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Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Godt nytt år!
Selv om når dette leses, og vi er kommet
langt ut i februar måned, må jeg få ønske
dere et godt 2004! På det kaninmessige
plan, eller hva jeg nå skal kalle det, er det
å håpe at vi alle får noe godt ut av vår tri-
velige hobby. Da tenker jeg på to vesent-
lige områder: - Fremgang og lykke med
vårt rolige, aldri klagende vesen, kaninen,
og at det sosiale miljøet rundt oss ikke
svikter. Men vi må alle her bidra med noe
selv, og ikke forvente at alt skal komme
dalende ned i fanget.

En god velkomst for de yngste
Muligens er det ikke så enkelt for det nye
medlem å få med seg alt som «rører seg»
innen kanin-miljøet (har selv vært junior
og nybegynner, så vet det er da noe, men
som egentlig «lett» kan løses). Dette har
jeg vært inne på flere ganger før - men jeg
MÅ gjenta det: Ikke vær redd for å spør!
Disse «gamle kaninfolka» (oss voksne), ser
kanskje av og til noe stressa og opptatt
ut, men jeg vet (også det av erfaring), at
i de aller fleste tilfeller vil de diskutere
og gi gode råd også til dere «ferskinger»!
Men det er selvsagt kanskje grunn til også
«å snu litt på flisa»? - Er vi «gamlinger» for
lite imøtekommende overfor våre nykom-
linger? Vel, vi burde kanskje gå den andre
vei, med å spørre: - Er det noe dere vil
vite mer om? - Nå vil jeg her påstå at det
er da noen som går den vei, med å gi råd
til de yngre  -  ja, faktisk uten å bli spurt.

Aktiviteter på medlemsmøtene
Jeg vil påstå at flertallet av våre tilsluttede
foreninger har for dårlig aktivitet på sine

medlemsmøter. Dette gir flere av de inn-
komne årsmeldinger jeg får inn hvert år,
en klar indikasjon om. En årsmelding skal
bl.a. inneholde oppsummering av årets
aktivitet,den legges fram på årsmøtet - og
den skal være godkjent og underskrevet
av hele styret! Det er alt for mange års-
meldinger som mer eller mindre minner
om; «et lite notat av en huskelapp» . . .
Nå må vi heller ikke være for «firkanta»
innen dette «snevre» kaninmiljøet, og det
er da heller ikke meningen at noen skal
slås hånda av og/eller uthenges. Men jeg
håper alle forstår at litt, og noen aktuelle
linjer må det gå an å få til én gang i året,
for ellers blir dvalen bare verre og verre
å komme ut av.

Utstillinger - en sosial aktivitet
Det er ikke tvil om at våre utstillinger
er den arena som sveiser oss «artsfrender»
mest sammen. Riktignok kan det i noen
tilfeller være både i den ene og andre ret-
ning, og da også i positiv og negativ opp-
levelse. Men det som uansett er herlig å
konstatere, er hvor mye debatt og enga-
sjement denne lille krabaten (kaninen),
som et uskyldig midtpunkt, får ut av det
hele. - Og jeg vil her si det slik, at:
- «Det mesta går øve i ligaste lage» . . .
Jeg har vært med på en del utstillinger i
den siste tid, så må dermed si at det oven-
stående også er av egen erfaring. Det kan
nok være en del å sette fingeren på, og
noe av dette er ikke så lett å løse i et lite
miljø.Vi er faktisk litt for få personer, og
egentlig totalt, ikke større enn et normalt
lokalt idrettslag. Det er mange klar over,
så dermed lykke til alle - i heeeele 2004!

Tidsskrift for Kaninavl - 1.2004
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KKKKaaaannnniiiinnnnttttuuuurrrr     tttt iiii llll     SSSSvvvveeeeiiii ttttssss
Under LU-festen i Larvik i 1989, hadde Geir Hovde et innlegg om International Rabbit
Globetrotters (IRG). En organisasjon som du ikke kunne melde deg inn i, men hvor du
måtte gjøre deg fortjent til medlemskap gjennom å reise internasjonalt i kaninsammen-
heng. Den gang var det stor reiselyst, stor kanininteresse og mye humor som preget de
innvidde medlemmene. Siden har det blitt mindre og mindre å høre til IRG. Jeg tror ikke
Geir er så aktiv internasjonalt lengre, selv om han fremdeles er den samme glade gutten,
og er aktiv med sine Tan. Men selv om den fremdeles sittende selvoppnevnte president
i IRG sitter hjemme, er mange av de den gang daværende utpekte medlemmene i IRG,
fremdeles internasjonalt aktive. Jeg vet at utstillinger i Tyskland, Holland, Tsjekkia og an-
dre europeiske land i alle år har lokket norske kaninoppdrettere på årlig tur. Dette året fikk
jeg endelig sjansen til å være med som førstereis utenfor Norden - og turen gikk til Sveits

Vi startet 1. januar, 13 norske og 4 danske
kaninoppdrettere på 4 dagers tur til alpe-
landet. Første etappe gikk fra Garder-
moen via Frankfurt til Zurich med fly og
videre med tog til Lusern. Her ble vi tatt
vel i mot av Gulliks gode venn, hollender-
oppdretter og redaktør i det sveitsiske
tidsskriftet, Anton Arnold og hans kone.
Vi hadde på forhånd, ved hjelp av inter-
nett, funnet ut at det var i alt 11 utstilling-
er i Sveits disse 4 dagene på nyåret.Det er
litt større forhold i Sveits, med vel 17000
medlemmer i det sveitsiske forbundet.
Første kvelden gikk med til planlegging
over en utsøkt middag.
Fredag morgen bar det av sted til første
utstilling.Utstillingen var ikke åpen før et-
ter bedømmelsen, men vi slapp inn tak-
ket være gode forbindelser. Utstillingen
bar preg av å være spesialutstilling for
Liten Tysk Vedder og Havana, med ca 800
dyr utstilt. Herfra dro vi på stallbesøk.
Første stopp var et fellesanlegg, kunne
minne mye om en kolonihage. Her var
det satt opp ca 25 bygninger på ca 40 m2

hver. 12 av disse var leid til kaninstaller,
resten inneholdt duer, høns, tropefugler
oa. Et meget vakkert og praktisk anlegg
hvor kaninoppdrettere og andre dyrehol-
dere fikk et fantastisk sosialt miljø rundt
dyreholdet sitt. Anlegget var nyrestauret,
ryddig og innbydende. Leie for en slik
kaninstall lå på ca kr 150 pr mnd. Ferden

gikk så hjem til Mario som hadde sine 20
Perle Ekorn fordelt på innestall og utebur
som klamret seg oppetter fjellveggen på
ekte sveitsisk vis. Siste økt denne dagen
var nok en kaninutstilling en times taxi-
tur unna. Her var det Sachsengold som
var i flertall. - Inntrykkene fra første
dag går først og fremst på antall dyr i
enkelte raser, flotte utstillingsbur, store
kafeteriaer (med alle rettigheter) og hyg-
gelige folk som naturlig nok også var vel-
dig nysgjerrige på gjengen vår. Vi gjorde
oss forstått på tysk, engelsk og norsk. Det
er utrolig hvor lite språket egentlig betyr
bare man tør å slippe seg løs, og har en
felles interesse å prate om.
- Kveldsmaten ble inntatt i en koselig
pub, akkompagnert av seks manns ”om-
paorkester” som skapte en fantastisk

Anton Arnold  viser sin Hollenderfavoritt
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Simon og Thormod studerer bur og Hollendere. På en utstilling var Rex i japanertegning å se.

stemning med sine messinginstrumenter,
gitar, trekkspill, blokkfløyte, trommer og
kubjeller. Som en stor andel av gjestene
ble vi viet ekstra oppmerksomhet og
stadig minnet på at de i hvert fall hadde
hørt om Sigurd Pettersen (det hadde ikke
våre 4 danske venner).
Lørdag var det dags for hovedattraksjon-
en, den største utstilling i Sveits denne
helgen, med duer, høns, gjess, ender og
1284 kaniner. Mest imponerende på den-
ne utstilling var utvilsomt samlingen med
Kjempeschecke, hele 45, dvs. 35% av alle
utstilte dyr. Her skulle dere vært å hentet
inspirasjon, alle som driver med kjempe-
raser her hjemme.
Søndag hadde vi god tid før hjemreisen så
noen av oss tok en tur med svevebane i
de sveitsiske alper. Det hører liksom med
til Sveits, i tillegg til alle klokkene, gjøk-
urene og lommeknivene som landet er
berømt for. Med start på 500 m og topp-
stasjon på 2137 m var det en kjempeopp-
levelse litt utenfor kaninturens egentlige

mål. Men selv fra en sveitsisk gondolbane
på vei mot en alpetopp fikk vi se kaniner.
I velstelte villahager under banen kunne
det oppserveres kaninbur flere steder. På
1400 m gikk de fleste sveitserne av for å
ake ned igjen på kjelke, de tøffeste var
med til toppen og kjørte ned igjen på ski
eller snowboard. Her var det løssnøkjør-
ing som gjaldt, ingen oppkjørte løyper.
Selv måtte vi ta gondolbanen ned igjen
og haste til tog og fly.
Etter en kjempefin tur vil jeg takke mine
reisevenner for 4 fine dager, og Geir for
utferdstrangen han tente i meg en vinter-
dag for 15 år siden med sitt foredrag om
IRG. Det var flere norske dommere med
på turen, så kommentar til de sveitsiske
dyra overlater jeg til Erik: -  Rolf L.

For å starte med en oppsummering, så vil
jeg bemerke at vi reiste rundt på flere ut-
stillinger og i tillegg flere stallbesøk, og
selv var jeg på fire utstillinger i løpet av
denne første helgen i januar. Som man da

T.v.: Rase-
utmerkelse til
rasevinnerne.

T.h.: På en ut-
stilling med

over 400
Kjempe-

schecker i topp
kvalitet og

rasepreg, var et
mektig syn!

Alle foto: Erik A.



6 Tidsskrift for Kaninavl - 1.2004

sikkert skjønner så ble det en helg full av
inntrykk og jeg vil prøve sette ord på en
del av dette. En person som var helt av-
gjørende for at turen ble så vellykket som
den ble,var Anton Arnold.Han er bl.a. i re-
daksjonen i Tierwelt, det sveitsiske tids-
skriftet hvor blant annet kaniner er repre-
sentert. Som en liten digresjon kan jeg
nevne at jeg så Tierwelt ble solgt i vanlig
”kiosk på hjørne” i Littau, byen nær der vi
bodde. Bare så man har det som et ”bak-
teppe” for det som kommer videre, så er
det 18.000 medlemmer i det sveitsiske
forbundet og 12.000 av er aktive opp-
drettere. I Sveits bor det ca. 7,2 mill men-
nesker, så interessen for kaniner er gan-
ske så unik.
Når det gjelder stallbesøk så var vi bl.a.på
besøk i et anlegg hvor flere oppdrettere
hadde gått sammen, nærmest som en ko-
lonihage.Anlegget var ordnet slik at hver
oppdretter hadde sine småhus med dyr.
Mange hadde dyr bare i hovedrommet,
mens noen hadde også bur på utsiden av
huset (se bildet av Simon og Thormod).
En del hadde et lite rom hvor de hadde
diverse utstyr. Jeg fikk det inntrykket at
den enkelte oppdretter hadde rundt tret-
ti dyr,og ofte hadde de flere raser.Det var
10-12 hus i dette anlegget, så det var
mange forskjellige raser representert (det
var også andre hus med fugler osv.).
Vi var også inne hos en kar som hadde

Hermelin. Han kunne vise fram en flott
”gamling” på 5 år som hadde akkurat fått
96,5 p på utstilling (bildet til venstre).
Anton Arnold hadde selv kaniner i dette
anlegget, Hollender i viltgrått (på bildet
side 4 kan man se hvor flott en av dem
sitter).Det framkom at de samme dyra ble
stilt ut gjennom hele sesongen og derav
at de "satt" i pels over lang tid.Anton for-
talte også at det var veldig praktisk og
ikke minst sosialt å ha stallen sin i et slikt
anlegg, man traff hverandre i forbindelse
med fôring og når man ellers var der så til
dyra. En kan jo bare tenke seg den prak-
tiske nytten av en slik samlokalisering
dersom man skulle reise bort eller lignen-
de. Vi var også på et stallbesøk hos en
oppdretter av Perle Ekorn. Stallen lå 50
meter fra en hovedvei og opp i en liten
skråning overfor huset hans. Det var selv-
sagt spesielt interessant for de som var
oppdrettere av rasen, men det var abso-
lutt interessant å se på burløsninger og
ikke minst på kvaliteten av de dyra han
viste oss. Antall dyr var ikke så overvel-
dende,men hvilken kvalitet det var! Opp-
dretteren, Mario Licini, var opprinnelig
italiener, men hadde bodde i Sveits i en
årrekke. Han hadde vært oppdretter av
Perle Ekorn i over 30 år.

Utstillingene slik jeg besøkte dem i kro-
nologisk rekkefølge: Spesialutstilling for
Alaska, Havana og Liten Tysk Vedder, hvor
det var i overkant av 500 kaniner. Utstil-
lingen var for oppdrettere i indre Sveits,
og den var i Littau som er en liten by som
ligger et par km fra Luzern der vi bodde.
Vi fikk overvære en del av bedømmelsen,
noe som selvsagt var meget interessant.
Det var rasevis bedømmelse, hvor i dette
tilfellet to dommere dømte alle eksempla-
rer av Havana og Alaska. Dyrene ble om-
hyggelig satt opp, de lagde en slags trakt
med hendene som de slapp kaninene
igjennom, deretter ble de berørt over
nakken/skuldrene for at de skulle sette
seg skikkelig opp. Presentasjon og pels-

EEnn  ffllootttt
””ggaammlliinngg””
ppåå  55  åårr
ssoomm  iimmppoo--
nneerrttee  mmeedd
ssiinnee  9966,,55
ppooeenngg!!  
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ens kvalitet var tydelig viktig, om enn
ikke det viktigste. Når det gjelder spørs-
målet om likhet mellom nordiske og
sveitsiske dyr, har f.eks.Alaska i sveitsiske
standard en idealvekt på 2,7-3,1 kg. Det
er derav opplagt at de var betraktelig
mindre enn hva man ser i Norden,men li-
kefullt var det eksemplarer av rasen som
ofte hadde en tett fin kropp.Pels og svart-
het inklusive glans var veldig bra. Havana
passet mer inn i vår nordiske standard,og
det var noen virkelig flotte eksemplarer
der, og da spesielt presentasjon og pels.
Fargen er jeg ikke like sikker på at de tok
så mye hensyn til. Liten Tysk Vedder var i
enkelte tilfeller mht. rasepreg og kropp
litt forskjellig fra hva vi er vant med, men
så absolutt, det var også noen der som
holdt mål på disse punktene. Når det
gjaldt denne rasen så var det mest uvante
at de satt skikkelig på beina sine og ofte
i en ganske så høyreist sittestilling. Jeg
fikk muligheten til å prate med forskjel-
lige oppdrettere av alle disse rasene, og
jeg fikk et entydig inntrykk av at de så på
dette med god, varig pels som et spørs-
mål om genetiske forhold. Selv så jeg ikke
mange kaniner, hvis noen i det hele tatt
som felte, verken på utstillingene eller i
stallen hjemme hos folk.

Senere på dagen dro en del av oss til
Däniken som er et tettsted litt over en
times kjøring fra Luzern. Her var det i all
hovedsak en spesialutstilling for Sachsen-
gold og Thyringer,men det var også utstilt
andre raser her, så som bl.a.Wiener, Rex,
Stor Sølv, Alaska, Havana, Dvergvedder,
ulike typer av schecker, og det var totalt i
underkant av 900 kaniner, og noen fug-
ler. Generelle kommentarer herfra må gå
på at det var høy kvalitet på Sachsengold
og Thyringer,og spesielt Sachsengold pas-
set godt inn i vår nordiske standard.
Derimot så Hvit Wiener ut til å være mye
lengre og smalere i kroppen sammenlig-
net med hva som er idealet i Norden.
Ettersom vi var her etter bedømmelsen så

dro oppdretterne fram sine kaniner for å
diskutere med andre oppdrettere vedrø-
rende diverse detaljer om dyra, noe som
var særs interessant å overvære. Det var
satt opp en del bord mellom burrekkene
med matter og det hele, hvor man kunne
”sette opp” dyrene og diskusjonene gikk
høylydt. - Sent på kvelden var noen av oss
oppe igjen for andre gang på spesialutstil-
lingen for Alaska, Havana og Liten Tysk
Vedder for å kikke mer. Da var alle be-
dømmelseskort kommet opp og katalog-
en var lagt ut for salg. I tillegg var det da
kommet mange oppdrettere slik at det
var muligheter for en prat blant burrekke-
ne. Jeg fikk også anledning til å ta litt mer
i dyra etter hvert som jeg kom i prat med
eierne.Antagelsen om pels var i hvert fall
helt klar, det var mye bra pelskvalitet
blant representanter for de ulike rasene,
også f.eks. hos Liten Tysk Vedder i ymse
farger og varianter. De beste kaninene i
hver rase var markert med små champag-
neflasker, som var festet over bedømmel-
seskortet på buret. Vi fikk også sett nær-
mere på dyrene til den sveitsiske mester-
en i Alaska, Piercarlo Fontana. Han hadde
noen flotte dyr, som virkelig visste å pre-
sentere seg.
Katalogen (det gjaldt alle utstillingene)
var sortert litt annerledes enn hva vi er
vant med. Det var to inndelinger per rase
og da i forhold til om det var kolleksjoner
eller stammer. Katalognumrene for dyr-
ene i kolleksjonen eller stammen sto da

fortsetter side 18

Sveitsisk mes-
ter i Alaska;
Piercarlo
Fontana.
Alaska i Sveits
har annen vekt-
skala og er
mindre enn
våre, men de
imponerte med
god pelskvali-
tet og god pre-
sentasjon
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Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad

Hei - og godt nytt år alle TK-lesere!

Da Pål-Eirik Iversen spurte om jeg ville
være oppdretterskribent etter ham, begyn-
te jeg nok først å le. Jeg sa vel noe sånt
som, at det som blir skrevet etter hans
fremragende og interessante artikler, uan-
sett ville komme til å fremstå som ”kanin-
hold på halv-tolv” og at jeg  ikke hadde så
lyst til å dumme meg helt ut heller.
I tillegg har jeg holdt på kort tid og har fær-
re erfaringer å fare med, sa jeg. Men Pål
Eirik er nok både sta og dyktig, mumlet
noe om nye kluter, helst en dame - og nå
måtte det være en uten tan-dyr, osv. ….
- og visste nok at jeg har det vrient med
å si nei til utfordringer. Vips var det i alle
fall avgjort og her kommer første runde.

TK inneholder ofte godt stoff om hvor-
dan. Hvordan bygge gode bur, lure tips
om fôr og fôring, og ikke minst deles det
velvillig på kunnskap om hvordan plan-
messig forbedre avlen. Jeg har alltid også
vært interessert i hvorfor. Hvorfor velge
dette med f.eks. kaninavl, hva er det som
driver, er motoren og motivene…

Bak min interesse for hvorfor-spørsmål
ligger nok en intens nysgjerrighet og en
energi som har preget mye av det jeg har
holdt på med hittil i livet, på mange om-
råder. - Nå skal dette handle om kanin-
oppdrett og jeg skal forhåpentligvis ikke
kjede leserne med for mye utenom-dill.
Men jeg har grublet på å gjøre en vri etter

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»

. . . om denne
krabaten
over kommer
seg til LU-04,
vet jeg ikke,
men «sitsen»
er det ikke
noe i veien
med.

I litt spesielle
solforhold
har jeg knip-
set eiendom-
men Østen-
sjø på Eng-
elsrud i
Asker
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Pål-Eirik, siden jeg ikke hamler opp med
ham likevel. Så i mine bidrag til TK dette
året vil jeg i tillegg til årets gang og utfor-
dringer i kaninstallen  - forsøke å få tak i
eller leite fram noen små historier, noen
”hvorfor”.Så hvis det dumper et spørsmål
i fanget ditt av denne sorten kan hende
det blir å finne på tykk her i neste om-
gang…

Først en presentasjon: - Jeg er 40 år og
har bodd i Asker, midt mellom Oslo og
Drammen, siste 10 år.Vi, en familie på 5,
bor akkurat på grensa til Lier og Buske-
rud. Kikker vi den ene veien er det tett-
bygd villastrøk bak oss, den andre veien
er det vann og Kjekstadmarka vi ser. Ca. 1
km unna ligger det store sykehusområdet
under Dikemark. Det har vært et gigan-
tisk sted i sin tid, og mye av bebyggelsen
der vi bor startet med oppbyggingen av
dette sykehuset fra ca. 1900 og utover.
Sykehuset har 5500 mål, det meste skog
som vi er mye på tur i. Få av dere har sett
fyren jeg er gift med, Rune. Det er hans
besteforeldre som kjøpte eiendommen vi
bor på. Rune er ikke spesielt opptatt av
kaniner, for å si det pent. Men han synes
det stort sett er vakkert å se sin kone og
døtre – 3 av dem, tumle ved burene. Og
som den petimetersnekker han bl.a. er,
sørger han for at kaninholdet ikke brer
seg uhemmet rundt på eiendommen i
stygge burkonstruksjoner. I tillegg kjører
han møkka for meg. For den må stort sett
kjøres til dynga når man bor sånn som
vi gjør. Han kunne gjerne la seg avbilde i
TK, av denne grunn, sa han, men det får
jo være grenser! De 10 årene før Asker
bodde jeg flesteparten ganske så i øde-
marka, i Sør-trøndelag. Jeg kaller det øde-
mark, med 2 km til nærmeste og eneste
nabo, 15 km til nærmeste bygd. Masse
muligheter for dyrehold. Så overgangen
til villastrøk med begrensede muligheter
i så måte har til tider vært slitsomt.
Men når det gjelder kaninhold er to mål,
velvillige naboer og at det holdes noen-

lunde ryddig rundt en, nok allikevel. - Da
Ingvild, eldste datter fikk en blandings-
kanin som ble litt stor (Fransk Vedder x
Belgisk Kjempe) for en 8-9 år siden tenk-
te jeg bare at dette kunne gi morsomme
muligheter. Høns, vaktler, hest har vi hatt
og hund har det blitt også, men det var
først da jeg bråstoppet ved en  kaninut-
stilling i 1995 på veg hjem fra familiehyt-
ta i Hallingdal at jeg møtte disse flotte
Drammens Kaf-folka, fikk stukket i neven
noen fine brosjyrer og ble totalt forun-
dret over mulighetene. Mulighetene til å
drive avl av så flotte dyr! Jeg husker jeg
ble veldig overrasket over mangfoldet av
raser. Dyreavl er noe av det mest spen-
nende som finnes synes jeg (litt moro å
avle barn også da). Hadde jeg hatt stor
plass hadde det vært hester, hester med
mange fargevarianter, som vår nasjonalra-
se Nordlandshesten – den kan ha 40-50
forskjellige fargevarianter. Men det ble
kaniner og det er jeg fornøyd med!! 

Jeg tror kaninholdet preges av hvordan
man ellers er og gjør ting. Uten sammen-
ligning for øvrig, tror jeg at hos meg
oppdrettes kaniner omtrent med samme
holdning som overfor de tre flotte døtre-
ne jeg har. Kjærlig, strengt, litt nonchalant
og ustrukturert, men med sterke intuisjo-
ner om hva som er gangbart og ikke. I til-
legg til en viss målbevissthet overfor alle
typer utfordringer som kommer.
Når det gjelder kaninene har jeg ikke så
mange resultater å vise til, på den måten
at jeg har hevdet meg i toppsjiktet på de
større utstillingene. Men jeg statser på å
hele tiden gjøre det litt bedre for hver
gang. Og det gjør jeg. Og noen av mine
”hvorfor kaninhold - da?” dreier seg om
nettopp det; Muligheten til å jobbe  mål-
bevisst med å stadig skape og forbedre
eksteriørmessige egenskaper. Som igjen
gir mulighet til å se bedre resultater sam-
menlignet med seg selv tidligere år. Og
selvfølgelig er det moro å være bedre enn
andre innimellom. Og sist, men kanskje
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den viktigste drivkraften - rett og slett det
å se vakre dyr.

Jeg begynte med Liten Sølv
hadde den i 3-4 år i tillegg til at jeg var
innom noen andre raser. Det tar tid å
finne ut hva man liker. Og jeg fant ut at
Thyringer måtte være noe for meg! Den
første sølv-hua kjøpte jeg av Oddvar
Antonsen, den første Thyringer-hua av
broren hans, Håkon Antonsen. Det var
noen virkelige flotte eksemplarer som for
begge rasene ga mulighet til en god start.
Et godt avlsmateriale gir selvfølgelig aldri
noen garantier og de ulike kombinasjone-
ne gir ikke alltid som forventet,men disse
to huene var bra dyr og ga gode avkom.
Liten Sølv ble likevel ikke det jeg ville
satse på, men det drøyde litt for jeg fikk
noen advarsler på Thyringer.Aggressiv og
gæern… at du tør. At gemytt hos de for-
skjellige rasene varierer vet vi.At enkelte
linjer fører med seg mer aggressiv atferd
enn andre er jeg også helt sikker på. Men
er man bevisst dette og vil ha stabile gode
dyr i stallen, legger man vekt på dette i ut-
velgelsen av nye avlsdyr så godt det lar
seg gjøre.Thyringeren var ikke aggressiv.
Den er det jeg kaller mer luftig i hodet(!).
Noen edle hester er sånn. En araber kon-
tra en fjording. En hind kontra en elg.
En Thyringer kontra en Fransk Vedder.
Kanskje noe mer skvetne.
Noen av gutta i Drammenforeningen har
glisa litt av meg under våre hyggelige
slaktedager siden Thyringer har vist seg

å vær litt trøblete å få has på. Men jeg
jobber med saken, ser forbedringer alle-
rede og angrer ikke på denne flotte
rasen. De er supermødre og sitter som
påler!! - Mer om Thyringer etterhvert.

I forenings-sammenheng har det vært
Drammen & Omegn hele tida. Jeg tuslet
rundt og gjorde mindre eller lite nytte for
meg ved jubileumsutstillingen i 98, men
har etter hvert blitt tildelt ulike oppgaver
som sekretær i noen år og sist også som
utstillingsansvarlig ved LUU 2003.Det har
liksom vært den ene etter den andre sto-
re utstillingen å arrangere, så jeg gleder
meg nå til å delta litt mer. Det er faktisk
ikke mange ukene til LU, og jeg skal få
med meg en utstilling før det. Uansett er
begynnelsen på et nytt år en god tid til
å gå etter sømmene hvordan ståa er.
I stallen hos meg har det vært iherdig
aktivitet etter late dager i Jula. Jeg har
røsket ut en del dyr nå som Kong Vinter
endelig er her og man ser klart og lyst på
tilværelsen. Det er veierunder, fôrjuster-
inger og LU-drilling; sitte fint og ta seg ut!
Det krever håndtering og trening. Visst
sitter de som fleste som er igjen i stallen
feiende fint,men de skal helst ikke hoppe
over skulderen til dommeren og helst
kunne legges på rygg uten for mye dikke-
darer. Så der må øves!

Da er det å takke for denne gang, lykke til
med forberedelser alle sammen – så mø-
tes vi til dyst i februar!      Anne Christine

LU-2004: 26.-29. februar: Skien
(arr.: Grenland / Larvik&Sandefjord / Sørlandet)

annonse  i  TK 10/03, side 17

12.-14. mars: Sarpsborg
annonse  i dette  TK, side 15

20.-21. mars: Aurskog/Høland
27.-28. mars: Tønsberg

annonse  i dette  TK, side 21

3.-  4. april: Sørlandets
annonse  i dette  TK, side 17

17.-18. april: Eidsvoll
24.-25. april: Møre&Romsdal
3.-  4. juli: Nord-Trøndelag

28.-29. aug.: Trøndelagen
20.-21. nov.: Trøndelagen

Utstillingsoversikt 2004:
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Førjulsutstilling på Vigrestad
Jæren Kal. arrangerte «tradisjonen tro»
utstilling, 13.-14. desember, i Vigrestad-
hallen, men denne gang var det også mar-
kering av lagets 25-års-jubileum.
348 kaniner var påmeldt i 18 raser, hvor
Hermelin var i klart flertall med 80.
Dommere var Erik Arntzen, Kjell Helge
Jåtun, Tor Arve Kristoffersen, Sigbjørn
Thorvaldsen, Reidar Tjøstheim og Thor-
mod Saue (overdommer). Kvaliteten var
bra, med 4 dyr i 96 p, og hvor det ble
et spennende uttak. Best in Show gikk til
Ivar Haugland med Belgisk Hare, og jeg
lar resultater og bilder fortelle resten:
Resultater kl A, Voksne dyr:
1. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare  286,5
2. Geir Hamre, Jæren, Hermelin hvit rødøyet  286
3. Tore Hadland, Jæren, Engelsk Schecke  285,5
4. Roger Høyland, Jæren, Rex castor   285
5. Karl Meihack, Rogal.,   Hvit Land    285
6. Bjarte Halsne, Rogal., Tan   285
7. Marte Larsen, Jæren, Hermelin viltgrå 285
8. Kjell Helge Jåtun, Rogal.,  Hermelin hvit r.ø. 285
9. Bent-Eirik Brunes, Jæren, Eng. Schecke mad. 285
10. Johan Halsne, Rog., Liten Chinchilla   285
11. Petter Torsen, Rogal., Hvit Land 96
12. Bjørn Egeland, Rogal., Tan   284
13. Arild Netland, Rogal., Hermelin, hotot   284
14. Roger Nesvik, Jæren, Eng. Schecke svart  284
15. Asbjørn Ottesen Steinskog, Jæren, Tan  283,5
16. Magnor Ølberg, Rogaland,  Eng. Schecke    283
17. Gaute Jåtun, Rogal.,  Hollender  283
18. Enok Larsen, Rogal., Sachsengold   283
19. Arian Ødegård, Jæren, Hermelin viltgrå   282,5
20. Morten Å. Gausland, Jæren, Hermelin viltgrå   282
21. Raymond Netland, R., Hermelin white zob.brun 282

22. Raymond Netland, Rogal., Hermelin chinchilla 282
23. Elin Stangeland, Jær., L. Tysk Vedder 95
24. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv  281
25. Grete Årsvoll, Jæren, Rex, castor    281
26. Geir Nordvik, Jæren, Deilenaar  281
27. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener hvit  281
28. Ottar H. Pettersen, Jæren, Wiener hvit  281
29. Odd H. Hauge, Jæren, Liten Sølv  280,5
30. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener viltgrå  280
31. Hilde Krogedal, Jæren, Bourgogne  283
32. Roger Høyland, Jæren, Rex chinchilla    280
33. Jone Østråt Egeland, Rogal., Tan brun 94,5
34. Arild Netland, Rogal., Hermelin white   94,5
35. June Iren Hadland, Jæren, Dvergvedder 94,5
Resultater kl B, Ungdyr:
1. Samuel Egeland, Sandnes, Fransk Vedder    286
2. Bjarte Halsne, Rogal., Tan   285
3. Arild Gundersen, Jæren, Tan  285
4. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener hvit  282,5
5. Roger Nesvik, Jæren, Eng. Schecke svart 95
Resultater kl E, Fam.gruppe:
1. Johan Halsne, Rog., Liten Chinchilla   567
Resultater kl G, Elitegruppe:
1. Bjarte Halsne, Rogal., Tan   380
2. Marte Larsen, Jæren, Hermelin viltgrå 379
3. Bent-Eirik Brunes, Jæren, Eng. Schecke mad. 378,5
3. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare  378,5
5. Roger Høyland, Jæren, Rex   378
6. Arian Ødegård, Jæren, Hermelin  376
Resultater kl K, Produkter:
1. Målfrid Auklend Horve, Sand., Ferdige angoraprod. 95

Best i Rasen: Fransk Vedder: Samuel Egeland 96. Stor
Sølv: Ingvar Holmen 94,5. Wiener: Ingvar Holmen 94,5.
Angora: Bjørn Solheim 94. Rex: Roger Høyland 95,5.
Bourgogne: Hilde Krogedal 93,5. Hvit Land: Petter Tor-
sen 96. Belgisk Hare: Ivar Haugland 96. L.Tysk Vedder:
Elin Stangeland 95. Liten Chinchilla: Johan Halsne 95.
Deilenaar: Geir Nordvik 94,5. Engelsk Schecke: Tore
Hadland 95,5. Hollender: Gaute Jåtun 94,5. Sachsen-
gold: Enok Larsen 95. Liten Sølv:Odd H. Hauge 94. Tan:
Bjarte Halsne 95,5. Dvergvedder: June Iren Hadland
94,5. Hermelin: Geir Hamre 96.

Marte Larsen er oppdretter av Hermelin vilt-
grå og sier utstillinger er gøy!  - Gode dyr av-

ler hun også fram, og hun fikk 3 dyr i 95!

Våre
dom-
mere
har nå
fått
«kurs-
et seg»
i pro-
dukt-
be-
døm-
melse,
og
kon-
sentra-
sjonen
er også
helt på
topp
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Kaninutstilling på Momarken
Askim kaf. var på nytt arrangør av en flott
utstilling i Travhallen på Momarken, 6. -7.
desember 2003. Dette lokalet egner seg
meget godt for en kaninutstilling. I allefall
med tanke på kaninenes helse. Det er et
luftig og lyst lokale. For publikum er det
også et lokale som gir muligheter for å se
dyrene godt fordi det er trappeavsatser.
Dessuten er det en populær førjulsutstil-
ling der mange østfoldinger stiller ut sine
dyr. For dommerne kan det være litt van-
skelig med sidelyset fra de store vinduene
ut mot travbanen. Dommere var Thor-
mod Saue, Bo Paulsson, Roar Strand, Erik
Arntzen, Svein Lundgren og Gullik Klep-
aker, overdommer. Men uansett så hadde
de ikke problem med å skille ut de beste
dyra, hvor det denne gang var utstilt 338
(hvorav 84 ungdyr), fra 47 utstillere. Det
ble stilt ut 25 raser og flere av dem i et
godt utvalg av fargevarianter. Rasene Tan,
Hermelin og Thyringer dominerte i antall.
Nok en gang ble det hjemmeseier i begge
klasser.Toril+ Johnny Lyshaug i kl.A med
Alaska (de fikk en i 96 p, som ble utstil-
lingens beste), og i kl. B vant Kai Tveten
med Blå Wiener. I begge klasser var det
nær ved at Roar Strand skulle slå til med
seier, men det ble 2x2.-plass med Dverg-
harer. Kai Tveten hadde flotte Wienere i
svart, og fikk 5.-plass i kl A. Roar Strand
stilte gode dyr i Liten Wiener blå. Opp-
muntringspremier til alle juniorer ble ut-
delt (som ikke kom på premielistene),

samt medalje til en junior i Askim (etter
trekning), og vinner ble Anja Andresen.
Så over til resultatene . . . Leif S. - tekst+fotos

Resultater klasse A, voksne dyr:
1. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 286
2. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare 285,5
3. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener hvit 284,5
4. Leif Opsund, Sarpsborg, Hvit Land 284,5
5. Kai Tveten, Askim, Wiener svart 284,5
6. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 284,5
7. Anne Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn 284,5
8. Edgar Oisen, Askim, Thyringer 284
9. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Wiener 284
10. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin viltgrå 284
11. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 284
12. Leif Opsund, Sarpsborg, Thyringer 283,5
13. Pål Eirik Iversen, Oslo&Aker. Tan, svart 283,5
14. Oddvar Antonsen, Fredrikstad Liten Sølv 283,5
15. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare 283,5
16. Kari Jørgenrud, Askim, Alaska 283
17. Willy Sørby, Mysen, Thyringer 283
18. Håkon Antonsen, Fredrikstad, Thyringer 283
19. Anja Andresen, Askim, Perle Ekorn 283
20. Jorunn Grøtli, Aurskog/Høl., Dverghare 283
21. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 283
22. Åge Eriksen, Moss, Tan, svart 283
23. Terje Andresen, Askim, Blå Wiener 282,5
24. Linn Andresen, Askim, Hvit Land 282,5
25. Jon Arneberg, Sarpsborg, Marburger Ekorn   282,5
26. Alexander Minge, Sarpsborg, Bourgogne 282,5

Leif Laache, Johnny Lyshaug og Roar Strand Roar Strand, Anne Lise og Kai Tveten

BiS og 96 p: Alaska til Toril+Johnny Lyshaug
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27. Frank Solhaug, Askim, Hermelin hotot  282
28. Arild Henriksen, Mysen, Fransk Vedder   282
29. Marthe Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin hvit r.ø. 282
30. Edgar Olsen, Askim, Tan, svart 282
Resultater Klasse B, ungdyr:
1. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener 285
2. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå  284,5
3. Anne Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn 283,5
4. Harald Frorud, Askim, Dvergvedder  viltgrå  283
5. Arne Nordlie, Mysen , Hermelin viltgrå 283
6. Linn Andresen, Askim, Hvit Land 283

7. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 282,5
8. Arne Nordlie, Mysen, Liten Havana    282
9. Mathilde Eriksen, Sarpsborg, Marburger Ekorn    282
10. Roar Strand, Eidsvoll, Liten Wiener  blå   281
Askim kaf delte ut sine vandrepokaler. Vinnere ble:
VP beste utstiller: Toril+Johnny Lyshaug, Alaska. VP sto-
re raser: Kai Tveten, Wiener svart. VP mellomstore raser:
Toril+Johnny Lyshaug, Alaska. VP småraser: Anne-Lise
Tveten, Perle Ekorn. VP for dvergraser: Kari Jørgenrud,
Dvergvedder. VP beste ungdyr: Kai Tveten, Blå Wiener.
VP beste dyr juniorer: Linn Andreassen, Hvit Land.

Blå Wiener, 95 p, til Kai TvetenWiener hvit, 95 p, til Leif Laache

Fylkesutstilling i Blaker i Sørum
Oslo og Akershus Kaf.arrangerte åpen fyl-
kesutstilling, 16.-18. januar. Her var det
påmeldt 248 dyr i 23 raser, som ble be-
dømt av;Kjell Helge Jåtun (overdommer),
Tor Arve Kristoffersen, Randi Strøm og
Johnny Lyshaug. 3 dyr fikk 96 p: Alaska,
Belgisk Hare og Dverghare. Dommerne
hadde problem med å finne BiS, da det
var 2 mot 2 mellom Alaska og Belgisk
Hare, men til slutt måtte en gi seg, og da
ble det Alaska til Erik Arntzen. Som det
fremgår av resultatlista forøvrig, var det
høy kvalitet på mange av dyra. Utstilling-
en var denne gang lagt til «nytt» sted og
lokale; Bruvollen i Blaker, som er et gam-
melt samfunnshus i tilknytning til en tid-
ligere travbane. Til tross for beliggenhet
nokså «langt ute på landet» (vekk fra der
det bor folk), var likevel utstillingen godt
besøkt.Lokalet er lyst å luftig,og kan godt
romme 500 dyr.Vi hadde premieutdeling

kl 14, og allerede kl 16 var lokalet ryddet,
og alle bur kjørt inn på lastebil (alle bur-
seksjoner ligger på paller med hjul, slik at
disse lett trilles inn på lastebil med løfte-
lem, veldig praktisk og effektivt).
Resultater - Klasse A - Voksne dyr:
1. Erik Arntzen, Indre Østland, Alaska 286,5
2. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare 286,5
3. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin blå zobel 285
4. Geir Hovde, Oslo&Akershus, Tan 285
4. Pål-Eirik Iversen, Oslo&Akershus, Tan 285  
6. Leif Laache, Oslo&Akershus, Wiener hvit 285
7. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå 96
8. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvit r.ø. 284,5
9. Monica Ulfsbøl, Eidsvoll, Hermelin viltgrå 284,5
10. Eldar Vestvold, Eidsvoll, Hermelin hvit r.ø. 284
11. Thor A.Evensen, Mysen, Belgisk Hare 283,5
12. Helge Myrvold, Eidsvoll, Liten Wiener hvit 283,5
13. Jorunn Grøtli, Mysen, Dverghare hvit r.ø. 283
14. Rannveig+Vegard Halseth, Tønsb., Wiener hvit   283
15. Jan Erik Smedsrud, Drammen, Fransk Vedder    283
16. Bjørg Myrvold, Eidsvoll, Tan 283
Resultater - Klasse B - Ungdyr
1. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå 284
2. Christer Sollie, Tønsberg, Perle Ekorn  282
Fylkesl.VP til: Liten rase: Geir Hovde  Tan       3,0 285
Stor rase: Leif Laache Wiener  3,0 285
Oslo&Akershus Kaf’s, beste utst:: Geir Hovde   Tan 285

Vi minner om at neste TK, nr 2: det bladet utsendes
kun til de medlemmer som er registrert i NKF for 2004
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Vinterutstilling, Frosta
Nord Trøndelag Kaf. arrangerte utstilling
på Frosta 23.-25. januar 2004. Lokalet var
fint og passe stort, både for utstillere,
dommere og hopperne, og det såg ut til
at alle trivdes. Det var innmeldt 276 kata-
lognr., hvor Tan var desidert største rase
med 59 dyr, Hvit Land 30, 29 Rex og 28
Dvergvedder. Dommere var Svein Claus-
en (overdommer), Per Egil Hagen, Gullik
Klepaker og Thormod Saue.Beste hoe ble
Hvit Land, 95,5 p, til Anne Duvsethe, og
beste hanne ble Thyringer, 96 p, til Knut
Eide (forøvrig eneste som fikk 96). Det
var totalt 4 i 95,5 og 26 i 95 poeng,og det
var hyggelig å se at Fransk Vedder kom
opp i 95 poeng igjen.
Hoppingen fikk også god deltakelse, med
120 starter i 8 øvelser; kroket baner, leng-
de og høyde. I år delte vi ut vandrepokal
til beste hoppekanin for første gang, og
«nappet» gikk til Trine Brede og Rønning-
ans Pizarra Arena som hadde et av dagens
bredeste smil. Vi vil takke Dagny Rogn-
haug som stilte med husrom til alle hop-
perne. Lørdag kveld hadde vi hyggelig
sammenkomst på vertshuset Vågen, hvor
25 deltok. Her fikk vi god mat og det var
levende musikk for de som ville røre på
beina. - Men så over til resultatene:
Best i Rasen: Fransk Vedder: Per Kløvstad 95. Blå
Wiener: Njell Kulbrandstad 94,5. Trønder: Dagrunn+Rolf
Nilsen 93. Rex: Harald Vingen 94. Satin: Erling
Killingberg 93,5. Bourgogne: Ingun Gilde 95. Hvit Land:
Anne Duvsethe 95,5. Alaska: Kai Rognhaug 93. Belgisk
Hare: Anne Lise+KåreTvedt 95. Sallander: Øystein Tvedt

94,5. Thyringer: Knut Eide 96. Liten Chinchilla: Knut
Jostein Nyeng 94,5. Deilenaar: Alf Gunnes 94,5.
Hollender: Bodil+O. Lundervold 94,5. Sachsengold:
Bjørg+Kjell Løvås 94. Liten Sølv: Arve Lilleøen 94,5. Tan:
Jan Magne Lien 95. Dvergvedder: Anders Tønne 95.
Hermelin: Inger Arnesen 95.
Resultater klasse A, voksne dyr:
1. Knut Eide, Trøndel., Thyringer 286,5
2. Knut Eide, Trøndel., Hvit Land 285,5
3. Ola Uvaas, Trøndel., Thyringer 285,5
4. Anne Duvsethe, Nord-Trøndel., Hvit Land 285
5. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndel., Tan svart 285
6. Anne Lise+Kåre Tvedt, Møre&R., Belgisk Hare   284
7. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit rødøyd  284
8. Ingun Gilde, Nord-Trøndel., Bourgogne 283,5
9. Kristian Kløvstad, Nord-Trøndel., Tan, svart 283,5
10. Njell Kulbrandstad, Trøndel., Thyringer 283
11. Per Kløvstad, N-Trøndel., Fransk Vedder viltgrå   283
12. Arve Lilleøen, Trøndel., Liten Sølv svart 282,5
13. Alf Gunnes, Trøndel., Tan svart 282
14. Harald Vingen, Nord-Trøndel., Rex castor 282
15. Anders Tønne, N-Tr., Dvergvedder viltgrå kappet. 95
16. Erling Killingberg, Trøndel., Tan svart 95
17. Jan Magne Lien, Møre&R., Tan svart 95
18. Inger Arnesen, Trøndel., Hermelin viltgrå 281,5
19. Irene Gunnes, Trøndel., Hvit Land 281,5
20. Magnus Blengsli, Trøndel., Tan svart 281
21. Bjørg+Kjell Løvås, N-Trøndel., Sachsengold   281
22. Ingjerd Lien, Møre&R., Blå Wiener 281
23. Bodil+O. Lundervold, N-Tr., Rex dalmatiner svart 280
24. Knut Jostein Nyeng, N-Trøndel., Liten Chinchilla 94,5
25. Øystein Tvedt, Møre&R., Sallander 94,5
Resultater klasse B, ungdyr:
1. Alf Gunnes, Trøndel., Tan  svart 284
2. Inger Arnesen, Trøndel., Hermelin, viltgrå 95
3. Ingun Gilde, Nord-Trøndel., Bourgogne 280
4. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit rødøyd  280
Resultater klasse D, hue med kull:
1. Ingvild Lønvik, Nord-Trøndel., Thyringer   85
Resultater klasse G:
1. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndel.,   380
2. Anne Lise+Kåre Tvedt, Møre&R., 378,0
3. Alf Gunnes,  Trøndel.,  376,0
4. Kristian Kløvstad, Nord-Trøndel.,  375,5
Resultater klasse M, ungdyrsgruppe:
1. Magnus Blengsli, Trøndel., Hermelin hvit blåøyd   93
2. Mari Gynhild, Trøndel., Rex dalmatiner 92
3. Bodil+Odd Lundervold, Nord-Trøndel., Rex blå   91

Hvit Land hua til Anne Duvsethe har oppfattet hvem som er fineste dama på lokal’et
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Resultater hopping: Kroket lett, 46 startende:
1. Magnus Fossheim, Fires Moment av Liagarden  0-0
2. Mari Gynnild, Smybakken's Enya 0-0
3. Emilie Mossevik, Dalholen's Favourite Choice  0-0
4. Trine Brede, Brede's Made for Madison  0-0
5. Magnus Fossheim, Perfect Dream 0-0
6. Rebekka Haga, Dalholen's Above the Law 1-0
7. Anne Duvsethe, Stjerne  0-1
8. Trine Brede, Liwett's Supreme Fiction  1-0
9. Line Stensland,  Pop Arex  0-1
10. Mari Gynnild, Smybakken's Taco  0-1
Kroket middels, 14 startende:
1. Emilie Mossevik, Lysfjord's Second Chance 2-2
2. Mari Gynnild, Lisbodal Cocos Aquila 3-1
Kroket vanskelig, 14 startende:
1. Ina Halsen, Liagarden's Orchis Mascula 3-1
2. Emilie Mossevik, Abra Ca Dabra av Maximum 3-2
Kroket elite, 3 startende:
1. Magnus Fossheim, King's Antarctic Snowflake 2-0
Høyde ikke elite, 14 startende:
1. Line Stensland, Pop Arex 60 cm
2. Trine Brede, Syrinhagen's Real Pride  55 cm
Høyde elite, 14 startende:
1. Mari Gynnild, Champion Golden Flame  80 cm
Lengde ikke elite, 10 startende:
1. Rebekka Haga, Twisted Luck  120 cm
Lengde elite, 13 startende:
1. Maja Lønvik, Kings Especially Millennium Star 180 cm Trine Brede var fornøyd med helgens innsats

Sarpsborg Kaf. innbyr til utstilling

Kalnes, 12.-14. mars ‘04
Åpen i klassene: A + C kun for juniorer
Påmelding: NKFs innmeldings-/bedømmelseskort
med påført vekt, sendes innen 6. mars til:
Kent Rune Eriksen, Finstadvn. 100, 1708 Sarpsborg.
Påmeldingsavgift: kr 45  pr dyr,
som betales ved innlevering av dyra fredag 12. mars, fra kl 19-21
(andre tider må avtales spesielt)
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper.

Kaninhopping: Søndag kl 10, i klassene: Rett lett ny, Rett middels og
Høyde elite. Kr 25 pr start. Påmelding senest 6. mars til:
Camilla Olafsen, Bjørndalv. 20, 1708 Sarpsborg.
Premieutdeling søndag kl 14.30
Telefonkontakter: Kent Rune tlf. 91 60 57 57, Jon tlf. 99 32 32 88

Velkommen til Kalnes v.g. skole!

Til dere som er eiere av Nordisk Kaninstandard! Nye innleggsark:
Satinangora, Jamora og Løvehode, samt Premieringsregler og Best in Show,

kan avhentes under LU på NKFs stand eller hos Dagfinns Salgsstand
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Jeg vil starte med
å ønske Godt Nytt År
til alle lesere av Tidsskriftet for Kaninavl

Fra forbundsstyrets januarmøte
Vi hadde denne gangen lagt møtet til
Stavanger i forbindelse med utstillingen
der.Videre hadde jeg foreslått et todagers
møte og var spent på utfallet av det. Jeg
kan med en gang si at jeg synes det var en
meget fruktbar variant. En vektig grunn
for å legge det til Stavanger var selvsagt
å få en gjennomgang av dataprogrammet
ved Geir Nordvik. Jeg vil her benytte an-
ledningen til å trekke ut en del av det
som ble diskutert og de vedtak som ble
gjort på årets første styremøte.

Arbeidet med dataprogrammet
Som sagt så var Geir Nordvik invitert til å
ha en gjennomgang av dataprogrammet
som er under utvikling.Vi hadde en lang
gjennomgang av programmet på ”stor-
skjerm”,hvor vi fikk i detalj se muligheter
og det ble diskutert videre fremdrifts-
plan. Programmet hadde vært brukt ved
den nevnte utstilling samme dag og had-
de fungert knirkefritt. Man skal bruke
programmet ved fylkesutstillingen i Roga-
land siste helg i januar. Det arbeides med
detaljer i programmet slik at det kan bru-
kes under LU-2004 i Skien. Jeg tror det
var en gjengs oppfattning innad i styret
om at dette var et meget godt stykke ar-
beid som har blitt gjort av Geir Nordvik
og datautvalgets medlemmer.

Styrets årsmelding og arbeidsplan
Vi gikk grundig gjennom årsmeldingen
og arbeidsplanen. Begge deler er jo særs
viktige ting både i forhold til hvilke opp-
gaver NKF har jobbet med det siste året,

samt at det skal gi en oversikt over den
totale driften.Arbeidsplanen skal jo si noe
om de oppgavene og visjonene NKF som
organisasjon har.

Regnskap 2003 og budsjett 2005
Fremlagt driftsregnskap og balanse anbe-
fales av Forbundsstyret, viser overskudd
på kr 58.723 og legges fram for endelig
behandling på Forbundstinget. Over-
skuddet henger sammen med lotteriet i
2003. - Svein Clausen hadde utarbeidet
et budsjettforslag for 2005 som blir lagt
fram for forbundstinget i februar 2004.

Kjempe- og store raser
Saken var meldt opp til styremøte i no-
vember, men ble utsatt ettersom jeg var
syk. Man har sett at det har vært en synk-
ende tendens i antall dyr som stilles ut
i kjempe- og store raser (slik disse er defi-
nert i Nordisk Standard). Styret ser på det
som særs viktig å gjøre noe med dette.Vi
kom fram til følgende:
1) Arbeide med å sikre at kjempe- og sto-
re raser er representert på utstillingene
tas inn i NKFs arbeidsplan. 2) Hjelp med
import, og da tenker man både praktisk
og økonomisk hjelp. 3) Evt. reduksjon av
påmeldingsavgift for disse dyr, og at NKF
kompenserte for dette slik at det ikke
gikk utover utstillingsarrangøren. 4) Det
blir satt en vandrepokal på LU til beste
oppdretter av store raser av de rasene
som ikke har vandrepokal fra.Andre ideer
og forslag er selvsagt svært velkomne.

Stambokfører
Ettersom vi ikke har fått noen henvendel-
ser vedr. stambokfører, så blir det slik at
kortene fra utstillinger inntil videre blir
sendt til Bjørn Egeland.Vi bestemte i for-
bindelse med denne saken at det er bed-
re å søke etter en stambokfører når vi en-
ten har knyttet dette opp til et datapro-
gram eller vet med sikkerhet når stam-
bokdelen av dataprogrammet er ferdig.

Ny webmaster
Vi har som kjent vært på jakt etter en ny
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webmaster over litt tid, og til alt helt har
lykkes i få tak i en som kunne tenke seg å
ta den oppgaven. Det er Morten Kristof-
fersen (sønn til Tor Arve), som har sagt
seg villig til å være webmaster. Dette er
noe jeg er veldig glad for og ønsker
Morten lykke til med jobben. Han og jeg
har diskutert en del rundt dette arbeidet
og blitt enige om at han i første omgang
oppdaterer siden etter hvert som ting
skjer, men at han samtidig kan jobbe med
en alternativ design på siden dersom han
ønsker det. Når den evt. er ferdig så vil
den kunne legges ut i sin helhet.

Europautstilling
Det har vært snakk om et nytt forsøk på
å arrangere Europautstilling i Zuidlaren,
Holland til høsten, men ut fra de opp-

lysninger jeg nå sitter inne med, ser det
ut som om neste Europautstilling vil bli
arrangert i Praha 13.-14.11.04.

Og til slutt så ser styret fram til nok et LU-
arrangement, denne gang i Skien og et
samarbeid mellom Larvik og Sandefjord,
Grenland og Sørlandet. Av den informa-
sjonen vi sitter inne med, ser dette ut til å
bli et flott arrangement. Vi håper alle bi-
drar disse dagene på alle måter, men ikke
minst med dyra sine.
Jeg hørte at i Danmark var i overkant av
1600 påmeldte dyr og at de i Sverige had-
de fått i underkant av 2000 påmeldte dyr
til sine respektive LU'er, det skal vel noe
til å slå dette siste tallet,men det hadde jo
vært gøy da å komme i nærheten av det
antallet.

Til alle foreninger (ved kassereren)
NKF vil premiere den forening som pr 31.03.04, har øket

sitt medlemstall i forhold til det den var registrert med pr.
31.12.03, eller den forening som ligger nærmest opptil sitt
medlemstall pr 31.12.03. Her gjelder det altså for kasserer-
en i hver forening å stå på med å få medlemmene til å inn-

betale kontingenten, men selvsagt også få vervet nye.

Sørlandets Kaninavlslag innbyr til 
trad. vårutstilling, 2.-4. april 2004
i Flimra, Hove Leir og Friluftssenter
Utstillingen er åpen i klassene A og B
NKF's innmeldingskort sendes:
Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes.
Påmelding må være poststemplet senest  25. mars 2004.

Påmeldingsavgift kr 45,- betales til konto nr. 0530 2836096,
Sørlandets Kal. ved Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik.
Innlevering av kaniner: fredag 2. april, fra kl 17  til kl 21.
Overnatting: kr 140  pr seng  (like ved utstillingen).
Vi fôrer med høy og vann. Ta med rene opphengbare vannkopper.
Kontaktpersoner: Jarle Kvam tlf. 37086223, Geir Skoog tlf. 37095724
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oppført helt til venstre (f.eks. 181-183),
navn og adresse på oppdretter, sluttsum-
men på hvert dyr og til slutt snitt og ran-
gering innad i rasen. En annen ting som
var litt uvant på de utstillingene vi besøk-
te var at det var gratis inngang.
Neste dag så var det en times biltur opp
til en utstilling på et sted som heter Baar.
Her var den største andelen av dyr Tysk
Kjempeschecke, men også andre raser
som: Wiener, Stor Sølv, Alaska, Havana,
Perle Ekorn,Tan, Dvergvedder og Herme-
lin.Det var over 1600 dyr, inklusive en del
fugler. Kvaliteten på dyra var også her
svært høy,og selv ble jeg kanskje mest im-
ponert over alle scheckene (over 400),
flotte, langstrakte dyr og mange så ut til å
ha både god tegning og pels, noe man
også får inntrykk av bildet av den svarte
varianten. Her hadde de små tretallerke-
ner, som vist på bildet, som ble tildelt de
beste dyra i hver rase. Dette at utstillings-
burene hadde skillevegger var i for seg
gjeldene på alle utstillingene, men det
som var tydelig her var at de hadde ekstra
store rom for de største rasene. De min-
ste rasene har jeg ikke kommentert noe
særlig, men når det gjaldt Hermeliner og
Dvergveddere så var det raser som ikke
uten videre passet godt inn i forhold til
nordisk standard, og det hang spesielt
sammen med rasepreg, men også her var
det enkelte unntak. - Senere på dagen
reiste vi på en spesialutstilling for Tan.
Det er ikke godt å si helt presist hvor
høyt opp vi etter hvert befant oss fordi
det var stupmørkt ute, men det virket
som vi kjørte ganske så høyt opp over og
kanskje var vi 800 meter over havet.

Utstillingen var lagt til et lite sted som het
Hasle. Det hele tok en time med bil fra
Luzern. En flott utstilling som virkelig var
pyntet etter alle kunstens regler. Her var
det også utstilt en rekke andre raser enn
Tan, så som Hermelin, Dvergvedder, Perle
Ekorn, Sachsengold, Havana, Alaska, Rex
(bl.a. japanertegnet, se bilde s. 5),Angora,
Engelsk Vedder, Fransk Vedder, Belgisk
Kjempe. Det var totalt 850 kaniner. Men
det var jo desidert mest Tan og vi så dem i
svart, brunt og blått. Mange meget gode
dyr, og da tenker jeg helhetsmessig, for
her var det dyr med flott rasepreg og pre-
sentasjon, god kropp og fin pels. Aberet
er jo med sveitsiske dyra at de har helt lys
hale. Både Fransk Vedder og Belgisk
Kjempe var en del forskjellig i forhold til
hva vi er vant med og da spesielt rasepreg
og kropp. For eks. så satt de Franske
Vedderne skikkelig høyreist på bordet.
Avslutningsvis vil jeg si at Sveits absolutt
var et veldig interessant land å besøke,
selv fikk jeg ikke sett stort av landet an-
net enn igjennom bil- og togvinduer, men
på den annen side har jeg vært på inter-
rail i ungdomstiden så jeg har sett litt
av landet før, så jeg tenker mest på det
kaninfaglige. I forhold til nordisk standard
så er det nok de små raser som er mest
likt det som finnes i Sveits, men det er
klart unntak. Utover det så imponerte
presentasjon og de pelsmessige forhold
mest. Ett at av de sterkeste inntrykkene
var selvsagt at interessen for kaniner er
enorm og det var altså hele 11 utstillinger
den helgen i Sveits, hvor mine skriftelige
og bildemessig inntrykk er basert på fire
av dem. -  Erik A.

Sveits - fortsettelse fra side 7

NKFs Vandre / rasekrus under LU: Det kjempes innen følgende:
Belgisk Kjempe, Fransk Vedder, Stor Sølv, Blå Wiener, Beveren, Californian,

New Zealand Red, Wiener, Angora, Rex, Bourgogne, Hvit Land, Belgisk Hare,
Sallander,Thyringer, White, Alaska, Liten Tysk Vedder, Perle Ekorn, Engelsk
Schecke, Liten Havana, Hollender, Liten Sølv,Tan, Dvergvedder, Hermelin,

Dverghare + Best av andre raser, samt Produkter og Kaninhopping (høyde).
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Jeg har fulgt interessert med i TK's artik-
kelserie om "Fargelære" av Birgit Lund-
berg. Som relativ ny innen kaninoppdrett
(min første utstilling var i juni 2001), prø-
ver jeg å sette meg inn i så mye som mu-
lig. Kaninavl er blitt en spennende og li-
denskapelig hobby, som jeg setter stor
pris på og som også er rekreasjon fra en
til tider psykisk tøff arbeidshverdag.
Kaninoppdrett er og et hyggelig kommu-
nikasjonsmiddel. Jeg har truffet masse
hyggelige mennesker, som har mer erfa-
ring enn meg, og som jeg har kunnet råd-
føre meg med. Takk alle sammen for all
mulig hjelp jeg har fått og ikke minst alt
jeg har lært. En blir jo aldri helt utlært
uansett hva en driver med.
Så over til grunnen for dette innlegget:
Jeg avler med rasen Dvergvedder, bl.a. i
hvit blåøyd. Siden faren for epilepsi, vel
har større potensiale for å slå ut hos de
hvite blåøyde, så parrer jeg med jevne
mellomrom inn andre farger for å få inn
helt nytt blod, og for å få bedre både rase-
preg og pelskvalitet. I sommer brukte jeg
en brun zobelhann der kullsøsteren så ut
som svart med hvite stikkelhår over det
hele (bortsett fra dette vet jeg overhode
ingenting om bakenforliggende slekt). Jeg
parret han med min egenavlet hvit blå-
øyd hunn (den har hvit blåøyd foreldre).
Lenger bak ligger brun siameser, svart og
madagaskar. I kullet kom 1 jerngrå (hvit
forlabb), 1 helt jerngrå og en helt svart.
Jeg beholdt en jerngrå og solgte den svar-
te. En dag kom de som hadde kjøpt den
svarte, som da var blitt 4,5 mndr. for å
sjekke klør. Og overraskelsen var total da
jeg så at han var "blitt" sølv i svart. Jeg
fikk og en dommer til å se på denne, som
også mente det var sølv.

Så kommer mitt spørsmål og undring:
Birgit Lundberg omtaler i sin artikkel sølv
som dominant og at det aldri kan ligge
skjult.Trenger bare ligge hos en av forel-
drene for å slå ut.
I Nordisk Standard, side 72, så står farge-
koden på sølv i svart oppgit med:
AA BB CC DD gg P1 P2 P3 altså dominant
- i og med at sølvforsterkningsanlegget
skrives med stor bokstav. Men på side 75,
oversikt på rasenes fargeanlegg, står sølv
i svart som: AA BB CC DD gg  p1 p2 p3

altså recessivt i og med små bokstaver.
Fargen hvit blåøyd sies er recessivt, men
kan den likevel skjule all annen farge?
I Standarden står hvit blåøyd oppført
med: AA -- -- -- -- -- xx.
Da blir mitt spørsmål - hvorvidt dette
sølvanlegget er dominant eller recessivt,
og hvorfor det står oppført som begge
deler i vår Standard? I og med det som
hendte hos meg, så vil jeg tro at anlegget
er recessivt. Og er anlegget recessivt, så
vil jeg tro at det ikke ville ha slått ut om
ikke den hvite blåøyde også bærer sølvan-
legget? - Eller kan det være en mutasjon?
- Eller at sølvanlegget hos zobelen,som da
ligger skjult og er recessivt, kommer fram
igjen i kombinasjon med hvit blåøyd?
Spesielt på en rase som Dvergvedder,som
svært sjelden renavles i farger, unntak er
vel viltgrå og til dels også madagaskar, så
det er jo meget vanskelig å beregne hva
en får ut av farger/tegninger. Teori og
praksis er sjelden som "hånd i hanske" i
allefall på rasen jeg avler med.
Jeg ønsker meg et forum der fargekoder
og genetikk, teori og praksis kan disku-
teres. - Med dette ønsket, så benytter jeg
også anledningen til å ønske alle et godt
2004,med mye spennende avl! Sølvi Lysfjord

LESERBREV: FARGER og GENETIKK

Norsk Angora, meddeler at i regi av Norsk Kanin, vil det i Skien/LU
på lørdag på Høyers Hotell holdes diverse aktuelle foredrag:

kl 12 (kjøtt), kl 13 (pels) og kl 14 (Angora)  -  ALLE er velkomne!
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Fylkesutstilling for Rogaland
Haugaland Kal. tok ansvar for å arrangere
fylkesutstillingen, siste helga i januar og
gjorde den åpen i håp om å få mange dyr
inn i lokalet, Kolnes Grendahus.
Nå ble det «kun en utlending», men Brit
kom med 15 Tan (som resultatlista viser,
sørget hun for at jentene tok de to øver-
ste plasser). Totalt ble det påmeldt 198
dyr i 14 raser, fra 23 utstillere.Tan og Her-
melin med flest, 43 hver, Satin 25, Belgisk
Hare 15 og Stor Havana 13.
Som i Stavanger, kjørte vi også her «test»
på NKFs nye dataprogram for utstilling,
et system utarbeidet av Geir N., og med
Bjørn E. som «testkjører». Vi fikk plukket
og justert litt denne helga også, og hvis
alle høye krefter fortsatt er med oss, vil
dette fungere perfekt under LU i Skien.
Men så, kvaliteten på kaninene, det skulle
det også finnes frem til, og ansvarlige for
den «seansen», var: Sturle Skeidsvoll, Sig-
bjørn Thorvaldsen og Thormod Saue som
overdommer. Noen av dyra bar preg av to
utstillinger i forkant,og dessverre noe for-
verret pelskvalitet. Fransk Vedder og Eng-
elsk Schecke var de to som fikk 95,5 p,og
som befant seg på BiS-uttaket. Det er ikke
i tvil om at Samuel E. i år har fått fram kva-
litetsdyr, og vedder’n ble dermed vinner.
Så til resulatetene som forteller mer:

Best i Rasen: Fransk Vedder: Samuel Egeland 95,5.
Stor Havana: Nils Helland 95. Blå Wiener: Arvid Lange-
landsvik 94,5. Wiener: Geir Langelandsvik 94,5. Angora:
Bjørn Solheim 92. Satin: Torund Thorvaldsen 95. Belgisk
Hare: Ivar Haugland 95. Liten Tysk Vedder: Elin Stange-
land 95. Liten Chinchilla: Johan Halsne 95. Deilenaar:
Geir Nordvik 94. Engelsk Schecke: Roger Nesvik 95,5.
Tan: Bjørn Egeland 95. Dvergvedder: Samuel Egeland
93,5. Hermelin: Raymond Netland 95.
Resultatliste Klasse A - Voksne dyr:
1. Torund Høie Thorvaldsen, Jæren, Satin elf. 285
2. Brit+Sigrun Nordskog, Drammen, Tan - svart  285
3. Raymond Netland, Rogaland, Hermelin - chin. 284.5
4. Arild Netland, Rogaland, Hermelin - Hotot 284.5
5. Bjørn Egeland, Rogaland,  Tan - svart 284.5
6. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare 284.5
7. Roger Nesvik, Jæren, Engelsk Schecke 284
8. Marte Larsen, Jæren, Hermelin - viltgrå 284
9. Samuel Egeland, Sand., Fransk Vedder viltgrå   283.5
10. Nils Helland, Haugaland, Stor Havana 283.5
11. Johan Halsne, Rogaland, Liten Chinchilla 283
12. Arian Ødegård, Jæren, Hermelin viltgrå 283
13. Geir Langelandsvik, Haugal., Wiener svart 283
14. Bjarte Halsne, Rogaland, Tan - svart 283
15. Arvid Langelandsvik, Haugaland, Blå Wiener   282.5
16. Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder viltgrå 95
17. Sigbjørn Thorvaldsen, Jæren, Satin chinchilla   281
18. Raymond Netland, Rog., Hermelin white-tegnet 281
19. Geir Nordvik, Jæren, Deilenaar 281
20. Gunleif Karlsen, Haugaland, Stor Havana 280.5
21. Jone Ø. Egeland, Rogaland, Tan - Brun 94
Resultatliste Klasse E:
1. Torund Høie Thorvaldsen, Jæren, Satin elf. 469,5
Vandrepokaler - Rogaland fylke - 2004:
«Best in Show»: Samuel Egeland, Fransk Vedder 95,5
KJEMPERASER: Samuel Egeland, FranskVedder 283,5
STORE RASER: Nils Helland, Stor Havana 283,5
MELLOMST.RASER: Ivar Haugland, Belgisk Hare 284,5
RASE/variant: avv.pels: Torund Thorvaldsen, Satin  285
SMÅ RASER: Bjørn Egeland, Tan  284,5
DVERGER: Raymond Netland, Hermelin chin. 284,5
DAMENES POKAL: Torund H. Thorvaldsen, Satin  285
BESTE ENK-DYR: Samuel Egeland, Fransk Vedder 95,5

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl» kr     75,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00

NKFs Bedømmelseskort / Innmeldingsblanketter
til utstilling: blokker á 25 kort - husk å oppgi rase kr   75,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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Marianne Almgren
3158 Andebu. Tlf. 33 44 37 42 / 976 12 205

Angora og Satinangora i flere farger
Jamora (dvergangora) - Teddy

Dvergvedder fuchs hvit blåøyet+andre farger

Audun Holt
Bergbyv. 21, 1730 Ise  - Tlf. 69148914
Mob. 91587980   audunholt@tiscali.no

Rex i: blå zobel, blå, dalmatiner, chinchilla,
svart og castor

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

Dal's Kaninoppdrett - Monica Innerdal
6610 Øksendal. e-mail: monicinn@online.no
Tlf. 71 69 04 48 / 911 07 616 / 481 29 799

hjemmeside: http://home.online.no/~monicinn
Fransk Vedder, Rex, Dvergvedder, Løvehode

Snorre Jacobsen
Bringebærveien, 7600 Levanger 

Tlf. 74 08 09 92, mob. 906 43 876 
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com

Tan sort  -  Hermelin  black&white

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss

Tlf. 35 94 54 94 - mob. 951 72 659
Belgisk Kjempe

viltgrå og jerngrå

OPPDRETTER-ANNONSE:
PRIS 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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til

Vårutstilling og kaninhopping
på Jarlsberg: 28. - 29. mars ‘04
åpen i klassene: A og B + C for junior

NKF's innmeldingskort sendes Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes  
Poststemplet senest 17. mars 2004.

Innmeldingsavgift kr 40 pr kanin betales til konto 24003121883
ved Grete Moskvil,Vearlia 1, 3173 Vear, innen 17. mars.

Kaninene leveres fredag 27. mars, fra kl 18 til 21.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper. -  Åpent for publikum:
lørdag fra kl 10 til 17 og søndag fra kl 10 med premieutdeling kl 16.

Kaninhopping:
Lørdag: Høyde elite, rett lett, middels, vanskelig og elite.

Søndag: Lengde åpen, lengde elite, kroket lett og elite + høyde åpen.
Avgift: Kr. 25,- pr. start/kanin. Påmelding til: Torild Rosenvinge,
tlf. 33401036  -  e-mail: toschol@online.no    NB: innen 17. mars.

Kontakter: Dagfinn tlf. 33 39 62 95  -  Torild tlf. 33 40 10 36
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Stian Græsmo
Høgbergveien 9

2436 Våler
Tlf.: 975 87 656

Hermelin i white/sort og hvit blåøyd

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

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

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

Reidun Pettersen
1690 Herføl

Tlf. 69 37 88 67 - Mobil 958 10 325
e-post: thorstpe@online.no

Angora hvit + div. farger - Angoraprodukter

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

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes

Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
Øremerkede m/stambokblad

Fine TRØNDER-kaniner
Henv. til: Mildrid Konstad

5745 Aurland
Tlf. 971 46 376

Alle selges med stamtavle

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

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69

Angora, voksne/unger i flere farger
Rex  -  Tan

Erik Arntzen
Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva

Tlf. 32 15 88 53 / 901 28 261
E-mail: erik.arntzen@equivalence.net

Alaska

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen - Tlf. 35 95 75 03

New Zealand Red
Angora - Dvergvedder
Hermelin hvit rødøyet

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

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly,

3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95

Blå Wiener - Wiener hvit (stor)

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

Tlf. 57 73 14 08 - 946 43 429
Alaska - Thyringer

Dvergvedder

June K. Årøe
2054 Mogreina

Tlf. mobil 924 99 637
Hjemmeside: www.solbakken.vze.com

Rex i mange farger/tegninger

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund

Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit

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

Marianne Nilsen Myki
Tønset gård, 2340 Løten

Tlf. 62 59 35 98 / 926 37 194
e-post: post@angora.no      www.angora.no
Angora til ullprod.+UII/produkter - Klipping

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv - BIå Wiener

Wiener hvit

Ullmottak Angora
henv.: ULL 10 MATUM

Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka

Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger

Tlf. 72 48 13 63. e-p: asbjgr@online.no
Beveren blå - Dvergvedder viltgrå

Hermelin hvit rødøyet

Njell Kulbrandstad
Postboks 57, 7231 Lundamo

Tlf. 72 85 47 63
Trønder

Thyringer

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

Emma Nordberg
Salangsv., 9360 Bardu.Tlf. 77185160 / 41462056

e-mail: ekanin@start.no
hjemmeside: http://home.no.net/ekanin
Dvergvedder i gul/svart  japanertegning

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 og white i svart
http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

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.

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås

Tlf. 72 43 52 80 / 979 87 611
Rex - Dvergvedder - Hermelin

alle rasene i flere fargevarianter

Meinert Helland
5939 Sletta

Tlf. 56 37 33 50
e-post: meinert@tiscali.no

Blå Wiener, Stor Havana, Thyringer

Bjørn Egeland
Frøyervn. 46, 4328 Sandnes

Tlf. 51 63 13 11, 51 62 17 48, 970 66 450
e-post: poppy@colorprint.no

Tan i svart og brun

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal

Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel

Hermelin white i svart og blå

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»

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Dvergkaninklubbens aktiviteter har dess-
verre i et par år ligget i dvale. Men nå har
noen dvergavlere bestående av tidligere
styremedlemmer og «nye» innen dverg-
rasene i Rogaland gjort noe, og konstitu-
ert et styre som vil virke frem til årsmøtet
som avholdes under LU i Skien, lørdag, kl
14.00, på  Høyers Hotell. Satsingsområdet
vil i hovedsak være en utvidet premiering
av dvergrasene under LUU og LU (vandre-
pokaler i dvergraser og ev. varianter).
Her må vi komme inn med etterlysning-
er: Det gjelder klubbens vandrepokaler
som nå finnes ute blant dere. - Disse
ønskes selvsagt tilbakelevert snarest!
Ønske er at pokalene for klubbens med-
lemmer, deles ut i forbindelse med utstil-
lingens premieutdeling.Best i Rasen,samt
Best i Variant-sløyfer vil også bli fordelt.
«Gamle» og nye medlemmer ønskes der-
for velkommen! Ta kontakt f.eks. med
Hilde eller Arild eller oppsøk oss på LU i
Skien.Kontingent er som tidligere:kr 100.
Mailadresser, telefoner til styrets medlem-
mer finnes nå bak i TK, side 31. Nytt kon-
stituert styre er som følger: Leder: Arild
Netland, sekretær: Svein Ødegård, kasse-
rer: Hilde Krogedal, styrem.: Kjell Helge
Jåtun+Geir Hamre, vara: Jonny Hadland.
Vi har foreløpig ikke planer om eget blad
og vil benytte TK som arena for informa-
sjon, samt referater om dvergrasene fra
de forskjellige aktiviteter og utstillinger
rundt om i landet.

Kort om Dvergkaninklubben:
Dvergkaninklubben er en klubb organi-
sert gjennom Norges Kaninavlsforbund,
og ble stiftet 23.02.1986, av interesserte
dvergkanineiere/oppdrettere og var på
det meste ca. 70 medlemmer spredt over
hele landet, samt også noen svenske og
danske oppdrettere. Klubben er for alle
som er interessert i kaniner innen dverg-
rasene: Dvergvedder, Hermelin, Dverg-
hare, samt siste tilskudd Løvehode.
Dvergkaninklubbens målsetting er å øke
og spre interessen innen dvergrasene og
fremme avlen med sunne og rasetypiske
dyr. Klubben fremhever sine medlemmer
ved å sette opp premier og sløyfer ved
større utstillinger.Vi «har» også (etterlyses
herved nok en gang blant dere) et bredt
spekter av vandrepokaler som det kjem-
pes om ved landsutstillinger.
Klubben har som en ytterligere spore for
medlemmene, vedtatt at eiere av dverg-
kaniner kan få kåret en Champion i sin
stall etter klubbens retningslinjer.
Klubben vil søke å ha et kontaktnett
spredt over hele landet og formidle kon-
takt eiere/oppdrettere imellom. Dersom
du er interessert, vennligst ta kontakt. Vi
står til disposisjon for råd og veiledning.
Vi formidler også kontakt ved salg/kjøp
av dvergkaniner.
Vel møtt på årsmøtet i Skien, lørdag 28.02

DV
ER

GKANIN KLUBBEN

Stiftet 23.02.1986

«Dverg-nytt»
Melding til ALLE Dvergkanin-eiere:

Møter som avholdes på Høyers Hotel i Skien under LU:
Alaskaklubben: Årsmøte (etter vanlig dagsorden og lover), lørdag, klokken 17.00
Dvergkaninklubben: Årsmøte (etter dagsorden og lover), lørdag, klokken 14.00
Kaninhoppforening, NKHF: Årsmøte (etter vanlig dagsorden og lover), fredag, kl. 16-19
Norsk Angora: Årsmøte (etter utsendt dagsorden), søndag, klokken 12.00
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Hvorfor er nivået i høyde og lengde dår-
ligere i vinterhalvåret enn på sommeren?
De som følger med på resultatlister etter
hoppekonkurranser,har kanskje lagt mer-
ke til at kaninene ofte hopper både høy-
ere og lengre i sommerhalvåret, enn på
vinteren.
Dette kan ha flere ulike forklaringer:
- I sommerhalvåret arrangeres de fleste
hoppekonkurranser utendørs, og mange
kaniner trives best med å hoppe ute.
- For at kaninene skal prestere godt i høy-
de og lengde, trengs god plass for at kani-
nene skal yte maks. Da er utendørs for-
hold ofte de beste.
- Kaninene får mer trening og mer variert
kosthold i sommerhalvåret.
Vi må i stor grad akseptere de rammebe-
tingelsene som er gitt når det gjelder til-
gjengelig plass på de innendørs konkur-
ransene.Takhøyden har for eksempel be-
tydning for romfølelsen og dermed om
kaninen vil hoppe høyt eller langt. Dette
er det selvsagt vanskelig å gjøre noe med,
annet enn å velge andre lokaler, men det
kan bli både vanskelig og dyrt. Det er
imidlertid bra om vi kan rydde litt mer
plass rundt selve banen hvis mulig.
Det vi imidlertid kan gjøre noe med hele
året, er treningsmengde og kosthold. For
mange er det mer komplisert å trene om
vinteren på grunn av snø og kulde.Det er
imidlertid ikke noe problem for kaninen

å gå tur ute om vinteren så sant det ikke
er kaldere enn –10 grader.
Ellers kan man sette opp et par hinder
inne i en garasje hvis man har tilgang på
det, eller la kaninen løpe litt i innvendige
trapper eller i en kjellergang. Bruk krea-
tiviteten og se hva som finnes der du bor.
Når det gjelder kostholdet,bør kaninen få
litt friske grønnsaker også om vinteren,
og den setter også stor pris på å få gnage
barken av grener som f.eks. rogn og eple-
tre. Ellers må jeg minne om at det ikke
lønner seg å trene mye på høyde- eller
lengdehinderet. Da kan kaninen bli lei av
det. Den beste trening for å gjøre det bra
i høyde og lengde, er kondisjonstrening:
– løping i trapper, trurgåing, samt bane-
hopping på middels høye hinder, en eller
to ganger i uken. Hilsen Torild Rosenvinge

Månedens kaninhoppetips:

Ilebrekkes Fashion Boy (Sachsengold, eier
Siw Hauge) trives best utendørs. Bevisst
trening gjør at han likevel hevder seg i

innendørs konkurranser i vinterhalvåret.

Nye Championater:
428. Hermelin japaner  1,0  95-95-94,5 eier: Mari Gynnild, Trønd/oppd.: Gunn Landre
429. Hermelin viltgrå 0,1  271/R731  95-95-94  eier: Monica Ulfsbøl/oppd.: Helge Myrvoll
430. Hermelin viltgrå 0,1  241/G383  95-95-94,5  eier: Monica Ulfsbøl/opp.: Helge Myrvoll

Skal du melde inn «CH-kandidat», kontakt: Tor Arve Kristoffersen, tlf. 61 17 85 82



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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Utstilling i Bergen
Kun 134 påmeldte dyr forteller vel at vi
ikke akkurat seiler med historisk god bør
i Bergen og omland for tiden. Ikke hadde
vi gjestende utstillere fra andre forening-
er heller, så kanskje den store "stilla" har
lagt seg langs vestlandskysten? Men det
går alltid et tog, slik at det blir et slags lys
i tunellen. F.eks. er Liten Sølv en rase det
skinner av i Bergen for tiden, noe Mari-
anne Myki fikk erfare. Siden Liten Sølv ut-
gjorde nesten 50% av utstillingen og vår
andre dommer Sturle Skeidsvoll selv stilte
ut i rasen, fikk Marianne foruten noen få
Havana kun dømme Liten Sølv. Litt av-
veksling fikk hun likevel, siden Rolf Hel-
gesen benyttet anledningen til å vise sitt
brede spekter av fargevarianter i rasen.
Foruten de svarte, stilte han i blå, brun,
viltgul og viltgrå (se bildet).Men med fare
for å danse på ømme tær, må det sies at
det også i år var Jonny Kirkebirkeland
som var oppsanger for Sølvguttene i
Bergen. Det første fra Jonny som kom på
dommerbordet, satt som "ei påla" og bare
fortsatte med det.Og når det i tillegg had-
de en kropp som gav gnisten tilbake til
en "sliten" dommer var mye gjort.Til tross
for litt uferdig pels i brystet ble den da
belønnet med 95,5 p.Likere gikk det ikke
med det neste dyret heller, 95,5 p og sid-
en Best in show.Et annet lite lyspunkt var
det i Liten Havana (en gang en meget tall-
rik rase i Bergen, som nå bare finnes som
en relikt ute i Nordhordland hos Sturle
Skeidsvoll).Av 9 dyr ble 1 tilgodesett med
95 og 5 med 94. Oppløftende resultater
for en rase som ikke er så utbredt på
landsbasis heller. -  Takk for seg fra Bergen

Resultater, klasse A, voksne dyr:
1. Jonny Kirkebirkeland, Liten Sølv,  svart       286
2. Sturle Skeidsvoll,  Liten Sølv, svart       284,5
3. Rolf Helgesen, Hermelin, svart       284
4. Meinert Helland,  Blå Wiener         283,5
5. Malvin Emblem,  Dvergvedder, viltgrå     283,5
6. Meinert Helland , Thyringer      283,5
7. Rolf Helgesen,  Liten Sølv  viltgrå     283,5
8. Sturle Skeidsvoll,  Liten Havana     283
9. Malvin Emblem,  Beveren  blå        283
10. Jostein Gulbrandsøy, Fransk Vedder viltgrå 282
11. Bjørn OIaf Steensen,  Hollender svart  282
12. Rolf Helgesen,  Liten Sølv  viltgul     282
13. Marius Reigstad,  Tan svart        95
Best i Rasen: Fransk Vedder: Jostein Gulbrandsøy 94,5.
Blå Wiener: Meinert Helland 95,5. Beveren: Malvin
Emblem 94,5. Hvit Land: Egon Larsen 93,5. Thyringer:
Meinert Helland 94,5. Liten Havana: Sturle Skeidsvoll 95.
Hollender: Bjørn Olaf Steensen 94,5. Liten Sølv: Jonny
Kirkebirkeland 95,5. Tan: Marius Reigstad 95. Dverg-
vedder: Malvin Emblem 95. Hermelin: Rolf Helgesen 95.

LLiitteenn  SSøøllvv  ii  55  vvaarriiaanntteerr

JJoonnnnyy’’eenn  bbllee  bbeesstt
ii  BBeerrggeenn  ii  åårr  iiggjjeenn

TToorree  ddeelleerr  uutt  pprreemmiieerr,,
oogg  SSttuurrllee

eerr  ffoorrnnøøyydd
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Nyttårsutstilling i Stavanger
Rogaland Kal. arrangerte åpen utstilling,
10.-11. januar, og hvor vi nå valgte å gå til-
bake til vårt «gamle» sted; Stadionhallen.
Publikumsmessig ble dette noe vi bare
hadde drømt om: Folk strømmet på både
lørdag og søndag! Det gikk unna på pøl-
ser og brus, og ikke minst mye infomate-
riell. Om det var NKFs nye plakater som
trakk folk, tror jeg også, og med inspira-
sjon fra NKFs «Tips og råd i Markedsfør-
ing», holdt jeg media «varmt» og fikk god
forhåndsomtale. Avisene møtte også opp
på utstillingen og dekket det hele på en
utrolig måte, ja faktisk med flere reporta-
sjer i dagene etterpå. - Men så over til de
firbeinte, hvor det ble påmeldt 238 dyr i
13 raser, hvor Hermelin dominerer totalt
med 88, Tan 35, Engelsk Schecke 30 og
Hvit Land 19 dyr. Dommere var: Svein
Clausen, Johnny Lyshaug, Sturle Skeids-
voll og Erik Arntzen (overdommer). Jeg
lar resultater og bilder fortelle resten:

Resultater - Klasse A - Voksne dyr:
1. Tore Hadland, Jæren, Engelsk Schecke 286
2. Geir Hamre, Jæren, Hermelin  Hvit-rødøyd 285.5
3. Bjarte Halsne, Rogaland, Tan svart 285
4. Bjørn Egeland, Rogaland, Tan, svart 285
5. Karl Meihack, Rogaland, Hvit Land 285
6. Arild Gundersen, Jæren, Tan svart 284.5
7. Arild Netland, Rogaland, Hermelin hotot 284.5
8. Grete Årsvoll, Jæren, Rex  Castor 284.5
9. Samuel Egeland, Sand., Fransk Vedder viltgrå   284.5
10. Ivar Haugland, Jæren, Belgisk Hare 284
11. Johan Halsne, Rogaland, Liten Chinchilla 284
12. Marte Larsen, Jæren, Hermelin  Viltgrå 284
13. Asbjørn+Kristin Steinskog, Jæren, Tan svart     284
14. Petter Thorsen, Rogaland, Hvit Land 284
15. Roger Nesvik, Jæren, Engelsk Schecke 283.5
16. Arian Ødegård, Jæren, Hermelin Viltgrå 283.5
17. Kjell Helge Jåtun, Rog., Hermelin hvit-r.ø. 283.5
18. Magnor Ølberg, Rogaland, Engelsk Schecke  283
19. Raymond Netland, Rog., Hermelin chinchilla  283
20. Gaute Jåtun, Rogaland, Hollender svart 283
21. Morten Årsvoll Gausland, Jæren, Hermelin vilt 282.5
22. Petter Halsne, Rogaland, Tan svart 282.5
23. Steinar Torgersen, Sørl., Hermelin zobel blå    95
24. Geir Nordvik, Jæren, Deilenaar 95
25. Enok Larsen, Rogaland, Sachsengold 281.5
26. Roger Høyland, Jæren, Rex chinchilla 281
27. Kjell Helge Jåtun, Rogaland, Hermelin zobel blå 281
28. Raymond Netland, Rog., Hermelin white zob.bru 281
29. Olav Dalva, Rogaland, Hermelin zobel brun     280.5
30. Arild Netland, Rogaland, Hermelin white sv. 279.5
31. Jone Ø. Egeland, Rogaland, Tan - Brun 94
32. June Iren Hadland, Jæren, Dvergvedder viltgrå    94

Resultat - Klasse B - Ungdyr:
1. Steinar Torgersen, Sørl., Hermelin russer blå         94
Best i Rasen: Fransk Vedder: Samuel Egeland 95. Rex:
Grete Årsvoll 95. Hvit Land: Karl Meihack 95. Belgisk
Hare: Ivar Haugland 95. Liten Chinchilla: Johan Halsne
95. Deilenaar: Geir Nordvik 95. Engelsk Schecke: Tore
Hadland 96. Hollender: Gaute Jåtun 94,5. Sachsengold:
Enok Larsen 94,5. Tan: Bjørn Egeland 95. Dvergvedder:
June Iren Hadland 94. Løvehode: Olav Dalva 91,5.
Hermelin: Kjell Helge Jåtun 95,5.

Dommerne hadde god tid under bedømmel-
sen denne helgen og alle raser og de fleste

kaniner ble også her grundig diskutert

June Iren Hadland ble vinner og hadde også
utstillingens beste dyr, Engelsk Schecke 96 p
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 31. desember 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.
Hopping: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim, tlf. 69 88 55 08
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.

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. 982 17 211
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit, tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun, tlf. 55 10 25 89
Møter: 2. tirsdag i mnd., Nordnes Bydelshus, kl 19 (ikke mai-aug.)
Hjemmeside: home.no.net/kaniner

Drammen og omegn Kaninavlsforening    35
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    48
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    16

Glåmdalen Kaninavlsforening    15
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:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 10 84.
Nestl.: Even Andreassen, Smievegen 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Gry C. Hartvigsen, Bjørkedalsv. 104, 3948 Porsgrunn.

Halden og omegn Kaninavlsforening     18
Leder/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.

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf.61 33 17 76.
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    50
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
web / hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk

Kragerø og omegn Kaninavlslag   8
Leder:

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  27
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   19
Leder: Ruth Meinstad, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50.
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass./nestl.: Erna Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
All post sendes sekretær.

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     24
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     47
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    68
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.:Tove Sakariassen, Bakkebua, 7710 Sparbu, tlf. 74 16 64 55
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      27
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     29
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Reidar Tjøstheim, Postv. 125, 4317 Sandnes, tlf. 51 62 02 90.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782.
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

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    87
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.: Janne Nakstad, Follog 24, 1707 Sarpsborg.
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:
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    12

Trøndelagen Kaninavlsforening    67
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 4813 63, mob. 920 69 737. e-mail: asbjgr@online.no
Nestl.: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09.
Sekr.: Knut Eide, 7350 Buvika, tlf. 72 86 58 23.
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.

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     96
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.

F Y L K E S L A G :

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

S P E S I A L - K L U B B E R :
Norsk Angora 22
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
Leder: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42.

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

til kassererne:
Blad nr 1 er utsendt alle medlemmer
registrert pr 31.12.2003. Blad nr 2 går
kun ut til medlemmer reg. for 2004 og
disse må innsendes innen 10.03.04

e-mail: poppy@colorprint.no
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