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Askim og omegn Kaninavlsforening

Bergen og omland Kaninalslag

Drammen og omegn Kaninavlsforening

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening

Grenland Kaninavlslag

Haugaland Kaninalslag

Indre Østland Kaninavlslag

Jæren og Sandnes Kaninalslag

Kragerø Kaninavlslag

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag

Møre og Romsdal Kaninalslag

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening

Oslo og Akershus Kaninavlsforening

Rogaland Kaninalslag

Sarpsborg Kaninavlsforening

Sogn og Fjordane Kaninavlslag

Sørlandets Kaninavlslag

Trøndelagen Kaninavlsforening

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening

Tilsluttede lokale lag og foreninger:

Samarbeidsorganisasjoner:
Danmarks Kaninavlerforbund  –  Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund 
Finlands Kaninforening  –  Studieforbundet Natur og Miljø  –  Europaforbundet

Forbundstinget

Organisasjonsplan Norges Kaninavlsforbund

Revisor  –  Kontrollkomité  –  Valgkomité

Norges Kaninavlsforbunds Dommergruppe

Salg stamtavler: Stambok-kontor/fører

Salg rekvisita: Nordisk Kaninstandard, bøker, materiell

Kasserer / regnskap                Sekretær / administrasjon

Forbundsstyret

Medlemsblad: Tidsskrift for Kaninavl - redaktør/redaksjon

NKFs arbeidsutvalg:
Data-, Dyrevelferds-, PR / Info-, Sports-, Standard-, og Ungdoms-utvalg

Spesialklubber: Dvergkaninklubben – Alaska- og Havanaklubben
Norsk Vedderklubb – Trønderkanin – Norges Kaninhoppforening



Forretningsorden
Gjelder ved alle Forbundsting

1: Forbundstingets forhandlinger er offentlige.

2: Konstituering:
A) valg av møteleder/dirigent 

B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)

C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)

D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

3: Fastsette tid for pause.

4: Valg: Alle personvalg foregår skriftlig, dersom flere enn ett forslag (hvis ikke
annet kreves) og alle velges enkeltvis. Alle valg skjer ved absolutt flertall,
men ved likt stemmetall: trekning. Følgende valg skal gjennomføres: 

A) Leder, som velges for ett år.

B) 2 styremedlemmer velges for 2 år (slik at 2 styremedlemmer hvert år er på valg).

C) Etter forslag på, blant de fire styremedlemmer, velges nestleder for ett år.

D) 3 varamedlemmer velges for ett år.

E) Revisor med varamedlem velges for ett år.

F) Kontrollkomité, 3 personer velges for ett år.

G) Valgkomité, 3 personer velges for to år (én eller to er hvert år på valg).

5: Alle ordinære vedtak skjer ved simpelt flertall
(ved likt stemmetall er møteleders stemme avgjørende).

6. Lovendringer krever 2/3 flertall for å kunne vedtas.

7: I protokollen innføres forslagene og avstemming, de fattede beslutninger,
navn på de personer som hadde ordet og hva de sa og mente.

Forbundstinget kan vedta begrenset taletid og sette strek ved behandling av saker.
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Dagsorden til Forbundstinget

Scandic Brennemoen, Mysen, fredag 21. februar 2020, kl 20.00:

1: Åpning ved NKFs leder

2: Opprop og godkjenning av fullmakter

3: Erklæring av møtets gyldighet

4: Konstituering:
A) valg av møtedirigent 
B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)
C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)
D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

5: Behandle styrets årsmelding, samt gjennomgå øvrige årsmeldinger

6: Regnskap

7: Revisors beretning

8: Kontrollkomiteens rapport

9: Budsjett / Kontingent

10: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

11: Valg  -  i følge NKFs lovverk

12: Avslutning
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Styret, utvalg, komitéer, råd og grupper
i Norges Kaninavlsforbund 2019:

STYRET:
Leder: Torgeir Vestenfor, Indre Østland
Nestleder: Kristin Berg, Trøndelagen

Styremedlemmer:
Jorunn Egner, Oslo & Akershus
Svein Kamfjord, Askim 
Svein Ødegård, Jæren & Sandnes

Varamedlemmer: Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg
Heidi Jebsen, Haugaland
Henrik Erlandsen, Sørlandets

Revisor: Bjarne Øygard, Møre og Romsdal / vararevisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen

Kontrollkomité: Annette Floen, Bergen
Siw Thu, Sørlandets, Jonny Hadland, Jæren & Sandnes

Valgkomité: Geir Klepaker, Roger Skjølås, Kjell Helge Jåtun

Redaktør «Tidsskrift for Kaninavl»: Bjørn Egeland, Rogaland.

Stambokfører: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.

Datautvalg: Svein Ødegård, Jæren & Sandnes, Geir Klepaker, Larvik & Sandefjord,
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.
Webmaster: Datautvalget v/Svein Ødegård.

Dyrevelferdsutvalg: Svein Kamfjord, Askim, Henrik Erlandsen, Sørlandets,
Jonette Myrbostad, Nord-Trøndelag

PR-/Infoutvalg: Jorunn Egner, Oslo & Akershus, Bjørn Egeland, Rogaland

Sportsutvalg: Kristin Berg, Trøndelagen, Margot Fiske Hokstad, Trøndelagen,
Silje Tellefsen, Indre Østland, Anne Nguyen, Askim, Tore Stensland, Jæren&Sandnes

Standardutvalg: Svein Clausen, Grenland,
Thormod Saue, Drammen, Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Ungdomsutvalg: Heidi Jebsen, Haugaland, Lars Mangelrød, Larvik & Sandefjord
og Aleksandra Huseby Fosse, Sarpsborg

Dommergruppen: Thormod Saue, Drammen, Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,
Sturle Skeidsvoll, Bergen.

Europaforbundet: Svein Clausen, Grenland.

Administrasjon: Kasserer: Ivar Østli.   Sekretær: Bjørn Egeland.
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Æresmedlemmer
i Norges Kaninavlsforbund

pr 31. desember 2019:

Jan Erik P. Baller, Sarpsborg
tildelt: 25.02.2000

Just Andersen, Tønsberg 
tildelt: 24.02.2006

Carl Aage Sørensen, Danmark
tildelt: 24.02.2006

Alf Gunnes, Trøndelagen
tildelt: 03.03.2017

Johnny Lyshaug, Askim
tildelt: 16.02.2018

Bjørn Egeland, Rogaland
tildelt: 16.02.2018

Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord
tildelt: 15.02.2019

Norges
Kaninavls-
forbund

Organisert kaninhold i Norge
Stiftet 1897
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Styrets årsmelding for 2019

FORBUNDSTINGET 2019

Norges Kaninavlsforbunds Forbundsting 2019, ble avholdt fredag 15. februar på
Clarion Hotel & Congres, Trondheim, i forbindelse med Landsutstilling for voksne
dyr/NM, arrangert i Heimdalshallen, 14.–17. februar, av to foreninger i samarbeid;
Trøndelagen og Nord-Trøndelag.
På Forbundstinget møtte totalt 27 stemmeberettigede delegater, hvorav disse var
representanter fra 18 foreninger/lag, dommergruppen og 3 spesialklubber, samt 5
fra NKFs styre. I tillegg var det også gjester fra inn- og utland.

Faginnslag: Før forhandlingene startet, var det først faginnslag:
Svein Kamfjord, fra NKFs styre og leder av Dyrevelferdsutvalget, holdt et foredrag om
utvalgets arbeid. Bakgrunnen for denne informasjon var særlig rettet mot det som har
foregått mellom utvalget og Mattilsynet. Over flere år har Mattilsynet, ut i fra diverse
rapporter, blant annet fra Veterinærinstituttet, jobbet med å lage en tilsynsveileder for
hold av kanin. Dette er en veileder og ikke et lovverk, og derfor har ikke denne vei-
leder vært ute til høring. Svein Kamfjord kunne meddele utvalget hadde utarbeidet
et dokument som var oversendt til Mattilsynet i januar.

Konstituering: Alf Gunnes ble valgt til møteleder.
Den ordinære dagsorden/saksliste ble gjennomgått uten kommentarer, og punktene
5 - 9 ble godkjent.

Dagsorden, punkt 10:
Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger:
Johnny Lyshaug, leder av Askim, inviterte til LU/NM i februar 2020 i Askimhallen.
Videre ble det oppfordret foreninger om å søke om de ledige LU/NM og LUU/NM
som står uten arrangører.

Dagsorden, punkt 12: Valg av styre:
Ny leder for ett år ble valgt: Torgeir Vestenfor.
Nestleder for ett år: Kristin Berg. Styremedlem for ett år: Jorunn Egner.
Styremedlem for to år: Svein Kamfjord (Svein Ødegård ikke på valg).
Varamedlemmer: Bjørn Petter Åsheim, Heidi Jebsen og Henrik Erlandsen.

Protokoll fra Forbundstinget 2019 ligger tilgjengelig på:  www.kanin-nkf.net

STYREMØTER i NKF

I 2019 er det avholdt 3 styremøter:

1) Styremøte, lørdag 19. januar.  Sted: Rugtvedt, Bamble. Behandling av sakene: 1 til 17.
Til stede: Gullik Klepaker, Torgeir Vestenfor, Svein Kamfjord, Svein Ødegård, Jorunn
Egner, Henrik Erlandsen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.

2) Styremøte, 15. februar.  Sted: Trondheim.  Behandling av sakene: 18 til 25.
Til stede: Torgeir Vestenfor, Kristin Berg, Jorunn Egner, Svein Kamfjord, Svein Øde-
gård, Bjørn Petter Åsheim, Heidi Jebsen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
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3) Styremøte, fredag 1. november.  Sted: Skakkesenteret i Etne.
Behandling av sakene: 26 til 36.
Til stede: Torgeir Vestenfor, Kristin Berg, Svein Ødegård, Bjørn Petter Åsheim, Heidi
Jebsen, Ivar Østli og Bjørn Egeland.

Referat fra de enkelte styremøtene ligger tilgjengelig på:  www.kanin-nkf.net

ADMINISTRASJON

Regnskapsførsel er utført av Ivar Østli. Sekretærarbeidet er utført av Bjørn Egeland.
- Viser ellers til egen årsrapport fra sekretær og årsregnskap fra kasserer.

KONTINGENTSATSER

Kontingent for 2019 (foreningenes kontingentsatser inn til NKF) har vært følgende:
Senior kr 540       Junior kr 365    Fam. kr 220   Fam.pakke kr 1200   Ab./dir. kr 625

Kontingent kan justeres hvert år. Forbundstinget 2019 vedtok endring fra 2020 med:
Senior kr 560       Junior kr 380   Fam. kr 230   Fam.pakke kr 1250   Ab./dir. kr 650

Medlemstilbud: Styret har forsøkt flere tilbuds-typer de to siste år, men har ikke noen
lagt noen plan om tilbud for medlemsåret 2020.

REPRESENTASJON

NKF har vært representert ved Gullik Klepaker og Torgeir Vestenfor på dansk LU-2019
i Vildbjerg, og når Sverige feiret sitt 100 års jubileum med en flott og storstilt Lands-
utstilling i Södertälje. Vi har hatt representanter fra Danmark og Sverige under LU og
Forbundsting. Dommergruppen har representert og vært på oppdrag ved utstillinger
i Danmark, Finland og Sverige.

UTSTILLINGER

Antall gjennomførte arrangementer i løpet av året 2019, er det utenom LU/NM og
LUU/NM, arrangert 21 åpne lokal- og fylkesutstillinger, 6 registreringsbedømmelser.
og 1 klubbkonk. Totalt utgjør disse 30 arrangementer 5586 påmeldte katalognummer.
Utstillingene har forholdsvis jevn geografisk fordeling, med bra interesse og mange
kaniner (antallet i 2018 var 5599), i bredt utvalg av raser og varianter. Dessverre ned-
gang i produktklassen.

Konkurransen «Årets Utstiller» som ble igangsatt i 2008, er fortsatt populær. Den som
samlet flest poeng var Johan Viker og ble tildelt «Årets Utstiller-pris» under LU/NM-
vennefesten i Trondheim.
Konkurransen «Årets Utstillerforening» (sammenlagt LUU-2018 og LU-2019), ble vun-
net av Rogaland med 1897p, foran Indre Østland med 1896,5p.

Landsutstilling/NM 2019, for voksne dyr

ble som nevnt i innledningen, arrangert i Heimdalshallen, 14. – 17. februar, av Trønde-
lagen og Nord-Trøndelag. Her var påmeldt 987 kaniner i 39 raser,  samt 3 produkter.
Totalt deltok 105 utstillere fra 17 foreninger.
I kaninhopping deltok 87 ekvipasjer.
– Av vandrepokaler ble det utdelt 8 fra NKF, 26 rasepokaler, 1 for produkter og 1 for
kaninhopping, høyde.
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Følgende personer kom på medaljeplasser:
1) Hilde Krogedal,    Rogaland,   Angora hvit r.ø. 287,5 p.
2) Kari Jørgenrud-Dahl,   Askim,   Rex castor 287 p.
3) Jarluf Lomeland,   Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå 287 p.
Best in Show: Hilde Krogedal,   Rogaland,  Angora hvit r.ø. 96,5 p.
Best i Motsatt: Kari Jørgenrud-Dahl,   Askim,   Rex castor 96 p.
Vinner klasse E: Erik Birger Nilsen, Sarpsborg, Perle Ekorn  474,5 p.
Vinner klasse K: Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag, ullprodukter 94,5 p.
Juniorer: 1) Sina Ødegård, Jæren og Sandnes, Dverghare viltgrå   285,5 p.

2) Bernhard Uvaas, Trøndelagen,  Thyringer   284 p.
3) Ola Uvaas,  Trøndelagen,   Thyringer           284 p.

NM hopp: Kroket elite: Irene Aakeberg Dahlby.  Høyde elite: Alva Mageland.
Veteran: Mona Sevlejordet.  Kombi: Nina Fagerland.

Landsutstilling/NM 2019, for ungdyr

- ble arrangert 1. - 3. november av Haugaland, i Etne, Skakkesenteret.
Her var påmeldt 699 ungdyr i 34 raser og 51 voksne hanner i klasse C.
Det deltok 88 utstillere fra 17 foreninger. I kaninhopping konkurrerte 71 ekvipasjer.

Følgende personer kom på medaljeplasser:
1) Jarluf Lomeland,   Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå  287,5 p.
2) Johnny Lyshaug,    Askim,    Alaska 287 p. 
3) Roger Skjølås, Indre Østland, Blå Wiener 287 p.
Best in Show: Jarluf Lomeland,   Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå  96,5 p.
Best i Motsatt: Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 96 p.
Vinner klasse C: Erik Birger Nilsen, Sarpsborg, Perle Ekorn  95,5 p.
Juniorer: 1) Frida, Hedda Buene Fjell, Bergen, Dvergvedder 284 p.

2) Even Seland Nesse, Haugaland, Fransk Vedder 281,5 p.
3) William, Mathias, Kaia Lundervold, Jæren,  Rex 281,5 p.

NM hopp: Lengde elite: Martine Sevlejordet.  Rett elite: Hilde Njarheim.
Rett veteran: Mona Sevlejordet.   Kombi: Heidi Jebsen.

Fremtidige Landsutstillinger

LU/NM voksne dyr 2020, avholdes 20. – 23. februar i Askimhallen.
Arrangører er: Askim og Sarpsborg.

Foreninger og lag oppfordres til å vurdere om muligheter for å arrangere Landsutstil-
linger. Samarbeid mellom foreninger ser ut for å være den beste løsning.
NKFs tilskudd til arrangør av LU/NM og LUU/NM, er kr 5,-  pr katalognr.
Dommergruppen fritar avgiften for 1500 ktl.nr. (gjelder LU/NM).

HEDERSBEVISNINGER / PERSONALIA

Gullik Klepaker ble av Forbundstinget 2019 utnevnt til æresmedlem i NKF, og han ble
også under svensk forbunds 100 års jubileum hedersmedlem der. Thormod Saue fikk
tildelt svensk forbunds gull.
NKFs nål med krans er i 2019 tildelt: Margot Fiske Hokstad, Kate Nielsen, Anton Dam
Nielsen, Bent Knudsen, Rasmus Bjerner, Bent Jensen, Torben Christensen, Ela Nør-
gaard, Jørgen Larsen, Fredrik Wallh og Zoo-Erik Eriksson.
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TIDSSKRIFTET 2019

Medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl» kom ut med 8 enkeltnummer, og med totalt
272 sider. Bladet har artikler og bilder av god kvalitet. Redaktør er Bjørn Egeland.
- Viser også til egen melding fra red./Tidsskriftet.

UTVALGENE

Innen NKF  arbeides det (sammensatt av 2-4 personer) i følgende 6 utvalg:
1) Data,  2) Dyrevelferds,  3) PR/info,  4) Sport,  5) Standard  og  6) Ungdomsutvalg.
- Viser her til egne meldinger fra utvalgene.

FORENINGER/LAG og MEDLEMSTALLET

19 lokalforeninger står tilsluttet.  Pr 31.12.2019 er NKF registrert med 515 medlemmer.
- Viser ellers til årsrappport fra sekretær med medlemsoversikt.

Kurs, utstillinger og god planlegging av aktuelle program til medlemsmøter, tema-
samlinger, samt kaninhopping og profilering av våre produkter/husflid, er områder
som vi forsøker få med, for å gjøre kaninhobbyen interessant for alle.

SPESIALKLUBBER

NKF har 5 spesialklubber: Dvergkaninklubben, Alaska- og Havana-klubben, Norsk
Vedderklubb, Raselag for Trønderkanin og Norges Kaninhoppforening (NKHF).
Klubbene synliggjør seg på LU/NM med mesterskap, premier/sløyfer.

DOMMERGRUPPEN

Dommergruppen er NKFs faglige ledd innen eksteriør og bedømmelse.
Gruppen består av 14 autoriserte dommere og to dommerelever.
- Viser ellers til egen melding fra Dommergruppen.

STAMBOKKONTORET

Rolf Ludvigsen administrerer stambokkontoret og har ansvar for salg av NKFs god-
kjente stamtavler.
- Viser ellers til egen melding fra stambokfører.

MATERIALSALGET

NKFs egne salgsvarer omfatter i hovedsak Nordisk Kaninstandard, merketenger/
merkeutstyr, og annen rekvisita. Dagfinn Johansen er ansvarlig for materialsalget.

ØKONOMI

Gjennom året er regnskap fremlagt og gjennomgått på styremøtene, samt periodevis
er regnskap også utsendt elektronisk. Økonomistyringen mener styret er betryggende. 
Fremlagt årsregnskap for 2019, viser et overskudd på kroner 11.199,44.

IMPORTMULIGHETER

Å importere kaniner til Norge er mulig. Mattilsynets regelverk/forskrift må her følges,
se:  www.mattilsynet.no – Vi må understreke: Ingen kaniner kan krysse norsk grense
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uten papirer: Alle kaniner som innføres skal ha formelle indentifikasjonsdokumenter.
Kaniner som er importert, har karantenetid på minst 30 dager + 30 dagers hjemme-
karantene, før de kan konkurrere/utstilles med andre kaniner.

KURS- og STUDIEARBEID

Studieforbundet Natur og Miljø, som NKF har stått tilknyttet siden 1992, er det i 2019
innmeldt og gjennomført 2 kurs (Bergen og Rogaland).
Totalt utbetalt fra Natur og Miljø; kr 2.200. Foreningene er i flere år blitt oppfordret
om å avholde kurs, dessverre er kursaktiviteten svak. Kurs som er enkle å gjennom-
føre, er: Burbygging, Nordisk Kaninstandard, Kaninoppdrett og Kaninhopping.

NKF PÅ INTERNETT

NKF har hatt egen hjemmeside på internett siden 1998, adresse er: www.kanin-nkf.net
Nettsiden var ute av drift en periode i januar og det var svært merkbart den var savnet.
På slutten av februar var en ny oppgradert nettside tilgjengelig. Nettsiden hadde da
også fått et «ansiktsløft» og mer moderne design. Kostnad kroner 10.000,00.
Ansvarlig for oppdateringer har vært Datautvalget, ved Svein Ødegård.
- Siden 2010 har NKF også vært på facebook og de fleste lokalforeningene benytter
seg også av facebook som «info-kanal».

NOEN SLUTTORD – samt noen stikkord vi må ha fokus på

Medlemsarbeidet: Tilrettelegge for å beholde - og være åpne og positive for nye!
Dyrevelferd: Levende dyr skal ha det godt, med topp stell, god boplass og korrekt mat!
Sykdommer: Når vi ser utforbi vår landegrense, må vi her være på vakt!
Vi er glad for alt positivt arbeid for kaninsaken i alle ledd i NKFs virksomhet gjennom
hele året, og det har gitt oss god basis for fortsatt innsats og framgang på viktige om-
råder. Det er inspirerende å se mange har stor glede av kaninhold, i et godt og trivelig
kaninmiljø med samhold og samarbeid.
Vi gir en stor honnør til alle medlemmer med foreldre/foresatte, som engasjerer seg
på de forskjellige plan. 
Flere av våre lokale lag og foreninger har vært til stede på større og mindre messer
og arrangementer landet rundt og disse fortjener en stor ros.

Sandnes, 31. desember 2019 / Huseby gård, Skedsmokorset, 12. januar 2020

Torgeir Vestenfor, leder     /    Kristin Berg, nestleder

Svein Ødegård, styremedlem    /    Svein Kamfjord, styremedlem   /    Jorunn Egner, styremedlem

Bjørn Egeland, sekretær



Styrets arbeidsplan for 2020:
Samarbeide med lokalforeningene, med å ta vare på
eksisterende medlemmer og verve nye medlemmer.

Opprettholde et godt informasjonsmateriell, samt drive aktiv
informasjonsvirksomhet i samarbeid med lokalforeningene.

Jobbe for god dyrevelferd og godt kaninhold. Det vil gjøres ved
å spre kunnskap om kaninens natur og grunnleggende behov.
Et dyr som fungerer godt biologisk (god helse, lavt stressnivå
og god ytelse) har også god livskvalitet.

Oppfordre lag/foreninger til å gjennomføre kurs,
f.eks. de kursmuligheter som vi har gjennom «Natur og Miljø».

Sørge for at NKFs økonomi holdes på et positivt og stabilt nivå.

Arbeide for at flest mulig kjøper og aktivt bruker Nordisk
Kaninstandard.

Utgi 8 nummer av Tidsskrift for Kaninavl, med god kvalitet.

Være med å arbeide for at det blir arrangert landsutstillinger/
NM for voksne dyr med klassene:  A, E, K - og legge til rette for
NM i hopping: Kroket elite, høyde elite, kroket veteran, figur (kombi),
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0 - og legge til rette for
NM i hopping: Rett elite, lengde elite, rett veteran, figur (kombi).

Arbeide aktivt innen alle av NKFs utvalg
med oppgaver som til enhver tid melder seg.

Samarbeide med organisasjoner/lag/foreninger
som har sammenfallende interesser med NKF.

Videreføre og styrke det internasjonale samarbeidet.
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Årsmelding 2019 fra Datautvalget
Utvalget har i 2019 bestått av: Svein Ødegård,

Rolf Ludvigsen,  Geir Nordvik og Geir Klepaker

Datautvalget har overtatt driften av NKF sin hjemmeside. Dette etter siden fikk en
ansiktsløfting etter nedetiden i 2018. Siden oppdateres jevnlig med aktuelle saker,
kataloger, referat osv. Ønsker inn resultat fra utstillinger så fort så mulig, helst samme
dag som bedømmelse, gjerne med ett bilde eller to også.
NKF sin Facebook side oppdateres av sportsutvalget og datautvalget.
Geir Klepaker har overtatt den daglige supporten av dataprogrammet. Det er han som
sende ut, kontaktes ved problem, og skal ha programmet i retur etter utstilling.
Utstillingsprogrammet utvikles stadig – og disse forbedringene er utført i 2019:

Liste over salgsdyr skal enkelt hentes ut i forkant.
Ryddet i utskriftoppsettet.
Klasse E blir nå automatisk regnet ut i programmet.
Vandrepokaler på LUU og LU vil programmet sette opp. Dette kan også settes
inn i eksisterende premieliste.
Markering av BiM i katalog.
Beregning av Lagkonkurransen under LUU/LU er oppdatert i hht nye regler.
Lagt inn sperre hvis en dommer bruker lik reg.nr på samme utstilling.

Support tas på telefon og e-post. I tillegg brukes internettverktøyet Team Viewer noe,
et verktøy som gir datautvalget mulighet til å ta kontroll over PCen som arrangør
bruker og «fjernoperere» PC-en via internett - dette gjøres der det oppstår «rare» feil.
Antall support oppdrag er ca som forrige år. Internettverktøyet File-mail brukes til
å sende ut databaser, og for retur av databaser etter utstillinger.
Databasen inneholder nå 115885 bedømmelser og 62761 dyr.
Printeren vår ble i år brukt på 4 utstillinger.
Utstillingsprogrammet er brukt på alle 30 arrangementer, derav 2 landsutstillinger,
21 lokal- og fylkesutstillinger, 6 reg.bedømmelser og 1 klubbkonk. Påmeldt 5586 totalt.
Datautvalget, sammen med Sportsutvalget, ønsker mer blest rundt Championat på
kanin og har arbeidet med å få dette synliggjort på NKF sine stamtavler.
Det er innført følgende valører: Gull, sølv og bronse champion.
Programmering av dette er ferdig, og er informert om i TK 2/19 side 32.
Vi har også arbeidet med å oppdatere excel-liste som brukes ved påmelding, og kva-
litetssikre at alle variantene er godkjente i oppsatt rase. Dette er ferdig og ny Excel-
liste er lagt ut på NKFs hjemmeside.
Samarbeidet mellom Datautvalget, NKFs sekretær, NKFs kasserer og dommergruppen
fungerer godt. Dette sikrer oppdaterte medlemslister, underlag for fakturering etter
utstillinger og kvalitetskontroll.
Må understreke det er viktig at arrangørene tar back-up av databasefilen jevnlig under
utstilling, slik at ikke alle data forsvinner hvis en datafil eller datamaskin skulle hava-
rere, eller om man skulle komme til å gjøre feil. Viktig at arrangør returnerer data raskt
etter utstilling/bedømmelse. Dette sendes til klepaker@hotmail.com     Premielister/
katalog sendes til leder av sportsutvalget og web-ansvarlig for NKF sin hjemmeside.

Varhaug 06/01-20  –  Svein Ødegård, leder
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Årsrapport 2019: Utvalg for dyrevelferd
Utvalget har bestått av Svein Kamfjord (leder),

Jonette Myrbostad (medlem) og Henrik Erlandsen (medlem)

Arbeidsplanen viser til at man vil ha fokus på god dyrevelferd i forståelsen
av kaninens biologiske funksjon. Videre har man som overordnet mål at alle
kanineiere skal behandle sin kanin godt, og beskytte den mot fare for unødige
påkjenninger og belastninger.

Arbeidet i utvalget har i 2019 for det meste handlet om meningsutveksling
og innspill til Mattilsynet i forbindelse med deres utarbeidelse av en ny veileder
for kaninhold. NKFs utarbeidede veileder for kanin som husdyr ble sendt
Mattilsynet 23/11, 2017.

I etterkant satte Mattilsynet i gang arbeid med å lage en ny veileder. Utkastet til
denne veilederen ble vi oppmerksomme på ved årsskiftet 2018/2019. Det var
helt åpenbart at denne fortsatt må ses som sterkt influert av menneskeliggjøring
og kanin for kos. Det var fortsatt liten grad av referanser til kaninhold av kanin
som nyttedyr og husdyr. Utvalget sendte da inn ønske om et møte for å disku-
tere innholdet i veilederen, og forståelsen av kaninens behov, da dette fortsatt
var et stykke fra våre erfaringer slik det var fremstilt i Mattilsynets veileder.

I slutten av mai fikk vi til slutt et møte, der våre hovedpunkter overfor Mat-
tilsynet handlet om kaninens behov knyttet til temperatur og arealer, samt
kaninen som kolonidyr og ikke flokkdyr. Vi fikk en viss forståelse for dette med
areal, men Mattilsynet holder fortsatt på oppfatningen av at kaninen har behov
for varmegrader om vinteren. De viste imidlertid etter hvert forståelse for at
kaniner ikke kan gå i flokk uten å sloss – på ett eller annet tidspunkt, og at det
ikke er forenlig med god dyrevelferd. Mattilsynets veileder er nå tilgjengelig
på deres hjemmesider.

Utvalget oppfordrer nok en gang alle medlemmer og medlemsforeninger om å sette
seg inn i veilederen. Hold kurs, diskuter muligheter og ta tak i arbeidet med å utvikle
kaninholdet. Alle foreninger og enkeltmedlemmer må gjennomgå hva som skal til for
å etablere god dyrevelferd i den enkeltes kaninstall, basert på fornuftige og hensikts-
messige løsninger. Det vil være en viktig oppgave å jobbe videre med forståelsen for
kaninens særegenheter og dets behov, og vi må være villige til å gjøre endringer som
sikrer fortsatt kaninhold i Norge som ikke bare er for kos, men enda mer for nytte.

Ski 02/01-20  –  Svein Kamfjord, leder
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Årsmelding 2019 fra
PR- og informasjonsutvalget

Utvalget har i 2019 bestått av:
Jorunn Egner (leder) og Bjørn Egeland.

INFORMASJONS-STANDS
Utvalget har hatt ansvaret for infostands under landsutstillingene:
LU/NM-2019, Trondheim i Heimdalshallen
og LUU/NM-2019, Etne i Skakkesenteret.
Som vanlig med NKFs «Roll-Ups» og det har blitt delt ut vårt kjente infomateriell.
To nye «Roll-Ups» ble produsert og tatt i bruk i høst.
På Dyrsku'n i Seljord var det i hovedsak Anita Løveseter som styrte standen.
Info og Tidsskrifter ble utdelt.

INFORMASJONSMATERIELL
Brosjyren «Kaniner - en levende hobby» er på lager, samt mye av forskjellige num-
mer og årganger av TK.

KURSVIRKSOMHET
Gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, har foreningene mulighet for økonomisk
støtte ved å arrangere kurs for sine medlemmer.
Dessverre er det kun to foreninger som har gjort bruk av kurstilbud i 2019: Bergen
og Rogaland.
Oppfordrer nok en gang til mer bruk av mulighetene som her er.

IMPORT
Ved import må det presiseres: Mattilsynets forskrifter skal overholdes.
Forflytting av 1 til 3 kaniner regnes for ikke-kommersiell innførsel, og går under
kjæledyrforskriften, se: www.mattilsynet.no

NKFs hjemmeside og NKF på Facebook:
Svein Ødegård og Kristin Berg styrer med opplegget her, ved å legge ut diverse
aktuelt info på disse to «nett-kanalene».

«Spørsmålsknappen» – Kontakt Oss I Dag – på NKFs hjemmeside, er Bjørn Egeland
ansvarlig for å besvare innkomne spørsmål omgående.

Sandnes,  31.12.2019  –  Bjørn Egeland
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Årsmelding for Sportsutvalget 2019

Sportsutvalget har i perioden bestått av følgende:
Leder: Kristin Berg

Pokalansvarlige: Margot Fiske Hokstad og Silje Tellefsen
Championatansvarlig: Anne Nguyen

Medlemmer: Tore Stensland 

Arbeidsoppgaver som ligger under Sportsutvalget er:
Fordeling av Vandrepokaler/Rasekrus og medaljer ved LU/NM og LUU/NM.
Avholde og administrere konkurransen Årets utstillerforening,
samt Årets utstiller. Utdeling av championater.

Konkurransen Årets Utstiller
En lang sesong for Årets Utstiller ble avsluttet under LU/NM i Trondheim.
Johan Viker dro i land en totalt overlegen seier med 318 poeng, imponerende
og velfortjent. Artig var det også å kunne dele ut pokal til beste Årets Utstiller
junior, som ble Ola Uvaas, også han langt foran neste på lista.  

Langt mer spennende ble konkurransen for Årets Utstiller-forening. Her er det
engasjement, torsdag kveld ved innsett samla flere foreninger seg i krinker og
kroker for å plukke ut de beste dyr. Det lønte seg, for det ble tett. Bare ett poeng
skilte de tre første og vinner ble igjen Rogaland KAL - Gratulerer!

Første del av konkurransen 2019/2020 ble vunnet av Rogaland KAL, et halvt
poeng foran Bergen, og Møre og Romsdal
Lagkonkurransen er et morsomt innslag under landsutstillingene, og hele 11 lag
er med før avsluttningen i LU/NM i Askim. 

Rasekruset for Blå Wiener ble vunnet av Roger Skjølås til odel og eie i 2019.
Vi har valgt å fornye dette.  
Datautvalget v/Geir Nordvik har gjort en kjempejobb for Sportsutvalget ved
å legge inn alle vandrepokaler for LUU/NM og LU/NM i dataprogrammet
slik at resultatet kan taes direkte ut av programmet. Dette testes for første gang
under LU/NM i Askim. 

27 kaniner er blitt tildelt Norsk Utstillings Champion tittel (NUCH) i 2019. 

Sportsutvalget setter pris på tilbakemeldinger/engasjement ifra medlemmene
rundt omkring i foreningene. Ønsker/forslag til endringer rundt våre konkur-
ranser, premiering eller helt nye ideer mottas gjerne.

Soknedal 11/1-20, Sportsutvalget v/ Kristin Berg
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Årsmelding fra standardutvalget 2019

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

Svein Clausen, leder (oppnevnt av forbundsstyret)
Thormod Saue (valgt av årsmøtet i dommergruppa)

Gullik Klepaker (valgt av årsmøtet i dommergruppa)

Den norske standardkomite har hatt ett møte i år. Dette var gjennomgang

av foreløpig agenda og forslag til saker til møte i Nordisk Standard komite

som vil finne sted i Danmark på lørdag 15. februar 2020. 

Vi oppfordrer alle medlemmer som har forslag til endringer om å ta kontakt

med en av oss i utvalget.  

Skien, 15.1.2020

for standardutvalget

Svein Clausen
leder
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Årsmelding fra Ungdomsutvalget for 2019

Ungdomsutvalget har bestått av:
Heidi Jebsen (leder),

Lars Mangelrød og Aleksandra Huseby Fosse

Ungdomsutvalget ble opprettet i 2007 som et organ for å ivareta alle juniorenes
interesse innen kaninhold og for å styrke medlemmenes kaninkompetanse. 

Det ble i 2019 ikke arrangert noen ungdomskonferanse under LU/NM i
Trondheim.

På grunn av prioritering av LUU/NM har Ungdomsutvalget ingen planer om
ungdomskonferanse på LU/NM i Askim 2020.

I løpet av året 2019 har Ungdomsutvalget hatt diskusjon rundt hva som kan
gjøres for å øke interessen blant juniormedlemmene og hvordan få flere nye
juniormedlemmer.
Vi ser dessverre en trend der kaninhobbyen ikke er like populær blant de
yngre. Her har vi en jobb å gjøre.

Ungdomsutvalget oppfordrer alle til å ta spesielt vare på juniormedlemmene.
Det er her vi legger grunnlaget for fremtiden av hobbyen vår, enten det er
kaninavl eller kaninhopping.
Gi dem godt avlsmateriale, opplæring og mestringsfølelse. Det skaper ildsjeler!

Aksdal, 05.01.2020
for Ungdomsutvalget ved Heidi Jebsen
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Årsrapport 2019 - Tidsskrift for Kaninavl

REDAKTØR: Bjørn Egeland. 

UTGIVELSER:
NKFs medlemsblad, Tidsskrift for Kaninavl (TK), har i 2019 blitt utgitt med 8
enkelt-nummer.
Sideantallet: Totalt antall sider for de 8 nummer er 272, med 6 nummer som har
vært utgitt som 32-sidig blad, mens utgivelse nr 1 og nr 2 (LU/NM-nummer)
var 40 sidige blader.
Alle nummer har hatt bilder med fargetrykk og alle nummer utgitt med farge-
trykk på samtlige innholds-sider.

INNHOLD:
I hovedsak har bladets innhold omfattet følgende:

Rasepresentasjoner.
Presentasjon/reportasjebesøk hos oppdrettere.
Diverse aktuelle fagartikler.
Utstillingsreferater, med bred dekning av våre landsutstillinger.
Dyrevelferd.
Mat- og oppskriftside.

ARBEIDSPLAN for 2020:

Antall utgivelser for 2020 er i arbeidsplanen til NKFs styre, satt opp med 8 nr.
Bladets utforming og innhold fortsetter i samme «spor».
Redaktør har et stort ønske om mer innspill/innlegg fra medlemmene.
Etterlyser faglige innlegg og bilder fra  medlemmene, som f.eks.:
Oppdretter-erfaringer, tips om bygging av bur og stall, hoppe- og treningstips,
fôring, forskjellige produkter, og annet aktuelt.

TAKK for innsendte artikler/bidrag, bilder og annet:

Takk til de foreninger som hurtig sender inn referater fra aktiviteter og ut-
stillinger. Takk til dere medlemmer som har bidratt med artikler og bilder.
Takk til foreninger som kjøper annonseplass til utstillinger og annet.
Til slutt takk til medhjelpere og skribenter.
En stor til Geir Klepaker som har hjulpet til med oversettelser.

Sandnes, 31.12.2019  -  Bjørn Egeland, redaktør
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Årsrapport for 2019 fra NKFs sekretær

Registrering av medlemmer:
Arbeidet består av å legge inn alle NKFs medlemmer og ajourføre medlems-
registeret.
Klargjøring av «label» - adresseklistermerker - for postutsendelse av TK.
Hvert nyinnmeldt medlem får en velkomstpakke med noen TK, info-brev og
NKFs brosjyre.

Rask innrapportering
fra foreningskasserer av medlemmer som har betalt, er et sterkt ønske.
Viktig at nye medlemmer kommer raskt inn i medlemsregisteret.
Medlemmer som endrer adresse må straks selv innsende dette til:
sekreter@kanin-nkf.net

Styrearbeid:
Sekretær utarbeider saksliste til styremøtene i samarbeid med leder.
I 2019 har det utenom styremøtene vært saker og henvendelser vedr. virksom-
heten innen kaninhopping, samt også angående regeltolkninger, oppdatering av
lokalforeningers lovverk og lovverkets funksjon.

Postpakker med TK-utgaver og info-materiell har blitt utsendt til foreningene,
men her kunne jeg ønsket meg en enda større etterspørsel.
Utstillingsplakater, med «et fix ferdig» oppsett, har jeg laget til for noen fore-
ninger, og hvor arrangørene har printet dem ut selv, og/eller også publisert
billedfila på nett-steder.

«Spørsmålsknappen» – Kontakt Oss I Dag – på NKFs hjemmeside, besvares også
av sekretær omgående på innkomne spørsmål.

Litt statistikk og tall:
For 2016 viser statistikken totalt 603 medlemmer, hvorav 93 var helt nye - og 26
av disse ble innmeldt i perioden 01.10. - 31.12.-2016.
For 2017 viser statistikken totalt 533 medlemmer, hvorav 66 var helt nye - og 32
av disse ble innmeldt i perioden 01.10. - 31.12.-2017.
For 2018 viser statistikken totalt 516 medlemmer.
Vervekampanjen på kroner 100 for 2018, endte opp med 37 medlemmer.
For 2019 viser statistikken totalt 515 medlemmer.
Tilbudskampanje kr 200 S og kr 100 J, utgjorde 64 medlemmer (40S og 24J).
(viser ellers til foreningsoversikt på neste side).

Sandnes, 31.12.2019  -  Bjørn Egeland, sekretær
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Medlems-/ foreningsbarometer pr 31.12.2019

Forening Totalt      Senior Junior Fam.

Trøndelagen 67 39 7 21

Jæren og Sandnes 57 32 8 17

Sarpsborg 51 27 5 19

Bergen 46 28 3 15

Haugaland 38 24 4 10

Askim 30 19 5 6

Indre Østland 29 25 1 3

Nord-Trøndelag 24 17 1 6

Oslo og Akershus 21 17 4

Rogaland 20 15 5

Sørlandets 20 13 3 4

Larvik og Sandefjord 19 14 1 4

Sogn og Fjordane 17 10 2 5

Tønsberg 17 13 1 3

Møre og Romsdal 14 9 2 3

Eidsvoll 10 4 3 3

Drammen 9 8 1

Grenland 8 7 1

Kragerø 8 4 4

Direkte medlemmer 10 8 2

Sum 515 333 48 134

Utvekslingsblader 33
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Regnskap 2019 - Norges Kaninavlsforbund

2018 2019 2019 
regnskap regnskap budsjett

Inntekter
Medlemskontingent 201 850 196 543 215 000
Annonser i Tidsskrift 53 227 49 886 52 000
Materialsalg, overskudd 11 298 10 555 8 000
Bruk av utstillingsprogram 41 992 41 895 44 000
Annet (kr 917,50 er inntekt printer) 8 296 10 616 5 000
Renteinntekt 5 997 6 992 6 500

Sum Inntekter 325 467  322 660 330 500

Kostnader
Godtgjørelser (note 1) 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 3 229 2 106 3 000
Forbundsstyret 29 329 31 289 30 000
Gjester/representasjon 13 232 15 232 8 000
Forbundstinget 4 500 7 000 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 2 914 2 173 4 000
Trykking Tidsskrift inkludert porto 158 600 150 800 182 000
Andre driftskostnader (note 2) 34 241 35 055 35 000
Diverse kostnader 1 669 1 632 3 000

Sum Kostnader 307 715 305 288 330 000

Overskudd / -underskudd 14 946 11 199 500

Note 1: Godtgjørelser
Redaktør 20 000 20 000 
Kasserer 20 000 20 000 
Sekretær 20 000 10 000
FMB Design, ny hjemmeside 10 000 

Sum 60 000 60 000 60 000 

Note 2: Andre driftskostnader
PR- og Info: To nye Roll Up 2 000
Sportsutvalget: Premier og medaljer 1 770 7 754
Standardutvalget 1 333
Dyrevelferdsutvalget 1 580
Nye rasepokaler / vandrepokaler 980
Gravering vandrepokaler 11 115 5 961
Europaforbundet 9 376 1 504
Tilskudd til LU/NM + LUU/NM 10 105 14 922
Kostnad printer 895

Sum  andre driftskostnader 34 241 35 055 35 000
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Norges Kaninavlsforbund

Balanse pr 31.12.2019

EIENDELER:
Innkjøpte varer for videresalg 52 757,09 
Kundefordringer 14 128,00
Bedriftskonto 63 277,12
Høyrentekonto 33,51
Fastrenteinnskudd 393 801,58
Norsk Angora 23 905,60

Sum eiendeler 547 902,90

EGENKAPITAL:
Udisponert årsresultat (overskudd) -   11 199,44
Annen egenkapital - 481 789,04

Sum egenkapital - 492 988,48

GJELD:
Leverandørgjeld -  25 457,00
Norsk Angora, overført NKF 02.08.18 -  23 882,42
Glåmdal, avsluttet 31.01.18 -    5 575,00

Sum kortsiktig gjeld -  54 914,42

Sum egenkapital og gjeld - 547 902,90

Huseby gård, Skedsmokorset,  12.01.2020

Torgeir Vestenfor, leder Kristin Berg, nestleder Ivar Østli, kasserer

Svein Ødegård, styremedlem Svein Kamfjord, styremedlem Jorunn Egner, styremedlem
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Revisjon – NKF 2019

Underskrivne har gått gjennom rekneskapen for Norges Kaninavlsforbund for
2019.

Det er revisor sitt inntrykk at rekneskapen er oversiktleg og ryddig ført, og at
den gir eit korrekt bilde av aktiviteten i 2019.

Rekneskapen er oppgjort med eit overskot på kr 11.199,44, og eigenkapitalen
til Norges Kaninavlsforbund er pr 31.12.2019 kr 492.988,48. 

Ein del av overskotet skuldast at det er inntektsført kr 6.084,00 i samband med
oppløysing av Aurskog Høland hoppeklubb.

Styret har halde utgiftene på eit svært nøktent nivå. Dette har gjort at rekne-
skapen viser eit lite overskot sjølv om inntektene har svikta noko i forhold til
budsjettet for 2019.

Etter revisor si vurdering har styret god kontroll på økonomien og NKF har ein
svært solid økonomi.

Revisor ser at NKF si hovedutfordring framleis er nedgangen i medlemstalet
som har gått over mange år. Dersom dette fortset i åra framover vil vi etter kvart
nå ein kritisk lav medlemsmasse.
Men NKF er i den heldige situasjonen at forbundet har ein solid eigenkapital.
Der er derfor mulig å bruke av denne kapitalen til å «investere» i medlems-
verving, noko som også er gjort i gjennom ein kampanje med subsidiert med-
lemsavgift for nye medlemmer.

Utover dette har revisor ingen merknader til rekneskapen.

Revisor tilrår til at årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2019.

Vatne den 12.01.2020
Bjarne Øygard

Revisor



27

Rapport 2019
fra Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har i 2019 mottatt en sak til gjennomgang fra forbundsstyret.
Vi synes at forbundsstyret har gjort en god og rettferdig rettergang av denne
saken.

Kontrollkomiteen har mottatt informasjon gjennom året på en grei og oversikt-
lig måte, slik at vi har kunnet følge med på forbundet sin økonomi.
Kontrollkomiteen har mottatt møtereferat jevnlig, slik at vi har kunnet følge
med.

Medlemsbarometer:
Totalt senior junior fam.

2016 603 369 79 155
2017 533 351 46 124
2018 522 358 43 121
2019 515 333 48 134

Vi har i dette året hatt en nedgang på seniorer, men en oppgang på juniorer og
familiemedlemmer. Vi håper at det vil bli mere økning i årene som kommer.

Vi oppfordrer derfor alle lag og foreninger om viktigheten med å ta vare på sine
medlemmer og ikke minst må alle ta et tak med å rekruttere nye medlemmer.

Regnskap og budsjett:
Kontrollkomiteen har fått tilsendt informasjon fra kasserer i løpet av året på en
grei og oversiktlig måte, slik at vi har kunnet følge med på forbundet sin øko-
nomi.
Det er positivt at vi går med overskudd etter årets drift.
Vi ønsker å berømme forbundetsstyret for god økonomisk styring i året som
har gått.

Tromøy, 19.02.2020

Kontrollkomiteens medlemmer for 2019

Siw Thu Johnny Hadland Annette Floen
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2019 2019 2020 2021
regnskap          budsjett        budsjett budsjett

forslag
Inntekter

Medlemskontingent 196 543 215 000 200 000 200 000
Annonser i Tidsskrift 49 886 52 000 50 000 50 000
Materialsalg, overskudd 10 555 8 000 8 000 8 000
Bruk av utstillingsprogram 41 895 44 000 40 000 40 000
Andre inntekter 10 616 5 000 5 000 5 000
Renteinntekt 6 992 6 500 6 000 6 000

Sum inntekter 322 660 330 500 309 000 309 000

Kostnader

Godtgjørelser 60 000 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 2 106 3 000 3 000 3 000
Forbundsstyret 31 289 30 000 28 000 28 000
Gjester/representasjon 15 232 8 000 10 000 10 000
Forbundstinget 7 000 5 000 5 000 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 2 173 4 000 4 000 4 000
Trykking Tidsskrift inkl.porto 150 800 182 000 160 000 160 000
Andre driftskostnader 35 055 35 000 35 000 35 000
Diverse kostnader 1 632 3 000 3 000 3 000

Sum kostnader 305 288 330 000 308 000 308 000

Overskudd/-underskudd 11 199 500 1 000 1 000

Styrets forslag til kontingentsatser for 2021:
Senior kr 560      Junior kr 380      Fam. kr 230      Fam.pk. kr 1250

Abonnement /direkte kr 650

Norges Kaninavlsforbund
- styrets forslag til budsjett for 2021

Budsjett:
Styrets budsjettforslag for 2021, fremlegges med uten noen økning

av kontingentsatsene fra 2020 til 2021.
–  NKFs styre, Huseby gård, Skedsmokorset, 12.01.2020
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Dagsorden, pkt. 11:

Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

1) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2020:
Ingen søknader foreligger

2) Landsutstilling voksne dyr, LU/NM-2021:
Ingen søknader foreligger

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2021:
Ingen søknader foreligger

Beretning fra Dommergruppen
Perioden 27.10.2018 til 26.10.2019. Styret har bestått av: Leder Thormod Saue
Sekretær Sturle Skeidsvoll. Kasserer Snorre Jacobsen. Vara Kjell Helge Jåtun 

Gruppen består i dag 14 autoriserte dommere og 2 elever. Roger Skjølås har
startet opp igjen i gruppen, og han ønskes velkommen. Styret ser ingen grunn til
å ta inn nye elever per dags dato, da vi er nok dommere til å betjene utstillinger.
Kjell Helge Jåtun  trakk seg som dommer etter LU i 2019. Men etter en betenk-
ningstid har han meldt seg til tjeneste igjen. Vi ønsker han velkommen tilbake i
gruppen. I perioden er det avholdt LUU 2018 i Bergen og LU 2019 i Trondheim.
Ellers ser vi at synkende medlemsmasse i NKF kan gi færre dommeroppdrag.
Per dags dato er vi noenlunde likt med forrige år.
Styret har avholdt to styremøter i perioden.
Ellers tas saker fortløpende på telefon og mail.
I perioden har Svein Clausen vært representant på den danske dommerkon-
feransen oktober 2018. Svein Clausen dømte også på Europa-utstillingen i 2018
i Herning. Der var også Gullik Klepaker og Sturle Skeidsvoll hjelpere og bærere
fra dommergruppen. Svein Clausen og Gullik Klepaker deltok også våren 2019
på Europaforbundets dommerkurs i Tyskland. De deltok på egen regning, da
årsmøtet 2018 stemte nei til å prioritere tilskudd til dette dommerkurset.
Svein Clausen var også en av to overdommere på den danske landsutstillingen
i Vildbjerg 2019
Økonomien i gruppen er for tiden noe bedre. Det kan  derfor bli mulig å ha to
dommerkonferanser på rad, hvis antall utstilte dyr blir på samme nivå som i
inneværende periode. S. Skeidsvoll, sekr.
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Bedømmelseoversikt: 27.10.18 – 27.10.19

Dommer: Bedømt:      Reg.bed.: Overd.: Utland: Totalt:

Thormod Saue 8 1 4 2 11

Svein Clausen 4 1 3 1 6

Jan Erik P. Baller 1 1 0 0 2

Svein Lundgren 3 0 2 0 3

Sturle Skeidsvoll 7 0 4 0 7

Gullik Klepaker 2 0 0 2 4

Johnny Lyshaug 10 0 6 0 10

Kjell Helge Jåtun 5 0 1 0 5    

Per Egil Hagen 7 0 3 1 8         

Bjørn Egeland 6 0 1 0 6

Odd Einar Lundervold  5 0 1 0 5     

Tor Gillerholtmoen       6 1 1 0 7

Snorre Jacobsen 7 0 0 1 8

Bjørn Petter Åsheim 6 1 0 0 7

Totalt 77 5 26 7 89

6 oppdrag er i tillegg betjent av danske og svenske dommere:
Michael Ostermann 1, Christer Järnede 1, Kjell Carnbrand 2,
Peter Landberg 1, Affe Hedlund 1.

Totalt oppdrag 81 7 7 95

Totalt for hele perioden 27.10.18 – 27.10.19 har det vært avholdt  25 utstillinger,
4 reg.-bedømmelser. Totalt 29.
Dette fordeler seg på 88 dommeroppdrag, derav 6 som er betjent av danske og
svenske dommere. Gruppens dommere har hatt  7 dommeroppdrag utenlands.
Dette gir totalt 95 bedømmelser.

Elevene Sindre Bergsagel har vært ute 5 ganger og Roger Skjølås har 3 oppdrag.
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Regnskap for Dommergruppen
i prioden fra 01.10.2018 til 30.09.2019:
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Årsmelding 2019
Alaska og Havana-klubben

Styret har i 2019 bestått av: 
Leder: Gullik Klepaker
Kasserer: Rolf Ludvigsen
Sekretær/Redaktør: Affe Hedlund
Styremedlem: Oddmund Veka

Årsmøtesakene ble gjennomgått uten disputter. På årsmøtet var det danske
medlemmer og møtet var preget av god stemning og erfaringsutveksling.

To raser i samme klubb, kaniner i sort og brun smoking, er forsatt en suksess.
Både Alaska og Liten Havana er fortsatt høyt oppe på premielistene. Gratulerer!
Spesielt til Johnny Lyshaug som på LUU/NM 2019 i Etne, tok sølvplass med
sine Alaska, 287p. Alaska til Ingrid Harmens ble typevinner på LU i Trondheim.
Affe Hedlund med sine flotte Alaska tok sølvplass på svensk LU 2019.
I 2019 ble det utstilt 202 Alaska og 125 Liten Havana. Klubben har mange
stabile oppdrettere, det lover godt for rasenes kvalitet også i fremtiden. 
Representant på Forbundstinget 2019 i Trondheim var Rolf Ludvigsen.
Pr 31.12.2019 er vi 18 medlemmer, her har vi nok et potensiale til å blir flere
(medlemstall 2018 var 17). Det er ikke holdt ordinære medlemsmøter eller styre-
møter men holdt kontakt gjennom utstillingssesongen, e-post og telefon.
Redaktør for e-Black Mail  er Affe Hedlund.

Klubben deler ut sine flotte sløyfer på landsutstillinger og disse gikk i 2019 til:

LU Sverige: Alaska:  Affe Hedlund
Havana: Göran Andersson

LU/DM Danmark: Alaska: Niels Hansen
Havana: Inger Lise Kjøller

LU/NM Norge: Alaska: Johnny Lyshaug
Havana:  Rolf Ludvigsen

LUU/NM Norge:Alaska:  Johnny Lyshaug
Havana: Anne Mette og Gullik Klepaker

Klubbens vandrekrus gikk til Johnny Lyshaug  – til odel og eie.

Helt på tampen av året fikk vi den triste meldingen at Inger Lise Kjøller hadde gått
bort etter lang tids sykdom. Våre tanker går til familien.

2020 blir et nytt fremgangsrikt år for klubben siden vi da kan feire 30-års jubileum!

Syrrist, 15.01.2020,  Gullik Klepaker, leder

Årsmelding legges fram for godkjenning på årsmøtet, Scandic Brennemoen, lørdag 22.02.2020
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Valgkomiteens forslag/innstilling
for Forbundstinget 21.02.2020:

Styret:

1) Leder: Torgeir Vestenfor, Indre Østland  - 1 år, gjenvalg

2) Styremedlem: Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg  - 2 år, ny

3) Styremedlem: Svein Ødegård, Jæren og Sandnes - 2 år, gjenvalg

4) Styremedlem: Svein Kamfjord,  Askim, ett år igjen av perioden

5) Styremedlem: Kristin Berg, Trøndelagen, ett år igjen av perioden

6) Nestleder: Velges av Forbundstinget blant de 4 styremedlemmene

Varamedlemmer:
7) 1. varamedlem: Heidi Jebsen, Haugaland  - 1 år, ny
8) 2. varamedlem: Arild Gundersen, Jæren og Sandnes - 1 år, ny
9) 3. varamedlem: Henrik Erlandsen, Sørlandets  - 1 år, gjenvalg

Kontrollkomité:

10) Jonny Hadland, Jæren og Sandnes  - 1 år, gjenvalg
11) Siw Thu, Sørlandets  - 1 år, gjenvalg
12) Annette Floen, Bergen - 1 år, gjenvalg

Revisor:

13) Bjarne Øygard, Møre og Romsdal  - 1 år, gjenvalg
14) Vararevisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen -1 år, gjenvalg

Valgkomité:

15) Her må representantene komme med forslag.
Geir Klepaker har ett år igjen av perioden
og det skal velges 2 plasser for 2 år.

Valgkomitéen har bestått av:

Geir Klepaker, Roger Skjølås og Kjell Helge Jåtun
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Påmelding til Forbundstinget
Avholdes fredag 21. februar 2020
Scandic Brennemoen, Mysen
Klokken 20 0 0

I henhold til NKFs lover, §5, minner vi om:
Tilsluttet forening/lag, kan være representert med én person for
hver påbegynt 50. medlem (dvs. foreninger som har fra 5 til 50 medlemmer
får 1 representant, foreninger med fra 51 medlemmer får 2 representanter, osv.).

Fylkeslag, Spesialklubber, Dommergruppe, kan være representert
med én person, samt det skal være innbetalt en seniorkontingent.
For at representanten(e) også skal ha stemmerett under Forbunds-
tinget, skal følgende dokumenter være innsendt:
Årsmelding for 2019, regnskap for 2019 og arbeidsplan for 2020.

Hvis dere ikke allerede har innsendt ovennevnte dokumenter,
skal disse sendes, sammen med påmeldingen av representanten(e),
og må være i hende senest innen fredag 14.02.2020.
Dokumenter (årsmelding 2019, regnskap 2019 og arbeidsplan 2020)
og påmelding av representant(er) sendes inn pr E-post til:

bjorn.egeland@lyse.net

Papirdokumenter kan også innsendes pr post til:
Bjørn Egeland, Frøyervegen 46,  4328 Sandnes

Reiseutgifter til Forbundstinget: Egenandel kr 1.000 pr representant.
Overskytende reiseutgifter kan etter søknad til NKF,  ved kasserer
Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,  fås refundert.
Med søknaden innsendes dokumentasjon på reiseutgifter, men det forut-
settes utregnet etter billigste reisealternativ. Overnatting refunderes ikke.

PS: Vi må be om at alle representanter
tar med seg tilsendt Tingdokument til Forbundstinget


