
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: Birgit Syversen, Rolf Presthusvei 20, 1415 Oppegård,
tlf 66 80 06 87 / 916 64 459, e-post: birsyve@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
- kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Ellen Enger Müller, Nyborgveien 5, 1430 Ås,
tlf. 64 96 38 52 / mob. 480 68 504, e-post: ellen@villekulla.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
62
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Nøtterøy,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen, tlf. 33345421.
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 / 406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Tønsberg Hoppegruppe: Siv Hauge, tlf. 478 28 707
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

Rogaland Kaninalslag
28
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
Giro nr.: 3204.07.02406
Møter: 2. mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
(ikke møter i juni, juli og august)
Hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog
Sarpsborg Kaninavlsforening 79
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.: Marie Trapness, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf.: 934 52 287 / 69 12 15 44, e-post: mgunhild@online.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 Olsen, tlf. 69 14 87 45,
e-post: sko1986@yahoo.no
Haldenhopperne: Marita Johansen, tlf. 69 18 52 50
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com
Sogn og Fjordane Kaninavlslag
24
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
Sekr.: Ståle Bruvold, 6776 Kjølsdalen, tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319
e-post: sbruvoll@sensewave.com
Hjemmeside: www.sfkanin.com
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46
Sørlandets Kaninavlslag 29
Leder: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461
Sekr.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk. Tlf: 95 81 9073
Kass.: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes, tlf. 915 65 472
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00
hjemmeside: http://home.epost.no/soerlandetskal/
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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
15
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: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
tlf.: 22 71 33 61 / 926 17 325
e-post: ellen@cafebar.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42 / 625 92 943 e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Styremedlem: Nina Lien, Kastellvn, 2080 Eidsvoll, tlf. 911 51 937
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: Turid Lien, tlf. 415 15 205, e-post: turidlien@hotmail.com
Sekr.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906 / 51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kontingent kr 100,- (fam. kr 50) - Betales til konto nr 05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com
Norges Kaninhoppforening
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
e-post: hilde@kleppnet.no
Nestleder: Turid Lien, tlf. 415 15 205, e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3, 7650 Verdal,
tlf. 74 07 68 46 / 476 37 714 e-post: sunnivatusvik@hotmail.com
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 Sunniva Tusvik
Bestilling av hoppebøker: Leder Hilde Krogedal
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Trøndelag Hoppeklubb: Sunniva Tusvik, tlf. 74 07 68 46
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Avtalenr.:
3209475

BLAD I
POSTABONNEMENT
Returadr.: Bjørn Egeland,
Frøyerv. 46
4328 SANDNES

TILBUD
Nordisk
Kaninstandard:

kr 250,Julepresang-tips:
Desember måned
er siste frist for
et standardkupp!
Etter nyttår er
prisen kr 375,Alle utstillere og rasekaninavlere bør ha denne bok!
Et uunværlig «verktøy» i ditt kaninhold.

Bestilles hos Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 901 91 911
e-post: ingrjoh2@online.no

ISSN 0332-0882 - Produksjon: Petit Grafiske, tlf. 51 67 19 00

+ ev. frakt-tillegg.

