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Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Mot mørkere kvelder
Så var de lyse kvelder over for i år. Men
her vest er det ikke bare dagene som er
blitt kortere, vi har også fått ned over oss
en god mengde med regn - og når det blir
dagevis med slikt vær, så synes jeg det er
noe «ufyse greier». Heldigvis glimrer det
til med fine høstkvelder også.
Aktivitetene i foreningene rundt forbi be-
gynner vel også nå å ta seg opp. I min
egen forening har vi hatt oppstart,hvor vi
har foretatt planlegging av utstillinger og
møter - og ikke minst; bygging av nye ut-
stillingsbur med innsett av «tette» skille-
vegger både i gamle og nye bur - så det
er dermed nok å ta seg til etter mørkets
frembrudd. Flere foreninger er vel sikkert
også i gang med samme prosjekt (etter
vedtak på Tinget). Jeg vil samtidig minne
dere om at slike kvelder kan legges opp
til kursvirksomhet og en kan da få støtte
til et slikt kurs (og andre kurs) ved å søke
hos «Natur og Miljø». Dere må da være
minst 5 deltakere (minstealder er 14 år),
og kurs må legges opp på minst 12 timer
(en studietime er på 45 min.). Så jeg opp-
fordrer dere nok en gang å bruke høsten
til kursopplegg og studietiltak. Gå snarest
i gang, slik at kurset blir avsluttet i år og
pengene overført til foreningens konto
før plutselig desember og jule-stria setter
inn. Er dere i tvil om noe, kontakt meg,
eller gå inn på: www.naturogmiljo.no

Men, når det gjelder utstilling og bur, så
må dere som arrangør også huske på (når
bura settes opp «rygg mot rygg») at dere

strekker opp f.eks. plast mellom bakveg-
gene, slik at hannkaninene ikke kan sen-
de sine stråler over til hverandre (dette
ble dessverre glemt på siste LU). Hvordan
hver enkel arrangør har taklet påbudet
med «tette bur», vil dette legges fram en
rapport om på kommende Forbundsting.
Vil her også nevne oppfordringen som
Sportsutvalget har kommet med; og det
er at utstillinger bør kunne tilby større
burrom til kjemperasene.
I TKs annonser og i oversikten, kan jeg se
noen foreninger har vært i aktivitet med
utstillinger i august, men i innkomne re-
ferater kan det virke som det ikke er den
helt store interessen for å stille ut dyr, så
det er å håpe at det kan dra seg til noe
mer, nå i september og oktober . . .
- og snart er det november - og

Landsutstilling i «rosenes by»
Møre og Romsdal Kal. skal 5.-7.november
arrangere LUU i Molde. Annonse er på
plass i dette TK - og så er det å håpe at
mange har anledning til å ta turen med
kaninene til denne vakre by (men tviler
på at kaninfolket får se noe til byens pene
rosebed). - Da sier vi «tvi-tvi» og ønsker
årets LUU-arrangør lykke til i Molde skyt-
terhall, og minner dere som har tenkt å
stille ut, at korta må være ferdig utskrevet
og postlagt senest 22. oktober.

Til slutt takker jeg også denne gang for
innsendte bidrag til TKs sider, og oppfor-
drer dere å sende inn stoff etter hvert
som dere har noe  -  på forhånd takk!

Tidsskrift for Kaninavl - 7.2004
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«Min erfaring med» . . .

Fransk Vedder
Heder og ære på LU-04
for Samuels «franske»
og et tydelig bevis på
at de beste fortsatt er
å finne på Ur-Eikeland

Dessverre, må jeg si, er det en kjent sak
at de større raser blir mer og mer en sjel-
denhet på våre utstillinger. En må derfor
«ta av seg hatten» for dem som er tro-
faste mot våre kjemperaser, og en av
disse er Samuel Egeland, som vi finner
utenfor Sandnes, nærmere bestemt på
et sted som heter Ur-Eikeland.
Samuel hadde vi som månedens oppdret-
ter her i TK i nr 3/1997, og som vi kunne
lese da hadde Fransk Vedder vært hos
Samuel i over 20 år. Med andre ord så
nærmer det seg med raske skritt 30 års
erfaring med de «franske». Når vi også her

kan fastslå at hans dyr kvalitets- og po-
engmessig har lagt i en klasse for seg selv,
skulle vi tro at han kunne komme med en
god oppskrift på hvordan han stadig vekk
kommer med topp eksteriørdyr innen
«hans rase», Fransk Vedder. Men, så enkelt
er det ikke, gir Samuel klar beskjed om!
«Eg har både opp, å nerturar» - Altså både
skuffelser, å gleder, men heldigvis er det
de store øyeblikk en husker best, så det
eneste rådet er å ikke gi seg, men å holde
på med det en har tro på. Slik som når jeg
vant LUU i 1995 var det en god følelse å
få «betalt» for 20 års avlsarbeid med ras-

Tekst og foto: Bjørn Egeland
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en, sier Samuel. Selvsagt har jeg en god
tommelfinger-regel, legger han til - og det
er å gå etter poengkortene. Og dess flere
bedømmelser en har på hvert enkelt dyr,
dess bedre grunnlag har en jo til å avgjøre
om dyret skal være med i den videre av-
len. Men han benytter seg ikke bare av å
sette inn «nye» dyr i sin stamme, fordi om
en oppnår gode poeng. For så sant det er
mulig, med hensyn til burplass, går som
regel et par av de gode gamle avlsdyra
igjen.Samuel mener det er viktig å ta vare
på «gamle» avlsdyr som gir avkom slik en
ønsker, ikke kun med tanke på eksteriør,
men også når det gjelder antall unger i
kullet. Et eksempel på det, er sesongen
2003, hvor Samuel avlet fram de gode
toppdyra som var på LU-2004 i Skien, og
han var kjempefornøyd med resultatet:
Han stilte 4 hanner,og fikk uttellingen:en
i 94,5 og 3 i 95 poeng! - Samuel hadde
selvsagt god tro på de hannene på for-
hånd, hvor disse hadde gått i både 96 og

95,5 poeng, og ble også Best in Show på
Fylkesutstillingen. Men, så var det forel-
drene til disse dyra da, det var et par han
hadde «gjemt på» i fra 2001 og 2000.
Huene han avler med gir store kull og i
snitt 8-9 unger,og både i fjor og i år er det
huer som har gått fram med 10 trivelige
og «runde» unger. Det sier seg selv også
da, at det blir mange å velge i. En del salg
blir det også, og Samuel er ikke redd for å
selge gode dyr. Kjøpere kan selv komme
å velge ut det de ønsker! - Det blir alltid
nok å velge i for meg også, sier han. God
pels og farge har nok vært de punkter
som Samuels «franske» har lagt et hakk
foran andre. Hvorfor? - Tja, det har han
egentlig ikke et godt svar på, men mener
trivelige og sunne dyr, også gir en «trive-
lig» og god pels. - Samuels grunnstamme
kan en vel si er bygd opp på de gode dyr
han fikk fram i 1995, hvor hannen på TKs
forside med 2x96 selvsagt har satt sitt
preg. -  Lykke til med ny sesong!

Dette er hann født på Ur-Eikeland i 1996 og som vokste opp i Frøyerveien på Hana. Den kan se
tilbake på 7 gode bedømmelser: 4x94 - og så 3x95 poeng, og alle disse 3 med akkurat samme

delpoeng: 5-20-37-9-9-10-5. Og ut fra bildet kan vi se hvorfor, da kroppsformen er litt svak foran
og noe lav bak. Men selvsagt et herlig dyr med hensyn til pels og farge, og den ga gode avkom 
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36: Liten Tysk Schecke

Ingen tvil om
at dette er en
vakker kanin-
rase, som
dessverre
ikke har opp-
nådd noen
stor utbredel-
se i Norden.
Flere gode
eksemplarer
av rasen har
vært vist frem
her hos oss,
men nå er det
en stund
siden jeg har
sett noe til
den og er vel
borte her nå? 

Tekst/foto:
Bjørn Egeland

Kanin-
raser

Uenighet om opprinnelseslandet
Flere lands kaninstandarder oppgir i inn-
ledningen til hver enkelt rases beskivelse
litt historikk og rasens opprinnelsesland.
Men for Liten Tysk Schecke kan enhver
bli noe forvirret: Tyskland sier Tyskland,
Holland sier Holland og Frankrike sier
Tsjekkoslovakia.
La oss prøve å finne ut noe mer med å
fordype oss i historikken og et tysk opp-
slagsverk: Unsere Kaninchenrassen/Hein-
rich Niehaus. Om opprinnelsen heter det
at; tyskeren Arnold Hut, fra Dachingen, i
1972 satte seg som mål å avle frem en
mindre utgave av Tysk Kjempeschecke.
Han startet «naturligvis» da med å pare
kjempen med Engelsk Schecke. Men her
fikk han vanskeligheter med alle de flek-
kene som går i en kjede langs sidene på

den engelske. Noen tålmodighet hadde
ikke Hut, for etter to år stilte han ut 4
dyr som «nyhetsoppdrett» - og de ble av-
vist (ja tilogmed fjernet fra utstillingen).
Men så ville Hut prøve igjen, for han fikk
nemlig oppsporet dette (som vi mener
er avgjørende): - I Tsjekkoslovakia hadde
det nemlig eksistert en Schecke i flere
år i akkurat den utgave som Hut skulle
frem til.Ved hjelp av importerte dyr der-
fra, så nådde han målet og i 1977 fikk han
den opptatt i tysk standard under navnet
Kleinshecken. - Men så til hollenderne,
som også hevder den kommer fra dem og
har vært i deres standard siden 1975.Men
ut i fra historien er det vel ikke tvil om å
sette Tsjekkoslovakia først! - Og går vi til
Europastandarden vil vi finne dette rase-
navnet:Tschechische Schecken.
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Opptatt i Nordisk Standard i 1980
Første gang vi i norden hører om en liten
utgave av Tysk Kjempeschecke,er i dansk
TK nr 1 i 1980.Da hadde Knud Lauridsen
omtale av Europautstillingen, Strassbourg
i november 1979, hvor han skriver: «En
nyhet, som bør importeres til Danmark.
En miniutgave av Tysk Kjempeschecke,
veier 3 kg. Det er bare en skjønn kanin».
Rasen kom da også hurtig til Danmark,og
det var Jørn Clevin som kjøpte dem i fra
Tyskland. Rasen ble presenterte for stan-
dardutvalget og ble opptatt høsten 1980.
Når valg av navn ble Liten Tysk Schecke,
var dette for å markere likheten med Tysk
Kjempeschecke, for da rasen ble opptatt
gikk den inn i rasegruppen småraser og
da med vekt på 2,5 til 3,2 kg.
Det ble også valgt å beskrive kroppsfor-
men som langstrakt, og det var kanskje
litt merkelig - fordi tysk standard krevde
en sammentrengt, valseformet kropp.
Men vi lar historie være historie, og går
over til hva dagens kaninstandard kan for-
telle oss om 

Liten Tysk Schecke og eksteriøret

Vekten: Skalaen for voksne gir 5 poeng
«og full pott» med vekt mellom: 3,01 til
3,7 kg. NB: vekt under 2,6 og over 4,1 kg
blir 00 poeng (Europastandarden oppgir
idealvekten til 3,5 kg).
Ører: Kraftige og forholdsvis lange.
Hakepose: Hunner kan ha en liten hake-
pose.
Kroppsform: Kroppen er noe langstrakt,
men uten å virke smal og skal ha en røslig
holdning, med jevnt fordelt fyldige mus-
kelpartier, harmonisk bygd og uten frem-
tredende partier (det er også selvsagt vik-
tig at kaninen presenterer seg godt).
Hodets tegning: består av "sommerfug-
len" (som tegningen på snuten blir kalt),
ring rundt øynene, en kinnflekk på hver
side og ørene er farget i hele sin lengde.

Kroppens tegning: består av "ålestreken"
og sideflekkene. Ålestreken starter ved
øreroten og fortsetter uavbrutt over ryg-
gen ut til halens tupp. Sideflekkene sitter
på kroppens bakre halvdel og på lårene.
De skal være symmetrisk fordelt på begge
sidene og med et antall fra 3 til 7 enkelt-
stående flekker på hver side. Idealet er
selvsagt å ha likt antall flekker på hver
side. Enkelte flekker på buken, halens un-
derside og beinas innside er ingen feil.
Vi vet det er vanskelig å oppnå den kor-
rekte og ønskede idealtegning, og av van-
lige feil som medfører poengfradrag, kan
nevnes: Ujevne tegninger (taggete). Dår-
lig form på "sommerfuglen".Enkelte hvite
hår i tegninger. Brudd på ålestreken foran
skulderbladene eller på halen. Sammen-
vokste flekker i sidetegningen. Mindre
enn 3 eller flere enn 7 sideflekker på en
side. En til to frittstående sideflekker på
forpartiet. Hvitt i ørenes farge ved ørerot.
Flere eller store flekker på buken, halsen
underside eller på beinas innsider.
Av diskvalifiserende feil kan nevnes:
Avbrutt ålestrek mellom skulderbladene
og haleroten. Manglende kinnflekk. Kinn-
flekk sammenvokst med øyenringen eller
med øreroten. Sommerfuglen sammen-
vokst på underkjeven. Avbrutt øyenring.
Sideflekker sammenvokste med ålestrek-
en.Tre eller flere frittstående sideflekker
på forpartiet. Hvite flekker i tegningen.
Mangler tegningsflekker på sidene.
Farge: Tegningen er godkjent i svart, blå,
brun, rødbrun (madagaskar) og gulbrun
(isabella).

Poengskalaen:
Vekt 5
Rasepreg og presentasjon 10
Kroppsform 20
Pelsens tetthet 10
Pelsens kvalitet 10
Hodets tegning og farge 20
Kroppens tegning og farge 20
Kondisjon og pleie 5
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Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad

Hei TK-lesere!
For de fleste er feriemodus og avslapp-
ende dager forhåpentligvis vel overstått.
Høsten er her med kald og klar luft, man
kan se langt og overskue tingene. Jeg
liker godt denne årstiden og alle gjøre-
målene som følger av liksom å være i
gang igjen. Høste av naturen, ingen mygg
eller fluer, knallfarger på trær og i fjellet
og i kaninstallen; - Kaniner som vokser
og viser frem det de etterhvert skal bli,
både i form og farge…..
Så selv om ikke alle sommerprosjektene
er helt i boks, ser jeg lyst på det hele
når høstmørket faller på.

Ingen tvil om at i alle fall mine kaniner
også blir mer livlige av litt kaldere dag-
temperaturer. De spiser bedre og virker
mer trivelige enn i disse hete sommer-
ukene.
Vil gjerne komme tilbake til disse ”dam-
ene” jeg har hatt i utegang nå i sommer.
Som jeg nevnte sist har de avlshuene jeg
sparer på gått sammen i en gjengrodd

hønsegård. Det har vært moro å se hvor-
dan et litt større kaningruppe fungerer.
Rangorden må de lage seg og det er godt
de ikke skal stilles ut, den kampen gikk
så pelsdottene føyk. Men det er en av-
klaring som bare tar noen timer, deretter
er det avslappet stemning og ”kamerat-
skap”. Stell og puss av ører m.m. var fel-
lesprosjekt innimellom. Det var virkelig
praktisk å ha dem ute sammen – de fikk
litt kraftfôr hele tida og alle spiste av
samme kopp, det tok jo mindre tid.Tror
det var lurt med det kraftfôret, da kom
de hoppende og snuste osv. de virker ny-
sgjerrige og er jo sosiale dyr. De ble på

«En oppdretters dagbok»

Positiv erfaring med voksne huer i utegarde

Så gjelder det å passe på at det ikke er
naboens planter det går ut over
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en måte litt viltrere, men vennet seg like-
vel til lyder på en annen måte enn når de
var i bur.De  lagde seg ritualer på hvor de
sov og når (alltid i en dunge med flere
sammen). Morsomt og en fryd for øyet.

Nå fikk disse dyrene god kondis etter
hvert og samtidig som høstdagene kom
– kom antagelig virketrangen for dem
også. For en dag her i forrige uke, da mor
i huset lå nede for influensatelling, så de
sitt snitt til å hoppe ut fra taket på det
lille huset de har, gjennom en åpning i
nettingen og flokke seg rundt epletrær-
ne, - i første omgang. Jeg gløtta ut av
vinduet og så en haug av kaniner sprette
rundt, samtidig ringte den ene etter den
andre av naboene og fortalte at de hadde
fått en blomsterspisende kanin eller en
gravende fjott under sin nylagde veranda.
Nå ja, ikke alltid like gøy med dyr som
krever sitt, men nå er alle uten en i hus

igjen. Og den hua, som er en skikkelig
luring, hun får bare gå en stund til, hun
holder seg i nærheten… 
Dette at de blir litt villere merkes godt,og
det var vel kun den eneste ulempen med
dette prosjektet som ellers anbefales!

De fleste av oss kikker vel ekstra nøye på
dyra nå det etter hvert nærmer seg utstil-
lingssesong.”Åkken ska’r en blunke tel”..
og hvilke rangeres ut. Det med å velge
ut dyr som man satser på i utstillings-
sammenheng er ikke lett, synes jeg. Men
selvfølgelig helt avgjørende, slik at de
beste ikke havner i fryseren. Neste gang
har jeg derfor tenkt å ta med synspunkter
på akkurat dette fra folk som er mer
kunnskapsrike enn meg, og som jeg vet
har gode tips å komme med. I tillegg vil
dere få høre om en skikkelig hybelkanin
og litt mer om gode grunner for kanin-
hold. - hilsen fra Anne Christine

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til

Høstutstilling+kaninhopping på Jarlsberg
15. - 17. oktober 2004

Utstillingen er åpen i klassene A og B + C for junior
NKF's innmeldingskort sendes innen 5. oktober til:

Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes
Påmeldingsavgift kr. 40,- pr. dyr som betales når kaninene leveres

fredag 15. okt. fra kl. 18 til kl. 21. Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper.
Utstillingen er åpen for publikum lørdag kl. 10.00 – 17.00 

og søndag 11.00 – 16.00. Premieutdeling søndag ca. kl. 16.00.

Kaninhopping: Lørdag: Høyde elite, høyde åpen IE (max 2),
kroket bane lett (max 2) og kroket middels + veteran, rett bane elite.

Søndag: Kroket bane vanskelig og elite, rett bane vanskelig, lengde elite,
Kombikonkurranse: slalåm Må (også åpen for kaniner som ikke er med på

utstilling, max 2 pr. fører utenom kombi.).
Påmeldinginnen 12. okt. til: Torild Rosenvinge, toschol@online.no

Startavgift: kr. 25,- pr. start betales ved fremmøte.
Kontakter: Dagfinn tlf. 33 396295 (utstilling) og Torild tlf. 33 401036 (hopping)
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1: Munnhulen, med tunga
2: Magen
3: Tynntarm, med lever og bukspyttkjertel
4: Tykktarm, med blindtarm

� Munnhulen
I munnhulen til en kanin finner vi 28 ten-
ner, hvorav 16 i overkjeven og 12 i under-
kjeven. Kutte-tennene har den oppgave
at de med meisel-aktige bevegelser kutter
opp fôret i små deler. Fôret blir deretter
ført bak i tyggetennene (jekslene) for så
å bli malt i stykker (ca 120 ganger i mi-
nuttet tygger kaninene). Under denne
prosses blir fôret oppblandet med spytt,
som inneholder bestemte fordøyelsestof-
fer. Disse bevirker en viss start på fordøy-
elsen allerede i munnhulen.
Ved den malende bevegelsen med jeksle-
ne, blir fôret fullstendig oppsplittet, og
ved det slimholdige spyttet blir det eltet
sammen til en deig. Denne deigen kan
bare transporteres videre ved hjelp av sin
egen tyngde og spiserørets bevegelser.
Spyttet tilføres fra kjertler, som styres av
kaninens synsinntrykk og luktesans.Men,
ikke å forglemme det viktigste verktøy:
Tunga. Denne er en langstrakt muskel
med en utrolig bevegelighet. På tungas
overflate befinner det seg en mengde lett
synlige små porer,de såkalte smaksvorter.
Hver og én av disse er tilknyttet nervesy-
stemet og fra disse går alle signaler; «surt,
søtt, varmt eller kaldt» - altså om hvor vel-
smakende fôret er og i hvilken forfatning
fôret forefinnes, opp til hjernen.

� Magen
Magen kalles for en stor «forrådssekk»,
og i denne blir alle opptatte nærings-
stoffer samlet. For de oppdrettere som
slakter sine kaniner selv, vil det sikkert
være kjent at på en sunn og frisk kanin,
er magen aldri tom. Magen er som oftest
fra halv til helt full. Denne vedvarende
fyllingsgrad er en spesiell egenart hos
akkurat kaninene. Med unntak av mage-
utgangene (portneren) finnes det nemlig
ikke noen muskler som ved sammentryk-
ning kan videresende mageinnholdet.
«Transporten» videre skjer på følgende
måte:
Det nye opptatte fôr trykker på det tid-
ligere fordøyde mageinnhold og presser
på denne måten fôret mot mageutgang-
en. Først her blir muskelkrefter virksom-
me og fôret blir «puffet» inn i tarmen.
Denne forsiktige dyttende avlevering av
«fôrdeigen» har også en grunn.
Hele magen hos en kanin er utstyrt med
en kjertelvirkende slimhud, hvor mage-
saft blir fremstilt (saltsyre, pepsin, osv.).
Dersom alt innholdet i magen ble «puffet»
på samtidig inn i tykktarmen, ville kon-
sentrasjonen av saltsyre forårsake store
eteskader i tynntarmens slimhud.Ved den
forsiktige avlevering blir saltsyra nøytra-
lisert litt etter litt.
Men, det er også noe annet som adskiller
kaninen fra andre pattedyr: Den kan
nemlig ikke transportere uønskede stof-
fer (f.eks. dårlig fôr) som den har fått i
seg, opp igjen. Altså, kaniner kan ikke
brekke seg (kaste opp/»spy»). Dette skyl-

Problemer som oppstår i kaninens tarmsystem har vært omtalt en del her i TK. Derfor
er det en stor fordel at vi kjenner til kaninens fordøyelsessystem. For å holde seg i live,
og for å kunne overføre de næringsstoffer den spiser til kroppens blodomløp, trenger

også kaninen et fordøyelsesapparat. Dette apparat/system omfatter i hovedtrekk:

Kaninens fordøyelsessystem
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des delvis manglende muskulatur i ma-
gen. Men muligens også en «nervebloka-
de», men her «strides de lærde» og det
mangler en grundig vitenskapelig under-
søkelse på dette området.
Når kaninen nå er tvunget til å fordøye
dette uønskede fôr, oppstår det svært
mange dødsfall som må «føres opp under
denne konto».

Kaninen spiser til alle tider
Mange kaller ofte kaninene for «alltid-
etende».Grunnen er som nevnt at musku-
laturen i magen er svak, og for å trykke
innholdet bakover i tynntarmen, må den

stadig fylle på med nytt fôr. I løpet
av et døgn kan den ha opptil 80
måltider. Men hver gang den spi-
ser er riktignok måltidet svært
kort og lite,varer ofte bare i et par
minutt.

Koprofagi
For å få maten ut av magen og inn
i det ventende tarmsystem, inn-
treffer enda et fenomen; kopro-
fagi. Det vil eksskrement-spising.
Kaninen spiser altså sine egne
gjødsel-kuler. Men det tilføres da
mange livsviktige vitaminer/pro-
teiner, fremfor alt vitamin B. En
kanin gir fra seg to typer gjødsel;
de normale harde kuler, samt
noen mykere, som er de mest pro-
teinrike. Men disse ser vi skjelden
og grunnen er at disse oftest kom-
mer om natta, og at kaninen spi-
ser disse direkte fra endetarmsåp-
ningen. Så blir de sendt gjennom
fordøyelseskanalen på nytt, og
næringen kan da bli absorbert på
vanlig måte i tynntarmen.
Mange har undret seg mye på
hvordan kaninen er i stand til å se-

parere ut to typer gjødsel. Siden den kje-
miske sammensetning i de myke kuler og
blindtarmsinnholdet synes å være likt,har
en gått ut fra at de myke kuler måtte kom-
me fra blindtarmen,og at de normale har-
de kuler ble dannet av materiell som gikk
forbi blindtarmen. Men en kan nå vise til
undersøkelser hvor en ut fra materialet i
begge gjødselkulene kan se de har vært
innom blindtarmen. Konklusjonen er da
at separasjonen foregår etter størrelse
gjennom bevegelser i tykktarmen.
Koprofagi starter ca ved 3 ukers alder, alt-
så når kaninene starter med å spise fast
fôr. Siden vil fôringa ha mye å si om ko-

Munn
Tunge

Galleblære

Milt

Tynntarm

Tykk
-tarm

Blindtarm

Endetarm

Normale
harde
gjødsels-
kuler

Blind-
tarms-
ved-
heng

Lever

Bukspytt-
kjertel

Mage
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profagien skal foregå normalt. Forsøk er
gjort med å hindre kaninen i å spise de
myke kulene, og det er da påvist en bety-
delig reduksjon i utnytting av fôret.
Villkaniner, som hovedsakelig må greie
seg på grovfôr, er således koprofagi av
en avgjørende betydning for at dyra skal
få nok næring. Den bidrar også mye til å
sikre vitamintilføringen. - For våre tam-
kaniner, som vanligvis får mye konsen-
trert fôr, lett fordøyelig (korn, osv.) og
som får rikelig vitamintilførsel gjennom
kraftfôret, er koprofagi ikke så livsviktig.
Men, trivsel og helsetilstand er sterkt av-
hengig av at fordøyelsessystemet funge-
rer normalt. Dette må vi ta hensyn til ved
riktig fôring og godt stell av kaninene.

�Tynntarmen
Hos kaninene utgjør tynntarmen ca to-
tredje-deler av det totale fordøyelses-
system. På innsiden er tynntarmen kledd
med en slimhud, hvor tarmtottene be-
finner seg. Det er disse som suger opp
næringsstoffer og tilfører blodomløpet
dette. Tarmtottene er ikke synlige med
det blotte øye, men kan ses mikroskopisk
som små utvekster. I den øvre tredje-del
av tynntarmen, sendes galleblæra, styrt av
bestemte nervetråder, sin væske inn til
tarmen. Denne gallesafta har den egen-
skap at den løser opp de fettstoffene som
finnes i fôret, og dermed blir arbeidet
lette for bukspyttkjertelen.
Bukspyttkjertelens saft har den oppgave
å blande dens enzymer med næringen,
for så å forvandle det proteinet og fettet
som finnes til små vannløslige krystaller.
Dersom disse enzymer har gjort sin plikt,
trer de nevnte tarmtottene i funksjon.
Tarmtottene «angriper» fôrdeigen som en
blekksprut,og med sine sugekopper trek-
ker de næringen ut av fôrdeigen og over-
fører den til blodomløpet via tynne kapi-

lærårer. Den videre transport gjennom
tarmen forårsakes også av små muskel-
bevegelser i tarmen.

�Tykktarmen
Også tykktarmens innside har en slimhud
som er utstyrt med tarmtotter. Men her
foregår ikke noe særlig oppsuging av
næringsstoffer. Utover dette finnes det i
tykktarmen et større antall bakterier. Den
svært tyntflytende deig som kommer fra
tynntarmen blir her angrepet av en rekke
bakterier, den såkalte tarmflora.
Tarmfloraens hovedoppgave er å spalte
opp det cellulose-stoff som skal til for å
skille ut det protein (eggehvite) som måt-
te finnes i fôret, og som kaninen trenger
til sin daglige eksistens.

�Blindtarmen
Når vi ser på den meget sterkt utviklede
blindtarmen, forstår en at kaninen nesten
utesluttende får sin næring fra plantevek-
ster. Nesten en tredje-del av fôret havner
i blindtarmen og blir som oftest liggende
der i lengre tid.En kan dermed si at blind-
tarmen brukes som et gjæringskammer
for fôret. - Ved tilførsel av spesifike bakte-
rier, kan det protein som forefinnes, ved
hjelp av kjemiske prosesser omdannes til
B-vitaminer og vitaminet K2. Disse livs-
nødvendige vitaminer forefinnes ikke i
fôr fra planteriket. Etter at blindtarmen
har sendt fra seg dette stoffet, går det ca
6 timer, og vi vil da se at det foregår den
nevnte koprofagi-prosessen (ekskrement-
fortæring).
Det ufordøyeleige passerer videre mot
endetarmen og blir tørrere og tørrere,
fordi fuktigheten blir trukket ut av det.
Til slutt blir det presset ut i små kuler
ved hjelp av noen kraftige hormonstyrte
muskler. - Og så har maten passert
kaninens fordøyelsessystem . . . - Bjørn E.
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Landsutstillingen omfatter:

Klasse B, ungdyr

Klasse K, produkter

I tillegg: kl. C 1,0 "hannekamp" voksne hanner 

+ kl. C 1,1 kun for juniorer (ett dyr pr jun.utst.)

Innmelding og avgift:
NKF's dobble innmeldingskort sendes:
Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden
NB: poststemplet senest fredag 22. oktober.

Innmeldingsavgift kr 55 pr. ktl.nr. betales
innen 22.10.04 til: Bjarne Øygard, 6562 Vatne.
Konto nr 3910 16 23037. Merk innbetaling
med antall ktl.nr+navn på utstiller(e).

Innlevering av dyr, vekt og fôring:
Fredag 5. nov.: kl. 18 til 22 (el. ev. etter avtale)
Vekt påføres kortene ved innsetting av dyr.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper!

Åpningstider:
Utstillingshallen er åpen lørdag fra kl. 10.00
til 17.00 og søndag fra kl. 10.00 til 14.00.

Premiering:
Ordinær premiering i klassene B, K og C.
Sløyfer til best i rasen, beste hann og beste hu
og Best in Show i kl. B.

Premiering av alle juniorutstillere.
Premieutdeling søndag fra kl. 14.00.
Gavepremier mottas med takk!

Kaninhopping:
Lør- og søndag: NM rett bane elite, bed. C 
Lørdag: NM lengde elite, inngangsl. 120 cm
Lør- og søndag: NM rett bane veteran, bed. C 
Starttider: lørdag og søndag fra kl. 10.00.
Innmelding kaninhopping:
Skriftlig til Turid Lien, 6523 Frei
eller mail: turidlien@hotmail.com 
innen fredag 22. oktober.
Innmeldingsavgift: kr 50,- pr. start betales
innen 22.10. til: Bjarne Øygard, 6562 Vatne.
Konto nr 3910 16 23037. Merk innbetaling
med antall starter og navn på fører.

Overnatting:
Comfort Hotel Nobel, tlf. 71 25 15 55.
Enkeltrom: kr 550  pr.natt. Dobbeltrom: kr 350
Pris er inkl. frokost. Husk å oppgi kaninutstiller.
Hotellet ligger ca 5 min. gåavstand fra hallen.

Hyggekveld - Lørdag:
Klokken 20.00: Sammenkomst på hotellet i
«frokostsalen». Påmelding til Aase Heggdal,
Mali Furunesv. 10, 6414 Molde, tlf. 71 25 22 57
/ 901 78 256 (sms). Servering kr 160.
Innbetales til: Bjarne Øygard, 6562 Vatne.
Konto nr 3910 16 23037.
Merk innbetaling med antall personer.

For mer opplysning/tlf.kontakter:
Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45 / 913 41 201
Aase Heggdal, tlf. 71 25 22 57 / 901 78 256
Anne Lise Tvedt, tlf. 71 24 23 60 / 902 02 219
Bjarne Øygard, tlf. 70 21 38 00

LUU 2004: Molde skytterhall
5. - 7. november

Møre og Romsdal Kal.
ønsker alle velkommen til
Landsutstilling for kaniner
og NM i kaninhopping
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Albinoanlegget
virker gjennom å stoppe pigmenteringen
i hud, pelshår, klør og øyne. Den hvite
albinofargen er ingen egen farge - men
(som vi har nevnt før i denne serie), «for-
hindrer annen farge å fremtre»!
Albinoanlegget er recessivt (svakere
enn), vikende for A og må finnes i dobbel
oppsetning (homozygot form) aa for å
gjøre seg gjellende (merkes). Opptrer al-
binoanlaget derimot i dobbel oppsetning
aa blir det "effektivt" og forhindrer alle
de andra fargegenene å gjøre seg gjellen-
de (komme til uttrykk). De andre fargege-
nene finnes fortsatt der intakte i arvemas-
sen og arves uforandret videre til neste
generasjon!

Finnes a bare i enkel oppsetning  Aa,
kommer A eller A’s andre mutanter, å
dominere over a som dermed  ikke kom-
mer å merkes. Dette er forklaringen til, at
en albinohvit kanin som pares med en
farget kanin, kan by på svært så mange
overraskninger! 

Vi tar å parer en albinohvit kanin (som
bare har albino’er i sin stamtavle), med
en renavlet madagaskarpartner og ser
hva vi får - og hvilke sluttanmerkninger
vi dermed kan ta om den hvite albinos
skjulte gener.
Madagaskar: AA bb CC DD gg
paret med albino aa ?? ?? ?? ??
I dette tenkte eksperimentet (med f.eks.

Thyringer x Hvit Land) så KAN* vi få ut
følgende varianter:

Aa Bb CC DD Gg = viltgrå

Aa bb CC DD gg = madagaskar

Aa Bb CC DD gg = svart

Aa Bb CC DD gg Kk = svart kappetegnet

(*mest sansynlig vil alle avkom bli svarte)
Disse avkom viser oss, til en del, hva den
albinohvite kanin hadde av øvrige farge-
gener i sin genkode: aa Bb  ?? ?? Gg Kk.

B = ettersom vi fikk en viltgrå og en svart
b = ettersom vi fikk en madagaskar
G = ettersom vi fikk en viltfarget
g = ettersom vi fikk en ensfarget
K = ettersom vi fikk en kappetegnet

Enkel fargelære for kaniner
av Birgit Lundberg

Del 10 = Albino-HVIT - hva er det?
Forrige fargeartikkel i TK 6/2004, var del 9 i denne serie, og omhandlet

svart og viltsvart, og som det fremgikk skulle denne artikkel handle om:

«Alt er ikke bare hvitt som ser hvitt ut!»

Hvis du parer en Hvit Land med en Thyringer
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Men kun én K = ettersom det også blev
enfsarget unge og den ene av foreldrene
var ensfarget.
Ettersom vi valgte å pare med en renavlet
madagaskar, hvet vi ikke om den albino-
hvite også bar c = bruntanlegg eller d =
blåanlegg.

Hva får vi om vi parer
hvit rødøyet med hvit blåøyet?
Blåøydanlegget xx er også det et anlegg
som stopper fargen i hud og pelshårstrå,
men det gir dessuten i dobbel oppsetning
blå øyenfarge. Men merk dere: Kun om
det finnes i dobbel oppsetning!
Så fort avkommene har arvet en x, fram-
trer de andre farge- og eventuelle skjulte
tegningsanlegg.

Som vi har lært tidligere i disse fargear-
tiklene, er "hvit-blåøydanlegget” x - et
«flekk-anlegg», som i enkel oppsetning
gir tegnede kaniner med en hollenderlik-
nende tegning, samt brun/blå-marmorer-
te øyne.
Vi kommer derfor til å få oppleve store
overraskelser, om vi fristes til å pare en
albino (hvit rødøyet) med en hvit blå-

øyet! Dels framtrer da de skjulte fargean-
legg og eventuelle tegningsanlegg i den
albinohvite, ettersom avkommene kun
får ett albinoanlag a. Dels kommer teg-
ningen og de marmorerte øyne fram som
skulte anlegg i den hvite blåøyde, foruten
dens øvrige fargegener og eventuelle øv-
rige tegningsgener.

Med litt fantasi kan vi sikkert selv kompo-
nere sammen alle mulige avkom som kan
fås etter en kombinasjon mellom albino
og hvit blåøyet! 
Albinohvit: aa ?? ?? ?? ?? ?? paret med
hvit blåøyet: ?? ?? ?? ?? ?? ?? xx

Hva med å pare russer
med hvit blåøyet?
Blåøyds-anlegget xx går også å kombinere
med russeranlegget "anan" og gir da en så-
kalt "syntetisk hvit kanin"
= ”anan .. .. .. .. xx" som er hvit med rubin-
røde øyne,men observer;en som IKKE er
albinohvit. Den kan naturligvis lett for-
veksles med en albinohvit kanin.

Denne kanin bærer også alle andre farge-
gener skjult og kommer å by på enda fler
overaskninger om den pares med en ens-
farget kanin. Den ser jo til sin fenotyp ut
som om den er en albino, men kommer
til å få unger med hollender-liknende teg-
ning og  marmorerte øyne, i alle mulige
farger og eventuelt til og med i kombina-
sjon med andre tegninger.

Dette forklarer en del merkelige resultat
en del Hermelin-oppdrettere får, som
ukontrollert blander farger og tegninger.
Og - fremforalt om en har krysset inn en
hvit blåøyet! Hvit blåøyet skal med andre
ord kun brukes til hvit blåøyet!

Vet man hva man har
- vet man hva man kan få!

Bitgit Lundberg - Flåhackebackens Dvärgvädurarer sjangsen størst for at alle avkom blir svarte
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NKFs
leder
har
ordet .   .   .

Sommeren er på hell
Sommeren kan vel sies å være over nå og
det har forhåpentligvis vært en god som-
mer for alle.Det er jo en tid hvor folket la-
der batteriene fram mot vinteren, mens
for kaninene så er det vel ofte heller om å
gjøre å unngå for kraftig varme, samtidig
som ungene skal vokse seg store og klare
for vinteren. Utstillingssesongen nærmer
seg med stormskritt. De fleste har vel dyr
som er ”timet” i forhold til å stille ut på
landsutstillingen for ungdyr i Molde og
senere for utstillinger utover vinteren.
Det er en spennende tid for kaninopp-
drettere og vi får inderlig håpe at det blir
vist fram mange og gode dyr på utstilling-
ene framover.

Betraktninger og informasjon fra
styremøtet lørdag 21. august 2004

Vi hadde styremøte på Skedsmo lørdag
21.8. Det var et konstruktivt og bra møte
hvor vi jobbet fra klokken 09.00 til 17.30.
Vi gikk igjennom en rekke saker, behand-
let faste saker samt en del innkomne sa-
ker, og hvor jeg vil kommentere, informe-
re og utdype noen av disse sakene. Jeg
kan nevne gjennomgang av de ulike ut-
valg (utvalgsledere, rapporter, arbeids-
plan m.m.), tidsskriftet, landsutstillinger,
regnskap og administrasjon.
Styret la som kjent fram et forslag til ar-
beidsplan ved forbundstinget og denne
planen skal være styrende for vår virk-
somhet både på kort og lang sikt (se tidli-
gere omtale i TK). Denne listen er jo ikke
rangert i forhold til viktighet, og dette

med medlemsverving kommer igjen flere
steder. Jeg håper alle gjør en jobb for å
presentere vår levende hobby på en slik
måte at vi både holder på eksisterende
medlemmer og skaffer nye.
De fleste saker på styremøtet var da på
en eller annen måte relatert til denne
arbeidsplanen.

Prioritere arbeidet med medlemsver-
ving gjennom utarbeidelse av godt in-
formasjonsmateriell og ved å drive ak-
tiv informasjonsvirksomhet på utstil-
linger.
Her har NKF over lang tid laget en rekke
forskjellige brosjyrer og lurer man på noe
her så kan Bjørn Egeland kontaktes.
Det ble diskutert og også bestemt at bro-
sjyrer skulle legges ut på nettet som ned-
lastbare filer. Dette vil kunne gjøre infor-
masjon om vår levende hobby langt mer
tilgjengelig.

Oppfordre lag/foreninger til å gjennom-
føre kurs, f.eks. de kursmuligheter som
vi har gjennom ”Natur og Miljø”.
Det er lett å snakke om dette med kurs-
virksomhet uten at det blir noe mer ut av
det, men på den annen side så er det jo
ganske så opplagt at aktivitet på med-
lemsmøter skaper interesse både hos ek-
sisterende medlemmer samt øke sann-
synligheten for at nye medlemmer vil
komme til. Kursvirksomhet vil jo også
selvsagt gi deltakerne ny kunnskap eller
kanskje friske opp ny kunnskap. Det er
dog en del foreninger som holder kurs i
en eller annen form,selv skal jeg til Askim
siste helg i august. Det virker som et
spennende initiativ.

Arbeide for å bedre NKFs økonomi på
kort og lengre sikt gjennom ulike inn-
tektsbringende aktiviteter etter forslag
fra Økonomi- og organisasjonsutvalget.
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Her har ikke utvalget på det nåværende
tidspunkt noen konkrete planer.

Arbeide for at flest mulig kjøper og ak-
tivt bruker Nordisk Kaninstandard.
Nordisk Kaninstandard er jo selvsagt et
arbeidsredskap for dommerne, men det
er også et oppslagsverk og et ”must” for
alle medlemmer av NKF. Vi kommer der-
for med en annonse i TK med et såkalt
høsttilbud for på den måten å spre denne
publikasjonen.

Utgi 10 nummer av Tidsskrift for
Kaninavl, med god kvalitet.
Tidsskriftet er høyt prioritert med hen-
syn til den økonomiske fordelingen av
budsjettet,og ikke uten grunn.Dette er jo
en av de viktigste bærebjelkene i forbun-
det. Og jeg er ganske så sikker på at det
ikke bare er nordmenn som mener vårt
TK er Nordens beste. I løpet av de siste
5-6 årene så har flere og flere aviser og
tidsskrifter blitt lagt ut på internett, noen
bare som nettutgaver og andre i begge
formater. Vi diskuterte muligheten for
elektroniske utgaver av TK, og det ble be-
stemt at tidligere TK-utgaver,dvs. tidligere
enn 2004, skal legges tilgjengelig som pdf
filer på nettsidene. Det betyr i praksis at
dersom en ønsker å lese en spesiell artik-
kel som for eksempel sto i TK i oktober
2003 så kan du finne denne på nettsiden
å laste den ned derfra. Dette vil kunne
være praktisk av flere hensyn, men ikke
minst for promotere vår levende hobby.
Sannsynligheten for at folk med interesse
for kaninoppdrett vil ”oppdage” NKF via
nettet vil kunne øke på denne måten.

Være med å arbeide for at det blir ar-
rangert landsutstillinger for voksne dyr
med klassene: A, E, K og NM i hopping,
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0
og NM i hopping.

Her ble forbundsstyrets arbeidsoppgaver
diskutert.

Arbeide aktivt innen alle av NKFs ut-
valg med oppgaver som til enhver tid
melder seg. Deriblant prioritere dataut-
valgets arbeid med dataprogram for ut-
stillinger.
Datautvalg: Under dette punktet ble det
diskutert innkjøp av nødvendig program-
vare, men kanskje viktigere i denne sam-
menheng ble det lagt fram eksempler
både på bedømmelseskort og katalog.
Kortene var i A5 fremlagt, hvor det var
rasebilde i farger øverst i venstre hjørne.
Skikkelig fint etter min mening. Kata-
logen hadde også fargebilde og informa-
sjon om de ulike rasene. I forhold til beg-
ge disse tingene ble det formidlet ønsker
om at utskrivingen av kort og katalog bur-
de ha flere valgmuligheter, med og uten
bilder osv. Det er også laget en brukervei-
ledning som forhåpentligvis vil hjelpe
brukerne av dette programmet. En del
nye funksjoner i programmet vil også bli
prøvd for første gang i forbindelse med
LUU. Det betyr at om ikke lenge blir det
muligheter for innmelding på lister og ar-
rangøren vil da kunne skrive ut bedøm-
melseskortene. Dette er nok en etterleng-
tet situasjon for mange.

Registreringsutvalg: Som jeg skrev i leder-
en i april så var det ønskelig at folk som
var interessert i å bidra i dette utvalget
skulle si i fra,men pågangen har ikke vært
så stor. På den annen side så har de som
har meldt seg vært ivrige.De avholder sitt
første møte i den skrivende stund, og det
blir spennende å følge med gruppens ar-
beid fram mot forbundstinget i Bergen.

Importutvalg: Det er i løpet av i sommer
gjort endringer i forhold til import av
hund, katt og ilder. På Mattilsynets inter-
nettsider er opplysningene litt sprikende
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når det gjelder import av kaniner, og im-
portutvalget kommer med en avklaring
om dette så snart som mulig.

PR- og Infoutvalg: Det er flott om fore-
ningene/lagene bruker det materiellet
NKF har enten på møter eller på utstil-
linger. Jeg kan nevne at det finnes noen
videoer, samt en lysbildeserie fra NKFs
100-års jubileum som er til utlån. En an-
nen ting som er meget interessant i disse
tider er et såkalt ”slideshow” om kaniner
som er utarbeidet av Jæren KAL. Dette
”slideshowet” er noe man kan tilpasse
forholdsvis raskt i forhold til ulike behov.

Sportsutvalg: Rasekrus og medaljer er à
jour før inneværende utstillingssesong
starter.

Standardutvalg: Det ble her informert om
de siste tingene som ”rører” seg både na-
sjonalt og i det nordiske arbeidet samar-
beidet. Senest i det nasjonale møtet var
behandling av en ny variant som har be-
nevnelsen ”otter”. Dette en variant som
er godkjent i den engelske standarden og
utifra det som står i den nordiske stan-
dard skal denne kunne godkjennes av-
hengig av beskrivelser osv. Saken blir nå
oversendt til den nordiske komiteen og
skal endelig sluttføres der. Fra norsk side
kommer vi også til å jobbe videre med lik
bruk av halvpoeng i forhold til de ulike
klassene som er beskrevet i standarden.

Økonomi/organisasjonsutvalg: Utvalget
har sett noe på muligheter for å søke om
midler og pengestøtte, men har foreløpig
ikke noe generelle avklaringer.

Arbeide med å bedre forholdene opti-
malt for oppdrettere og utstillere innen
de større raser.
Det har vært en tendens i den senere tid
til at antall dyr stilt fra de større rasene av-
tar, en tendens som kanskje er langt mer

synlig i våre naboland. Uansett så er dette
tendens styret har som målsetting å jobbe
mot. Det er i første omgang bestemt å
jobbe med hjelp og kompensasjon ved
import av de store rasene. Det jobbes
også på andre fronter når det gjelder å
opprettholde antallet og kvaliteten på de
store og kjemperasene.

Samarbeide med landsdekkende orga-
nisasjoner/lag/foreninger som har
sammenfallende interesser som NKF.
Her er kan nevnes Norsk Kanin, hvor vi
for eksempel har utveksling av innkalling-
er til styremøtene og muligheter for del-
takelse på hverandres styremøter dersom
det er saker som har interesse. Det ble
også diskutert og etterspurt samarbeid
med for eksempel fjørfe-foreninger.

Videreføre og styrke det internasjonale
samarbeidet.
Det er først og fremst i form av jobbing
standardutvalget, representasjon ved
LU’ene i våre naboland, samt besøk ved
utstillinger ellers i Europa.

En viktig sak som ikke er direkte relatert
til disse punktene er gjennomgang av
regnskap. Vi må hele tiden jobbe med å
få flere inntekter, samt prøve å redusere
utgiftene. Slik det ser ut per dags dato er
den økonomiske situasjonen i forbundet
bra.

Kontakt via Internett
Arbeidsformen de fleste steder har for-
andret seg kraftig de siste ti årene. Inter-
nett og mulighetene det bringer med seg
er klart årsaken til det.
Det har også ulemper som jeg vil ikke
komme inn på akkurat her,men bare kort
nevne at all ”spam” posten som kommer
ikke er spesielt hyggelig. - Nok om det,
personlig så får jeg mye e-post med spørs-
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mål om kaniner, det være seg spørsmål
om burbygging,mating,hygieniske spørs-
mål, drektighet, osv. Dette er stort sett fra
folk som har gjort et søk på nettet og der-
med kommet til NKF sin hjemmeside.
Det innebærer at organisasjonen vår står i
en helt annen kontakt med omverdenen
enn tidligere. Det er på langt nær sikkert

at alle de spørsmålene som blir besvart
fører til en økt medlemsmasse, men det
positive er selvsagt at vi kan i mye større
grad være med på påvirke og informere.
Forbundsstyrets arbeidsform er selvsagt
også endret mye ettersom vi kan behand-
le saker og ta stilling til saker ganske så
fortløpende.

Forvrengt lever
En tidlig morgen da jeg gikk den vanlige
runden til kaninene, for mating, sjekking
og litt kos, oppdaga jeg at Fransk Vedder-
hannen bare satt å pesa. Først trodde jeg
den hadde fått heteslag og prøvde å gi
han vatn. Jeg slo også noe vatn utover
han, men han var så slapp. Jeg løfta han
opp og så tydelig at den hadde det vondt.
Dette var ikke «Raketten» i sitt vanlige
livlige uttrykk. - Navnet «Raketten» har
sin forklaring fra fødselsdatoen, nemlig
31.12.02. Han hadde vært sammen med
ei hu kvelden før, men hva kunne ha
skjedd nå. Ingen uvanlige tegn i buret,
men han bare satt der, den var jo helt i
form kvelden før. Jeg bestemte meg fort
for å nødslakte «Raketten». Da jeg åpnet
buken så alt normalt ut, helt til jeg under-
søkte leveren.En av leverlappene var har-
de og så annerledes ut enn resten av leve-
ren. Galleblæren var også veldig stor og
oppsvulmet. Jeg kjørte til veterinæren og
han så på leveren, snittet i den og fastslo
at den var fylt av blod. Veterinæren sa:
«Leverlappen er forvridd, jeg ser det tyde-
lig på festet til resten av leveren. Det hen-
der at organer blir forvridd og at blodet

ikke går tilbake, som i dette tilfellet, en
blodopphopning. Mest vanlig er milten
og tarmer, men dyr som har mer delt le-
verlapper er mer utsatt for slike vridning-
er, enn f.eks. ku, som har mer hel lever».
Men kaninenes lever er liksom tredelt,
men en liten lapp og to større. Det var
den minste lapp i dette tilfellet som had-
de fått seg en «rundtur». «Raketten» fikk
seg altså en brå slutt, både innen utstil-
linger og damevennskap. Men både dyrle-
gen og jeg hadde oppdaga et sjeldent fe-
nomen. Jeg snakka litt med dyrlegen og
spurte: «Får dere noe læring i kanin un-
der deres utdannelse»? Han sa: «Veldig
lite, fordi at kanin ikke går inn under be-
tegnelsen produksjonsdyr, men de som
spesialiserer seg med interesse for kjæle-
dyr, er nok de en må gå til, de vet vel noe
mer».
I ettertid synes jeg det var fælt å miste
«Raketten» fordi han var en slik ordentlig
kosegutt og var så snill (og så var det jo
litt for tidlig også). Men jeg er glad for at
jeg oppdaga dette så fort, så jeg vil da si:
«En har igjen for å ta faste runder i kanin-
stallen, og se nøye på deres adferd».

Kaninhilsen til alle to- og firbeinte venner
- fra Dagny og «farmen» på Frosta

«Etterlysning»: Rolf Strøm etterlyser at alle arrangører også legger ved liste over
Best i Rasen når referat og resultater innsendes TK, for det kan jo være en oppmuntring
for dem som driver med de største raser (eller vanskelige) og som vanligvis ikke kommer

på resultatlistene. Hermed er oppfordringen utsendt til alle utstillingsarrangører!
Så var det en etterlysning fra Mary Nesfeldt, som har tlf. 911 81 908, og mail:

nesfeldt@online.no  -  hun ønsker kontakt med oppdrettere innen raser i fuchs-varianter
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15.-17. oktober:Tønsberg
annonse i dette TK

22.-24. oktober: Rogaland

LUU-04: 5.-7. november: Molde
(arr.: Møre & Romsdal) annonse i dette TK

20.-21. nov.:Trøndelagen
20.-21. nov.: Indre Østland
26.-28. nov.: Haugaland
27. nov.: Reg.bed., Drammen.
27. nov.: Reg.bed.,Tønsberg
04. des.: Reg.bed., Eidsvoll
10.-12. des.: Jæren

10.-12. des.: Askim

14.-16. januar: Rogaland
14.-16. januar: Drammen
21.-23. jan.: Nord-Trøndelag
21.-23. jan.: Eidsvoll, Fylkes.
annonse i TK nr 5, side 18

29.-30. jan.: Askim, Fylkes. Østfold
4.-  6. febr.: Dansk LU, Aars

11.-13. febr.: Svensk LU, Kristianstad
LU-2005: 24.-27. febr.: Bergen
12. mars: «Kasseutst.», Askim 
LUU-05: 4.-6. november: Sarp.

Utstillinger/aktiviteter 2004/2005:

Norges Kaninavlsforbund har barn som
medlemmer, det er selvsagt fint, og dette
er barn som lærer seg å ha ansvar for le-
vende dyr, men foreldrene må ha hoved-
ansvaret. Dessverre er det også slik at
barn får kjøpt seg kaniner uten samtykke
fra sine foreldre. Det kan være seg på ut-
stillinger eller hjemme hos en oppdretter.

Dette må ikke forekomme at barn kom-
mer så enkelt til kjøp av dyr, for kaninen
er et levende dyr og ikke et leketøy!
- La oss bli enig om dette og at barn må
ha med seg sine foreldre ved kjøp av
kaniner. Dette vil også styrke vår orga-
nisasjon og vise utad at vi er seriøse og
viser ansvar for levende dyr. Johnny Lyshaug

Salg av kaniner til barn

Nordisk Kaninstandard:
«HØSTTILBUD» til 31.12.04

Ved kjøp av 5 eller fler
gis det 1 GRATIS og ved
10 eller fler: 2 GRATIS!

Pris pr stk er kr 375,-
Bestilles hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95
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Hollendertunet kaninavl - Elin Hovde
Snarumsvn., 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 07 86 / mob. 905 91 433
e-post: hollendertunet@yahoo.no

Hollender i svart, viltgrå, jerngrå, madagaskar

Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund

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

Mary Nesfeldt - Kongsdelv. 4, 3475 Sætre
Tlf. 911 81 908, mail: nesfeldt@online.no
Hjemmeside: home.online.no/~nesfeldt

Løvehode, Teddy, Hermelin i flere farger og
varianter og Dvergvedder i flere varianter

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

Kaninutstilling på Furuset
Oslo og Akerhus Kaf. arrangerte lørdag
28. august «kanintreff» med bedømmelse
på Lindeberg gård. I utgangspunktet var
det tenkt som en vanlig utstilling, men
grunnet mannskapsmangel og annet, ble
det gjort om til en såkalt kasseutstilling.
Men for kl. D, hu med kull, satt vi opp ut-
stillingsbur til, slik at også publikum kun-
ne titte på «de små nøster».86 katalonum-
mer var påmeldt.Vi benyttet to dommere,
Marianne Myki og Tor-Arve Kristoffersen.
I premieringen valgte vi å bruke klasse H
inndelt i følgende kategorier:
1) Kjempe-, store-, og mellomstore raser.
2) Raser med avvikende pelsstruktur.
3) Småraser. 4) Dvergraser (de 4 innde-
linger gjaldt både i voksne og ungdyr).
En må jo si at det var en del av kaninene
som oppnådde meget gode poengsum-
mer. Hermelin blå zobel fikk 96 poeng
(faktisk ei hu) og ble vinner og "Best in
Show" (bildet på forside av bladet). Eier

var Monica Ulfsbøl. Til tross for enkelte
regnværsskyll, så ble det en hyggelig dag.
Rasesløyfer for best i rasen:
Belgisk Kjempe: Rolf Strøm 94,5. Fransk Vedder: June
Årøe/Kim Kofstad 91. Wiener: Leif Laache 95. Angora:
Marianne Myki 94. Rex: June Årøe/Kim Kofstad 95. Hvit
Land: Marte Helene Tøfte 91,5. Thyringer: Thomas
Karlsen 94. Hollender: Monica Nyhus 92. Engelsk
Schecke: Hilde Haakenstad 94. Tan: Pål-Eirik Iversen 95.
Dvergvedder: Kristine Langtvet 94. Hermelin: Monica
Ulfsbøl 96. Dverghare: Roar Strand 95.
Klasse H voksne dyr:
Kjempe-, store og mellomraser:
Leif Laache, O&Akershus, Wiener hvit 95
Raser med avvikende pelstruktur:
June Årøe/Kim Kofstad, Eidsv., Rex hvit rødøyd 95
Småraser:
Pål-Eirik Iversen, O&Akershus, Tan brun 95
Dvergraser:
Monica Ulfsbøl, Hermelin blå zobel 96
Klasse H ungdyr:
Kjempe-, store- og mellomraser:
Rolf Strøm, O&Akershus, Belgisk Kjempe viltgrå 94,5
Raser med avvikende hårstruktur:
June Årøe/Kim Kofstad, Eidsv., Rex dalmatiner brun 94
Småraser:
Geir Hovde, O&Akershus, Tan svart 94,5
Dvergraser:
Monica Ulfsbøl, Eidsv., Hermelin blå zobel  95,5                
Klasse D hunn med kull:
Hilde Haakenstad, Glåmd., Dvergvedder hvitblåøyd 94,5

Sportsutvalget vil orientere om hvilke
medaljer og vandrepokaler som det vil bli
konkurrert om ved landsutstillingen for
ungdyr i Molde: De tre beste på ordinær
premieliste vil få utdelt henholdvis NKF’s
gull, sølv og bronse medalje.
Videre skal det utdeles følgende vandre-
pokaler:

� Vinner av LUU
� Best in Show
� Jon Nøklestads v.p. for beste hann
� Hans M. Ilebys v.p. for best i Hvit Land
� Nord-Trøndelags v.p. til beste junior

Vi håper på mange dyr
og god konkurranse i Molde!

for sportsutvalget - Johnny Lyshaug

NKF’s medaljer og pokaler ved LUU:

1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400

1/8-side kr   300
Oppdretter-
annonse et helt år:
kr 435

Annonsepriser:
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Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøv. 90, 5179 Godvik. Tlf: 55264401

e-post:helge.andersen@c2i.net
Hjemside: http://home.c2i.net/storkenebb/
Rex-dvergvedder-hermelin, kasjmirdvergvedder

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

(også i kappetegn.)  ørem. m/stambokblad

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  -  Hermelin

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red

Angora  -  Tan

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 - Mob. 924 99 637

www.solbakken.vze.com
Rex i hvit r.ø., brun zobel, siameser,

madagaskar + diverse. Noe Fransk Vedder

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

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

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

Lysfjords kaninoppdrett av Dvergvedder
i hvit blåøyd, white i svart, ev. white i blå

Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://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, Isabella, Thyringer

Bjørn Egeland
Sandnes

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

Tan

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. 916 39 782 e-post: anetland@statoil.com
Farge-dverger/Hermelin i: hotot, hollender, brun
zobel&white, chinchilla, white, svart og «Otter»

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

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss

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

viltgrå og jerngrå

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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D. Johansen Husdyrutstyr tilbyr:
B. Børresen: Husdyrliv   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . kr 357,00
Åke Johansson: Kaniner for alla . . . . . . . .  . . . . . . kr 157,50
Åke Johansson: Min første kanin . . . . . . . . .  . . . . kr   42,00
Åke Johansson: «Pelsen»   . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   94,50
Monika Wegler: Min kanin . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 157,50
Monika Wegler: Kaniner . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 136,50
Monika Wegler: Dvergkaniner. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
F. Wanning: Boken om Vedderkaniner. . . . . .  . . . . kr 115,50
Erling Balle: Angorakaniner . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr 199,50
Olsson/Rebert: Fargeavl (Angora+andre) . . . .  . . . kr   94,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   33,60
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   25,20
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (flere farger) . . . .  . . . kr   21,00
Jokerskålen (flere farger) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   21,00
Vippeskålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   29,40
Drikkenippel, med T-kryss . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . kr   12,60
DrikkeskåI-automat, Rodari . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   33,60
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   16,80
Drikkeflasker, 3 dl, 6 dl  . . . . . . . . . fra kr 26,25 til  kr   29,40
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   34,65
Plast-utløp for 8 mm slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     5,25
Utløp med krane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   39,90
Vannslange, 8 mm, svart, pr meter . . . . . . . .  . . . . . kr     4,20
T-stykke / Kryss / Ende., til 8 mm slange, pr stk     kr     4,20
Vanntank, 5 liter, med utløp . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 114,45
Vanntank, 6 liter, med løst utløp  . . . . . . . . . . . . . . . kr   84,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   33,60
Skipperbur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . fra kr 136,50
Kaninbur . . . . . . str. fra 60 til 116 cm, fra kr 288,75 til 682,50
Spray-flaske mot midd/uttøy . . . . . . . . . . . . . . .  . . . kr   68,25
Burlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr     4,20
Sytang for netting, manuell . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 168,00
Syringer for netting, pr kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   78,75
Tang for klipping av klør . . . . . . . . . fra kr 68,25 til kr   76,65
Avbiter-tang (meget bra)   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 183,75

NB: I tillegg 24% MVA, ikke bøker. Mye utstyr til fjørfe/fugler. Vi sender katalog.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 5000. Alle bestillinger blir sendt i oppkrav.

Kjøp under kr 100,- + kr 25,- i gebyr. Ved kjøp varer kr 1.500,-, gis 10% rabatt.

Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Ingrid og Dagfinn Johansen e-mail: ingrjoh2@online.no
Tlf.: 33 39 62 95.  Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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«Fotosveip» fra sommerens Angoratreff
som i år ble lagt til Nes, 25.-27. juni, og
som vanlig veldig vellykket! (selv om vi
kunne vært flere). Bildene viser de fleste
deltagere, så Marianne i aksjon, og dom-
merne Gunilla,Thormod og Roar med de
utstilte produkter, hvor Reidun Pettersen
vant med settet med hatt, skjerf, votter og
garn (se bildet på forsida av bladet).
Gunilla var jo også foredragsholder og
hadde flere foredrag i løpet av helgen.
Ja - dette var en flott og trivelig helg ...
Marianne holdt kurs i klipping med saks

og maskin - «barbering». Reidun i farging
av garn og Ellen i toving og Gøril i spin-
ning. - Været var på vår side og lørdag
kveld grillet vi sammen med gjengen fra
utstillingen.Tor Gillerholtmoen var kokk
og serverte nydelig grillet kanin.Vi gleder
oss til juni neste år hvor det blir samling
igjen på dette flotte stedet.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at det
skal være utstilling også med produkt-
klasse K, på Fylkesutstillingen for Oslo/
Akershus, Nore Grendehus på Nordkisa,
21.-23. januar, arr.: Eidsvoll Kaf.
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”Hobbydyrdager” i Tønsberg
Hobbydyrdagene på Jarlsberg travbane er
et stort arrangement som går over to da-
ger, arrangert av paraplyorganisasjonen
Jarlsberg Hobbydyr.Her deltar alle hobby-
dyrforeninger som har tilknytning til om-
rådet. Normalt får man inn nok penger i
løpet av arrangementet til å dekke hus-
leie for hele året.Tønsberg KAF er tungt
inne i arrangementet med kaninutstilling
og kaninhopping.Utstillingen samlet ikke
mer enn 50 katalognr. fra 25 utstillere,ho-
vedsakelig juniorer. Den var preget av
mange dyr i felling, men dommer Gullik
Klepaker fant likevel noen fine dyr som
fikk gode poengsummer.Terje Engh had-
de beste kanin i klasse C, senior med 95,5
poeng, Hermelin hvit rødøyet. Linn Mari
Flåteteigen var beste junior med Belgisk
Hare i 95 poeng, nr 2 Hedvig Rosenvinge
med Dvergvedder i 95poeng og Selma
Tandberg nr 3 med Dvergvedder i 94,5
poeng. Klasse M (samling) ble vunnet av
Bodil+Linda Krogedal med Dvergvedder
i 94 poeng.
Kaninhoppingen samlet 64 deltakere fra
Askim, Midt-Telemark, Oslo, Drammen,
Nord-Trøndelag, Eidsvoll, Grenland, Jæren
og Tønsberg. En del hoppekonkurranser
ble avviklet utendørs, men vi valgte å kjø-
re noen konkurranser parallelt i hallen og
ute for at ikke dagene skulle bli for lange,
så det gikk fint med god flyt og god kon-
kurransemoral. Nivået på hoppingen var
høyt i alle klassene, spesielt i elite.

Været var stort sett på vår side, men av-
slutningen av høyde elite søndag regnet
dessverre bort. Torild, ref. / Linn Andresen, foto

Rett bane lett (81 starter – 17 pinner)
1. Tale Bakken Ulfsby og Silver – Drammen (0+0)
2. Eline B. Johansen og Snurre – Drammen (0+0)
3. Kristina Fredriksen og Lost in Space – Oslo (0+0)
4. Charlotte Andersen, Kirkebakkens Atticus,Tøns. (0+0)
5. Line Stensland, BredesSpecial Paradise, N.Trøn. (0+0)
Rett bane veteran (6 starter)
1. Bodil Krogedal og Ch. Happy Girl – Jæren (0+2)
Rett bane vanskelig (24 starter – 2 pinner)
1. Selma Tandberg og Rikki Turboline – Tønsberg (1+1)
Rett bane elite 1 (14 starter – 1 cert)
1. Hedvig Rosenvinge, BjørndalenHeroic Jewel, Tø.(2+2)
Lengde Åpen IE (34 starter – 1 ny elitekanin)
1. Kristin Bergan, Kirkebakken Funny Town, Tøn. 160 cm
Lengde elite (20 starter – 2 cert)
1. Selma Tandberg og Nanja Girl – Tønsberg 180 cm
2. Karoline Wang Sundgaard, Wilma – Eidsvoll 180 cm
3. Hedvig Rosenvinge og Bjørndalen’s Heroic Jewel, 180
Poenghopping Åpen (49 starter)
1. Brita Vonstad og Skogbakken’s Blue Star,Tønsb., 66 p
Rett bane Elite 2 (15 starter – 1 cert)
1. Selma Tandberg og Prinz Trampe 1 – Tønsberg (2+1)
Kroket bane middels (41 starter – 9 pinner)
1. Linn Andresen, Dalholens Favorite Triumph,Askim 0+0
2. Hanne Mæhlum og Miramiss – Tønsberg (0+0)
Kroket bane veteran (5 starter)
1. Selma Tandberg og Bjørndalen’s Heroic Blaze (1+1)
Kroket bane Vanskelig (18 starter – 4 pinner)
1. Rebekka Haga, UtsiktensTwisted Luck, N.Trøndel. 2+1
2. Selma Tandberg, Skogbakken’s Hetty – Tønsb. 2+1
Kroket bane elite (14 starter – 1 cert)
1. Bodil Krogedal og Lisbodal Skippy – Jæren (4+3)
2. Hedvig Rosenvinge og Bjørndalen’s Ch. Heroic Jewel
Høyde Elite (34 starter – 3 cert)
1. Odd Aksel Oddsen Nannerud, Sofia, M.Telem 80 cm
Kombikonkurranse (17 starter):
1. Hedvig Rosenvinge og Skogbakken’s Telemann, Tøns.
(95 poeng utstillingen og best i hoppedelen)
2. Hedvig Rosenvinge og Terje - Tønsberg
3. Siw Hauge og Lovely Thrianta Made for Ilebrekke, Tø.
4. Line Stensland, Tandberg’s Unforgiveable, N. Trøndel.
Jarlsberg Cup (16 deltakere – 5 elitegrener i cupen):
1. Hedvig Rosenvinge, Bjørnd. Ch.Heroic Jewel, 14 p.

Skogbakkens Junior, Lisbodals Skippy, Bjørndalens Ch. Heroic Jewel og Skogbakkens Telemann



27Tidsskrift for Kaninavl - 7.2004

Asbjørn forteller om kaniner for en lydhør forsamling.
T.h.: Arne og Asbjørn får Askim hederstegn og blomster

Askim og omegns Kaninavlsforening har
arrangert en koselig og lærerik sammen-
komst. Alle Askims medlemmer ble invi-
tert, samt at naboforeningene også fikk
invitasjon. Dette viste seg å være riktig så
populært og ca 30 personer møtte opp til
denne hyggekveld. En av NKFs veteraner
(og æresmedlem),Asbjørn Holmen, var vi
så heldige til å få på «talerstolen» og han
holdt et interessant foredrag.Asbjørn tok
for seg noe om utstillinger (før og nå), og
mer generelt omkring kaninholdet. Å få
høre om disse ting fra en med så mye er-
faring var meget interessant. I tillegg had-
de Asbjørn tatt med seg litt materiell fra

hans private samling, hvor han viste fram
tidsskrifter fra 1950-årene og utstillings-
kataloger fra samme tidsepoke.
En morsom spørrekonkurranse ble også
gjennomført, og denne ble ledet av Kari
Jørgenrud.Selvsagt var det innlagt bevert-
ning, med kaffe og kaker - med kanin på!
En utlodning hører også med til en slik
kveld. Medlemmene holder dermed også
praten (om kaniner) og aktiviten på topp.
Til slutt kunne kvelden avrundes med å
utrope «sarpingene» Asbjørn Holmen og
Arne Nilsen, som fikk Askim Kaf’s heders-
tegn og blomster, som en stor takk for det
fine og gode samarbeidet med Askim.

Lærerikt og hyggelig kanintreff i Askim Kaf.

Til alle foreninger: Kontingent inn til NKF
for 2005 er: S=kr 320   J=kr 190   F=kr 120

Til foreningsstyrene:
Faktisk «lakker å lir det»  mot slutten
av et år og tiden er inne til å begynne
å tenke på styrets årsmelding, regn-
skap, samt arbeidsplanen for 2005.

Grunnen til at vi minner om dette nå,
er at disse dokumenter skal være
klar for innsendelse innen 10.01.05.

Så minnes det også om at årets
valgkomite er: Rogaland (leder),
Tønsberg og Drammen, som dermed
venter på forslag og innspill fra dere!
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Heisann! - Vi er en liten og ganske ny-
starta klubb, som holder til i Oslo og
Akershus området. Klubben ble startet i
februar 2004, men har vært planlagt
lenge. Det startet med at jeg, Hilde Torp,
og Kristina Fredriksen møttes på som-
merleiren i Arendal 2003. Vi ble plassert
på samme rom, og som sikkert alle hop-
pere/utstillere vet,kan man jo ikke unngå
å snakke om kaniner! Vi fant da ut at vi
faktisk ikke bodde så altfor langt fra hver-
andre, knappe 40 min. Og da kom jo ide-
en fram om å starte hoppeklubb sam-
men.Vi hadde begge tenkt lenge på dette
hver for oss uten at det var blitt mer av,
men nå som vi var 2 skulle det nok gå litt
bedre.Vi har dessuten opparbeidet en del
erfaring etter hvert,og visste at dette kun-
ne vi klare nå! Ved årsskiftet 03/04 tok vi
kontakt med Oslo og Akershus Kaf., og så
var det i gang.
Vi møtte opp på en utstilling i Sørum, der
vi hadde hoppeoppvisning og så et møte
med styret.Vi ble enige om at vi skulle ta
med oss alt hoppeutstyret de hadde, og
prøve å komme litt i gang. Nå som vi had-

de utstyr, kunne vi også holde konkurran-
ser. Vi begynte i det små med noen tre-
ningskonkurranser, som har vært ganske
vellykket.
Treninger holder vi av og til hjemme hos
hverandre, siden vi er så få. Men nå har vi
funnet ut at Felleskjøpet i Ski er veldig
positive til kaninhopping og vi får holde
konkurranser der.
I 1996 ble den første Oslo og Akershus
Hoppeklubb startet, men har ikke vært
i drift de senere årene. Hinderne er fra
1996/97 og ganske lave i forhold til da-
gens nivå. På den tiden var elitehøyden
på hinderne bare 40 cm. Nå er elitehøy-
den 50 cm, så de er litt lave til elite baner.
Men vi har noen 50 cm hinder, og kan
holde vanskelig baner.
Så langt har vi ikke noen super-flinke
elite kaniner i klubben, men vi har et lite
«lengde-lys» iblant oss. På sommerleiren
2004, tok Kristina Fredriksens kanin Lost
in Space II helt av i lengde elite og vant
med 210 cm! Dette var noe vi alle ble
kjempeglade for!
Vi fikk også to kaniner opp i høyde elite;

Junibakken's Sound of Me Crazy Jumper i fin stil over «japan»

Presentasjon av Oslo og Akershus Hoppeklubb
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Glittertinds An Amazing Glory og Enter-
nal Flame. Så hoppekaninene i klubben
begynner å toppe seg, litt etter litt.
Styret i Oslo og Akershus Kaf. har hjulpet
oss masse. Enkelte er veldig ivrige på å få
i gang dette,så fra dem får vi god støtte.Vi
skulle egentlig avholdt hoppekonkurran-
ser i forbindelse med utstillingen 28. au-
gust. Men da dette krasjet med Tønsbergs
Hobbydyrdager,var det ikke noe vits i å ta
med hoppingen. Dette fordi de aller fles-
te ville dra til Tønsberg den helgen, og da
ble det for lite folk til å arrangere noe. Nå
planlegger vi et stevne til lørdag 11. sep-
tember, da skal vi ta i et tak og holde en
heldags konkurranse.
Søndag 15. august dro vi til Kalvøya for å
vise fram kaninhopping. Det var kjempe-
spennende å vise fram kaninene og hop-
ping foran så mange mennesker, men det
klarte vi fint. De som ville fikk prøve seg
i kaninhopping.Dette var noe som skapte
stor interesse.Asgeir kom og skulle holde
et dyreshow, og da ble jo vi også intervju-
et,og vi viste fram hopping og fortalte litt
om hva dette dreide seg om. Vi ble også
invitert til å komme tilbake neste år!

Alt i alt er vi på god vei. Flere er interes-
serte i kaninhopping, og ting begynner å

gli i klubben. Foreldre er engasjert, og vi
håper nå på å holde flere konkurranser
fremover, slik at vi får vist oss frem for
folk i Oslo og Akershus-området.

Hilsen Hilde Torp

Hvis noen er intresserte i å melde seg inn
i klubben kan man ta kontakt med Hilde,
e-post: hitorp@organizer.net
telefoner: 64877239/48078184
Se også klubbens hjemmeside:
www.oahk.vze.com
der finner man all nyttig info!

Crazy Jumper og Kristina FredriksenGlittertinds An AmazingGlory og Hilde Torp

Katrine Torp
og Glittertinds An Amazing Heartbreaker
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 10. september 2004

Askim og omegn Kaninavlsforening    46
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   8
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    38
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    24
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.: Kåre Midtun, Bergavn. 7, 3360 Geithus.
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    43
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). Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: www.ekaf.tk 

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    16
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 13

Haugaland Kaninalslag    20
Leder: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84.
Nestl.: Haldis Lie, Guriv. 1, 5516 Haugesund, tlf. 52 71 83 33.
Sekr.: Arvid Langelandsvik, Hinderliv., 5550 Sveio, tlf. 53 74 05 59.
Kass.: Nils Helland, Moldmyrv. 28, 5412 Stord, tlf. 53 41 72 81.
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.

Indre Østland Kaninavlslag  31
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.: 2010 22 76222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling. Post sendes sekretær.
Hjemmeside: http://home.no.net/ikanin

Jæren Kaninalslag    44
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, Jærv. 325, 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   10
Leder: Arve Bjørnsvik, Fossingv. 69, 3790 Helle, tlf. 35 98 81 07
Nestl.: Fredrik Harreschou, Kammerfossv. 56, 3770 Kragerø,
tlf. 918 39 583
Sekr..: Jan Kristoffersen, Granliv. 27, 3790 Helle
Kass.: Thor Arne Eriksen, Østli, 3790 Helle, tlf. 35 98 87 23.

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  21
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   14
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     23
Leder: Arild Henriksen, Fredli, 1940 Bjørkelangen, tlf. 419 33 257.
Nestl.: Rune Igletjern, Askimv. 381, 1859 Slitu,
tlf. 69897210, mobil  92032042. E-post: rune-ig@online.no
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     50
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf: 71523445, mob.: 93094213
Nestleder: Regine Mork, Mork, 6530 Averøy, mob.: 90640151
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6355 Kortgarden,
tlf: 71242360, mob: 90202219
Kasserer: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf: 70213800
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71523445
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 70213800
Hjemmeside: http://morekal.vze.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    63
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74153093, mob. 456 19 214  
E-mail:knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74 85 77 23.
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.
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      32
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.: Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64 92 51 31 / 971 73 190, e-post: slysfjord@yahoo.com
Kass.: PåI-E. Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
Kontonr.: 1271 30 73146
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.com
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Rogaland Kaninalslag     24
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
e-post: anetland@statoil.com
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
(kke juni og juli)

Sandnes og omegn Kaninavlsforening   14
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    101
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Nestl.: Arne Nilsen, Klavestadåsen 2, 1747 Skjeberg, tlf. 69 16 46 17.
Sekr.: Janne Nakstad, Follog 24, 1707 Sarpsborg.
Kass.: Jon Arneberg, Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 13 65 22. 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     17
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    21
Leder/sekretær: Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik,
tlf. 37 08 62 23  - mob. 900 10 413.
Nestl.: Nils Per Igland,Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Kasserer: Geir Skoog, Skogstjernev 17, 4823 Nedenes, tlf. 37095724
Styrem.: Astrid Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal
Post sendes sekretær. Møte 1. tirsdag i mnd, HV-huset i Bjønnes,
Arendal, kl 19.00. Innkalling til møtene i eget medlemsblad.

Troms og omegn Kaninavlsforening    6

Trøndelagen Kaninavlsforening    61
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.
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     71
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Ragnar Viken, Skjellbredholmen, 3160 Stokke.
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.
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 26
Leder: Brynhild Bremer Viken,Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Nina Lien, Lilleborg, 2080 Eidsvoll, tlf: 911 51 937
Kass.: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
tlf.: 22 71 33 61, 926 17 325   e-post: ellen@cafebar.no
Sekretær: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss, tlf: 32 12 54 05
Redaktør: Synnøve S. Løvås, Danielstrøa 6c, 7550 Hommelvik,
tlf: 73 97 07 12, e-post: synn-loe@online.no
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Stoff til bladet sendes redaktør.
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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.

Norges Kaninhoppforening
Leder:Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Nestl.: Marit S. Wuttudal, Svorkbygda, 7320 Fannrem, tlf. 72 48 81 59,
e-mail: eggenwutt@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
Hoppebladet: Rebekka Haga og Line Stensland.
Web.ansvarlig: Ina Halsen,Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

til kassererne:
Blad nr 7 er utsendt alle medlemmer

registrert pr 10.09.2004.
Husk å meld inn dine medlemmer!
e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11 - 51 62 17 48

De fleste foreninger har fått tilsendt
oppdatert medlemsoversikt, og finner
dere feil, eller mangler dere medlems-

liste, så vennligst gi beskjed
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