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KANINAVL
Først noen korrigeringer/meldinger
Det gjelder en melding som forhåpentlig
er godt kjent, da den for lengst er spredd
via e-mail, om at oppgitt hotell i LUU-annonsen er stengt, og nytt hotell er: Comfort Hotell Tollboden, tlf. 32 89 10 90.
Så var det Tønsbergs utstillingsannonse i
forrige TK side 21 (den var planlagt som
et samarbeid med fjørfeklubben). Nå er
det oppdaget sykdom på høns, og alle
fjørfeutstillinger frem til jul er stoppet.
Dermed legges denne til Jarlsberg og dyra
leveres fredag 28.11. NB: men avsluttes
lørdag etter premieutdeling. Hoppingen
går lør-/søndag med litt annen rekkefølge: Lørdag: Høyde elite, kroket bane lett
og middels + lengde elite. Start kl. 10.00.
Søndag: Kroket bane vanskelig og elite +
rett bane vanskelig og elite. Start kl. 10.00
Så var det en feil i en poengsum, fra utstilling på Lindeberg Gård, hvor vinnergruppen med hanner i kl A, Dvergvedder hvit
blåøyet fikk 282,5 poeng (ikke 281,5).
Her i denne forordsspalte greide jeg også
i forrige TK å sette inn en bokstavfeil. Det
var når jeg nevnte om havre, og innhold
av vitaminer, hvor jeg nå kan si (forhåpentligvis mer korrekt) at havre har rikt
innhold av E-vitamin, samt noe D, som
den får/opptar fra sola.
Utbrudd av Myxomatose i Danmark
Dessverre er det blitt konstatert myxomatose på kaningårder på Amager. Dette er
en av de verste sykdommer som kan ramme våre kaniner. Danskene har selvsagt
tatt dette meget alvorlig og dermed nedlagt forbud om å arrangere utstillinger og
annet, i ganske mange områder. En får
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Forord:
Bjørn Egeland

bare leve i håpet (som det heter) at ikke
sykdommen får spredning, og at ikke nye
tilfeller av utbrudd oppdages. For dem
som har tilgang på internett, er det hele
tiden oppdatering og annen informasjon
om sykdommen (og mye annet), på:
http://www.kaniner.info
Og når jeg nå har nevnt internett, må jeg
fortelle at jeg for noen uker tilbake var
inne på den beste hjemmeside jeg til nå
har sett! Anbefaler hermed å ta en titt på:
http://hem.passagen.se/affe.hed
Så har jeg selvsagt vært inne på Jæren
Kal’s hjemmesider for lengst, men webmaster Nordvik var da i «startgropen» og
under utviklingen, så jeg kommer med
adressen nå. Jeg vil si dette lover godt, og
medlemsoversikten hvor en kan «klikke
seg inn videre», var jo en god idé . . .
http://home.no.net/jaerenk
Når dette leses er nok påmeldingsfristen
til LUU gått ut. Det jeg kan si om interessen fra «mine trakter» (altså Rogalandsoppdrettere) om å dra til Drammen, dessverre var laber.Vi kommer, men størrelse
på bussen vi reiser i denne gang, er betydelig mindre. Flere hører jeg «klage på
lite dyr å velge i», og de dermed ikke har
så stor interesse av å melde på - «Pelsene
er ikke i orden enda», er en kjent melodi.
Men uansett, jeg håper på en fin og godt
representert LUU, både i antall utstillere,
dyr og et bredt utvalg av raser, og ikke
minst våre «rekrutter» i det offiselle NM
i kaninhopping (håper at den nye kombiklassen får god deltagelse).
Da ønsker jeg dere til slutt en fin høst, og
har dere noe å meddele til TK, er det fint!
3

Månedens oppdretter:

Reidun Pettersen, Herføl
«Utrolig hvor fort
tiden flyr» . . .
Det er snart gått
to år siden jeg
første gang kontaktet Reidun for
å få laget til en
presentasjon her
i TK. - Vel, opptatt
med jobb og
hobby er jo noen
og enhver, men
nå ble vi ferdig:
Tekst: Bjørn Egeland
Foto: Torstein Pettersen

Hvem er så Reidun Pettersen?
Jo, jeg er født og oppvokst i Fredrikstad,
men flyttet til Herføl, som er barndoms-
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hjemmet til min mann, for snart 7 år
siden. Dette er på ei lita øy som tilhører
øygruppa Hvaler utenfor Fredrikstad. Her
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Fra tidlig vår
til sent på
høst har jeg
mine Angora
gående i beitebur og mener også dette
er noe av
grunnen til at
jeg har sunne,
friske og trivelige dyr, sier
Reidun. Kullstørrelsen er
bra og mødrene er gode og
produktive.
Neste skritt er
å få bedre
kvalitet på de
farga dyra

bor det fast 25 mennesker. Men derimot
om sommeren er det nærmere 500 mennesker her (hektisk). Det er stille her om
vinteren altså. Biler er det heller ikke her
ute, og man er avhengig av egen båt eller
en kan ta fergen, som kun tar 10 minutter
ut fra Skjærhallen.
Og Reidun trives her ute på Herføl?
Ja, vi stortrives med dette. Her bor jeg
sammen med mann, tre hunder, katt,
noen høner og kaninene (vår datter ble
ikke med på «lasset» ut her, hun har stiftet
familie med mann og barn i Fredrikstad).
Jeg er utdannet aktivitør, men jobber nå
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med å montere og reparere bunader. Jeg
har innredet mitt eget verksted, som har
navnet Gildeberg Sy- og Strikkestue. Det
er altså montering av bunader som er min
hovedbeskjeftigelse, og på vårparten er
jo dette en meget travel tid, med alt som
skal være ferdig til 17. mai.
Angoraoppdrett og stell av dyra, samt
dens produkter, blir en avveksling i hverdagen, og er dermed en fin og interessant
hobby. Så selv om angoraproduktene blir
mer og mer populære, er det nok langt
igjen (med hensyn til den totale kostnad),
og at dette kan sies å være inntektsbringende. Men, min interesse for ull, fikk jeg

5

da vi fikk vår første hund for 25 år siden,
som var av rasen shetland sheepdog.
Denne hunderase har en fin pels, og jeg
tok vare på det av pels som jeg børstet av
den, med tanke på å få noen til å spinne
denne pelsen for meg. Men det var ikke
så enkelt, så det endte opp med at jeg
gikk på spinnekurs, og dermed begynte
jeg å spinne ulla selv. Siden har vi også
drevet med oppdrett av rasen shetland
sheepdog, men har «trappet ned» både
med avl og utstilling de siste 2-3 åra. Nå
synes jeg dette med angorakaniner er en
kjempefin hobby, som bare blir morsommere og morsommere.
Hvorfor startet du med Angora?
Som nevnt, er jeg jo oppvokst i Fredrikstad, og er dermed «by-jente» og hadde da
ikke anledning til å ha egne dyr å stelle
med. Jeg har alltid vært interessert i dyr,
og også husflid/håndarbeide, og er medlem i Fredrikstad Husflidlag. Så hadde det
seg slik, at her traff jeg Inger Harridsleff
og fikk høre om angorakaninen for første
gang - hmm . . . meget interessant, syntes
jeg. Så kom året 1997, med LU og NKFs
100 års jubileumsutstilling i Kongstenhallen, der tok jeg meg en tur, og fikk jo
da sett på mange forskjellige kaninraser
og ikke minst angorakaninene. Fikk også
snakket en del med jentene på angorastanden der, så dette var noe for meg,
tenkte jeg . . . - men bodde akkurat da på
byggefelt og kunne ikke ha kaniner der.
Men så flytta vi like etter ut her til Herføl
og da tok det ikke lang tid før jeg kjøpte
tre hokaniner av Inger Harridsleff. Dette
var altså sensommeren 1997. Inger lærte
meg det jeg trengte til å begynne med.
Jeg brukte 5 timer på å klippe min første
kanin, og ble nok litt betenkt. Men, «øvelse gjør mester», som det heter, så jeg kom
selvsagt mer og mer inn i «klippekunsten» etter hvert.
Og så ble det avl og oppdrett
Noe avl med angora’ene ble det ikke det6

te første året. Men jeg så fram til å starte
med avl for å få fram noen «smånøster». Så
året etter kjøpte jeg en hanne, og hadde
mitt første kull. Nå ble det jo enda mer
spennende. For tiden har jeg 15 voksne
dyr, og tar fram 5 til 6 kull i året.Vanligvis
gir huene store fine kull på rundt 8 unger.
Selv om det er værhardt her på Herføl, så
har jeg kaninene i utebur hele året (selvsagt bortsett fra når de er nyklippet). De
fleste dyra går i beitebur om sommeren.
Ja, forsåvidt fra tidlig vår og til sent på
høst. Men ellers settes de i vanlige, tradisjonelle bur som står ute, og som gir meg
plass til rundt 20 enkeltdyr. Disse er laget
med halvdel av netting og tre i bunn.
Mine Angora ser ut som de trives med
det, for de er sunne og holder seg friske.
Akkurat nå har jeg minsket betraktelig
ned på min besetning av Dansk Landhøns, slik at nå blir hønsehuset bygget
om til kaninstall som skal gi plass til 12
burrom (skal bli fint å få noen i hus også).
Du synes kaninutstillinger er gøy?
Ja, jeg har vært med på noen bussturer til
LU og LUU, og fikk litt lyst til å stille noen
dyr selv. Var med på utstillinger med et
enkelt dyr noen ganger, og det gikk bra.
Har også deltatt i produktklassen noen
ganger. Men det som er «minuset» når en
skal drive utstilling med Angora, er at det
er «vanskelig» å passe på å klippe dyra slik
at dette passer til den og den utstillingen.
Men når LU skulle være i Østfold hadde
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jeg lyst til å prøve, for da mente jeg selv at
jeg hadde mange fine dyr. Der gikk det
bra, og jeg ble best i rasen, og fikk et dyr
på 95 poeng, og to på 94,5.
- Dette var morsomt! . . .
Disse dyra stammer fra de første dyra jeg
kjøpte av Inger, og er da selvsagt hvite.
Jeg er interessert i Angora i andre farger,
men når det gjelder farga dyr synes jeg
det er vanskelig å finne noen gode eksemplarer innen rasen. Har prøvd i sommer å finne en god hanne til mine hoer,
som jeg har i sort, blå, madagaskar, men
har ikke lykkes. Var i Allingsås og så på
dyra der, det ser ut som det er mere farga
Angora i Sverige. Men så er det dette med
import da, og så dette med hvor egentlig
bra og gode de er som ullprodusenter?
Jeg er også ute etter større og kraftigere
dyr, som da selvsagt vil være en bedre ullprodusent. Synes at en del norske dyr er
i det minste.

Ulla, spinnning og produktene
Jeg spinner all ulla mi selv, og bruker bare
ren angora. Har kjøpt en Ashford elektrisk
rokk, så det går raskere med den, enn en
vanlig rokk. Så denne Ashford’en har jeg
blitt veldig glad i, og kan anbefale den til
andre (men en slik koster nær kr 6000).
Ellers farger jeg også garnet selv, enten
plantefarging eller kjemisk farge. Den ulla
jeg ikke spinner (filtet ull/tova) lager jeg
såler av - dette er faktisk bestselgeren.
Produktene selger jeg på husflidsmesser,
julemesser, kaninutstillinger og gjennom
venner og bekjente.
Jeg har siden starten vært medlem i Fredrikstad Kaf., men for tiden er vi jo få medlemmer og dermed ikke slik virksomhet
i laget som før, så det blir vel gjerne til at
noen av oss går over til Sarpsborg nå.Vi
har vært med der på noen møter og
stands, så håper det kan skape noe mer
«blest» og god aktivitet i angoramiljøet i
Østfold.

Jæren Kaninalslag innbyr til åpen utstilling

Vigrestadhallen, 12.-14. desember
i kl.:

A voksne dyr

-

B ungdyr

-

D hu+kull

-

E fam.gr.

-

G elite.gr.

-

K produkter

Innmelding: på NKFs bedømmelseskort sendes til Svein Ødegård,
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug, poststemplet senest 28.11.03
NB: Kan også leveres på medlemsmøtet på Bryne, mandag 1. des.
Innmeldingsavgift: kr 40 pr ktl.nr. + kr 10 i kl E, sendes Jæren Kal.
ved Odd Harald Hauge, Kåsenv. 15, 4340 Bryne, kto. 3325 32 85708.
Innlev. fredag 12. des. kl 18-21. Vi fôrer med høy+vann, husk vannskål.
Kaninhopping: Kontakt Hilde Krogedal, tlf. 51 42 32 42.
«25-års-Jubileumsfest»: Lørdag kveld - med musikk!
Påmelding innen 1. desember (her må du vera rask!)
For info + overnatting/fest: Svein, tlf. 51 43 89 15 / 959 30 906,
Arild tlf. 992 44 614, Odd Harald tlf. 901 93 547
Åpent lørdag kl 10-17 og søndag kl 11 med premieutdeling kl 15.
Jæren Kal., stiftet 1978
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Velkommen til Vigrestad
og en hyggelig kaninhelg på Jæren!
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Kaninraser

34: Løvehode
Foto: Steen Løvgreen

Etter flere år
med spørsmål
- så skal vi endelig «offentliggjøre» at
Løvehode
kan utstilles i
Norden. Jeg
skal her prøve
å gå inn på
det vesentligste med rasen
(standardbeskrivelse
til å sette inn i
Standarden skal
også trykkes)
Tekst: Bjørn Egeland

«Født» i England
I vel 15 år har historier verset om Løvehode. Selv så jeg her i Sandnes for ca 5 år
siden en såkalt Løvehode i en zoobutikk.
Jeg tolket det da som et slags resultat ut
av krysninger mellom fuchs- og normalpels-anlegg. Det tok heller ikke lang tid
før «maset» begynte, om når tid Løvehode
kunne utstilles i Norge, og hvorfor ikke
«rasen» var godkjent i Nordisk Kaninstandard. Mitt svar da, var at dette er ikke noe
rase, den er ikke godkjent i noe annet
land. Vel, vel, tiden og årene gikk og det

er nok flere oppdrettere verden over som
har arbeidet eller avlet med denne kanin
med en løveliknende manke. Blant engelske oppdrettere har nok iveren vært
størst, og «Lionhead» fikk de godkjent
som rase fra 1. mars 2002. England regnes
dermed som Løvehodens hjemland, og
den standardbeskrivelsen som skal benyttes i Norden, er laget etter den engelske.

Diskusjonene
omkring rasebeskrivelse og om
idealutseende på
en Løvehode vil
nok fortsette
(tror jeg da).
Det bør vel kanskje også komme
en grense for
hvor lang pelslengde som skal
aksepteres på
manken?
8
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Her sitter de da, «utgangspunktet» Hermelin og «sluttresultatet» Løvehode, begge i viltgrå.
Til høyre en jerngrå, som er et ungdyr og da aksepteres også at den har lengre pels på sidene.
Dette virker merkelig ut for meg, men skal visstnok ha noe å gjøre med denne «mutasjonen».
Nå sier jo også avlere at det er mulig å få vekk «skjørtet» ved å krysse inn Hermelin normalpels i noen generasjoner (da burde vel ungdyr og voksne ha samme beskrivelse?)

«Nærmest» Hermelin
Når vi tenker på selve kaninen (ser bort
i fra manken), er det nærliggende å sammenligne Løvehode med Hermelin.
Flere av poengskalaens punkter med
standardens tekstbeskrivelse, viser til alminnelige bestemmelser, og eller de har
egentlig samme beskrivelse som vi finner
hos Hermelin. Jeg vil derfor her gå inn
på det som avviker fra Hermelin, eller
om en skal si; det som skal være spesielt
for Løvehode.
Først ser vi på vekten, - og som ungdyr
på 4 mnd må den ha minimumsvekt på
1,1 kg, og 5 mnd skal den være 1,3 kg.
Som voksen er idealvekten, og 5 poeng,
så er den satt til: 1,31 - 1,7 kg.
(4 poeng; fra 1,11 - 1,3 og 1,71 - 1,9 kg.
Vekt under 1,1 og over 1,91 gir 0 poeng).
Så er det ørene, som skal ha ideallengde
Poengtradrag gis til
voksne dyr med lang
pels hvor den skal ha
normal pels.
- Men, dersom dyret har
overveiende lang pels
over hele kroppen eller
har øredusker, er det
grunnlag for diskkvalifikasjon . . .
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fra 6 til 7 cm, og bæres stivt opprettstående. Ørene (og ellers på kroppen) skal
en Løvehode ha normalpels.
Ører over 7 cm gir poengfradrag og ører
over 8 cm er diskvalifikasjon.
Manken
Det er jo dette som «skaper» selve rasen,
og denne manken skal danne en full sirkel omkring hodet. Manken skal være «Vformet» i nakken, og med pannelokk mellom ørene og hvor pelshårene her henger
framover. Pelshårene i manken skal ha en
lengde på 5 til 8 cm. Den kan også ha
merkbart lengre pels på kinn og bryst.
Ellers har den jo som nevnt normalpels,
men på ungdyr aksepteres det at lengre
pels, eller «skjørt» finnes på sider og bakkropp.Voksne dyr som har lang pels hvor
den skal ha normalpels, får poengtrekk,
samt også hvis det er brudd i manken.
Det er viktig å merke seg at hvis mankens
pelslengde er under 3,5 cm, er det grunnlag for diskvalifikasjon.
Farge og tegning
Kort og godt, så er Løvehode godkjent i
alle de farger og tegninger som er beskrevet/godkjent i Nordisk Kaninstandard.
9

Sykdom i åndedrettsorganene
Forkjølelse og snue hos kaniner

startet vi med å beskrive i forrige TK, og
sa da at dette ville fortsette med artikler
hentet fra dansk TK (det er visstnok høyst
aktuelt da jeg hører det sitter kaniner å nyser på norsk utstillinger?). Første artikkel
her er skrevet av dyrlege Jørgen Larsen,
og hentet fra nr 3/2003:

Min mening om
«forkjølelse» hos kaniner . . .
Først må vi vite, hva vi tenker på, når vi
snakker om «forkjølelse».
- For meg dekker begrepet:
1) Kronisk/kraftig/purulent (betennelseseller pussaktig) utflod i neseborene.
2) Vannet, «lett» utflod i neseborene.
3) «Ulyd / tung pust» i øvre luftvei (kan forekomme ved tørre i nesebor eller i forbindelse med 1 og 2).
Samtidig kan vi dele sykdomstilfellene
opp i:
A) Normal allmentilstand, god appetit/
spiselyst og aktivitet.
B) Påvirket allmentilstand, manglende/
svekket spiselyst.
Årsaker:
Først og fremst er årsaken infeksjon med
bakterier, Pasteurella multocida (som
også kjennes i forbindelse med nysesyke
hos gris).Virus og «mugg» kan også spille
en mindre rolle eller betydelig rolle.
Av det som er nevnt, fremgår det at begrepet «forkjølelse» er av en mangesidig
størrelse, som for å kunne belyses mer
korrekt trenger mange sider av bladet,
men vi velger her her å «forenkle» situasjonen ved å konsentrere oss om tilfellet,
hvor kaninens allmentilstand er god, men
kaninen lider av utflod (vannet eller pussaktig fra neseborene).Vi vil også gå ut fra
at årsaken utelukkende er infeksjon med
bakterier (dette er i mange tilfeller ønske10

tenkning, men «ordens» skyld må vi jo forenkel dette).
Men, la vi også slå fast, at de aller fleste
kaniner fra så å si ALLE besetninger huser
bakterier, og, når de riktige (dårlige) betingelser er til stede, vil det kunne fremkalle sykdom. Med andre ord er det snakk
om en «kamp» mellom bakterienes antall
og evne til å fremkalle sykdom, og på den
andre side kaninens immunforsvar.
Mange faktorer kan her spille inn, eller
være årsak, og her noen vesentlige:
1) Stallklima (rikelig luftskifte «fortynner»
mengden av bakterier i stallen). Korrekt
luftfuktighet og luftkvalitet forbedrer kaninens immunforsvar.
2) Rikelig «omgang» med kaniner fra andre besetninger (kjøp, deltagelse på utstillinger, osv.), bringer «uro» i forholdet mellom smittenivå og immunitet. Transport
og miljøforandringer stresser kaninene.
Tenker da på vinterutstillinger, hvor kaninene kommer fra en kald stall, utsettes for
transport, blandes sammen med andre
oppdretteres kaniner, oppholder seg i et
varmt utstillingslokale i noen dager, hvoretter kaninenes sendes hjem til en kald
stall.
Hva skal vi gjøre, når vi har vært så «uheldige», med at en eller flere av våre kaniner har begynt å nyse? Her settes opp en
inndeling:
A) Produksjonsbesetninger og hobbykaniner for utstillingsaktivitet.
B) Kjælekaniner og hoppekaniner.
For første punkt A’s vedkommende, vil
det først og fremst tenkes på at klinisk angrepne kaniner huser flere bakterier enn
de sunne, slik at først og fremst må de angrepne kaniner isoleres fra de sunne.
Deretter må det nøye overveies, om det
ikke var sunne dyr, som i avls- og prosuksjonsmessig henseende var «nesten like
så gode» som de angrepne dyr.Var de det,
må det så avgjort satses på disse i avlen,
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2003

og så sende de angrepne dyr «ut til høyre»
(for de smaker jo egentlig ganske utmerket). En må også tenke på stallmiljøet kan ventilasjonen forbedres?
Behandling av enkeltdyr, anbefales det å
være tilbakeholden med, spesielt hvis en
tenker på å sette en tilsynelatende «helbredet» kanin tilbake i stallen, til de eventuelt «sunne smittebærere» - så er tilbakefallet sikret.
Hos kjæle- og hoppekaniner er situasjonen en helt annen. Her er dette ofte enkeltdyr fra meget små miljø, og hvor disse
kaniner har meget stor sosial status. Her
er det uakseptabelt at det finnes nysende
kaniner (å fjerne dem er sjeldent aktuelt),
en slik kanin SKAL komme seg igjen, og i
mange tilfeller uten hensyn til det økonomiske forhold. Her kommer vi ikke utenom et antibiotikaforbruk av en viss størrelse, og innsettelse av behandling i tidlig
fase, er av avgjørende betydning for et
godt resultat på lengre sikt. Og allikevel
forekommer tilbakefall ofte, på tross av
Neste artikkel her er skrevet av ikke ukjente Erik Piihl, som delte sine erfaringer med
oss om Hollender, i TK nr 6 i år . . .

Min erfaring
med forkjølede kaniner . . .
Forkjølelse på kaniner må ikke sammenlignes med kaniner som har snue, noe
som mange gjør. Forkjølelse forsvinner
normalt igjen etter kort tid. Det er først,
når forkjølelsen har en varighet på mer
enn en uke, at en skal være oppmerksom
på eventuelt en utvikling til snue.
Når kaninen har «nyst/snuffset» i mer enn
en uke, så skal alarmklokkene begynne å
ringe, da dette kan være en oppstart til
snue. Et nys kan være en begynnelse til
forkjølelse, men kan også være forårsaket
av halm, høy eller bunnstrø, som kan
være støvet. Har halm og høy etter høsting fått noe regn på seg, før den presses
til baller, blir den støvet, også selv om væTidsskrift for Kaninavl - 8.2003

tidlig anvendelse av egnet antibiotika og
lang behandlingstid.
Hvor går så utviklingen?
- Det er ikke tvil om at jeg regner det som
noe «hellig» at kaniner i produksjon til
kjøtt, anvendes med minimale mengder
av antibiotika. Det er en status som må
bevares, slik at vi med god samvittighet
kan presentere kaninkjøtt, f.eks. for den
stigende mengde allergikere som finnes i
samfunnet. Men med den store utvikling
det er innen kjæle- og hoppekaniner, unngår vi ikke en viss mengde med antibiotikaforbruk, på linje med det som anvendes
innen katt- og hundemiljøet. Hva skjer så i
Guds eget land på den annen side av
dammen? Der tenker de ikke på å krige
med Irak alle sammen og hele tiden. Men
her har jeg sett en artikkel hvor det anbefales å behandle kaniner, som lett får luftveislidelse, med antibiotika livsvarig (for å
unngå tilabakefall). Det løper meg kaldt
nedover ryggen å lese om dette!
Jørgen Larsen, dyrlege

foto: Bjørn Egeland

Det er sunne, sykdomsfrie kaniner vi ønsker
oss både hjemme i stallen og utstillingene!

ret har vært godt igjen og det har blitt
gjennomluftet innen pressing. Gammelt
høy og halm samler også til seg støv, og
halm jeg bruker har gjerne liget på loftet i
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flere år, og ved strøing av halm i bura, kan
noen kaniner i en kort tid nyse, men det
er over etter en time eller to.
I min tid som kaninavler, har jeg kun opplevd 2 kaniner i stallen, hvor forkjølelse
har utviklet seg til snue, med begynnende
utflod fra nesen. Disse havnet i fryseren.
Årsaken til dette var for mange dyr i stallen. Den største risiko for å få en forkjølelse, som kan gå over til snue, er en overfylt stall, en kald og fuktig stall, en stall
uten tilgang av frisk luft, eller ammoniakkdamp på grunn av for dårlig rengjøring av bura. De to kaniner som fikk snue
med utflod i nesen, var hunner, som hadde unger. Heldigvis var ungene så gamle
at de klarte seg selv. Ingen av ungene fikk
hverken forkjølelse eller snue, og heller
ikke andre kaniner i stallen. En av de unger, som er tilbake i stallen (etter nevnte
hunner), er nå over 2 år og har ikke noe
antydning av «snufs» (underlig nok har
det alltid vært hunner med unger som
hatt en forkjølelse). En enkelt avlshu, som
er i gang med sin 3. sesong, snorker alltid
fra ungene er ca 3 uker og en uke etter de
er avvent. Det er ikke antydning til noe
forkjølelse eller snue. Hva årsaken kan
være er jeg ute av stand til å svare på. Min
holdning til kaniner med forkjølelse er avslappet. Men en kontroll av kaniner med
forkjølelse, hvor nesen undersøkes daglig
for begynnende utfold, er påkrevd!
Utstillingsdyr: En ting som har undret
meg mest i min tid som utstiller, er at den
behandling vi gir våre utstillingskaniner,
ikke gir forkjølelse/snue. Om vinteren

kan det jo forekomme at en temperaturdifferanse, mellom utstillingslokalet og
transporten/stallen, kan være ca 30 grader, noen ganger kanskje mer. For å forebygge en forkjølelse på de hjemkomne
kaniner, bruker jeg alltid å fylle opp bura
godt med halm, som de kan «kravle» inn i
(det har enda ikke forekommet at noen
dyr har fått d forkjølelse/snue etter en utstilling).
Jeg tror, at ved høy varme, er det større
fare for at kaninene får en forkjølelse.
Tenk på hvordan vi har det med temperatur over 25 grader (vi kan kaste klærne
og ta en dukkert i sjøen, det kan ikke en
kanin).
Medisinsk behandling: Noen avlere nevner ofte medisinsk behandling i forbindelse med forkjølelse/snue. Medisinsk behandling av kaniner er «spill av penger».
Det er kun én kur: Og det er hurtigst ned
i fryseren (den smaker likegodt om den
har snue eller ikke). Medisinsk behandling kan kun forsvares hvis det er tale om
kun en eneste kanin (kjæledyr), men den
må ikke komme ut av stallen etter behandlingen (normalt er der kun én kanin).
Jeg har både sett og hørt om behandling
med rød jod i neseborene. Etter min mening er det dyrplageri (men kuren hjalp).
Til slutt vil jeg si: Det er uakseptabelt å
utstille kaniner med tydelig spor av snue,
da det kan være stor risiko for smitteavgivning. Og unnskyldninger fra en utstiller med at «dette har jeg ikke set» - kjøper
Erik Piihl
jeg ikke.

Påmeldings-/bedømmelseskort:
selges i blokker med 25 kort: kr 75
NB: det er nå egne kort
for raser/varianter med avvikende pelsstruktur
Kontakt: Dagfinn, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingridjoh@online.no
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MIN kanin
- spalten for dere som sender inn bilder og forteller litt om deg og kaninen
Hei! - jeg heter Linn Kolstad
er 14 år og bor i Bærum. Eg tenkte eg
skulle fortelle litt om kaninene mine!
Nå for tiden har jeg tre kaniner, Sofus,
Mira og Sylvester!
Min første kanin, Sofus, fikk jeg i april i
fjor. Eg driver mest med kaninhopping,
men har vært med på en utstilling og
var også nylig med på utstillingen på
Lindeberg Gård, med Sylvester.
Sylvester er den eneste kaninen jeg har
som har hoppeslekt. Både Mira og
Sylvester er fra samme oppdretter, Marit
B. Garden.
Den siste tiden har det ikkje blitt så
mange hoppekonkonkurranser, men det
blir vel flere etter hvert.
Jeg fôrer med Kalle Kaninfôr fra Felleskjøpet. Før kjøpte jeg i dyrebutikk, men
fant fort ut at det var billigere og kjøpe fra
Felleskjøpet, etter at det ble flere enn en
kanin i hagen. I tillegg til pellets får de
frukt (epler) og grønnsaker.

Jeg lufter kaninene mine hver dag, Mira
og Sofus går løs i hagen og lufter seg selv.
Men Sylvester må gå i bånd ennå, for han
stikker ellers av. Det er veldig tydelig at
de liker og være ute og få løpe rundt. Da
er det full fart frem og tilbake og hit og
ditt!
Eg trener kaninene mine en gang i uka
eller litt sjeldnere, med hopping. Det er
Sylvester som har vist mest talent innenfor hopping! Sofus snuser så mye, så han
har endte på nesten siste plass på alle
hoppekonkonkurransene han har vært
på. Men han hopper veldig høyt, han har
hoppa oppå bordet vårt noen ganger!
Han vet hva han vil!
Mira er ennå bare 2 mnd., så hun har ikkje prøvd seg på hoppebanen ennå, men
hun skal nok prøve seg om ikke så lenge.
Jeg har en hjemmeside og hvor det står
om kaninene mine:
http://home.c2i.net/kaniner
Hvis noen vil ta en titt innom siden min!

Alle 3 kaninene mine bor ute i hjemmelagde bur. Og om sommeren har jeg et
beitebur som de bytter på og stå i.
Mira

Sofus

Sylvester
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2003
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Pål-Eirik Iversen
Vi skriver nå oktober, snøen kan være her
når som helst, den kom på disse tider i
fjor og ble liggende, men det er fortsatt
mye grønt å høste utendørs.
Vi har såvidt hatt kuldegrader, men solsikkene har klart seg enda. Fortsatt har
jeg stående ute både solsikker, jordskokk
og fôrmargkål som benyttes nesten daglig nå, bare jeg rekker å komme meg ut
å høstet inn før mørket senker seg. Fortsatt er det også rikelig med villbringebærkvist som står like grønn og frodig.
Sortering av utstillingsdyra
Det tynnes ut for hver uke i ungdyrburene nå. Disse står jo plassert utendørs
mer elller mindre uten tak over. Men verre er det med lysforholdene nå i høstmørket, og regner og blåser det i tillegg, ja da
blir det så guffent, at ønske om å få dyra
til innestallen blir nokså påtrengende.
- Men der er det skikkelig «kamp» om
plassene, for det er ikke mer enn 25 som
kommer dit. Noen kommer riktignok fra
ungdyrbura og over til første etasje i garasjen, men opp til "det aller helligste" i
annen etasje, dit kommer bare de som
blir plukket ut som utstillingsdyr for kommende sesong. Så langt er det kommet
5 dyr dit, men i løpet av måneden er forhåpentligvis stallen full.
- En liten test av kvaliteten på årets produksjon fikk jeg på vår utstilling siste
helg i august. Jeg stilte med 8 stk på 4
mnd, 6 fikk 94p,1 fikk 95p og en fikk 95,5
p. Det lover jo bra. Jeg var heldig med at
pelskvaliteten var på topp akkurat på den
tida, ellers er det mye dårlig pels i perioden 4 til 6 mnd, og det blir jo største del
av dyra nå i høst. Hvorvidt det blir noen
kandidater til kommende LUU, er jeg veldig usikker på i skrivende stund, 2 uker
før påmeldingsfristen går ut . . .
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- Fortsatt går det bra med hunner som går
sammen, selv om de nå er blitt snart blir
6 mnd. Riktignok går de bare 2 og 2, men
de har gått sammen hele livet, og ser ut til
å trives i hverandres selskap. - De som går
ute i nettingbur nå, får et stadig påfyll av
tørr halm å gå på, en veldig praktisk løsning fordi all gjødsel faller rett igjennom
etterhvert som dyra beveger seg, eller jeg
rister litt i halmen en gang i blant.
Innavl - ikke noe å frykte
Sorteringskriteriene er mange på fargede
og tegnede dyr. Som jeg skrev forrige
gang er kropp og presentasjon første betingelse. Deretter må det grundigere studier til for å se på detaljer som; hvite hår,
tanhår på rygg og ører, tegningens farge
og tegning forøvrig.
Flere av dyra som nå plukkes ut til kommende utstillingssesong ender også gjerne opp som en eller flere avlsdyr neste
år, noe en også må ha i bakhodet med tanke på de områdene en ønsker å forbedre
ved senere avl. Ofte kommer en ikke da
utenom en viss grad av innavl. Mange har
en ubegrunnet frykt for å bedrive innavl,
det kan være etiske prinsipper, men også
frykten for at innavl skal slå ut i en masse
skavanker av ulike slag. I det store og
hele må en se helt bort i fra dette. Min
erfaring er at de beste dyra er kommet
som følge av nettopp innavl. Slik ser det
også ut i år. En søskenparring har resultert så langt i veldig bra dyr.
Riktignok er det slik at de iboende egenskapene kommer forsterkende frem ved
innavl, men hvem kan si alle dyr automatisk er bærere av en masse gener for
degenerering? - Den danske forfatteren,
J.Trøst Jørgensen, skrev en rekke utmerkede bøker om kaninavl på slutten av
1960-tallet, som desverre ikke er å få tak
i lenger. Han skriver at han i 18 generaTidsskrift for Kaninavl - 8.2003

sjoner på rad avlet bevisst på innavl, uten
å oppleve det minste tegn til redusert
vekst eller andre abnomiteter. I den 19.
generasjonen fikk han i et kull en unge
som var lam i forbena. Men om dette skyldes innavl, eller det hadde oppstått ved
en tilfeldighet uansett, er det nærmest
umulig å få noe svar på.
De dyra som sorteres fra blir som regel
slaktet. Jeg slakter selv og benytter til
dette et slaktestativ som er tillaget spesielt for kaniner. Etter avlivning henges
dyra opp i hasene, slik at de kan svinges
rundt ved flåing, osv. Til avlivningen fikk
jeg i fjor tak i en form for «slaktemaske»
som er mye benyttet i Tyskland (se bildet). "Finito", som den heter, er å få kjøpt
fra ulike leverandører av utstyr til tyske
oppdrettere (koster ca kr 300), gå f.eks.
inn å se på www.breker.de. "Finito" er 20
cm lang, hvor et håndtak spennes ut, og
en kraftig splint slår inn i skallen på dyra,
som da dør momentant. Dette er et alternativ til slaktemaske med ammunisjon.

«Finito»

- I fjor besøkte jeg en dansk rexoppdretter som fortalte meg om en for meg ny
og svært effektiv måte å slakte på uten å
måtte sprette buken og ta ut innvollene.
Etter at dyra er avlivet, hengt opp i stativet og flådd, tas de 2 ryggfiletene ut
med en sylskarp kniv ved å snitte øverst
fra lårene og nedover langs ryggraden.
Deretter skjæres lår/bakben, samt forben
løs fra skrotten, og resten kastes. Dermed
har du; 2 fine ryggfileter uten ben, 2 lår
og forben ferdig oppdelt, uten å ha brukt
tid på å sprette buken og ta ut «innmat».
Strø og annet må nå i hus
Forrige innlegg handlet bl.a. om flueplaTidsskrift for Kaninavl - 8.2003

gen, hvor jeg anbefalte Alficron. Fluene er
borte nå, nå er det andre plager som kan
oppstå, nemlig mus og rotter. Sistnevnte
uhyrer er heldigvis aldri sett på vår eiendom, men skogmusa har en veldig lei tendens til å gå i hus om høsten. Denne må
kverkes så fort som mulig. Ei mus som
hopper mellom kraftfôrkoppene kan
være kilden til mye elendighet. For å unngå at musa sprer med seg gift, bruker jeg
derfor kun feller. Nå om dagen går det
ikke en dag uten at det ikke er mus i
fellene, men det tar da heldigvis slutt
etterhvert.
Det er mangt og meget som skal bringes
i hus før vinteren kommer, hos meg inkluderer dette også strø, dvs. kutter/sagflis.
Før brukte jeg og reise rundt til ulike sag
og høvlerier for å skuffe flis inn i sekker
og samle opp for vinteren. Nå er det heldigvis blitt lettere. Det er flere produsenter av ferdig pressede og pakkede flisballer, men disse koster penger, og ikke er de
spesielt drøye heller. På Hadeland (ca 5
mil fra der jeg bor), er det et almenningssagbruk som produserer egen flis og som
presses og pakkes i ekstra store sorte avfallssekker. Disse er veldig drøye, og koster dessuten ikke mer enn det en må gi
for mindre flisballer hos fôrleverandørene. Med det forbruket jeg har vinterstid
til ca 25 bur, rekker en slik sekk nokså
nøyaktig i 1 mnd. I Land Roveren min får
jeg pakket inn 6 slike sekker, og dermed
har jeg flis til langt utpå våren, ettersom
antall av dyr reduseres betraktelig etter
utløpet av februar og LU.
Apropo forberedelser til utstillinger; i et
tysk tidsskrift leste jeg en artikkel i fjor
om at en del av forberdelsene også var å
venne dyra til å sitte i transportkassene.
En skulle altså ikke bare "stappe" dyra rett
ned i kassene på avreisedagen, men gradvis venne dyra til å sitte ned i kassene i
dagene før utstillingen. Hvor mange er
det som har tenkt på det?
Med vennlig hilsen Pål-Eirik
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NKFs
leder
har
ordet

. . .

Kaniner og forskning
Interessen for kaniner er selvsagt på
langt nær knyttet opp kun mot Norges
Kaninavlsforbund og oppdrett/avl/hopping/utstilling av kaniner. For eksempel
så gjorde jeg et søk på www.google.com
tidligere i denne måneden for å se hvor
mange treff jeg fikk på ”rabbit” og kanin,
og fikk henholdsvis 4 860 000 og 13 100
treff. Ved litt kryss-søking med det sistnevnte søkeord, fant jeg fort ut at det
kun var et fåtall av disse treffene som var
relatert til NKF, langt flere i humoristiske
sammenhenger, men også i mange mer
seriøse forbindelser. Noe jeg
fant på dette
søket var en
litt artig sak
– er dette en
and eller en
kanin?
Overskriften: «Krysset kanin og menneske - fikk stamcelle», var noe jeg leste på
www.forskning.no her om dagen, en artikkel skrevet av K. Straumsheim Grønli.
Dette måtte jeg bare sjekke nærmere. Det
viser seg at ”kinesiske forskere hevder å
ha skapt menneskelige stamceller ved å
spleise celler fra voksne mennesker med
kanineggceller uten kjerne – en form for
kloning.”
En kan stille mange spørsmål i den forbindelse, hva er hensikten? Er dette etisk
forsvarlig? etc. Hensikten her er å produsere nye stamceller. Dette er celler som
kan brukes til alt mulig i betydningen at
de kan dele seg og bli til en hvilken som
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helst celletype i kroppen. Etter at cellene
er produsert kan de føres inn i pasienter
og på den måten brukes i behandling av
sykdom, en person med hjerneslag kan få
nye hjerneceller og en med skader på
milten kan få nye miltceller osv. En tror at
behandlingsformer med stamceller kan
ha meget stor betydning i behandling av
til uhelbredelige sykdommer.
Det er kjensgjerning at et befruktet egg
som kan gi forskerne en uendelig lang
linje av stamceller. En kan kjøpe celler fra
slike linjer, og i følge denne artikkelen
skal det offisielt finnes over 60 av dem.
Norge er av de landene som ikke tillater
det å dyrke embryonale celler selv eller
bruke stamceller fra cellelinjer som har
blitt dyrket frem fra menneskelige embryo. Det er altså her resultatene fra de
kinesiske forskerne kommer inn:
”Målet er å skape nye kilder til embryoniske stamceller til forskningsformål
og etter hvert til medisinsk behandling.”
Det hører med til historien at forskningsresultatene har fått blandet mottagelse:
”Arbeidet har blitt beskrevet som et viktig fremskritt, mistenkt for ikke å være
vitenskapelig nok, og sensasjonalisert
som en bisarr blanding av menneske og
dyr.” Folk som er medlem av NKF er vel
stort sett ikke involvert i sånn type forskning, men jeg tenkte det var greit å komme med en lite annen type innspill – kanskje vekke litt debatt, etisk refleksjon etc.
Webmaster til NKFs hjemmesider
Dette er blitt nevnt (og annonsert) før,
men jeg prøver en gang til – NKF skulle
så inderlig gjerne hatt en person til å ta
over jobben som webmaster. Det finnes
jo etter hvert en del lokalforeninger som
har laget sine egne hjemmesider, kanskje
en av de som står bak disse kunne tenke
seg en slik jobb?
Standardendringer og LUU
Planen er at opptrykk av ark til å sette
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inn i Standarden (med nye raser), blir lagt
ut på forbundsstyrets stand i forbindelse
med LUU. Vi har hatt problemer med å
skaffe bilder, og særlig et godt bilde av
Løvehode, men håper nå å ha lykkes i
det, og regner derfor med at det meste
vil være klart til da.
Og vi nærmer oss sterkt tiden for en ny

landsutstilling for ungdyr og NM kaninhopping, denne gang i Drammen, nærmere bestemt på travbanen. Foreningen
der har vært særs aktive når det gjelder å
arrangere landsutstillinger, noe NKF selvsagt er meget takknemlige for. Håper og
tror at dette blir en flott utstilling med
mange dyr og mye publikum.

Forbundstinget 2004
avholdes i Skien, fredag 27. fabruar, klokken 19.00.
Saker som ønskes behandlet, sendes innen 31.12.03,
til: Petit Grafisk, Sjøv. 34, 4315 Sandnes.
Forbundsstyret minner foreningene om:
Interesserte arrangører til Landsutstillinger
melder seg snarlig

Askim og omegn Kaninavlsforening
ønsker velkommen til utstilling i Spillehallen

Momarken

5. - 7. desember

er åpen for alle medlemmer i NKF og det kan stilles i

klassene: A voksne dyr - B ungdyr - K produkter
Innmeldingsavgift: kr 40,- pr kanin / ktl.nr
Innmelding på NKFs dobble bed.kort, sendes til:
Harald Frorud, Elgvn. 13, 1816 Skiptvet (tlf. 69 80 97 79)
Poststemplet senest 24.11.03
Avgifter på alle påmeldte dyr betales til Kjell Jørgenrud
ved innlevering av dyra fredag 5. des. fra kl 18 til 21.
For mer utstillingsinfo: Johnny Lyshaug, tlf. 69 92 05 25
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2003
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Sommerminner fra Jæren Kal.
I slutten på mai fikk vi vist oss fram på
Jærdagene på Bryne stadion.Vi rigget opp
36 bur, hvor vi kunne presentere et godt
utvalg i raser og varianter, samt at vi hadde noen dyr for salg. Standen ble plassert
under tribunen og var i sammen Bondeungdomslaget, hvor disse viste fram gris,
sau, geiter, høylandsfe og hester. Mange
besøkende og ikke minst ungene syntes
det var stor stas å få klappe en Fransk
Vedder.
Søndag 15. juni var der igjen klart for
årets grilltur til Hodne (i år fikk vi langveisfarende gjester fra haugalandet).
Været var ikke helt på vår side, så noen
fant fram paraplyene. På menyen sto det
også denne gang kaninkjøtt. For, noen fra
Rogalandslaget sa de ikke ville komme
hvis det bare blei pølser på grillen! Odd
Harald var grillmester. En takk til Arild N.

som tok de besøkende med seg videre på
stallvisitt, noe som de satt stor pris på.
Fra 29.-31. august var det Varhaugmessa.
Her var det ønske om at vi skulle ha hoppeoppvisning, og også ha hele dyreteltet.
Vi hadde ponni med føll, geiter, ender, kalkuner, høner og kyllinger, og selvsagt
mange kaniner. Selv om vi har vært her nå
i flere år, er det fortsatt mange som besøker oss, for særlig ungene synes det er
«kjempekuuuuult» med kaniner. Det hjelper å ta kaninene ut, for det er jo et syn å
se ei Belgisk Kjempe i bånd! På Varhaugmessa er det jo mye dyr representert, kyr
og kalver, politihundoppvisning, gjeterhundoppvisning, og til slutt skal det blant
dyra kåres «Miss Jæren». Kaninhoppinga
fikk mye oppmerksomhet, og det kjekke
er nå at nye ungdommer har vist sin interesse, så jeg håper at vi blir enda flere i
Hilde K.
tiden som kommer.

Til venstre:
«Grillmester»
Odd Harald
som hadde
det hett og
travelt rundt
grillen.
Og til høyre:
«Eg ska ikje
ha pylsa, eg
ska ha
kaninkjød»,
prøver Olav å
forklare til
grillmesteren
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Til styret i hoppegruppene: Gavepremier mottas med takk!
Etter å ha vært på flere LUU og LU’er, har
jeg sett at flere av premiene til utstillerne
er gavepremier gitt av avlslagene. Dermed oppfordrer jeg hoppegruppene om
å gjøre det samme, og selvsagt spesielt
gjelder jo dette for de grupper og lag som
har deltagere som er med i hoppingen
under LUU.Vi som har ansvar for premier
og utdeling, mener det hadde vært fint
med noen flere premier (særlig i høyde
og lengde, hvor det er mange som star-

«litt foto-sveip . . .»
Under: Hoppeterning i Sarpsborg Kaf.

ter). En gavepremie er med på å hjelpe
oss i et allerede stramt budsjett. Et tips er
at det kanskje i hoppegruppas distrikt er
noe spesielt som blir laget med tilknytning til stedet, og slike premier vil jo være
et fint minne for den som vinner de . . .
- «då ska eg finna någe ifra jæren (kanskje
Figgjo), å eg håbe at fleire elle oss i Jæren
tege denne udfordringå!»
hilsen fra Hilde, kasserer i NKHF
Trener Tor Arve til
kombiklassen til
LUU - mon tro?

Utstillingsoversikt 2003/2004:
LUU-2003: 1.-2. nov.: Drammen
annonse i TK nr 7 side 7

21.-23. nov.: Trøndelagen/Tr.gruppa
annonse i TK nr 7 side 11

28.-30. november: Tønsberg
annonse i TK nr 7 side 21

28.-30. november: Eidsvoll
annonse i TK nr 7 side 15

6.- 7. desember: Askim
annonse i dette TK side 17
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12.-14. desember: Jæren
annonse i dette TK side 7

10.-11. januar: Drammen
10.-11. januar: Rogaland
17. januar: Oslo&Akershus, fylkes.
24.-25. januar: Østfold Avlslag
24.-25. januar: Nord-Trøndelag
LU-2004: 26.-29. februar: Skien
(arr.: Grenland / Larvik&Sandefjord / Sørlandet)
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D. Johansen Husdyrutstyr tilbyr:
B. Børresen: Husdyrliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 357,00
Åke Johansson: Kaniner for alla . . . . . . . . . . . . . . kr 157,50
Åke Johansson: Min første kanin . . . . . . . . . . . . . kr 42,00
Åke Johansson: «Pelsen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 94,50
Monika Wegler: Min kanin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 157,50
Monika Wegler: Kaniner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
Monika Wegler: Dvergkaniner. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
F. Wanning: Boken om Vedderkaniner. . . . . . . . . . kr 115,50
Erling Balle: Angorakaniner . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 199,50
Olsson/Rebert: Fargeavl (Angora+andre) . . . . . . . kr 94,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . . . . . . . kr 33,60
Stjerneskålen, stor, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 25,20
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . kr 21,00
Jokerskålen (flere farger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00
Vippeskålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,40
Drikkenippel, med T-kryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,60
DrikkeskåI-automat, Rodari . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,60
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,80
Drikkeflasker, 3 dl, 6 dl . . . . . . . . . fra kr 26,25 til kr 29,40
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,65
Plast-utløp for 8 mm slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,25
Utløp med krane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,90
Vannslange, 8 mm, svart, pr meter . . . . . . . . . . . . . kr 4,20
T-stykke / Kryss / Ende., til 8 mm slange, pr stk kr 4,20
Vanntank, 5 liter, med utløp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 114,45
Vanntank, 6 liter, med løst utløp . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,60
Skipperbur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr 136,50
Kaninbur . . . . . . str. fra 60 til 116 cm, fra kr 288,75 til 682,50
Spray-flaske mot midd/uttøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,25
Burlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,20
Sytang for netting, manuell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 168,00
Syringer for netting, pr kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 78,75
Tang for klipping av klør . . . . . . . . . fra kr 68,25 til kr 76,65
Avbiter-tang (meget bra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 183,75
NB: I tillegg 24% MVA, ikke bøker. Mye utstyr til fjørfe/fugler. Vi sender katalog.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 5000. Alle bestillinger blir sendt i oppkrav.
Kjøp under kr 100,- + kr 25,- i gebyr. Ved kjøp varer kr 1.500,-, gis 10% rabatt.

Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Ingrid og Dagfinn Johansen e-mail: ingrjoh2@online.no
Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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MÅNEDENS KANINHOPPETIPS - Forberedelse til konkurranser:
Mange hoppere er overrasket over at
kaninen deres hopper dårligere på konkurranser enn hjemme i hagen. Dette kan
selvsagt ha flere forklaringer, men først
og fremst er det viktig at fører og kanin
føler seg komfortable med situasjonen.
Kaninen trenger en del konkurranseerfaring før man kan regne med at den hevder seg i noen særlig grad.
Man ser imidlertid at en erfaren fører bruker mye kortere tid på å trene opp nye
kaniner enn ferske førere gjør. Det henger sammen med at føreren har erfaring og
trygghet på hoppebanen.
Konklusjonen på dette er at det er lurt
for både fører og kanin å delta i konkurranser for å få erfaring, uansett hvordan
resultatet blir. Etter hvert vil du høste
fruktene av din innsats!
En viktig nybegynnerfeil i konkurransesammenheng, er at man nærmest sliter ut
kaninen før det virkelig gjelder. Man ser
stadig ferske førere som bruker masse tid
og energi på oppvarmingsbanen både før

og under løpet. Resultatet av dette er at
både fører og kanin er slitne under selve
konkurransen, og at de på langt nær presterer så godt som de ellers kunne ha
gjort. Under konkurranser skal man helst
kun varme opp litt, og ellers lade opp så
godt som mulig. For mye kos for kaninen
rett før et løp har for øvrig lett for å føre
til at den blir ukonsentrert, snusete og i
verste fall brunstig.
La kaninen sitte i reiseburet etter oppvarmingen og frem til løpet begynner, og gi
den heller masse kos etter fullført løp.
Jevn trening er alltid best dersom man
vil oppnå resultater.
Ukentlig trening med hinder og kondisjonstrening hjemme uten hinder er den
beste forberedelsen til konkurranser.
Dessuten: Pokaler, «heder og ære» er ikke
det viktigste. - Hvis du og kaninen din
har det trivelig sammen med hverandre
og andre hoppere, vil ganske sikkert resultatene komme etter hvert uansett.
Hilsen Torild Rosenvinge

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
En OPPDRETTER-ANNONSE
koster kr 435,- og vil da stå inne i et helt
år - og vil også bli lagt ut på NKFs
hjemmeside: www.kanin-nkf.net
Ring 51 63 13 11 / e-post: poppy@colorprint.no

Dal's Kaninoppdrett Monica Innerdal/Cathrine Mæhle
Brekklykkjo 8 - 6610 Øksendal
Tlf. 71 69 04 48 / 911 07 616 / 481 29 799
Fransk Vedder, Dvergvedder, Rex,
Løvehode - Stambokblad og øremerket

Audun Holt
Bergbyv. 21, 1730 Ise - Tlf. 69148914
Mob. 91587980 audunholt@tiscali.no
Rex i: blå zobel, blå, dalmatiner, chinchilla,
svart og castor

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
Dvergvedder hvit blåøyd + viltgrå
Hermelin hvit blåøyd og løvehode

Per Bjarte Ludviksen
Blindheim - 6230 Sykkylven
tlf. 70253944 - 48113366 moreloft@frisurf.no
Trønder - Beveren blå
e. dei beste i landet, m/stamb. kun reg. foreldre

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 94 54 94 - mob. 951 72 659
Belgisk Kjempe
viltgrå og jerngrå
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Stian Græsmo
Høgbergveien 9
2436 Våler
Tlf.: 975 87 656
Hermelin i white/sort og hvit blåøyd

Brynhild Bremer Viken
Tødås, 7863 Overhalla
e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600
Rex i castor og blå - Angora

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
Liten Sølv

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69
Angora, voksne/unger i flere farger
Rex - Tan

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøveien 90, 5179 Godvik
Tlf. 55 26 44 01 - mobil: 970 84 398
e-post: helge.andersen@c2i.net
Beveren - Rex - Dvergvedder - Hermelin fl. farger

Erik Arntzen
Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva
Tlf. mob. 901 28 261
E-mail: erik.arntzen@equivalence.net
Alaska - Liten Chinchilla

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36
Belgisk kjempe blå, hvit, jerngrå
Fransk Vedder jerngrå, blå, sort/hvit
Engelsk Vedder mad. / kappetegn.madagaskar

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen - Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red
Angora - Dvergvedder
Hermelin hvit rødøyet

Reidun Pettersen
1690 Herføl
Tlf. 69 37 88 67 - Mobil 958 10 325
e-post: thorstpe@online.no
Angora hvit + div. farger - Angoraprodukter

Anne Mette Letnes/Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng
Tlf. 33 19 32 68 / e-post: aletnes@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå
Høy til lave priser

Bodil og Odd Einar Lundervold
Pb. 100, 7601 Levanger. Tlf. 911 90 945
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund
e-post: oddelund@online.no
Rex: Blå, Dalmatiner

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly,
3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95
Blå Wiener - Wiener hvit (stor)

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes
Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
Øremerkede m/stambokblad

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy
Tlf. 57 73 14 08 - 946 43 429
Alaska - Thyringer
Dvergvedder

Fine TRØNDER-kaniner
Henv. til: Mildrid Konstad
5745 Aurland
Tlf. 971 46 376
Alle selges med stamtavle

June K. Årøe
2054 Mogreina
Tlf. mobil 924 99 637
Hjemmeside: www.solbakken.vze.com
Rex i castor og chinchilla
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund
Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit

Emma Nordberg
Salangsv., 9360 Bardu.Tlf. 77185160 / 41462056
e-mail: ekanin@start.no
hjemmeside: http://home.no.net/ekanin
Dvergvedder i gul/svart japanertegning

Monica Moen / Eli Mette Ørsal
6650 Surnadal. e-mail: eli_mette@hotmail.com
Tlf: 71660141 / 71662031 / 41571278 / 90566224
Belgisk Kjempe, Fransk Vedder, Rex,
Angora, Belgisk Hare, Hermelin I flere farger

Silje/Sølvi Lysfjord
Beverv. 2, 1914 Y. Enebakk. Tlf. 64 92 51 31
mobil 971 73 190, e-post: slysfjord@yahoo.com
Dvergvedder: hvit blåøyd, white i svart, white i
blå. http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Marianne Nilsen Myki
Tønset gård, 2340 Løten
Tlf. 62 59 35 98 / 926 37 194
e-post: post@angora.no
Angora til ullprod.+UII/produkter - Klipping

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger
Tlf. 51 88 05 84 - mob. 41515950
E-post: olav@melings.no
Hermelin i blå og brun zobel og russertegn.

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv - BIå Wiener
Wiener hvit

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås
Tlf. 72 43 52 80 / 979 87 611
Rex - Dvergvedder - Hermelin
alle rasene i flere fargevarianter

Ullmottak Angora
henv.: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka
Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Meinert Helland
5939 Sletta
Tlf. 56 37 33 50
e-post: meinert@tiscali.no
Blå Wiener, Stor Havana, Thyringer

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 13 63. e-p: asbjgr@online.no
Beveren blå - Dvergvedder viltgrå
Hermelin hvit rødøyet

Bjørn Egeland
Frøyervn. 46, 4328 Sandnes
Tlf. 51 63 13 11, 51 62 17 48, 970 66 450
e-post: poppy@colorprint.no
Tan

Njell Kulbrandstad
Postboks 57, 7231 Lundamo
Tlf. 72 85 47 63
Trønder
Thyringer

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal
Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel
Hermelin white i svart og blå

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf. 51 42 78 03 - mob. 907 63 767
E-post: rohoey@frisurf.no
Rex i castor og chinchilla

Arild og Raymond Netland
Grønnliveien 12, 4020 Stavanger
Tlf. 51881414 / 91639782 e-post: anetland@statoil.com
Farge-dverger/Hermelin i: hotot, hollender, brun
zobel&white, chinchilla, white, svart og «Otter»
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KANINHOPPING:
Dommerkurs og konkurranser
9 deltakere hadde satt av helgen 20. og
21. september til å delta på dommerkurs
for kaninhopping, som har vært etterspurt lenge. Nå tok Tønsberg initiativet til
et slikt kurs i ”Dommerbua” på Jarlsberg.
Deltakerne kom fra Eidsvoll,Askim, MidtTelemark og Tønsberg. Kurset bestod av
teori og praksis. Det var passe mange deltakere, og de fleste fikk anledning til å aspirantdømme litt i tillegg til den rene teoriopplæring. Undertegnede var kursholder, og vi fikk i gang spennende samtaler
bl.a. rundt dommerens rolle og hvorfor
man holder på med kaninhopping.
Reglementet ble grundig gjennomgått.
Alle deltakerne viste at de har god oversikt over reglene. De fikk med seg aspirantkort og skal nå i gang med aspirantdømming. Vi regner med at de første vil
være klare til å få dommerlisens innen utgangen av året. Viktig er dette for MidtTelemark,Askim og Eidsvoll, som har vært
uten egne dommere. Snart vil klubbene
være ”selvforsynt” med dommere, og kan
invitere til offisielle konkurranser, noe
som er bra for hele kaninhoppemiljøet.
Først og fremst er dette flott for medlemmene i den aktuelle klubb, i tillegg er det
mange som synes det er hyggelig å reise
rundt på konkurranser. Parallelt med
dommerkurset ble det arrangert konkurranser. Her var Charlotte Svingen, Tonje
Vonstad og Siw Hauge dommere. På noen
av konkurransene fikk dommeraspirantene slippe til under veiledning.
Resultatlisten viser nok en gang meget
høyt nivå. Spesielt hyggelig var det at vi
fikk 4 nye elitekaniner: Brita Vonstad og
Skogbakkens Blue Star fikk sin 5 pinne i
rett bane vanskelig, og rykket dermed
opp i elite i denne gren. Hedvig Rosenvinge og Skogbakkens Junior fikk sin 5.
pinne i kroket bane vanskelig og ble elite
her. I lengde var det to som klarte elitekravet: Kristin Bergan og Lizett og Hedvig
Rosenvinge og Skogbakkens Willy. Torild, ref.
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Rett bane lett (28 starter, 6 pinner)
1. Liv Hauge og Snoopy, Tønsberg (0+0)
2. Aina Magnus og Idefix, Tønsberg (0+0)
3. Hanne Mæhlum og Non Stop, Tønsberg (0+0)
4. Pernille Moskvil og Lisbodals Tab X-tra, Tønsb. (0+0)
5. Kristin Bergan og Sigurd, Tønsberg (0+0)
6. Heidi Vonstad og Silkesvarten, Tønsberg (1+0)
7. Svante Walther og Sunshines Texas, Tønsberg (1+0)
8. Kristine Lilleås og Patrick, Tønsberg (1+0)
9. Camilla Venger og Saddam, Eidsvoll (1+0)
10. Anja andresen og Pepito, Askim (1+0)
11. Anette Jahre og Minikanini, Tønsberg (1+0)
12. Odd A. O. Nannerud og Sony, M.Telemark (1+0)
13. Kristin Bergan og Black Demon, Tønsberg (1+0)
14. Eline Borge Johansen og Snurre, Drammen (0+1)
15. Anja Andresen og Liagardens Lurifaks, Askim (0+1)
16. Pernille Moskvil og Snutte Sprett, Tønsberg (1+0)
17. Liv Hauge og Mario, Tønsberg (1+0)
18. Elisabeth Guttormsen og Pål, Tønsberg (1+1)
Rett bane middels (18 starter, 4 pinner)
1. Selma Tandberg og Skogbakken’s Hetty, Tønsb. (0+0)
2. Pernille Moskvil og Lineas Blowing Leaf, Tønsb. (0+0)
3. Selma Tandberg og Rikki Turboline, Tønsberg (2+0)
4. Nora Paulsen og Micki, Tønsberg (0+2)
5. Gro E.. O. Nannerud og Ch. Julie, M.Telemark (1+1)
6. Elise Dahl Godø og Ludde Lurifaks, Tønsberg (2+0)
7. Hanne Mæhlum og Miramiss, Tønsberg (2+0)
8. Elisabeth Guttormsen og April, Tønsberg (1+1)
Rett bane vanskelig (18 starter, 4 pinner)
1. Hedvig Rosenvinge og Crazy Flower, Tønsberg (0+0)
2. Brita Vonstad og Skogbakken’s Blue Star, Tøn. (1+0)
3. Lene Kapstad og Dragsjøens Golden Angel, As (1+0)
4. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Willy, Tø (1+0)
5. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Fluffy, Tø (1+1)
6. Anja Andresen og Kvernt. Little Ryan Thunderst. (1+1)
7. Silja Brastad og Bjørndalens Lightning Flash, T. (1+1)
Slalåm middels åpen (32 starter)
1. Elisabeth Guttormsen og Pål, Tønsberg (0+0)
2. Pernille Moskvil og Vearlias Sweetest Thing, Tø (0+0)
3. Anja Andresen og Kvernt. Little Ryan Thunderst. (0+0)
4. Gro Nannerud og Ch. Julie, M.Telemark (0+0)
5. Selma Tandberg og Skogbakken’s Hetty, Tøn. (0+0)
6. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken Willy, Tøn. (0+0)
7. Charlene Christiansen og Sofus, Tønsberg (0+0)
8. Odd A. O. Nannerud og Sofia, M.Telemark (0+1)
9. Brita Vonstad og Skogbakken’s Blue Star, Tøn. (1+0)
10. Selma Tandberg og Rikki Turboline, Tønsberg (1+0)
Kroket bane lett (29 starter, 7 pinner)
1. Selma Tandberg og Skogbakken’s Hetty, Tøns. (0+0)
2. Selma Tandberg og Rikki Turboline, Tønsberg (0+0)
3. Odd A. O. Nannerud og Sony, M.Telemark (0+0)
4. Hanne Mæhlum og Non Stop, Tønsberg (0+0)
5. Camilla Venger og Rufus, Eidsvoll (0+0)
6. Charlotte Svingen og Galadriel, Tønsberg (0+0)
7. Kristin Bergan og Black Demon, Tønsberg (0+0)
Kroket bane middels (14 starter, 3 pinner)
1. Svante Walther og Skogbakken’s Nusse, Tøn. (0+0)
2. Gro E.. O. Nannerud og Ch. Julie, M.Telemark (0+0)
3. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Willy, Tø. (1+0)
Kroket bane vanskelig (10 starter, 2 pinner)
1. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Junior, T. (0+0)
Lengde åpen, ikke elite (17 starter)
1. Kristin Bergan og Lizett, Tønsberg 160 cm
2. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Willy, 160 cm
3. Brita Vonstad og Skogbakken’s Blue Star, 140 cm
4. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Fluffy, Tøn. 140
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Deltakerne på dommerkurset, bak fra venstre:
Ole Bjørn Fredriksen (Askim), Silja Brastad (Tønsberg), Lene Kapstad (Askim),
Anne Venger (Eidsvoll), Kristina Fredriksen (Askim), Torunn Oddsen (Midt- Telemark)
og kursholder Torild Rosenvinge. Foran fra venstre: Linn Andresen (Askim),
Line Tonerud Johansen (Askim) og Hilde Torp (Askim)

Nye i
eliteklassen

Kristin Bergan med Lizett er nå i elite både i høyde og lengde, og Brita Vonstad og
Skogbakkens Blue Star, som nå er i elite i rett bane, kroket bane og høyde (han har
flere ganger vært nær ved å klare elitekravet i lengde. Det blir spennende å følge
disse kaninen fremover. Lizett og Blue Star har markert seg godt i konkurranser.
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2003
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Månedens ungdoms-oppdretter:

Ina Halsen fra Støren
Denne måneds presentasjon er Ina Halsen, som er ivrig kaninhopper og oppdretter. Hun er i tillegg også web-master
for hjemmesiden til Norges Kaninhoppforening (NKHF).
Ina er 18 år og bor hjemme hos foreldrene sine på Støren. Støren er, i følge Ina,
et passe stort tettsted som ligger 5 mil sør
for Trondheim. Her har Ina bodd siden
hun ble født. Hun trives utmerket, og setter pris på at det er kort vei inn til byen.
Ina går tredje og siste år ved allmennfag
på Gauldal Videregående Skole.
Ina startet med kaninhopping i 1997,
men meldte seg ikke inn i Trøndelagen
Kaf. og hoppegruppa før høsten 2000.
Hun er medlem av Orkdal Kaninhoppelag. Som navnet tilsier, foregår aktiviteten
i Orkdal, det vil si en drøy times kjøring
fra Støren. Det betyr at Ina sjelden er på
hoppetreningene der.
Hun har skaffet seg mange hinder selv,
slik at hun kan trene hjemme i stedet.
Men konkurranser er Ina med på, både
i Orkdal og andre steder i landet.
Fritiden går stort sett med til å drive med
forskjellige dyr. I tillegg til kaniner, har Ina
3 marsvin, samt hun steller og rir en hest.
Hun har nå kommet inn i sitt fjerde år i
samme stall, og rir kaldblodshoppa Spira
(far: Alm Svarten!), noe som hun trives

veldig godt med. Selvsagt må det jo gjøres
noe lekser, og hun er en del sammen med
venner (+ surfer på nettet), og selvsagt
egen side: http://smaxima.cjb.net
Ina forteller:
Min første kanin, en hollender, fikk jeg våren 1997. Jeg hadde sett kaninhopping på
TV og tenkte en del på å prøve det selv.
Jeg laget noen hinder og lot kaninen få
prøve seg, og da var jeg i gang med hopping. Siden har jeg holdt på, og anskaffet
meg flere kaniner. Jeg har også deltatt på
utstillinger.
Kaninene gir utrolig stor glede! De henger seg på burdøra når man kommer inn i
stallen, og vil ut i løpegården, gå en tur i
sela eller rett og slett ha kos og oppmerksomhet. I NKHF er det utrolig godt miljø,
så det er ikke mulig å slutte med kaninhopping enda..!
Akkurat nå har jeg 14 kaniner, flere kan
det ikke bli, da jeg ikke har burplass eller
tid til flere. I stallen er det dvergveddere
som har overtaket, to dvergvedder fuchs,
og resten normalhåret, og så har jeg fortsatt en hollender stående.
Jeg har dessverre ikke nok tid til at alle
kaninene skal få komme ut hver dag, men
annen hver eller tredje hver dag prøver
jeg å gi dem en luftetur. De mest aktive
hoppekaninene trener jeg omtrent en

Desert Girl Dvergvedder fuchs
i madagaskar,
hunn f. 17/8-00, hos
Barbro Halvorsen.
Fått 93 på utstilling. "Personlige"
rekorder på hoppebanen er 65 cm i
høyde og 220 cm i
lengde
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Kaninstallen «Maxima». Med løpegård langs
veggen og et ekstra ute kaninbur

gang i uken. Hvis jeg har ferie eller været
er bra og fint i perioder, trener jeg noe
mer aktivt i den perioden. Ellers får de stå
mye ute i luftegården og gå tur i sele. De
som kan det, får løpe løs på plenen, og
grave opp alle blomsterløkene til mamma
(det er artig!)
Har du noen gode tips
å gi til andre hoppere?
Hmm… er ikke helt sterk på det der med
å gi tips til andre. Men … ikke tenk på
hvor dårlig kaninen hopper enkelte ganger. Ha det heller artig selv! Skravle med
vennene dine på konkurranser, og hvis
det ikke går så bra med enkelte av kaninene, så tenk heller at den hadde en dårlig dag, og at det vil gå bedre neste gang.
Med andre ord: Ikke gi opp!

Dette var mitt første NM, og første NM
for min dvergvedder fuchs, Champion
Desert Girl. Jeg kan trygt si at jeg var en
smule nervøs den søndagen lengde NM
skulle være. Det var mange favoritter
blant de mest erfarne og ”kjente” førerne
og hopperne, og ikke så mange som visste hvem gjengen fra midt-norge var, nei..
Men Desert sviktet ikke hun, hun hoppet
hele 205 cm. Da var hun på lik linje med
norgesmester, Chantelises Great Ch.Trampoline Point. Trampoline hoppet imidlertid denne lengden på første forsøk, mens
Desert hoppet på andre. Men hva gjorde
vel det!? Desert hadde overrasket meg og
mange andre. På Midtnorsk Mesterskap
2003 tok Desert for øvrig et flott hopp
over 220 cm, og sikret dermed sitt 5 sertifikat i denne grenen.
Desert var egentlig innkjøpt og ment som
utstillingskanin. Hun dugde greit nok til
utstilling, men lengde var noe som falt i
smak for henne, og da ballet bare det hele
på seg, og vi kom dit vi gjorde! Hun har
ikke fått noe spesialbehandling i forhold
til de andre kaninene.

Hva er din beste prestasjon
på hoppebanen?
Det må vel helt klart være NM-sølv i lengde 2001!

Fortell litt om din beste kanin . . .
På hjemmebane er alle mine kaniner like
mye verdt, ingen er bedre enn andre. På
hoppebanen er det min Aqua som har utmerket seg i størst grad. Vicanetts Exquisite Aqua Dance er hennes fulle navn.
Aqua hentet jeg under NM i Tønsberg i
2001. Da hadde hun hatt flere eiere i
Rogaland, men ingen som riktig fikk henne til. Mange sa at jeg ikke måtte ta hen-

Ina og
Lotte i aksjon på
Midtnorsk
mesterskap nå i
sommer.
Lotte har
rekordene:
70 i høyde
og 170 i
lengde

Final Fantasy,
eller Pluto Dvergvedder
viltgrå hann f.
14/8-01 hos
Anne
Duvsethe.
Pluto har fått
2x95 poeng på
utstilling og er
elite i høyde
og lengde
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Her har vi de
nye kaninbura til Ina.
Virkelig stil
over disse.
Hun har hatt
god hjelp av
sin pappa,
men noe må
hun da også
selv gjøre.
Nå gjelder
det bare å
holde bura
godt vedlike,
være flink
med å «rense ut», slik at
treverket
holder seg
fint lenge.

ne. På den tiden var hun helt ”klikk”. Hun
løp rett gjennom hindrene, spiste opp burene hun sto i, og lignende. Men jeg ville
prøve henne lell jeg… Aqua vant og vinner fortsatt eller får plassering i de fleste
konkurransene vi starter i. Jeg fikk henne
som lett/middels kanin, nå er hun elite i
alle NM-grener. Aqua er ei skikkelig god
jente, men ganske ”hyper” som oftest..
Er det noe du husker fra hoppebanen
som er spesielt komisk?
Hmmm . . . noen enormt komiske opplevelser tror jeg ikke jeg har hatt, men jeg
har en dvergvedder i stallen som heter
Pluto. Han kan være ekstremt parresyk.
Før var det slik for ham på hoppebanen
at han ikke brydde seg noe særlig om hinderne. Han løp heller etter beina mine.
Da var det en del tilskuere som hadde det
artig ved å se på meg fra sidelinjen; når
jeg hoppet som en ballettdanserinne
fram og tilbake, slik at Pluto ikke skulle
få tak i meg. Jeg prøvde fortvilet å få ham
til å konsentrere seg om det han skulle
hoppe over i stedet. Pluto har heldigvis
sluttet med dette nå, og har som regel
fokus fremover i stedet. Men noen ganger
28

kan han komme tilbake i gamle vaner, og
er mer interessert i meg enn hinderne..
hehe..
Hvordan har du organisert
kaninstallen din?
Kaninstallen min er i lekehuset vårt. Lekehuset er ca 2x4 meter stort, og inni der
har jeg fått plass til 14 kaninbur. De fleste
er bygd tre i høyden, og da er det ei dør,
slik at tre og tre bur åpner seg i gangen.
Ellers har jeg et annet rom hvor jeg oppbevarer hinder og reisebur.
Er det du selv som bygger bur,
eller har du fått hjelp til det?
Det er pappa som har bygget alle burene
både i den første stallen min, og den jeg
har nå, som ble ferdig i sommer. Når pappa skal gjøre en ting, så skal det gjøres
skikkelig! Så jeg holdt meg for det meste
på avstand da han bygget bur. Tror ikke
det hadde blitt populært hvis jeg hadde
skrudd litt der, nei.. Jeg lakkerte imidlertid hele stallen etterpå selv.
Hva fôrer du kaninene dine med?
Jeg fôrer kaninene mine med kaninpellets fra Felleskjøpet. I tillegg har de fri tilTidsskrift for Kaninavl - 8.2003

Born To Make You Happy, eller Carmen blant
venner, har fått 95 på utstilling. Hollender madagaskar, hunn f. 10/5-01, hos Harald Vingen.
I hopping er hun i middels og åpen

Dvergvedder, svart otter, hunn f. 17/7-99, hos
Camilla/Jeanett Egeland.
"Personlige" rekorder: 75 cm i høyde og
170 cm. i lengde. Elite i alle grener.

gang til høy. 1-2 ganger i uka får de grønnsaker eller frukt.

ene. Har for øvrig tre årsfødte kaniner i
stallen som nå har begynt å konkurrere.
Jeg vil jobbe med dem slik at de kommer
seg oppover i klassene i løpet av neste år.

Du stiller ut en del,
hvilke raser stiller du ut?
Jeg stiller ut alle rasene mine. Dvs.
Dvergvedder (normalhåret og fuchs) og
hollenderen min.
Hva er du mest fornøyd med
på utstillingsfronten?
Det må være den ene dvergvedderen
min, Pluto. Han har nå to ganger på rad
oppnådd 95 poeng, og snart er han utstillings-champion! Jeg synes det er kjempemorro. Hollenderen min, Carmen, har
også fått 95 poeng på utstilling.
Hvordan tenker du når du skal avle?
Jeg tenker mest på å få fram dyr som først
og fremst kan brukes til utstilling, også
bruker jeg dem deretter til hopping. Alle
kaniner kan jo hoppe, selv om de ikke har
topp hoppeslekt (fra Sverige liksom). De
fleste kaninene mine kommer fra utstillingsoppdrettere, men gjør det bra på
hoppebanen også.

Har du noen gode råd til nybegynnere?
Meld deg inn i hoppegruppa og avlsforeningen. Alle er kjempegreie, og hjelper
deg med ting du lurer på!
Kjøp deg gjerne en kanin hos en seriøs
oppdretter, slik at du kan begynne å stille
ut også. Det er kjempemorro!
Når det gjelder hopping, bør du passe på
å ikke trene kaninen din for mye på for
høye hinder. Det går bra en stund, men så
blir kaninen din utbrent, og da skal det
mye tid og jobbing til før du får kaninen
til å bli trygg på seg selv, og vil hoppe
igjen. - Hør på råd og tips som erfarne
hoppere og oppdrettere kommer med,
sier Ina til slutt.

Hva er det du satser på å oppnå
eller delta på denne sesongen?
Jeg har vel ingen store krav denne sesongen. Det hadde vært moro om Pluto
hadde oppnådd sine siste 95 poeng, slik
at han blir utstillings-champion.
Ellers jobber jeg videre med å få hoppekaninene opp til toppen av klassifiseringTidsskrift for Kaninavl - 8.2003
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 12. oktober 2003
Askim og omegn Kaninavlsforening 41
Form.: Ludvig Østbye, Granholtv. 13, 1831 Askim, tlf. 69 88 13 17.
Nestf.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
Sekr: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i»,
Røde-Kors-huset, Vollenev. 2, Askim, kl 19.00.
Aurskog/Høland Kaninavlsforening 6
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Kjell Arne Grøtlie, Bogstadfeltet, 1930 Aurskog.
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.
Bergen og omland Kaninavlslag 44
Leder: Tore Landmark, Steintræbakken 7, 5238 Rådal, tlf. 55 13 67 08
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit, tlf. 55 24 02 77
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314 Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun, tlf. 55 10 25 89
Møter: 2. tirsdag i mnd., Nordnes Bydelshus, kl 19 (ikke mai-aug.)
Hjemmeside: home.no.net/kaniner
Drammen og omegn Kaninavlsforening 34
Leder: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82.
Nestl.: Cato Smørgrav, Smørgrav3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
Sekr.: Anne Christine Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385 Asker,
tlf. 66 78 07 26 / 971 80 995.
Drammen hoppeklubb: Ingvild H. Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385
Asker, tlf. 66 78 07 26. Mail: drammen_hoppeklubb@hotmail.com
Hjemmeside: www.geocities.com/drammen_hoppeklubb
Møter: 2. mandag i mnd., Ytterkollen Grendehus, kl 19.
EidsvoII og omegn Kaninavlsforening 41
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjedrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekr.: Roar Strand, Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 980 12 020.
Kass.: Elin Halvorsen, Sandhålav. 22, 4272 Sandve,
tlf.: 52 83 31 15 / 951 47 751
Møter: 3. tirsdag i mnd. (ikke juni og juli). Postgiro: 0530 4347688
Fredrikstad Kaninavlsforening 20
Leder/sekr.: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80
Kass.: Inger Harridsleff, Asmaløy, 1684 Vesterøy, tlf. 69377573
Møteinnkalling i medlemsskriv.
Glåmdalen Kaninavlsforening 14
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes, tlf. 481 73 859
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, Fjellstad, 2220 Åbogen, tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli, Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.
Grenland Kaninavlslag 21
Leder: Hilde Bø Søli, Wesselsgate 9, 3725 Skien, tlf. 990 34 216
Nestleder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 10 84.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Svein Bratsberg, Bergheimv. 7, 3714 Skien, tlf. 35 52 38 59.
Halden og omegn Kaninavlsforening
14
Leder/Sekr.: Aasmund Jensen, Solerødv. 35, 1784 Halden,
tlf. 69 18 53 07.
Kass.: Kent Stenersen, Ulvåsvei 4b, 1785 Halden, tlf. 69 17 57 80.
Alle skriv sendes sekr.
Haugaland Kaninalslag 26
Leder: Arvid Langelandsvik, Hinderliv., 5550 Sveio, tlf. 53 74 05 59.
Nestl.: Haldis Lie, Guriv. 1, 5516 Haugesund, tlf. 52 71 83 33.
Sekr.: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84.
Kass.: Nils Helland, Moldmyrv. 28, 5412 Stord, tlf. 53 41 72 81.
Juniorleder: Elisabeth Nordeide, Sveiogt. 48, 5514 Haugesund,
tlf. 52 73 64 10.
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.
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Indre Østland Kaninavlslag 26
Leder: Jan Haugen, Skogvanglykkja, 2656 Follebu, tlf. 909 96 069.
Nestl.: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva, tlf. 901 28 261
Sekr.: Tor Arve Kristoffersen, T.Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Rolf Kåre Flatmo, Rute 532, 2870 Dokka, tlf. 61 11 90 14.
Kontonr.: 20102276222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling. Post sendes sekretæren.
Jæren Kaninalslag 38
Form.: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild-gundersen@c2i.net
Sekr.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906 / 51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Odd Harald Hauge, Kåsenv. 15, 4340 Bryne, tlf. 901 93 547
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Postadr.: Postboks 438, 4349 Bryne. E-post: sveinodegard@c2i.net
Kragerø og omegn Kaninavlslag 8
Leder:
Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 26
Leder: Anne Mette Letnes, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Nestl.: Gullik Klepaker, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.
Midt-Telemark Kaninavlslag 17
Leder: Harry Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Sekr.: Torunn Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass.: Erna Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Tutti-Frutti hoppeklubb: Torunn Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
Moss og omegn Kaninavlsforening 18
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Sekr: Thore Løken, Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Kass.: Oddvar Paulshus, 1593 Svinndal, tlf. 69 28 98 49.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.
Mysen og omegn Kaninavlslag
22
Leder: Arild Henriksen, Fredli, 1940 Bjørkelangen, tlf. 419 33 257.
Nestl.: Rune Igletjern, Planteskolev. 7, 1850 Mysen,
tlf. 69 89 56 76, mob: 920 32 042.
Sekr.: Jan M. Torp, Slituv. 52, 1814 Askim, tlf. 69 81 51 07.
Kass.: Willy Sørby, Småbruv., 1850 Mysen, tlf. 69 89 23 31.
Møter: Skriftlig innkalling.
Møre og Romsdal Kaninalslag
45
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45, mob. 913 41 201.
Nestl.: Kåre L. Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Sekr: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Kass.: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 70 21 38 00.
Kaninhopp, nord: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45,
sør: Kristin Øygard, 6265 Vatne, tlf. 70 21 38 00
Skriftlig møteinnkalling
Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 64
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74153093, mob. 94312283
E-mail:knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Per Egil Hagen, Vesterheim, 7624 Ekne, tlf. 74 01 55 96
Sekr.: Snorre Jacobsen, Bringebærv., 7600 Levanger,
tlf. 74 08 09 92 / 906 43 876
Kass.: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 14 39 71
Hopping: Maja Lønvik, Rønningan, 7670 Inderøy, tlf. 74 15 36 30
Medlemsmøter kunngjøres ved rundskriv.
Oslo og Akershus Kaninavlsforening
25
Leder: Lindhardt Kristiansen, Nordliv. 181, 1475 Finstadjordet,
tlf. 67 90 44 58.
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekr.: Trond Pettersen, Hellavn 54, 2013 Skjetten,
tlf. 63 84 33 03 / 934 18 002, epost; trond.oyvind.pettersen@viken.no
Kass.: PåI-E. Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
Skriftlig møteinnkalling.
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Ringerike og omegn Kaninavlsforening 32
Leder: Elin Mariboe, Snarumsv., 3370 Vikersund,
tlf. 32 78 07 86, 905 91 433, e-post: hollendertunet@yahoo.no
Nestl.: Trond Martinsen, Jellstadv. 3340 Åmot, tlf. 32 78 06 14.
Sekr.: Siv Rovelstad, Bassengv. 6, 3518 Hønefoss, tlf. 32 11 08 37.
Kass.: Per Robertsen, boks 1028, Flattum, 3503 Hønefoss,
tlf. 32 13 12 07, 32 12 35 45, 905 53 852.
Rogaland Kaninalslag
28
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 05 84.
Nestl.: Reidar Tjøstheim, Postv. 125, 4317 Sandnes, tlf. 51 62 02 90.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 14 14.
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
Giro nr.: 3204.07.02406
Møter: 2. torsdag i mnd., Jåttå Bydelshus, Heddav., Forus kl 19.00
Ryfylke Kaninavlslag 0
Sandnes og omegn Kaninavlsforening 16
Leder: Magne Bråstein, Vindhagen 9, 4306 Sandnes,
tlf. 51 62 47 41 / 416 89 540
Nestl.: Svein Magne Josdal, Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 945 77 797
Sekr.: Inger Lise Josdal, Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 51 65 45 28
Kass.: Per Sviland, Lyngnesv. 23, 4308 Sandnes, tlf. 51 67 21 13.
Gironr.: 5344.05.02772
Sarpsborg Kaninavlsforening 76
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Nestl.: Jon Arneberg, Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 13 65 22.
Sekr.: Bente Edvardsen, P. Holmsens vei 38, 1613 Fredrikstad,
tlf. 69 30 93 95.
Kass.: Irene+Arne Nilsen, Klavestadåsen 2, 1747 Skjeberg,
tlf. 69 16 46 17. Gironr.: 1090.18.59715
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver onsdag Tilfluktsrom Kulås
Hoppeansvarlig: Roar Johansen, Bekkefaret 8, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 59 57
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com
Sogn og Fjordane Kaninavlslag
26
Leiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy,
tlf. 57 73 14 08, mob. 413 10 293.
Nestl./sekr.: Ståle Bruvoll, 6776 Kjølsdalen,
tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319, e-post: sbruvoll@sensewave.com
Kass.: Arnstein Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35 / 915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
hjemmeside: www.sfkanin.com
Sørlandets Kaninavlslag 39
Leder: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Nestl./sekretær: Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik, tlf. 37 08 62 23
Kasserer: Monica Christensen, Tollef Omholtsvei 2, 4818 Færvik
All post til laget sendes sekretæren.
Møte 1. tirsdag i mnd, HV-huset i Bjønnes, Arendal, kl 19.00
Skriftlig innkalling til møtene i eget medlemsblad.
Troms og omegn Kaninavlsforening

FYLKES LAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Sekr.:
Kass: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80
SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
20
Leder: Brynhild Bremer Viken, Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo, tlr: 22 71 33 61
Sekretær: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss, tlf: 32 12 54 05
Kass./redaktør: Synnøve S. Løvås, Danielstrøa 6c, 7550 Hommelvik,
tlf: 73 97 07 12, e-post: synn-loe@online.no
Styremedlem: Nina Lien, Lilleborg, 2080 Eidsvoll, tlf: 63 96 44 45
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Stoff til bladet sendes redaktør.
Alaska-klubben
Leder/sekr./Red.: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva,
mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Kass.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.
Dvergkaninklubben
Norsk Vedderklubb
Norges Kaninhoppforening
Leder: Marit S. Wuttudal, Svorkbygda, 7320 Fannrem, tlf. 72 48 81 59,
e-mail: eggenwutt@hotmail.com
Nestleder: Turid Lien, Tomb v.g.skole, 1640 Råde, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær og ansvar hoppestoff: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42.
Kontingent: kr. 75,- pr. år. Gironr. 0538 1909753
Registrering hoppekaniner: Anders Tønne, Lein, 7710 Sparbu,
tlf. 74 14 39 71. e-mail: arnzen@start.no
Hoppebladet: Silja Brastad, Aasvn. 18, 3080 Holmestrand,
eller pr. e-post til Siw Hauge: harepus2000@hotmail.com
Web.ansvarlig: Ina Halsen, Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.nkhf.vze.com
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Trøndelagen Kaninavlsforening 51
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 4813 63, mob. 920 69 737. e-mail: asbjgr@online.no
Nestl.: Jan Jønland, Vinteråsv. 3A, 7540 Klæbu, tlf. 72 86 12 37.
Sekr.: Mari Gynnild, 7288 Soknedal, tlf. 416 20 747,
e-mail: marigynnild@hotmail.com
Kass.: Njell Kulbrandstad, 7231 Lundamo, tlf. 72 85 47 63,
e-mail: njell@world-online.no
Orkdal Kaninhoppelag (organisert opplegg for hoppetrening):
Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59.
Trondheimsgruppa:
Leder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09.
Sekr.: Kine Cecilia Buøy, Otterstad Vestre, 7357 Skaun,
tlf. 73 86 96 64 / 482 86 951.
Kass./salg dyr: Arve Lilleøen, Rooseveltsv. 6, 7058 Jakobsli,
tlf. 73 91 94 12. Møte 1. onsdag i mnd, Rotvoll Sykehus, kl 19.00.
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Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
86
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Bente Opstad, Spovev. 5, 3124 Tønsberg tlf. 33 32 81 40.
Kasserer: Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, tlf. 33 36 55 65
Sekr.: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

til kassere:
Blad nr 8 er utsendt alle medlemmer
som er registrert i NKF pr 12.10.2003.
Kasserere må melde inn nye
medlemmer innen 10. nov., helst på
e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11, fax 51 63 71 81
31
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