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Askim og omegn Kaninavlsforening

Bergen og omland Kaninavlsforening

Drammen og omegn Kaninavlsforening

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening

Glåmdal Kanin-forening

Grenland Kaninavlslag

Haugaland Kaninalslag

Indre Østland Kaninavlslag

Jæren og Sandnes Kaninalslag

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

Østfold Avlslag for Kaniner

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-, PR- og Info-, Sports-, Standard-, og Ungdoms-utvalg

Spesialklubber: Dvergkaninklubben – Alaska- og Havanaklubben
Norsk Angora  –  Norsk Vedderklubb  –  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,

Quality H.&R., Sarpsborg, lørdag 27. februar 2016:

1: Åpning ved NKFs leder

A) Velkommen, ved Linda Engsmyr, varaordfører i Sarpsborg
B) Faginnslag: Medlemsverving, ved Svein Ødegård
C) Info om Europautstillingen i Danmark 2018, ved Carsten Philipsen

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: Saker til behandling

11: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

12: Valg  -  i følge NKFs lovverk

13: Avslutning
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Styret, utvalg, komitéer, råd og grupper
i Norges Kaninavlsforbund 2015:

STYRET:
Leder: Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord 
Nestleder: Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag

Styremedlemmer:
Geir Hovde, Oslo&Aksershus
Johnny Lyshaug, Askim
Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord

Varamedlemmer: Geir Nordvik, Jæren & Sandnes
Svein Kamfjord, Askim, Kristin H. Berg, Trøndelagen

Kontrollkomité: Arild Gundersen, Jæren & Sandnes,
Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, Johan Halsne, Rogaland

Revisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen. Vararevisor: Bjarne Øygard, Møre & Romsdal.

Valgkomité: Alf Gunnes, Svein Ødegård, Svein Clausen

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

Stambokfører: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.

Datautvalg: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord,
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Geir Klepaker, Larvik & Sandefjord.

PR-/Infoutvalg: Geir Hovde, Oslo&Aksershus, Bjørn Egeland, Rogaland
Svein Kamfjord, Askim
Import:  Hans Petter Wold, Oslo&Aksershus
Webmaster: Kristin Berg, Trøndelagen

Sportsutvalg: Johnny Lyshaug, Askim, Anne Mette Klepaker, Larvik & Sandefjord,
Anne B. Nguyen, Askim, Svein Clausen, Grenland, Ivar Østli, I. Østland,
Karoline Klepaker, Larvik & Sandefjord.

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

Ungdomsutvalg: Mona Sevlejordet, Tønsberg,
Ann Kristin Hotvedt, Tønsberg, Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag

Dommergruppen: Thormod Saue, Drammen, Geir Nordvik, Jæren & Sandnes,
Odd Einar Lundervold, Jæren & Sandnes.

Europaforbundet: Svein Clausen, Grenland.

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

pr 31. desember 2015:

Jan Erik P. Baller, Sarpsborg
tildelt: 25.02.2000

Just Andersen, Tønsberg 
tildelt: 24.02.2006

Carl Aage Sørensen, Danmark
tildelt: 24.02.2006
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Styrets årsmelding for 2015

FORBUNDSTINGET 2015

Norges Kaninavlsforbunds Forbundsting 2015, ble avholdt lørdag 21. februar på Bryne
Kro og Hotell, i forbindelse med Landsutstilling for voksne dyr/NM, arrangert i
Vigrestadhallen, 19.-22. februar,  av Jæren&Sandnes og Rogaland.

På Forbundstinget møtte totalt 34 stemmeberettigede delegater, hvorav disse var
representanter fra 18 foreninger/lag, ett fylkeslag, dommergruppen og 4 spesial-
klubber, samt 5 fra NKFs styre. I tillegg var det også gjester fra inn- og utland.

Den ordinære saksliste ble gjennomgått uten kommentarer.
Det var innkommet 2 saker som var ønsket opp til behandling.
1) Var fra NKFs styre, på grunnlag av en oppfordring fra arrangør av LUU/NM-2014
(Drammen og Tønsberg), om en tilleggslinje i §22: f.eks. å nyte medbrakt alkohol på
arrangementer, kan av NKFs styre suspenderes/ekskluderes fra tillitsverv og annet.
Flere mente NKFs lovverk var greit – og alkoholloven uansett gjelder, det var da ikke
nødvendig med eksemplifisering.
Skriftlig avstemming viste: 18 stemmer for og 16 mot (men forslaget falt, fordi lov-
endringsforslag krevet 2/3 flertall).

2) Var fra NKHF, som kom med forslag om at dem ønsket en fast representant fra
NKHF automatisk inn i NKFs styre.
Skriftlig avstemming viste: 5 stemmer for og 29 støttet ikke dette forslaget. 

Dagsorden, punkt 11: Fremtidige Landsutstillinger:
Ingen søknader var innkommet, og heller ikke noen ble lagt fram, og som innebar at
alle Landsutstillinger framover sto uten arrangører.
NKFs leder, Gullik Klepaker, mente dette var «første gang i historien», men bemerket
og ga utrykk for, at styret er åpne for løsninger, samt hjelp og støtte for at begge våre
landsutstillinger skal fortsette med sine tradisjonsrike arrangementer.

Valg: Leder for ett år: Gullik Klepaker gjenvalgt. Styremedlemmer for to år: Rolf
Ludvigsen og Camilla Rosvold (+ ett år som nestleder).
Johnny Lyshaug og Geir Hovde  (ikke på valg, ett år igjen av perioden).
Varamedlemmer: Geir Nordvik, Svein Kamfjord og Kristin Harmens Berg.

STYREMØTER i NKF

I 2015 er det avholdt 3 styremøter:

1) Styremøte, lørdag 17. januar. Sted: Ise. Behandling av sakene: 1 til 16.
Til stede: Gullik Klepaker, Camilla Rosvold, Johnny Lyshaug, Kristin Harmens Berg,
Ivar Østli, Sturle Skeidsvoll og Bjørn Egeland.
2) Styremøte, lørdag 21. februar. Sted: Bryne. Behandling av sakene: 17 til 24.
Til stede: Gullik Klepaker, Camilla Rosvold, Rolf Ludvigsen, Geir Hovde, Geir
Nordvik, Kristin Harmens Berg, Ivar Østli og Bjørn Egeland.

9



3) Styremøte, lørdag 31. oktober. Sted: Trondheim. Behandling av sakene: 25 til 41.
Til stede: Gullik Klepaker, Camilla Rosvold, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Geir
Hovde,  Svein Kamfjord, 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 2015 (foreningenes kontingentsatser inn til NKF) har vært følgende:
Senior kr 490       Junior kr 330    Fam. kr 200   Fam.pakke kr 1090    Ab./dir. kr 570

Kontingenten justeres hvert år. Forbundstinget 2015 vedtok kontingenten for 2016 slik:
Senior kr 500       Junior kr 340    Fam. kr 205   Fam.pakke kr 1115   Ab./dir. kr 580

REPRESENTASJON

NKF har blitt invitert og var representert på dansk LU ved Anne Mette og Gullik
Klepaker (svensk forbund inviterer fortsatt ikke de øvrige nordiske forbund til sin LU).
Vi har hatt besøk fra Danmark og Sverige under Landsutstillinger og Forbundsting.
Dommergruppen har representert og vært på oppdrag ved utstillingsarrangementer
i Danmark, Finland og Sverige.

UTSTILLINGER

Antall utstillinger i løpet av året 2015, er det utenom de to Landsutstillingene, arran-
gert 26 åpne lokal- og fylkesutstillinger, samt 6 forenings-/reg.-bedømmelser. I antall
totalt, utgjør dette 6551 katalognummer. Utstillingene har forholdsvis jevn geografisk
fordeling. På utstillinger og konkurranser har det vært bra interesse og mange kaniner,
med godt raseutvalg og varianter, samt flotte produkter.

For å kunne gi publikum bedre resultatservice gikk forbundet høsten 2010 til innkjøp
av printer til bruk på utstillinger. Printeren er blitt brukt under landsutstillingene og
«katalogservicen» fungerer bra der hvor printeren blir benyttet.
Printeren utleies til utstillingsarrangører gjennom Datautvalget.

Konkurransen «Årets Utstiller» som ble igangsatt i 2008, har også i 2015 hatt en po-
sitiv innvirkning. «Årets Utstiller 2015»  ble Bjørn Petter Åsheim.
Konkurransen «Årets Utstillerforening» (sammenlagt for LUU-2014 og LU-2015), ble
vunnet av Rogaland med 1898p, nr 2 ble Larvik og Sandefjord med 1896p og nr 3
ble Askim med 1893p.
Flere foreninger har også egne grupper med kaninhoppere som er med på å utvide
det sportslige under arrangementene. Det gis honnør til de foreninger som gjennom-
fører publikumsvennlige arrangementer og utstillinger.
Samarbeid med andre organisasjoner er positivt.

Landsutstillingen/NM 2015, for voksne dyr
- ble som nevnt i innledningen, arrangert i Vigrestadhallen, 19.-22. februar, av Jæren
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og  Sandnes Kaninalslag og Rogaland Kaninalslag. Her var påmeldt 1232 kaniner
i 39 raser,  samt 10 produkter. Totalt deltok 125 utstillere fra 18 foreninger. I kanin-
hopping deltok 172 ekvipasjer. – Av vandrepokaler ble det utdelt 7 fra NKF, 26 rase-
pokaler, 1 for produkter og 1 for hopping.

Følgende personer kom på medaljeplasser:

1) Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg,   Tan svart 288,5 p.
2) Jarluf lomeland, Jæren&Sandnes,  Hermelin hvit r.ø.   286,5 p.
3) Reidar Eikeland, Larvik og Sandefjord,    Alaska 286,5 p.
Best in Show: Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg  Tan     96,5 p.
Best i Motsatt: Svein Erik Tønnesen, Jæren&Sandnes, Perle Ekorn  96 p.
Vinner klasse E: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare   475 p.
Vinner klasse K: Liv Marit Nygård, Jæren&Sandnes, ullprodukter 96 p.
Juniorer: 1) Espen Klepaker, Larvik&Sandefjord, Belgisk Hare 286 p.

2) Linus Breistrand, Trøndelagen,  Tan svart 285,5 p.
3) Emma Bårvåg Tønnesen,  Jæren&Sandnes, Zobel blå 285,5 p.

NM hopp: Kroket elite: Tonje Engen. Høyde elite: Ingrid Solheim.
Kroket veteran: Irene Aaakeberg Dahlby. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
Jæren&Sandnes Hoppegruppe sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Landsutstillingen/NM 2015, for ungdyr

- ble arrangert 30. oktober til 1. november av Trøndelagen KAF og Nord-Trøndelag
KAF i Autronicahallen på Lade, Trondheim. Her var påmeldt 645 ungdyr i 32 raser,
110 voksne hanner i klasse C og 8 produkter i klasse K. Det deltok 104 utstillere fra
16 foreninger. I kaninhopping konkurrerte 176 ekvipasjer i 4 grener.

Følgende personer kom på medaljeplasser:

1) Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare viltrød 288 p.
2) Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg      Tan svart 286,5 p.
3) Jarluf lomeland, Jæren&Sandnes,  Hermelin hvit r.ø.   286,5 p.
Best in Show: Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit 96 p.
Best i Motsatt: Arild Gundersen, Jæren&Sandnes, Belgisk Hare  96 p.
Vinner klasse C: Magnor Ølberg, Rogaland  Tan, svart 95,5 p.
Vinner klasse K: Hilde Krogedal, Rogaland,  ullprodukter  95 p.
Juniorer: 1) Hanna og Nora Baller, Sarpsborg, Hermelin white svart 285,5 p.

2) Sina og Imre Ødegård, Jæren og Sandnes, Dverghare viltgrå 284,5 p.
3) Erik Ruud Midtun,  Drammen, Dvergvedder viltgrå 284,5 p.

NM hopp: Lengde elite: Tonje Søfteland. Rett elite: Stine Grong Ruud.
Rett veteran: Martine Persson. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
Trøndelagen Hoppegruppe sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Fremtidige Landsutstillinger

Det er ikke behandlet noen søknader om Landsutstillinger framover.
Foreninger og lag oppfordres å søke om Landsutstillinger.
NKFs tilskudd til arrangører er kr 5,- pr katalognr.
Dommergruppen fritar avgiften for 1500 ktl.nr. (gjelder LU/NM).
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HEDERSBEVISNINGER / PERSONALIA

I forbindelse med LU/NM-2015, ble følgende hedersbevisninger utdelt:
NKFs sølvmedalje tildelt: Magnor Ølberg.
NKFs nål med krans ble tildelt: Lissy Søndergaard. 

TIDSSKRIFTET

Medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl» kom i 2015 ut med 8 enkeltnummer og for
første gang har utgivelsene har vært med fargetrykk på hver side.
Totalt ble innholdet for 2015 på  304 sider.
Bladet har varierte artikler og er av god kvalitet, hvorav fargebilder i hver utgivelse.
Redaktør er Bjørn Egeland.
- Viser også til egen melding fra red./Tidsskriftet.

UTVALGENE

Innen NKF  arbeides det (sammensatt av 2-4 personer) i følgende 5 utvalg:
1) Data,  2) PR/info,  3) Sport,  4) Standard  og  5) Ungdomsutvalg.

- Viser her til egne meldinger fra utvalgene.

FORENINGER/LAG og MEDLEMSTALLET

Totalt er 19 lokalforeninger tilsluttet NKF.
Pr 31.12.2015 står NKF registrert med totalt 654 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: Norsk Angora, Dvergkaninklubben, Alaska- og Havana-
klubben, Norsk Vedderklubb og Norges Kaninhoppforening (NKHF). Klubbene syn-
liggjør seg på våre LU’er/NM med mesterskap, stands og egne premier/pokaler.

- Viser ellers til innkomne meldinger fra spesialklubbene.

DOMMERGRUPPEN

Dommergruppen er NKFs faglige ledd innen eksteriør og bedømmelse.
Gruppen består 13 autoriserte dommere og en dommerelev.
- Viser ellers til egen melding fra Dommergruppen.

STAMBOKKONTORET

Rolf Ludvigsen administrerer stambokkontoret og har ansvar for stambokføring.

- 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.

12



13

ØKONOMI

Gjennom året er regnskap fremlagt og gjennomgått på styremøtene, samt periodevis
er regnskap også utsendt elektronisk. Økonomistyringen mener styret er betryggende. 
Årets regnskap 2015, viser et underskudd på kroner  14.975.

IMPORTMULIGHETER

Å importere kaniner til Norge er vanskelig, men er mulig.
Lover og regler for import fåes hos Mattilsynet, tlf. 06040,  eller se:  www.mattilsynet.no
Et Importråd har funksjon under PR- og Infoutvalget.
Til støtte i avlsarbeidet for oppdrettere innen kjemperaser og store raser, bevilges det
kroner 500 i tilskudd ved import.
Vi vil understreke at: Ingen kaniner kan krysse norsk grense uten papirer. Alle kaniner
som innføres skal ha formelle/lovlige dokumenter. Kaniner som er importert, har
en karantenetid på minst 30 dager + 30 dagers hjemmekarantene før de kan konkur-
rere/utstilles med andre kaniner. Alle må følge Mattilsynets regler.

KURS- og STUDIEARBEID

Studieforbundet Natur og Miljø, som NKF har stått tilknyttet siden 1992, er det i
2015 innmeldt 4 kurs: Sarpsborg 1 kurs, Tønsberg 1 kurs, Rogaland 1 kurs og Askim
1 kurs (de to siste er gjennomført) og totalt utbetalt fra Natur og Miljø kroner 2.160.
Foreninger og lag må bli flinkere til å avholde aktuelle kurs. Her har dere mulighet for
å få ekstra kroner inn i klubbkassen, ved å innmelde kurs som kan gjennomføres på
medlemsmøtene og samlinger. F.eks.: Burbygging, Nordisk Kaninstandard, Kanin-
oppdrett, Kaninhopping, Fargegenetikk og Utstillingsprogrammet.

NKF PÅ INTERNETT

NKF har hatt egen hjemmeside på internett siden 1998, adresse er:  www.kanin-nkf.net
Ansvarlig for oppdateringer har vært Kristin Berg. Oppfordrer personer om å være
behjelpelige hvis de kan være med å forbedre NKFs internett-side.
- Siden 2010 har vi også synliggjort oss på facebook.
Flere av lokalforeningene har også egne internettsider.

NOEN SLUTTORD

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 at unge som eldre har stor glede av kaninhold, sam-
hold og samarbeid, i et godt og trivelig kaninmiljø.
Vi gir en stor honnør til 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 2015 / Syrrist,  2. januar 2016

Gullik Klepaker, leder     /    Johnny Lyshaug, styremedlem   /   Geir Hovde, styremedlem

Rolf Ludvigsen, styremedlem    /    Svein Kamfjord, varamedlem   /     Bjørn Egeland, sekretær



Styrets arbeidsplan for 2016:

Prioritere arbeidet med å ta vare på eksisterende medlemmer
og verve nye medlemmer.

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

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 NM i hopping:
kroket elite, høyde elite, kroket veteran, figur (kombi),
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0 - og 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.

Arbeide med å bedre forholdene optimalt for oppdrettere og
utstillere innen kjemperaser og store raser.

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

Videreføre og styrke det internasjonale samarbeidet.
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Årsmelding 2015 Datautvalget
Utvalget har i 2015 bestått av:

Rolf Ludvigsen,  Geir Nordvik og Geir Klepaker

Datautvalget har også i 2015 hatt flest av de dagligdagse oppgavene. Support tas
på telefon og e-post. I tillegg bruker vi fortsatt internettverktøyet TeamViewer,
et verktøy som gir Datautvalget mulighet til å ta kontroll over PC-en som arran-
gøren bruker og «fjernoperere» PC-en via internett - dette letter supporten be-
traktelig. Internettverktøyet Filemail brukes til å sende ut databaser, og for retur
av databaser etter endt utstilling. 
Geir Nordvik har som kjent gitt seg med kaniner, men har ikke sluttet helt med
dataprogrammer, Geir fortsetter i utvalget. Geir Klepaker er ny i utvalget og skal
på sikt overta noen av Geir Nordvik sine oppgaver med utsendelse og retur av
programmet etter utstilling. Mer info om dette når han er ferdig opplært.
Tønsberg KAF har i 2015 arrangert et kurs i bruk av dataprogrammet med Geir
Nordvik som instruktør. Dette ser vi på som svært nyttig i forhold til at flere
kan lære seg å bruke programmet på utstillinger. Det gir også muligheter for
flere personer som kan bidra med hjelp både til påmeldinger og registrering på
utstilling.
Det er i 2015 bedømt 6561 dyr fordelt på 2 landsutstillinger, 28 utstillinger og
4 registreringsbedømmelser.
Databasen inneholder nå 104 485 bedømmelser og 51 934 dyr.

Printeren vår ble i år brukt på 3 utstillinger.

Det kommer fremdeles noen innspill om ny funksjonalitet og det oppdages noen
småfeil som må korrigeres. Det må også programmeres for endringer som gjøres
i Nordisk Kaninstandard. Det jobbes med en brukermanual for superbrukere,
forventes ferdig i løpet av året. Katalog med pris på dyr som er til salgs ble in-
stallert i 2014 og benyttet på noen utstillinger i 2015. 

Samarbeidet mellom Datautvalget, NKF’s sekretær, NKF’s kasserer og Dommer-
gruppen fungerer godt. Dette sikrer oppdaterte medlemslister, underlag for
fakturering etter utstillinger og kvalitetskontroll.
Det understrekes at det er viktig at arrangørene tar back-up av databasefilen
jevnlig mens man arrangerer en utstilling slik at ikke alle data forsvinner hvis en
datafil eller datamaskin skulle havarere, eller om man skulle komme til å gjøre
en feil. Det er også viktig at alle arrangører returnerer data etter avholdt utstil-
ling/bedømmelse så raskt som praktisk mulig.

Larvik 01.01.16
Rolf Ludvigsen, leder
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Årsmelding 2015 fra
PR- og informasjonsutvalget

Utvalget har bestått av følgende medlemmer: Kristin H. Berg, Bjørn Egeland,
Svein Kamfjord, Hans Petter Wold (import) og leder Geir Hovde. 

INFORMASJONSARBEID: Vi har drevet infoarbeid på tre store messer i Østlands-
området og på Landsutstillingene. På alle arrangementene har vi brukt våre to roll-
up-plakater og vi har delt ut TK, Angora-folder og «Kaniner, en levende hobby».
Den sistnevnte infobrosjyre ble det i 2015 trykket opp et nytt opplag av. 
På LU i Vigrestad var det veldig bra med publikum, noe som bidro til aktivitet på
standen og utdeling av mye materiell.
På LUU i Trondheim var det roligere, men vi tok oss av de som var interessert. 
Den første messen vi deltok på var Hagemessen på Lillestrøm, hvor vi samarbeidet
med Oslo og Akershus KAF. Her var det veldig tydelig at det var blomster og
planter som var hovedinteressen og vi fikk ikke delt ut så mye info. 
Neste store arrangement var Dyrsku’n i Seljord som ble besøkt av ca 75 000, og hvor
Anita Løveseter, Larvik&Sandefjord, hadde hovedansvaret for vår stand – så takk
for veldig god jobb. Hun setter opp en burrekke med forskjellige raser, har en flott
binge med ungdyr, viser klipping av Angora-kaniner, spinning, selger forskjellige
produkter og livdyr. Fra publikum var det mest spørsmål om Angora og kjøtt-
produksjon. Kanskje vi kan lage en ny brosjyre som omhandler det sistnevnte? 
I november deltok vi på Oslo Pet Show igjen, denne gang på Lillestrøm. Her var
det et publikum på over 10 000. Vi hadde et prima samarbeid med NKHF, og det
ble arrangert utstilling og kaninhopping. Kaninhopperne hadde også rigget til en
flott kosebinge, som var svært populær hos barna. Publikum likte seg i vårt område
og var interessert i alt fra hopping og Hermelin, til produksjon av egen mat. Ved vel-
dig aktiv innsats fra Bjørns side, delte vi ut nesten to «TK-kartonger» med info-stoff. 
Der vi er tilstede, har vi stadig en trivelig kanin på bordet. Den trekker til seg publi-
kum og gjør det lettere for oss å komme i prat med dem. 
NKF’s hjemmeside har Kristin Berg som vanlig gjort en god jobb med, og noe hjelp
fra Bjørn og andre som sender inn. Her legges ut alle referater fra forbundsstyre-
møter, Tingprotokoll og annet, etter hvert som dette blir godkjent.

IMPORTUTVALGET ble i 2015 lagt inn under vårt utvalg og Hans Petter Wold fikk
etter hvert ansvaret for dette. 
ANNET: Erfaringen fra årets møter med publikum er at flere har blitt opptatt av
mulighetene for å produsere kaninkjøtt til egen husholdning. På Pet Show fikk
vi se at årets TK nr 3 «ble revet bort» da vi la det oppslått på omtalen av boken
«Urban farming kaniner». Fra veterinær-hold ble det på NRK radio i forbindelse
med det samme showet, nevnt at kaniner nå var det 3. mest utbredte kjæledyr i
Norge. Samme veterinær berømmet kaninene som ble vist fram for deres gode
lynne og flotte utseende. Så det er tydelig at vi som avler kaniner gir storsamfunnet
mye glede og trygt kan representere hobbyen vår. 

Tjodalyng 30.12.2015 – Geir Hovde
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Årsmelding for Sportsutvalget 2015
Sportsutvalget har i perioden bestått av følgende:
Leder: Johnny Lyshaug.  Pokalansvarlig: Anne Mette Klepaker
Championatansvarlig: Anne Bjerkeli Nguyen
Medlemmer: Karoline Klepaker, Svein Clausen og Ivar Østli

Arbeidsoppgaver som ligger under sportsutvalgets mandat er fordeling av
Vandrepokaler/Rasekrus  og Medaljer ved LUU/NM og LU/NM.
Avholde og administrere konkurransen Årets Utstillerforening, samt Årets Ut-
stiller. Konkurransen Årets Utstiller er fortsatt meget populær og vi ser at mange ut-
stillere deltar på mange utstillinger for å samle poeng.
Årets Utstiller i 2015 ble Bjørn Petter Åsheim som vinner konkurransen for andre
året på rad. Åsheim fikk poengsummen 238. Åsheim stiller flotte kaniner av rasen
Tan og det viser seg at er kvaliteten på dyrene god, så går det an og vinne konkur-
ransen med bare en rase. Nr 2 i konkurransen ble Arild Gundersen med 107 p.
Nr 3 i konkurransen ble Thor Gillerholtmoen med 98 p. Beste Junior ble Espen
Klepaker på en fin 6.-plass og 80 p. Hele 69 personer har fått poeng i årets konkur-
ranse, noe som viser at det sitter medlemmer rundt omkring i Norge med meget
gode dyr. Vi starter med samme regler for konkurransen i 2016.
Konkurransen Årets Utstillerforening ble i sesongen 2014/2015 vunnet av Roga-
land Kaninalslag. Første del av konkurransen 2015/2016 ble vunnet av Indre
Østland Kaninavlslag. Her er resultatene veldig jevne så her er konkurransen helt
åpen. Sportsutvalget håper alle foreningene blir med i denne konkurransen og gjør
litt mer ut av det. Gjerne ha med dyr på medlemsmøter og ta ut laget der, i det hele
tatt aktivisere foreningene.

Antall som har søkt om Championater i 2015 er 17 stk (en halvering fra 2014).
Vi oppfordrer alle som har kaniner som har oppnådd kravet om Championat
søker om dette, og ha en Norsk Champion i kaninstallen vitner jo om kvalitet.

Nye Vandrepokaler/krus: Rasekrus for New Zealand Red og Hvit Land ble vunnet
til odel og eie på LU/NM 2015. Disse blir sett opp igjen.
Vandrepokal til Beste Junior ble også vunnet til odel og eie på LU/NM 2015. Denne
er satt opp igjen, men sponset av Larvik/Sandefjord KAF. Sportsutvalget takker
foreningen for dette.
Vandrepokal til beste hann ble også vunnet til odel og eie på LU/NM 2015. Denne
pokalen settes også opp igjen.
Ivar Hauglands Minnepokal: Jæren og Sandnes Kaninalslag ønsker og hedre avdøde
Ivar Haugland med en Minnepokal. Pokalen settes opp i rasen Belgisk Hare og må
vinnes 5 ganger (pokalen går til beste enkeltdyr i rasen på LU/NM. Sportsutvalget
vil takke foreningen for oppsettingen av pokalen.

Sportsutvalget vil takke for ett godt sportslig år i 2015, med flotte utstillinger,høy
kvalitet på utstilte kaniner og flotte prestasjoner i hoppekonkuransene.
Vi håper på god oppslutning om våre konkurranser: Årets Utstillerforening og Årets
Utstiller i 2016.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug, leder
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Årsmelding fra Standardutvalget 2015

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)

Protokollen fra forrige møte i den nordiske komite, desember 2014, ble signert
samtidig som vi fikk se på noen dyr av Liten Satin i forbindelse med LU i
Sverige i januar i år. Protokollen ble trykket i TK nummer 1 og endringer /
tillegg ferdigstilt. De er tilgjengelige på web siden under nedlastninger og ble
utdelt og gjennomgått på årets dommerkonferanse.

Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger på vårt innlegg i TK om mulig
endring av skala for Chinchilla.

Neste møte holdes i Danmark 20. februar 2016.

Vi oppfordrer alle medlemmer som har forslag til endringer om å ta kontakt
med en av oss.

Skien, 31.12.2015

for standardutvalget

Svein Clausen

leder
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Årsmelding fra Ungdomsutvalget for 2015

Ungdomsutvalget for 2015 har bestått av
Mona Sevlejordet, Ann Kristin Hotvedt og Camilla Rosvold

Ungdomsutvalget har i 2015 bistått enkeltmedlemmer i saker som de har
funnet vanskelig å håndtere mellom enkeltpersoner og mellom enkeltper-
soner og lokalllag.

Ungdomsutvalget har fått disse henvendelsene muntlig eller via sosiale
medier i stor grad.

Utvalget er kun et rådgivende organ og vi har derfor kun rettledet henven-
delsene videre for behandling.

Vi ser at det ofte er vanskelig for unge og nye i kaninmiljøet å finne fram til
god saksgang dersom det oppstår konflikter.
Vi ser det derfor som viktig at man har organer som uten å ta stilling i en sak
kan gi veiledning og at medlemmer føler seg ivaretatt.

Leksvik 10.01.2016

Camilla L. Rosvold
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Årsmelding Stambokkontoret 2015
Stambokkontoret har i 2015 fått alle utstillingsresultater digitalt. Det er et ønske
at enda flere blir bevisst stambokas verdi og fyller ut korrekte opplysninger ved
påmelding av uregistrerte dyr, her mangler det fremdeles mye. Det hadde vært
på sin plass med litt hjelp, spesiellt til enkelte juniorer og “ferskinger” når det
gjelder påføring av data ved påmelding. 
Totalt er det i 2015 påmeldt 6561 katalognummer, en nedgang på 3 katalognum-
mer fra 2014.
Det har vært arrangert 34 utstillinger og 4 registreringsbedømmelser. 
Tre dyr er tildelt 96,5p og 46 er tildelt 96p. Det er stilt ut flest Hermelin med 867
stk fulgt av Dvervedder med 688 og Tan med 534.
Salg av stamtavler har stabilisert seg og foregår nå over hele året, selv om det er
en kraftig topp rundt LU. Det er i 2014 solgt 139 stamtavler, en nedgang med 35
fra 2014. Alle stamtavler, solgt utenom LU og LUU, sendes nå som PDF pr mail.
Det er alle fornøyd med. Det sparer porto og tid.
Fra statistikken kan nevnes følgende gode utstillingsresultater i 2015:

Larvik 01.01.16,  Rolf Ludvigsen, Stambokfører

Rase poeng: 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Totalt bedømt
Tan 87 159 155 53 15 2 534
Angora 8 14 12 11 1 1 63
Belgisk Hare 87 90 96 25 12 415
Perle Ekorn 71 113 93 26 4 377
Dvergvedder 120 107 97 14 4 688
Alaska 38 65 63 12 4 234
Hermelin 173 204 186 39 3 867
Zobel 21 27 28 10 2 99
Liten Havana 29 52 32 2 1 142
Hvit Land 28 43 36 7 143
Fransk Vedder 21 42 31 7 176
Liten Sølv 47 42 41 5 173
Dverghare 40 38 30 4 193
Rex 29 38 26 4 142
Liten Tysk Vedder 21 16 16 3 96
Stor Sølv 64 78 35 2 296
Sachsengold 29 47 30 2 138
Hollender 27 28 12 2 135
Thyringer 42 63 37 1 175
Blå Wiener 7 14 16 1 47
Engelsk Schecke 7 8 6 1 41
White 2 4 4 1 14
New Zealand Red 32 41 21 169
Wiener 20 22 19 77
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Årsrapport 2015 - Tidsskrift for Kaninavl

REDAKTØR: Bjørn Egeland. 

UTGIVELSER: NKFs medlemsblad, Tidsskrift for Kaninavl (TK), har i 2015
blitt utgitt med 8 enkelt-nummer. Alle nummer har hatt bilder med fargetrykk
og for første gang har årets 6 siste nummer hatt fargetrykk på samtlige sider.
Sideantallet: 5 nummer har blitt utgitt som 32-sidig blad, og 3 nummer som
48-sidig blad. Totalt antall sider blir da 304.

INNHOLD:
I hovedsak har bladets innhold omfattet følgende:
1: Presentasjon/reportasjebesøk hos oppdrettere.
2: Diverse aktuelle fagartikler.
3: Utstillingsreferater, med bred dekning av våre landsutstillinger.
4: Rasepresentasjoner.
5: Veterinærspalte.
6: Artikkelserie: Arvelighet og sportsavl.

ARBEIDSPLAN for 2016:

Antall utgivelser for 2016 er i arbeidsplanen til NKFs styre, satt opp med 8
utgivelser. Bladets utforming og innhold fortsetter i samme «spor».
3 nummer utgis som 48-sidig blad, og 5 nummer som 32-sidig blad.
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 lignende.

TAKK for innsendte bidrag, bilder og annet:

Takk til de foreninger som hurtig sender inn referater fra aktiviteter og ut-
stillinger. Takk til dere medlemmer som i 2015 har bidratt med artikler og
bilder.
Takk til foreninger som kjøper annonseplass til utstillinger og annet.

Sandnes, 31.12.2015

Bjørn Egeland, redaktør
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Norges Kaninavlsforbunds Dommergruppe
Årsmelding fra 01.01.2014 til 23.10.2015

2014: Dommergruppen bestemte på siste årsmøte den 21.02.14 å gå tilbake til
«gammel» ordning med å avholde Dommerkonferanse og Årsmøte samme helg.
Første gang i oktober 2015. Derfor var det ingen årsmelding / regnskap i
Tingdokumentet i fjor, men vi la fram en rapport for året.
Dommergruppen har i 2014 bestått av 14 autoriserte dommere. Disse har totalt
utført 110 bedømmelser fordelt på 26 utstillinger, 4 reg.-bedømmelser og ett klubb-
mesterskap her hjemme, samt 13 oppdrag utenlands.
Vi har benyttet utenlandske dommere til 13 bedømmelser, herav en reg.-bedøm-
melse.

Thormod Saue var dommergruppens representant, både ved dansk og svensk dom-
merkonferansen. Ved begge anledninger ble det lagt stor vekt på den «praktiske»
bedømmelsen og hele lørdagen var avsatt til dette, og med gjennomgang etterpå.
Ved den danske ble det bedømt selvstendig 20 dyr og ved den svenske ble det dømt
i grupper på tre. Begge deler fungerte godt.

Den 25.-26. oktober arrangerte vi selv vår egen dommerkonferanse, der Rogaland
og Jæren stod som vertskap. Erik Rasmussen fra Danmark og Kenn-Henri Nilsson
fra Sverige hadde satt av helgen hos oss.

I tillegg til de Nordiske Dommerkonferansene, deltok Svein Clausen og Gullik
Klepaker på den Europeiske Dommerkonferansen i Putten i Holland,  14.-16. mars.
De ga et detaljert referat med mange gode bilder og kommentarer som resten av
våre dommere fikk ta del i på var egen konferanse.

I helgen 06.-07. desember innkalte Sverige til Nordisk Standard-komité møte i
Vårgårda. Der møtte Svein Clausen, Gullik Klepaker og Thormod Saue. De to sist-
nevnte representerer dommergruppen.

2015: I 2015 har det vært et styremøte under LU 2015 på Vigrestad, hvor styret
vedtok å ta opp en ny elev, Bjørn Petter Åsheim.
Thormod Saue var dommergruppens representant under den danske dommerkon-
feransen i september.
Ellers har styresaker blitt tatt gjennom telefon eller mail fortløpende.
Dette har gått på planlegging av årets dommerkonferanse og årsmøtet, som blir lagt
til Letohallen, 24. og 25. oktober 2015.

Dessverre har en dommer besluttet å slutte i løpet av sommeren, Geir Nordvik.
Dette synes vi i styret er trist – vi ønsker Geir lykke til videre med andre oppgaver.  

Bedømmelsesoversikt, for perioden fra 01.01.2014 til 23.10.2015 står i sin helhet på
neste side.

For Dommergruppen Thormod Saue / Odd Einar Lundervold
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Bedømmelsesoversikt, for perioden fra 01.01.2014 til 23.10.2015

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

Thormod Saue 17                     1      11 7               25 

Svein Clausen 10            1 3 3               14

Jan Erik P. Baller 8 3 8

Svein Lundgren 10                             3                                     10

Sturle Skeidsvoll 10                     1                2 11

Gullik Klepaker 6 5               11

Johnny Lyshaug 12                     4 3 16

Kjell Helge Jåtun 11 2 4 13

Per Egil Hagen 13                     2         7                   5               19

Bjørn Egeland 7                                       1                         7

Odd Einar Lundervold   8                               1 8

Tor Gillerholtmoen 11                                    1               12

Geir Nordvik 10                                      1                         10

Snorre Jacobsen 10                    1                      2 13

Erik Rasmussen 3 3
Jan Mortensen 1 1
Jørn T. Schmidt 2 1 3
Benny Garly 1 1
Affe Hedlund 4 4
Kjell Carnbrand 2 2
Markus Hagstrøm 2 2
Niklas Wingård 2 2
Tove Corneliussen 1 1
Kaj Mikkelsen 1 1
Michael Ostermann 1 1
Paul Erik Søndergaard 1 1

Totalt dommeroppdrag 199

I perioden 01.01.2014 – 23.10.2015, har det vært avholdt 50 utstillinger (der-
av 3 var klubbmesterskap). I tillegg kommer 9 registreringsbedømmleser.
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Dommeravgifter
Renter
Sum inntekter

Dommerkonferansen 2014
Bårebukett K. Tveten
Dommerkurs Putten, Holland
Kontingent NKF
Representasjon *)
Sum utgifter

Overskudd

Sum

Inngående bankkonto
Overskudd
Utgående bankkonto
Eiendeler (flybilletter**)

Sum

Inntekter

60 330,00
540,54

60 870,54

60 870,54

32 265,60
16 208,54

48 474,14

Utgifter

33 589,00
275,00

3 173,00
475,00

7 150,00
44 662,00

16 208,54

60 870,54

41 286,14
7 188,00

48 474,14

Regnskap Dommergruppen, fra 01.01.2014 til 23.10.2015:

*) Utgifter til dommerkonferanser:
Reise dansk (2014 og 2015) og svensk (2014)  samt deltagelse på LU/NM-fest-middag.

**) Flybilletter til Dommerkonferansen 2015 føres som eiendel i år og som utgift på neste års regnskap.
Dermed blir alle utgiftene som tilhører samme Dommerkonferanse ført på samme regnskap.

Revisors kommentar til regnskapet for Dommergruppen 2014/2015:
Regnskapet for Dommergruppen ble gjennomgått på årsmøtet 2015, 24.-25.
oktober. Alt innestående på bankkonto er blitt overført fra Geir Nordvik til
ny kasserer Snorre Jacobsen. 
Budsjettet for 2016 er blitt godkjent med noen spørsmål fra revisor. 
Dommergruppen sine inntekter vil ikke kunne klare å betale for de økonomiske
utgiftene for dommerkonferansen for 2017. 
Styret for dommergruppen skal jobbe mer for å se på økonomiske modeller
for dommerkonferansen.

Sturle Skeidsvoll - Revisor
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Årsmelding 2015
Alaska og Havana-klubben

Styret har i 2015 bestått av: 
Leder: Anne Mette Klepaker
Kasserer: Rolf Ludvigsen
Sekretær/Redaktør: Affe Hedlund
Styremedlem: Oddmund Veka

Årsmøtet ble som vanlig holdt under LU, denne gang i Bryne. Årsmøtesakene
ble gjennomgått uten disputter. På årsmøtet var det både svenske og 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.

Rasene som klubben omfatter er fortsatt meget høyt oppe på premielistene.
Reidar Eikeland, tilbakekommet nykommer ble nr 3 på LU/NM i Norge og Affe
Hedlund vant den svenske LU.  Gratulerer til begge!

Begge raser er utstilt i omtrent samme antall som i fjor. Klubben har mange
stabile oppdrettere, det lover godt for rasenes kvalitet også i fremtiden. 
Representant på forbundstinget var Oddmund Veka.

Jubileumsåret 2015 ble feiret med måtehold på årsmøtet. Økonomien satte en
effektiv stopper for en tydelig profilering for alle deltagere på forbundsfesten. 
Vi er pr. 31.12.2015;  19 medlemmer,  medlemstallet i 2014 var 16.

Det er ikke holdt ordinære medlemsmøter eller styremøter men holdt kontakt
gjennom utstillingssesongen, e-post og telefon.
Redaktør for e-Black Mail  er Affe Hedlund.

Klubben deler ut sine flotte sløyfer på LU/LUU. Disse gikk i 2015 til:

LU Sverige: Alaska:  Affe Hedlund
Havana: Gøran Andersson

LU/DM Danmark: Alaska: Niels Hansen
Havana: Bent Jensen

LU/NM Norge: Alaska: Reidar Eikeland
Havana:  Nils Per Igland

LUU/NM Norge:Alaska:  Johnny Lyshaug
Havana: Rolf Ludvigsen.

Syrrist, 13.01.2016,  Anne Mette Klepaker, leder

Årsmelding legges fram for godkjenning på årsmøtet, Quality H.&R. Sarpsborg, lørdag 27.02.2016



Melding fra Norsk Angora

Årsmøtet for Norsk Angora ble gjennomført under
LU/NM-2015, Vigrestadhallen.

Etter dette gikk «lufta mer og mer ut av ballongen».

Vi har dermed meddelt NKFs styre om:
Spesialklubben Norsk Angora ønsker «pause».

Norsk Angoras styre har ingen ønsker om å fortsette driften til neste år.
Vi vil legge klubben «i dvale», da det i de siste årene har vært vanskelig å få inn
personer med interesse til å være med å drive klubben, og også ikke helt enkelt
å avholde årsmøter, og også få angora-interesserte som møter opp.
Dermed vil det ikke bli avholdt årsmøte under LU/NM-2016.

NKFs styre er informert om at siste valgte kasserer, Hilde Krogedal, kommer
til å overlevere kopi av kontoutskrift fra banken, og ev. annet som NKFs styre
har behov for, eller ønsker om.

Eiendeler Norsk Angora har, er en del bøker, pins/nåler, som er salgsvarer,
samt Angorabrosjyrer og vårt «stand-skilt».
Dette blir ivaretatt på beste måte, og med et håp om at Norsk Angora snart
kan komme seg «opp fra dvalen» når det kommer flere med interesse for
Angora og dens produkter, samt personer som vil være med på å drifte en
spesialklubb.

Levanger / Klepp, 19. desember 2015

For styret: Jonette S. Myrbostad  –  Hilde Krogedal
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Årsmelding 2015
Norsk Vedderklubb

Klubben holdt sitt årsmøte fredag 20. februar 2015,
på Bryne Kro og Motell. Fire  medlemmer hadde møtt opp.

Styret har siste året vært det samme som de tre foregående år, dette består av
Torgeir Vestenfor leder, Roy Wilhelmsen nestleder, Kristin Berg sekretær, og Elin
Stangeland, kasserer. Det har ikke dette året vært avholdt styremøter, vi møtes
på utstillinger/arrangementer, holder videre god kontakt på mail og telefon.
Norsk Vedderklubb består av 13 hovedmedlemmer, i tillegg 2 familiemedlem-
mer med henholdsvis 1 og 3 barn.
Formannen i den Danske Vædderkanin klubb er gjestemedlem.

Kvaliteten på de utstilte dyr, i alle tre raser, har de siste år stadig blitt bedre. Våre
medlemmer klarer nå å hevde seg i øvre del av premielistene. Dette er en klar
bedring de  siste år. Antall dyr som stilles ut er nokså stabilt, men vi ønsker oss
flere utstillere. Det er god etterspørsel etter livdyr, mange som har kaniner har
veddere. Dessverre er det ikke lett å få de som medlemmer, og vi ser for sjelden
nye ansikter på utstillinger og andre arrangementer.

Norsk Vedderklubb sine vandrepokaler ved LU/NM 2015 gikk til:

Beste rasetypiske vedder: Geir Vidar Asgrimplass,  Fransk Vedder 1,0

Beste Fransk Vedder 1,0 Geir Vidar Asgrimplass  95,0 poeng

Beste Liten Tysk Vedder 1,0 Oddvar Stangeland 95 poeng

Beste Fransk Vedder 0,1 Torgeir Vestenfor 94,5 poeng

Beste Liten Tysk Vedder 0,1 Oddvar Stangeland 94,5 poeng

Beste Dvergvedder 0,1 Terje Engh 94,5 poeng

Den Danske Vædderkanin klub pokal:
Torgeir Vestenfor, Fransk Vedder 3,0  285 poeng

NKF sine vandrepokaler:
Rasekrus Fransk Vedder: Torgeir Vestenfor  3,0   285 poeng
Rasekrus Liten Tysk Vedder: Oddvar Stangeland  1,2  284 poeng
Rasekrus Dvergvedder:  Jonny Kirkebirkeland  2,1  286,5 poeng

Torgeir Vestenfor, leder

Årsmelding legges fram for godkjenning på årsmøtet, Quality H.&R. Sarpsborg, fredag 26.02.2016
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Årsrapport for 2015 fra NKFs sekretær

Registrering av medlemmer:
Størstedelen av arbeidet består av å legge inn alle NKFs medlemmer og ajour-
føre medlemsregisteret.
For hver nyinnmeldt medlem blir det laget til en velkomstpakke og slike
velkomstpakker utsendes jevnlig hele året.
Rask innrapportering fra foreningskasserer av medlemmer som har betalt, er
et sterkt ønske.
Viktig at nye medlemmer kommer raskt inn i medlemsregisteret.

Styrearbeid:
Sekretær utarbeider saksliste til styremøtene i samarbeid med leder.
I 2015 har det utenom styremøtene vært saker og henvendelser vedr. virksom-
heten innen kaninhopping, samt også angående regeltolkninger og lovverkets
funksjon innen medlemmer som driver med kaninhopping.

Henvendelser:
En del e-post-henvendelser har det blitt også i 2015.
Fortsatt er et kompetanseprogram/kursopplegg «på gang»:
Kaninhold - Hygiene - Slakting av kaniner fra egen besetning på driftsenheten.
Dette er et kursopplegg som Mattilsynet krever, og dette skal godkjennes. Det
viser seg å være en vanskelig prosess å komme gjennom Mattilsynets «nåløye».
Videre er det henvendelser fra enkelte medlemmer, hvor det går på spørsmål om
råd og vink omkring kaninhold, utstillinger og en god del innen kaninhopping.
Postpakker med info-materiell utsendes, samt overleverer en del materiell til
foreninger på LU/LUU, som ønsker brosjyrer og tidligere TK-utgaver.
Utstillingsplakater er snart tomt, mem her har jeg laget til for flere foreninger
et ferdig oppsett, og arrangørene har printet dem ut selv.
Blanke bedømmelseskort i A5 og 11x18 cm  - utsendes også til arrangører.

Litt statistikk og tall:
For 2014 stoppet vi på totalt 692 medlemmer, hvorav 94 var helt nye - og 79
av disse ble innmeldt i perioden 01.10.-31.12.-2014.
For 2015 viser statistikken at vi ble totalt 654 medlemmer, hvorav 119 var helt
nye - og 50 av disse ble innmeldt i perioden 01.10.-31.12.-2015.
(viser ellers til foreningsoversikt på neste side).

Sandnes, 31.12.2015  -  Bjørn Egeland, sekretær
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Medlems-/ foreningsbarometer pr 31.12.2015

Forening Totalt      Senior Junior Fam.

Jæren og Sandnes 115 51 26 34

Sarpsborg 55 28 6 21

Tønsberg 55 24 20 11

Trøndelagen 50 22 1 27

Askim 47 29 7 11

Haugaland 41 22 11 8

Bergen 40 28 3 9

Nord-Trøndelag 38 17 2 19

Indre Østland 29 28 1

Drammen 28 20 2 6

Sørlandets 25 15 3 7

Larvik og Sandefjord 23 17 3 3

Møre og Romsdal 21 11 1 9

Rogaland 20 14 2 4

Oslo og Akershus 20 14 6

Grenland 17 10 3 4

Eidsvoll 10 9 1

Glåmdal 9 6 2 1

Sogn og Fjordane 8 8 2

Norsk Angora 3 3

Direkte medlemmer 4 4

Sum 654 380 99 175

Utvekslingsblader 30
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Regnskap 2015 - Norges Kaninavlsforbund

2014 2015 2015
regnskap regnskap budsjett

Inntekter
Medlemskontingent 246 165 223 655 255 000
Annonser i Tidsskrift 56 372 54 729 55 000
Materialsalg, overskudd 9 973 2 182 8 000
Bruk av utstillingsprogram 32 665 32 755 40 000
Annet (kr 1.167 er inntekt printer) 9 308 5 166 5 000
Renteinntekt 9 758 6 735 10 000

Sum Inntekter 364 242  325 222 373 000

Kostnader
Godtgjørelser (note 1) 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 2 945 1 898 3 000
Forbundsstyret 24 121 29 823 40 000
Gjester/representasjon 10 488 5 573 12 000
Forbundstinget 3 900 5 500 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 30 435 479 10 000
Trykking Tidsskrift inkludert porto 194 500 196 000 196 000
Andre driftskostnader (note 2) 27 175 52 757 40 000
Diverse kostnader 2 773 2 828 3 000

Sum Kostnader 381 919 340 197 369 000

Overskudd / -underskudd -17 677 -14 975 4 000

Note 1: Godtgjørelser
Redaktør 20 000 20 000 
Kasserer 20 000 20 000 
Sekretær 20 000 20 000 

Sum 60 000 60 000 60 000 

Note 2: Andre driftskostnader
Datautvalget 300
PR- og Info: Utsendelse reklamemateriell 1 300
PR- og Info: Trykking infobrosjyrer 2 500 5 950
Standardutvalget 7 955
Sportsutvalget: Premier og medaljer 6 273 2 195
Rasepokaler / vandrepokaler 7 490 2 060
Gravering vandrepokaler 4 437 11 885
Europaforbundet 4 130 997
Tilskudd til LU/NM + LUU/NM 10 680 10 035
Kostnad printer 2 645 2 315
Oslo Pet Show 6 646 1 058

Sum  andre driftskostnader 52 757 38 096 40 000
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Norges Kaninavlsforbund

Balanse pr 31.12.2015

EIENDELER:
Innkjøpte varer for videresalg 45 894,10 

Kundefordringer 7 285,00

Kundefordringer materialsalg

Bankinnskudd 5104.05.16763 16 145,24

Bankinnskudd 5104.71.04045 (høyrente)   430 451,45

Sum eiendeler 499 775,79

EGENKAPITAL:
Udisponert årsresultat (underskudd) 14 974,81

Annen egenkapital - 488 666,60

Sum egenkapital - 473 691,79

GJELD:
Leverandørgjeld - 20 000,00

Aurskog/Høland Hoppeklubb - 6 084,00

Sum kortsiktig gjeld - 26 084,00

Sum egenkapital og gjeld - 499 775,79

Tjodalyng, 02.01.2016

Gullik Klepaker, leder Johnny Lyshaug, styremedlem Ivar Østli, kasserer

Geir Hovde, styremedlem Rolf Ludvigsen, styremedlem Svein Kamfjord, varamedlem
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Rapport 2015
- fra Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens medlemmer har jevnlig fått tilsendt referat fra forbundets
styremøter.
Vi har også fått innsikt i mailer som har gått mellom forbundsstyret og andre
klubber innenfor NKF.
Det har i 2015 blitt avholdt 3 styremøter.
Tidsskriftet har kommet ut med 8 nummer. Tidsskrift for Kaninavl holder en høy
standard og er veldig godt likt av medlemmene.
Men medlemstallet fortsetter å synke. I 2014 var det 692 medlemmer og 2015
endte på 654 medlemmer. Vi håper at 2016 er året da dette snur.
Her oppfordrer kontrollkomiteen styret og alle underliggende klubber til å gjøre
tiltak for å snu trenden, prøve å ta vare på medlemmer vi har og rekruttere nye,
slik at medlemstallet øker. Målet må være 700 medlemmer 30.12.2016.
Vi ser også viktigheten av trivsel under utstillingene hvor det skaper et godt
miljø med haller som har bord, sitteplasser og varme, slik at det føles kjekt å gå
på utstilling.
Det er også bra om vi kunne hatt en bok å dele ut til nye medlemmer.
Ser at store byer og tettsteder har veldig lave medlemstall, her bør det være
potensiale, bare vi tør vise oss frem, og fortelle om vår flotte hobby.

Regnskapet for 2015 viser det vil ende opp med et underskudd på kr 14 975,-.
Dette bl.a. på grunn av en stor utgiftspost: Gravering pokaler, med kr 11 885,-.
Oslo Pet Show 2015, hadde denne gang kun en utgift på kr 1 058,-. En slik messe-
deltakelse er noe kontrollkomiteen ser svært positivt på, med tanke på rekrut-
tering av nye medlemmer.
Vi ser styret har en forholdsvis god kontroll på økonomien.

Kontrollkomiteen har i 2015 observert og fått oversendt en del mail angående
interne hendelser hvor også anmeldelse til mattilsynet har blitt sendt, mobbing
på hoppestevner og via sosiale medier, osv. – dette skal ikke forekomme innen
vår organisasjon. 
Kontrollkomiteen synes NKF har håndtert dette på en profesjonell og god måte.
Kontrollkomiteen håper vi slipper slike saker fremover og dermed unngår å
skade vår hobby.
Kontrollkomiteen vil også understreke viktigheten av å holde en positiv og god
tone, slik at vi har et godt og trygt miljø for barn, juniorer og seniorer.
Vi ønsker å berømme styret for en flott jobb i året som gikk.

Anne Lise Tvedt Johan Halsne Arild Gundersen
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2015 2015 2016 2017
regnskap          budsjett         budsjett       budsjett

forslag
Inntekter

Medlemskontingent 223 655 255 000 255 000 251 000
Annonser i Tidsskrift 54 729 55 000 55 000 55 000
Materialsalg, overskudd 2 182 8 000 8 000 8 000
Bruk av utstillingsprogram 32 755 40 000 40 000 40 000
Andre inntekter 5 166 5 000 5 000 5 000
Renteinntekt 6 734 10 000 10 000 10 000

Sum inntekter 325 222 373 000 373 000 369 000

Kostnader

Godtgjørelser 60 000 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 1 898 3 000 3 000 3 000
Forbundsstyret 29 823 47 000 40 000 40 000
Gjester/representasjon 5 573 12 000 12 000 12 000
Forbundstinget 5 500 5 000 5 000 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 479 10 000 10 000 10 000
Trykking Tidsskrift inkl.porto 196 000 196 000 196 000 196 000
Andre driftskostnader 38 096 40 000 40 000 40 000
Diverse kostnader 2 828 3 000 3 000 3 000

Sum kostnader 340 197 373 500 369 000 369 000

Overskudd/-underskudd -14 975 4 000 4 000

Kontingent 2017:

Senior kr 520      Junior kr 350      Fam. kr 210      Fam.pk. kr 1150

Abonnement /direkte kr 600

Norges Kaninavlsforbund
- styrets forslag til budsjett for 2017
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Dagsorden, pkt. 11:

Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

1) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2016:

Ingen søknader foreligger

2) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2017:

Ingen søknader foreligger

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2017:

Ingen søknader foreligger

4) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2018:

Ingen søknader foreligger
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Valgkomiteens forslag/innstilling
for Forbundstinget 27.02.2016:

Styret:

1) Leder: Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord - 1 år, gjenvalg

2) Styremedlem: Johnny Lyshaug, Askim - 2 år, gjenvalg

3) Styremedlem: Geir Hovde, Oslo og Akershus - 2 år, gjenvalg

styremedlem Rolf Ludvigsen, Larvik og Sandefjord, ett år igjen av perioden

styremedlem Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag, ett år igjen av perioden

4) Nestleder: Velges av Forbundstinget blant de 4 styremedlemmene

Varamedlemmer:
5) 1. varamedlem: Svein Kamfjord,  Askim - 1 år
6) 2. varamedlem: Kristin Harmens Berg, Trøndelagen - 1 år
7) 3. varamedlem: Arild Gundersen, Jæren og Sandnes - 1 år, ny

Kontrollkomité:

8) Jonny Hadland, Jæren og Sandnes - 1 år, ny
9) Hilde Krogedal, Rogaland - 1 år, ny
10) Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal - 1 år, gjenvalg

Revisor:

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

Valgkomité:

13) Svein Clausen, Grenland, ett år igjen av perioden

Valgkomitéen har bestått av:
Svein Clausen, Alf Gunnes og Svein Ødegård
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Påmelding til Forbundstinget
Avholdes lørdag 27. februar 2016
Quality Hotell&Resort, Sarpsborg 
Klokken 10

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, regnskap og arbeidsplan.

Hvis dere ikke allerede har innsendt ovennevnte dokumenter,
skal disse sendes, sammen med påmeldingen av representanten(e),
og må være i hende senest innen tirsdag 16.02.2016.
Dokumenter (årsmelding, regnskap og arbeidsplan)
og påmelding av representant(er) sendes inn pr e-post til:

sekreter@kanin-nkf.net

Ev. papirdokumenter kan sendes 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 det tilsendte Tingdokument til Forbundstinget


