Tidsskrift for

ww
w.k
ani
n-n
kf.n
et

KANINAVL

Norges
Kaninavlsforbund

Nr 8

�

Oktober 2004

Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897

Tidsskrift for KANINAVL:

Norges
KaninavlsRedaktør: Bjørn Egeland, tlf.: 51 63 13 11, 51 62 17 48, 970 66 450.
forbund
e-post: poppy@colorprint.no fax 51 63 71 81
Redaksjonsmed.: Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng,
stiftet
tlf. 33 12 45 97, 982 31 814. e-post: rolf.ludvigsen@larvik.kommune.no
1897
Innleveringsfrister: innen den 20. i hver måned.
Petit Grafisk, Sjøv. 34, 4315 Sandnes. E-post: poppy@colorprint.no
Artikler som blir tatt inn, er innsender selv ansvarlig for dets faglige innhold
(det tas dermed ikke inn anonyme innlegg. Neste blad: nr 9/2004, utsendes ca i uke 47.
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.
NB! Foreningenes medlemslister eller adresse-endringer, sendes til:
Petit Grafisk, Sjøveien 34, 4315 Sandnes, fax 51 63 71 81. E-post: poppy@colorprint.no
NKFs hjemmeside: http://www.kanin-nkf.net

Norges Kaninavlsforbund:
Leder: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva, tlf. e.kl 18: 32158853 (priv.), 90128261
e-post: erik.arntzen@equivalence.net
fax 32 16 04 19.
Nestl.: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger, tlf. 72 48 13 63 asbjgr@online.no
Sekretær: Bjørn Egeland, tlf. 51 63 13 11 / 51 62 17 48 / 970 66 450. Telefax 51 63 71 81.
Post sendes: Petit Grafisk, Sjøveien 34, 4315 Sandnes. E-post: poppy@colorprint.no
Kasserer: Svein Clausen, Gl.Bjørntvedt vei 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50. svein.clausen@online.no
Konto nr.: 5104.05.16763.
Kontakter i Norges Kaninavlsforbund:
Stambokfører/bestilling av stamtavler: Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 12 45 97, 982 31 814. e-post: rolf.ludvigsen@larvik.kommune.no
Kaninhopping: Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205, e-post: turidlien@hotmail.com
Standardutvalg: Erik Arntzen, e-post: erik.arntzen@equivalence.net
Salg av utstyr/rekvisita: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
PR./Info: Torild Rosenvinge, Ø.Fjellvei 21, 3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. toschol@online.no
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, tlf. 33124597 / 98231814, e-post: rolf.ludvigsen@larvik.kommune.no
Sportsavl: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25. e-post: johnny_lyshaug@spray.no
Importråd: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51488759. arild.gundersen@aarbakke.no
Økonomi-/organisasjonsutv.: Sverre Grandetrø, tlf. 72481363, e-post: asbjgr@online.no
Dommergruppen:
Leder: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35 (bestilling av dommere).
Sekretær: Marianne Myki, Tønset gård, 2340 Løten, tlf. 62 59 35 98. mnangora@start.no
Kasserer: Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 15, 2819 Gjøvik, tlf 61 17 85 82.
e-post: torak@broadpark.no
Konto: 0530 3250826 for betaling dom.avgift: kr 5,- pr ktl.nr.
Lay-out/sats/trykk: Petit Grafisk, Sjøveien 34, 4315 Sandnes, tlf. 51 63 13 11, fax. 51 63 71 81.

Forsidefotos: Sigrid trener sin stjerne på «sitsen», så har vi et bilde
fra hoppetreningen i vår største forening, Sarpsborg (gratulerer med
passert 100!) - og nederst Pål-Eiriks nye kaninbur som dere kan se
mer om i tekst og bilder inne i bladet.
Fotos: Anne Christine Arnestad, Arild Schonhowd og Pål-Eirik Iversen

2

Tidsskrift for Kaninavl - 8.2004

Tidsskrift
for

Nr 8
Oktober 2004
105. årgang

KANINAVL
Pelsproblemer
- eller skal vi si; - værproblemer?
En stadig tilbakevendende diskusjon og
dermed alltid et aktuelt «høsttema» innen
vår hobby, er dette med dårlige pelser.
Eller kanskje «rett å slett» - at kaninene
ikke er i topp form. Det «fyker å ryker» så
bura og hele stallen er full av pelsdotter.
Pelsen står rett til værs når vi stryker i
den, røytinga vil ingen ende ta, dyra står
med en såkalt dobbelpels, andre er matte
og med en klam og lite luftig pels. Dette
fremgår tydelig også i høstens utstillingsreferater og er som nevnt den tradisjonelle «drøsen» på høstens medlemsmøter
eller når oppdrettere seg i mellom har
en telefonprat. - Tilbakemeldingene fra
flere akkurat denne høst går på mye av
det samme, med at de gir skylda på været,
og været, kan vi som det så sant sies;
- ikke gjøre noe med . . .
På mine trakter hadde vi en kald vår, og
sommeren kom sent, ja langt ut i juli.August ble vel årets sommermåned. Så kom
september med et utrolig fuktig vær og
med mye regn som «hølja ned i bøtter å
spann». Nå skal det bli spennende å se
hva som skjer i oktober, både med hensyn til været og pelsene.
Tidligere her i «mitt» område var det tradisjon med alltid å ha ungdyrsutstilling på
høsten. Nå har det vært et par års opphold, men vi bestemte oss for at vi i år
skulle prøve å dra i gang igjen. Med hensyn til de nevnte pelsproblemer, så ser
det (eller høres det), ikke så lovende ut.
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2004

Forord:
Bjørn Egeland

Det nærmer seg tid for innmelding til
både vår egen utstilling, og ikke minst for
dem som skal melde på til høstens store
«slag»; LUU i Molde, hvor siste frist for innsendelse av korta er fredag 22. oktober.
Selvsagt håper vi alle på mange dyr, 5.-7.
november i Molde, og at dette blir en utstilling med kaniner godt representert i
mange raser. Hvis en legger «go-viljen» til
og ser positivt på tilstanden, så melder en
også på de dyra som en har litt tro på skal
«ta seg inn» til dagen de skal opp på dommerbordet. Men da gjelder det også at de
settes inn i utstillingsburet når den dag
kommer, for jeg er en av dem som mener
at tomme burrom ikke er noe bra for utstillingene. - Selvsagt tenker jeg da mest
på publikum, for de må vi ikke glemme!
Vi må derfor alltid huske på å ta i bruk
ALLE de mulighetene vi har for å markedsføre et arrangement. - Gå ut med
pressemeldinger til media; flere aviser,
alle radiostasjoner (ikke bare nærradio),
bruk plakater oppsatt på lett leselige plasser hvor folk samles eller handler (ikke
på tilfeldige stolper langs kjøreveier).
NB: Får vi inn publikum, så får vi også en
god mulighet til å få inn nye medlemmer
- for det trenger vi!
I dette TK ser jeg med lettelse på annonseringen, ikke bare med tanke på at det
gir NKF en inntekt, men ikke minst om
foreningsaktivitetene. For hvis det ikke
skjer noe der, så slukner det hele. Vi er
avhengig av at ilden brenner og at det er
pesoner som drar det i gang. - Lykke til!
3

«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Anne Christine Arnestad
Hei igjen TK-lesere!
Først vil jeg komme med en liten historie:
Den lille hybelkaninen som jeg nevnte
sist, ser dere bilde av sammen med sin
eier, Sofie. Noen hundre meter bortover
samme veg som oss, bor Sofie, og hun
bare elsker dyr! Særlig hester, eller kanskje særlig hunder, eller kanskje særlig
kaniner! Der treffer hun Åsne, vår mellomste, hjemme. Dvergvedderhua som er
”hybelkaninen” vår, hadde disse jentene
spekulert lenge på hvordan de kunne få
ordnet med slik at det kunne bli unger …
Siden Åsne hadde en hann, kunne vel…
osv., osv., ...

Siden Sofie hadde fått stopp på flere kull
hjemme (!) …
Ja, så flyttet den midlertidig hit da.
- Når jeg nysgjerrig spør Sofie (som ikke
har sånne voksne som sikkert påvirker
ungene sine som jeg gjør), hvorfor hun
holder på med kaniner, - så er det litt
dette med hopping hun nevner, men vel
så mye kosen og hyggen hun trekker
frem. Og så har hun så lyst til å begynne
med avl! Når jeg spør hva grunnen kan
være til at voksne (som meg) kan drive
med dette, svarer hun;
”Jeg tror du synes det er artig å se hvordan avkommet blir, og at det er spennende å se ungene vokse til og det å drive
med avl til utstillingsdyr og sånn” ...

Sofie med hybelkaninen Sprett
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på egne premisser, glede seg, få utfordringer og også kjenne at ting går trått og
at det krever noe. En hybelkanin har i så
måte vært en lærebok i miniatyr om entusiasme og glede over fellesskapet og det å
gjøre noe sammen, dele gleder og jobb!
Nå fikk jeg tidlig mistanke om denne hua
bare fant trøst i å lage seg rede (nappet
seg for tidlig)…
Men Sofie glitret likevel; hun bar en tung
bærekasse i skulderrem bortover veien,
med en fornøyd sølv-hann i (som hun
hadde fått lov å få!) Kanskje sitt første
fremtidige utstillingsdyr!?
Åsne og Sofie stikker hodene
sammen for nye kaninplaner

Den unge damen har et skarpt blikk og
har så rett, så rett.
Grunnen til at jeg trekker frem denne lille historien er at jeg har fundert litt over
det å slippe til ungene, la dem forsøke litt

Medlemsmøte med kaniner
Et lite, men dog et hyggelig fellesskap ser
dere på de andre bildene også. Vi hadde
nettopp et medlemsmøte viet til dette
med vurdering/sortering av dyr før utstilling. Diskusjonen gikk livlig og alle var
enige om at uansett hvor nøye man er i
vurderingen, kan det enkelte dyr forandre
seg veldig og at det i visse av dyrets al-

Eivind storkoser
seg med å hilse på
en rase han har
«go-hjerte» for
- fra v.: Åsne, Cato
og Yngve Solaas
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dersperioder nærmest er umulig å foreta
et valg. Uproposjonerte og ”hengslete
ten-åringer” som noen kan være. Ofte er
det vel plassmulighetene som styrer dette
med utsortering, hvilket etter min mening gjenspeiles på utstillingene også. De
som har et stort dyreantall å ta av, vil ha
større mulighet for å ha dyr i god utstillingsform til de utstillinger man velger å
stille på. Men jeg har også hørt motargumentet at det i en liten besetning gis helt
andre muligheter for individuell foring,
mer tid på å hvert enkelt dyr, mer trening
i presentasjon osv. Men tilbake til sorteringen, som man uansett størrelse på kaninstall, må gjøre undervegs. Vi diskuterte
ikke dette med tegningsdyr så veldig. En
del av dem kan vel sorteres svært tidlig.Vi
oppsummerte en del ting som kanskje de
fleste av dere har helt under huden som
sentrale ting, men som muligens ikke
oppleves like enkelt i praksis for det!.
Rangering av årets avl
Flere mente det er nyttig å selv rangere
kullet når de merkes, den du antar er den
beste får «nr 1» - osv. Da kan du lettere se
nå bedømmelsene kommer, hvorvidt din
vurdering stemmer med dommerens. Og
det blir en trening i det. Men før det må
det sees etter klare defekter; på feilstilte
tenner eller manglende hale og f.eks. klofarge. Det går greit. Vanskeligere er det
når man skal sortere dyr som er svært
like. En sammenligning innad i kullet på
tilvekst og kroppsform kan være ok; Sette
dem på et bord ved siden av hverandre.
Når det gjelder kroppsform diskuterte vi
litt forskjellig. Et mer smalt forparti kan
vises tydelig i sammenligning med de andre i kullet. Men på den annen side; dyret
kan vise seg å ha andre kvaliteter som du
gjerne vil ha. Pels var noe vi alle syntes
ikke kunne være første rangeringsgrunn6

Cato er foreningens
«merkemann»
- Johanne
Ruud holder

lag (her må dyret gis tid). For noen er det
viktig å se på om dyret sitter på beina. Det
er klart trening i presentasjon kan gjøre
noe, men det er også noen som er helt
”paddeflate” hele tida. En var opptatt av å
skille ut dyr som møkker seg til; Har du
hvite dyr som griser er det håpløst. Alle
oppfattet det som viktig å kunne rådføre
seg med andre. Sånn som å ta med dyr
man er i tvil om (og når plassen krever
at man bare må sjalte ut) til et medlemsmøte, eller få noen til å vurdere hjemme
i stallen. Jeg synes selv jeg har blitt noe
mindre usikker etter hvert, men jeg synes
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det er flott og trenger den støtten det er
med gode tips. Innrømmer også at jeg lar
”trynefaktoren” telle. De jeg liker skikkelig godt blir værende.
Råd fra andre «kanin-gubber»
En rask mail- og ringerunde til ”old-boysen” forteller meg at dette ikke er så lett,
rent faktisk må du vite mye om dine egne
dyr, kjenne rasen og de linjene du har.
Thormod Saue på mobil, sier om sine erfaringer at han f.eks. ser store forskjeller
mellom ulike avlslinjer når det gjelder
hvor fort dyra utvikler seg. Både når det
gjelder tilvekst, farge og kroppsform. Da
sier det seg selv at du må gi dyra tid til å
utvikle seg tilstrekkelig før de vurderes.
Han fremhever rasepreget som noe det er
viktig å iaktta i de første sorteringene.
Thormod er nøye med å veie dyra, da får
man gode data på hvordan de utvikler
seg. Noe på kroppsform er også aktuelt,
f.eks er et svært markert forparti noe som
sjelden forandres til det helt store, mener
han. Det å være forsiktig med bruk av nye
dyr (innkjøpte dyr), mailer Erik Arntzen,

er viktig. Det er lettere å ødelegge noe,
enn å bygge det opp. Kan man, bør man
vente med å foreta sortering fram til 4
måneders alder, dersom det ikke er åpenbare feil. - I det hele tatt er de faktorer
vi er ute etter på utstillingsdyrene våre i
hovedsak genetisk betinget, slik at å kjenne stammen din godt som en forutsetning og gjenta vellykkede kombinasjoner
fra året eller årene før, må stå sentralt, sier
de begge.
Ja, i min stall har jeg som tidligere nevnt
hatt Thyringer med god ørefarge som mål
i år. De som ser ut som verdenskart på øra
ryker ut. Jeg er litt lite helhetlig der. Men
det har pussig nok vært en del bra ørefarger, og muligens noen gode kropper også.
Det er iallfall hyggelig å avslutte en ”vurderingsrunde” i stallen litt mer enn ganske godt fornøyd og rimelig optimistisk.
Det gir gøts til mørke høstkvelder! Så får
heller virkeligheten innhente meg når utstillingslokalets grelle lys avslører både
dette og hint. For eksempel i Molde?
Hilsen Anne Christine

På bildet
til høyre er
det Kåres
Veddere
som får
«gjennomgå»
til venstre
har vi
«kaningubbene»
Eivind
Narverud,
Per Simen
Rabben
og Kåre
Midtun
- mon tro
hva de diskuterer?
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Kaninraser:

37: ZOBEL

Også denne
gang en rase
som kanskje
er borte hos
oss nå? Det
begynner å
bli en stund
siden Zobel
har vært å se
i burrekkene
på våre utstillinger, og da i
den blå variant. Brun finnes i Sverige,
så kanskje . . .

Zobel, blå

Tekst/foto:
Bjørn Egeland

8

Friedrich Joppich (som i Tyskland er beæret med tittelen «Altmeister» og som vi
tidligere har nevnt i denne raseserie),
hadde hørt om Thomsens påbegynte ekZobel, brun
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foto fra Nordisk Kaninstandard

Det startet med et originalt innfall
Også blant kaninavlere er det (u)mulig
å komme borti «originaler», eller iallafall
personer med originale idéer . . .
som f.eks. gartnermester
i Hamburger-Stettingen,
med det gode danske
navn Thomsen, som i begynnelsen på 1920-årene
ville avle fram kaniner
med en pels som skulle
ligne mest mulig på skinnet til en amerikansk
pungrotte som går under
navnet Opossum. Dens
pels er halvlang og kruset.
Til dette avlsformålet anskaffet Thomsen seg flere
raser, blant disse var selvfølgelig Angora, for hvor
skulle han ellers få kruspelsen i fra?

speriment. Joppich avla ham jevnlige besøk og fulgte interessert med på hvordan
Thomsens avlsarbeid skred fram. Men
sikkert ikke uventet for Joppich, uteble
pelskrusningen stadig vekk. - Allikevel
ble han en dag mottatt av en begeistret
Thomsen: - «Kom å se»!
Skulle han nå allikevel ha hatt flaks med
seg? - Nei, men Thomsen kunne vise fram
noen 4 uker gamle unger med en bronseaktig pelsfarge. Ingen av dem hadde før
sett noe slik. Dette syntes Joppich var
noe spennende. Da ungepelsen var skiftet
ut, og kaninene hadde vokst seg til, fikk
han sammenkalt kolleger fra dommerstanden, og de fant fargen berettiget til
anerkjennelse.
Denne fargen gjorde Marderkaninchen
(Mårkanin) til et passende navn. Thomsen la dermed «Opossumeventyret» langt
vekk, og i stedet konsentrerte han seg
med å øke øke sin kaninbestand av disse
mårfargede kaniner, slik at han kunne klare den forventede etterspørselen etter
sin nyhet. - Men,Thomsen fikk ikke solgt
en eneste! Kort tid etter anerkjennelsen
døde han, hvoretter Joppich overtok nyheten. Han fikk etter hvert satt en del
oppdrettere i gang med den nye rase,
som visstnok var av den mørke fargetype
(brun). De ble utstilt for første gang i
Hamburg i 1924.
Flere opprinnelsesland
Ut fra denne fortelling kunne en vel dermed fastslå at Tyskland er rasens opprinnelsesland?
- Men, så skjedde det merkelige; at likeledes også i England i 1924 var det en nyhet på en utstilling, under navnet Sable
(Zobel) og i USA med navnet American
Sable. Og bare året etter fulgte franske
avlere opp med rasen Zibeline, som også
betyr Zobel. - Navnet Zobel kommer fra
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2004

en sibirsk mår som har et meget fint og
kostbart pelsverk.
Så ut fra alt dette nevnte, er det ikke så
merkelig at det hersker en vill uenighet
om opprinnelseslandet.Tyskerne sier følgelig Tyskland og støttes av Sveits. I England sier de rasen er engelsk, og i Frankrike holder de på seg selv, men tar også
med England, mens hollenderne er diplomater (tar med alle) og sier at Marter har
opprinnelse i både England, Tyskland og
Frankrike! - Sannsynlighetene kan også
tale for at denne mutasjonen (som er
rasens grunnlag) har oppstått i alle de
nevnte land. Senere er rasen gjennom
samhandel med kaniner blitt bragt fra
land til land. Først i 1933 tok hollenderne
opp Marter i sin standard, altså Zobel, og
det var 3 år etter at den kom med i Nordisk Kaninstandard (riktignok første forsøk) og fargen ble kalt sølvbrun og navnet var Sobel. I 1938 ble det endret til
Maar Sobel, og i 1943 til Zobelkanin, og
endelig i fra 1950 til det navn vi har i dag
her i norden, kort og godt, Zobel.
Siameser: 10 år senere kom også den
gule variant, og det var nevnte Joppich
som i 1934 utstilte sine siameserfargede
kaniner, og han ga dem navnet etter den
tidligere kjente siameserkatt. Etter en del
års «søknadskamp» kom den med som
egen rase i noen lands standarder. Etter
25 år som egen rase i nordisk standard,
ble Siameser merkelig nok slått sammen
med Zobel og i gjeldende standard virker
det hele for meg meget «rotede» og vanskelig å tolke.
Utbredelsen av Zobel «verden over» varierer selvsagt, men det finnes mange oppdrettere av rasen i de fleste europeiske
land. Ved siste tyske LU (omtalt her i TK
4/2004) var det påmeldt 168 Zobel, inkludert Siameser, som er egen rase i Tysk9

land. Det er egentlig ikke noe stort tall,
Liten Tysk Schecke som ble omtalt i forrige TK var i samme antall, 168, men for å
sammenligne mer, var det f.eks. 375 Liten
Chinchilla, 295 Deilenaar, 344 Marburger,
265 Perle Ekorn og 219 Russer.

blekket og oppløser det i kalilud, sper
på med syre og blander bunnfallet med
en gummioppløsning - så har du sepiafargen . . .
Sikkert er vi mer tilfreds med å vite at
sepia er en brun farge, med et svakt bronselignende skjær.
Vi skal så over til standarden for å se på
det som kjennetegner rasen, og går da inn
på beskrivelse av farge og tegning:

Farge og tegning
I TK nr 10/2003 var Zobel med i vår fargelæreserie, og om de genetiske skjema
som var oppsatt omkring Zobel, så nevnte jeg i billedtekst da, at det ikke stemmer Farge: Zobel er godkjent i grunnfargene
i det praktiske, men det og mer om rasen brun, blå og siameser. Grunnfargene forekommer i en mørk, mellom og lys variant.
Zobel vil jeg belyse i et senere TK.
Men, mutasjonen, som er en forutsetning Zobel brun: Tegningens farge er en blanfor Zobel, skjedde i den såkalte albino- ding av brune såkalte sepiafargede og beiserie, som foruten albino, også omfatter ge toner. På den mørke variant er de møranleggene for Chinchilla og Russer - og keste partiene mer mørke brune, nesten
altså også for Zobel.
- For å få en Zobel
ut av det, må zobelanlegget kombineres med
anlegget for ensfarge.
Mangler dette anlegg,
gir zobelanlegget (iflg.
professor Nachtsheim)
«en dårlig chinchilla
med brunlig skjær».
Er ensfargeanlegget til
stede, er det kun zobelanlegget som skiller en
Zobel fra en Alaska.
Zobelanlegget bevirker
en avblek-ning av den
alaskasvarte farge, over i
det brunlige: Sepiabrun,
som standarden har
valgt å forklare det i
mange år. Men hva er så
det? - En klar beskjed er
at du da tar en tur til
Middelhavet, fanger en
Sepiablekk-sprut, tømmer dens «sekk», tørker
Zobel brun, bilde lånt fra sveitsisk standard
10
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halen i et belte på cirka 8-10
cm bredde. På sidene går den
mørke fargen gradvis over i en
lysere tone som fortsetter ned
mot buken.
Her vil jeg legge til at det er en
del som skal klaffe for å få den
ønskede idealtegning/ farge,
og jeg er heller ikke enig i
noen av beskrivelsene, som
f.eks. «sadelen» hvor det sies at
denne strekker seg fra hodet!
Men her noen feil som medfører poengfradrag: Ufullstendig sadel. Svak og ujevn tegning. For sterkt markerte farge-overganger. Striper eller
Zobel blå, hu, 95 p., på tysk 25 års-jub.-Clubshau, 2002
flekker i fargen.
svarte, og går over i en lysere, fremdeles Av diskvalifiserende feil kan nevnes: En
stadig mørkebrun tone. På den lyse vari- eller flere tegninger mangler. Helt mørkt
ant er de mørkeste partiene mørkt beige- hode og ører. For mørke dyr uten tydelig
fargede, og denne farge går gradvis over i zobeltegning.
lysere beige pastellfarge som ikke må bli
Men utenom særpreget med tegning og
så lys at den virker hvit.
Bunnfarge: På de mørke partiene blågrå farge, skal jo Zobel ha et eksteriør. Det er
jo egentlig ikke noe spesielt, for Zobel er
til brungrå. På de lyse partiene grå.
Øyenfarge: Mørkebrun. Klofarge: Mørke- jo i den største rasegruppen, små raser, så
da vet jo de fleste om det meste . . .
brun.
Zobel blå: På den mørke variant er de Vekten: Skalaen for voksne gir 5 poeng
mørkeste partier som på Blå Wiener og med vekt mellom: 2,5 til 3,2 kg.
går gradvis over i en lysere blå tone. På Ører: Jevnt behåret og stivt opprettståenden lyse variant er de mørkeste partier de i harmoni med kroppsstørrelsen.
lyseblå. Denne fargen går gradvis over i Kroppsform: Kroppen er kort med forlyseblå pastellfarge, men må ikke bli så lys holdsvis god bredde og parallelle sidelinat den virker hvit.
jer. Den er harmonisk bygd uten å være
Bunnfarge: Blågrå. Øyenfarge: Blågrå. Klo- kantet og uten fremtredende partier.
farge: grå.
Poengskalaen:
Tegning: Den mørkeste tegningen finnes Vekt
5
på hodets fremre del, ørene, ryggen, ytter- Rasepreg og presentasjon 10
20
siden av beina og halen. På hodet går den Kroppsform
10
mørke fargen gradvis over i en lysere Pelsens tetthet
Pelsens kvalitet
10
tone som går jevnt over til kroppens Farge
20
lyseste del. Den mørke ryggfargen som Tegning
20
kalles "sadel" skal strekke seg fra hodet til Kondisjon og pleie
5
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Slik gikk det med
Russer-etterlysningen . . .
Hei! Jeg heter Hilde, og jeg hadde i TK
4/2004, en etterlysning av Russer. Bjørn
fortalte meg da jeg sendte ham innlegget,
at jeg ville nok få vansker med å finne
frem til avlere i rasen Russer, da det var
lenge siden sist han hadde sett noe til
den, og at muligheten var nok bedre med
å foreta en import.
Men svar, det fikk jeg faktisk, selv om
Bjørn hadde rett angående det med import («problemet» var egentlig at jeg selv
fikk en datter på det tidspunkt og det ble
vanskelig for meg å følge opp - «dårlig
timing»…) - Men uansett, jeg fikk etter
noen dager telefon fra en med en hann,
som fikk seg et stevnemøte med min
hunn, og resultatet ble 3 fine unger. Jeg
fikk også telefoner om import, men som
nevnt ble det vanskelig å følge opp.
Takker alle som ringte!
Likevel endte det opp med importert av
Russer: 1.1 fra Danmark og 1.1 fra Tyskland. Før de forlot sine eiere, ble begge
hunnene paret med ubeslektede hanner.
Den danske hunnen var dessverre tom
(har fortsatt problemer med å få paret
henne). Den tyske hannen sjarmerer så
godt han kan, skjønt foreløpig har han
ikke oppnådd noe annet enn en sur hunn
som overhode ikke vil være med på notene… Men den tyske hunnen nedkom
med 3 unger 17. juli (dessverre litt for
sent til å bli med på LUU). Dette kullet ser
ut til å bli veldig fine, så jeg er spent på
hvordan det vil gå på utstillinger. Så håper
jeg den danske hua lar seg sjarmere av
den tyske kjekkasen, slik at hennes gener
føres videre (og akkurat i skrivende stund
viser det seg at en «tvangsparing» var vellykket, og hun kom med 6 unger).
Foreløpig har jeg ikke flere kaniner enn
at de får plass i uthuset, der jeg også har
en liten flokk med dvergpapegøyer. Der
har jeg bygget 5 nye bur som i gulvstørrelse er 75x110 cm. Har tenkt å bygge 4
bur til i samme størrelse som de andre, og
12

Den tyska hua «Harriet» i det gamle butikkburet mitt, og under en 6 uker gammel
unge som har sovnet i sommervarmen

er jeg heldig er der også plass til 2 bur til,
som vil bli 75x90 cm. Dette blir høstens
store prosjekt. I tillegg har jeg 2 løse bur
og et digert beitebur. Jeg har også laget 2
binger som jeg har i det gamle sauefjøset.
Disse måler 75x150 cm og har huset huer
med kull og nå bare ungene. Har planer
om å bygge flere slike binger, slik at jeg
neste år har én binge til hver avlshunn.
Bingene måtte jeg forresten ha heldekkende ”lokk” på, da ungene i det første
kullet ikke hadde problemer med å hoppe over 75 cm!
Så nå jeg satser på at det blir flere kull
neste år, siden jeg også kommer til å pare
noen av årets unger da. Regner med å ha
2 til 3 hanner, og 5 til 7 hunner.
Dersom det er andre som har Russer og
som ikke ringte sist, så er jeg interessert i
kontakt og samarbeid videre med å bygge
opp en god Russer-stamme.
Vi sees kanskje på LUU i Molde i november
- hilsen Hilde Vestnes og Russerkaninene
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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
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2004

13

Nordisk Kaninstandard:

«HØSTTILBUD»
varer frem til 31.12.04

Ved kjøp av 5 eller fler
gis det

1 GRATIS!

og 10 eller fler

2 GRATIS!

Pris pr stk er kr 375,Bestilles hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95
Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl»
Merketang Hauptner med 2 siffersatser
Merketang Hauptner ekstra siffersatser
Merketusj, 50 g
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark
Burkort for avlshunn, 20 stk
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1)

kr 375,00
kr 75,00
kr 1300,00
kr 450,00
kr 80,00
kr 31,00
kr 15,00
kr 10,00

NB: Det er ikke
momstillegg
på prisene

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:

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
14
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Internett - Hjemmesider:
Norsk Angora: www.norskangora.com

Sarpsborg: www.sarpsborgkaf.com

Angorakaniner: www.angora.no

Sogn&Fjordane: www.sfkanin.com

Nord-Trøndelag: www.n-t-kaf.com

Diskusjonssider:
www.kaninforum.vze.com

Eidsvoll: www.ekaf.tk
NKHF: www.kaninhopping.no
Indre Østland: home.no.net/ikanin
NKF: www.kanin-nkf.net
Bergen: home.no.net/kaniner
Jæren: home.no.net/jaerenk

Tyskland:
www.deutsche-rassekaninchenzuechter.de

Møre&Romsdal: morekal.vze.com

Danmark: www.kaniner.dk

Oslo&Akershus:
geocities.com/osloakershus

Sverige: come.to/kaf
Britisk: www.thebrc.org

Indre Østland KAL. ønsker velkommen til åpen kaninutstilling:

Granvang, Gran på Hadeland: 19.-21. nov.
Utstillingen er åpen i klassene A - B - D - K og M
NKFs innmeldingskort sendes:
Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik
og må være postlagt senest 10. november.
Innmeldingsavgift kr. 45,- pr. katalognummer
settes inn på kontonr. 2010 22 76222 v/Rolf Kåre Flatmo
Vi fôrer med høy og vann, så husk opphengbare vannskåler.
Innlevering av dyr fredag 19.11, fra kl 18.30 til 20.30, ev. etter avtale
Festlig samvær på lørdag kveld: Vi håper på god oppslutning, slik at vi kan
arrangere et hyggelig treff (kalvestek som hovedrett) kr 190,- pr. kuvert.
Meld dere på snarest til Ivar Østli, tlf. 61331776. Overnatting: Granavolden
Gjæstgiveri, tlf. 61337700: Dob.rom: 620,-/enk.rom: 420,- (inkl.frokost)
Kontaktpersoner: Ivar Østli: tlf. 61331776 - 91182745
Tor Arve Kristoffersen: tlf. 61178582 - 90135831
Premieutdeling søndag kl.14 - Velkommen til Hadeland!
Tidsskrift for Kaninavl - 8.2004
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NKFs
leder
har
ordet

. . .

Høstsesongen
er i gang
Det er nå klart hvilke lag som er klare for
årets cupfinale i fotball og gjett hvem
som gleder seg til den. Derimot på kaninfronten er høstens store finale lagt til
Molde, nemlig landsutstillingen for ungdyr (LUU). Landsutstillingen for voksne
dyr, eller LU, ble jo som kjent arrangert i
Kristiansund i 2002, et vellykket arrangement.Alle håper og tror at arrangementet
i begynnelsen av november blir like vellykket og at det blir mange dyr, både utstilte og hoppekaniner, på denne utstillingen.
I henhold til utstillingsbarometeret er det
utover høsten også en rekke andre utstillinger spredd ut over en flere steder i vårt
langstrakte land. Her vil det helt sikkert
bli vist fram mange flotte kaniner både
mht. eksteriør og hopping. Vi får i disse
sammenhengene muligheten for å promotere vår hobby og det er selvsagt et
stort ønske om økt medlemsmasse fram
mot årsskifte.

Informasjon fra europaforbundet
Det ble avholdt et møte i europaforbundet i mai. I henhold til protokollen fra
dette møtet ble det tatt opp mange saker
på den delen av møtet som omhandlet
kanindelen i forbundet og også den delen
som var for alle avdelingene (due, høns,
marsvin og kanin). Det var en gjennomgang av hvilke land som var rammet av
sykdom og evt. krav om vaksinasjon. Når
det gjelder sykdommer, så var det fra enkelte lands hold kommentert på at det
kunne være små eller ingen tilfeller av
sykdommer. Videre at den praksis i forbindelse med vaksinasjon er ulik, fra å
være påbudt til å være frivillig.
Selvsagt var også den kommende europautstillingen viet en del plass. De har en
egen nettside
http://www.entente-ee.com
hvor man kan få en del informasjon om
utstillingen, 12.-14. november i Tsjekkia.
Det ble også diskutert standardkomitéspørsmål, opplæring av dommere i bruk
av Europastandarden og problemstillinger rundt dyrebeskyttelse. I henhold til det
siste punktet ble øremerking av kaniner
diskutert og i de fleste land så var dette
ikke noe problem sammenlignet med det
som har vært tilfelle i Sverige i det siste
halve året.

Opplysninger (+ en etterlysning) fra Importutvalget:
Som annonsert her i TK i vår, er utvalget behjelpelig med import av kaniner.
Mange har meldt sin interesse og kommer her med en etterlysning på hvem
som bestillte hann+hoe Angora (har mistet navnet). - Ang. pris er det umulig
å fastslå hva hvert enkelt dyr totalt vil koste. Selve kjøpet ligger på ca kr 500
- men i tillegg kommer veterinær-, karantene- og fraktutgifter. Vi må derfor
innkreve depositum: kr 1300 pr kanin (kjemperaser og store raser kr 800).
Giro er utsendt til dere som har bestilt og innbetalingsfrist er 15.10.04.
Er det andre som er interessert i import eller annet vedr. dette, vennligst ta
kontakt snarest for ev. å høre om det er igjen noen «ledige plasser» . . .
henv. på mail: arild-gundersen@c2i.net eller tlf.: 992 44 614
16
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Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 10.-12. des. ’04
Utstilling: Åpen i klassene A voksne dyr - B ungdyr

Innmelding: NKFs dobble bed.kort, sendes til:
Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet (tlf. 69809779)
Poststemplet senest 29.11.04
Innmeldingsavgift: kr 45,- pr kanin
Innmeldingsavgifter betales til Kjell Jørgenrud ved
innsetting av dyra, fredag 10. desember mellom kl 18 - 21.
Kaninhopping: Søndag 12. des. Start kl 10.30
Konkurranser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen
i.e. og Lengde elite. Startavgift: kr. 25,- pr. kanin/start. Påmelding
sendes innen 29.11.04, til: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832
Askim (tlf. 69885508) mail: linn.andresen@ihlen.homelinux.org

Foreningenes årsmelding og regnskap, skal sendes til Sverre Grandetrø,
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger mail: asbjgr@online.no innen 10.01.05
Årsmelding skal fortelle om «styre og
stell», samt aktiviteter gjennom året.
Årsmeldingen bør føres «punktvis», dvs.:
Overskrifter for hvert kapittel. Den skal
f.eks. inneholde et punkt om styret med
alle tillitsvalgte, hvor disse listes opp. Årsmeldingen skal si noe om styret og styrets
aktiviteter/møter og behandlede saker.
Antall medlemsmøter, osv. Det må også
nevnes alle aktiviteter; som utstillinger
(egne, og der hvor medlemmer har deltatt og helst med resultater). - Og sist,
men ikke minst; en årsmelding skal være
godkjent av ALLE styrets medlemmer.
Regnskap skal inneholde driftsregnskap
og balanse. Driftsregnskap er en oppstilling/sammendrag over inntekter og utgifter som viser et evt. over- eller underskudd. Oppstillingen skal være tilstrekkelig detaljert (evt. ved noter) for at regnTidsskrift for Kaninavl - 8.2004

skapet skal være lettfattet og forståelig.
Balanseoppstillingen skal være en oppstilling som viser foreningen/lagets eiendeler og ev. gjeld. Foruten rene talloppstillinger over aktiva og gjeld/egenkapital
skal eiendeler, som f.eks.: bur, premier,
osv., nevnes i tilknytning til balanseoppstillingen. Og her skal også balanseoppstillingen dateres og godkjennes av alle i
styret.
Både årsmelding og regnskap (revidert)
skal godkjennes av foreningens årsmøtet.
Årlig arbeidsprogram skal være en oppstilling over tiltenkte oppgaver og aktiviteter i det kommende år. Innsendt arbeidsprogram skal bl.a. gi NKF’s styre ut
fra lovverket’s mål ”om å fremme kaninavlens utvikling” et innblikk i foreningene’s planlagte aktiviteter og fremtidige
gjøremål.
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En dags høstutstilling på Frei
Og så er Møre og Romsdal Kal’s høstutstilling over for i år. Den ble avholdt som
endagsutstilling lørdag 18. september på
gården til Ingjerd og Jens Lien.Vi var meget heldige med været, for det hadde regna i ett hele uka, men når lørdagen kom,
skinte sola, så både utstillere og kaniner
stortrivdes. Vi fikk også mye publikumsbesøk på gården, så det var helt på topp,
untatt for de fleste kaninene, som var preget av dårlig pels med mye felling. Men
som dere vil se av resultatlistene var da
noen i bra form og gjorde det stekt. Dommere var Thormod Saue og Johnny Lyshaug. Vi brukte NKFs nye utstillingsprogram, og det fungerte bra. Enkelt og forståelig, men det er nok med detta, som
med det meste av teknikk her i verden;
«en menneskelig feil» som gjorde at hjelp
måtte tilkalles pr telefon (Nordvik), men
det løste seg helt greit. En god (pr)øvelse
ble det jo for oss nå før LUU. Vi benytter
anledningen til å ønske alle velkommen
til Molde, og er det noen som kan være
med som bærere lørdag 6. november, så
er det fint om dere kontakter Ingjerd snarest. Da lar vi resultatene tale for seg selv
og vi gleder oss til LUU-2004. Anne Lise T.
Best i rasen: Fransk Vedder: Ingjerd Lien 92. Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 92. Blå Wiener: Ingjerd Lien 94. New
Zealand Red: Erik Storli 92. Angora: Monica Moen 95.
Bourgogne: Inger Helene Rognhaug 93. Belgisk Hare:
Anne Lise+Kåre Tvedt 94. Sallander: Øystein Tvedt 94.
White: Anne Lise+Kåre Tvedt 90,5. Engelsk Schecke:
Monica Tordhol 95,5. Hollender: Bodil+Odd Lundervold
95. Sachsengold: Monica Moen 95. Rex: Bodil+Odd
Lundervold 95. Hvit Land: Turid Lien 95. Deilenaar: Alf
Gunnes 94. Liten Havana: Bjarne Øygard 90. Liten Sølv:
Bjarne Øygard 95. Tan:Snorre Jacobsen 95. Russer:
Hilde Elin Vestnes 91,5. Dvergvedder: 94,5. Hermelin:
Snorre Jacobsen 95,5.
Resultatliste Klasse A - Voksne dyr:
1. Bodil+Odd Lundervold, Nord-Trønd., Hollender 283,5
2. Monica Tordhol, Møre&R., Engelsk Schecke blå 95,5
3. Monica Moen, Møre&R., Hermelin viltgrå
282
4. Alexia Sand Knudsen, Sarp., Hermelin hvit-r.ø. 95
5. Ingrid Øygard, Møre&R., Hermelin hvit-rødøy.
95
6. Monica Moen, Møre&R., Sachsengold
95
7. Monica Moen, Møre&R., Angora hvit
95
8. Bodil+Odd Lundervold, N.-Trøn., Rex dalmatiner 281,5
9. Alf Gunnes, Trøndel., Tan svart 94,5
10. Snorre Jacobsen, Tan svart
94,5
11. Ragnhild Øygard, Møre&R., Hermelin zobel blå 94,5
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Over:
Monica
Tordhol,
med
Engelsk
Schecke
blå, som
fikk 95,5
og så vinner i kl D,
Nanette
Reinartsen
12. Kristin Øygard, Møre&R., Dvergvedder viltgrå 94,5
13. Øystein Tvedt, Møre&R., Sallander
279,5
Resultatliste Klasse B - Ungdyr:
1. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit-rødøy. 284
2. Snorre Jacobsen, Tan svart
283,5
3. Snorre Jacobsen, Hermelin white svart
95,5
4. Per Kløvstad, Nord-Trøndel., Tan svart
282,5
5. Bjarne Øygard, Møre&R, Liten Sølv svart 282
6. Bodil+Odd Lundervold, N.-Trønd., Rex dalmatiner 95
7. Turid Lien, Møre&R., Hvit Land 95
8. Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan - Svart
94,5
9. Alf Gunnes, Trøndelagen, Deilenaar
279,5
10. Jonette Sulen Myrbostad, M&R, Dv.vedder hvit b.ø.276,5
Resultatliste Klasse D - Hunn med kull:
1. Nanette Reinartsen, Møre&R., Hermelin white 94
2. Ragnhild Øygard, Møre&R., Hermelin zobel blå 93
3. Ingvil Græsdal Bakken, M&R., Hermelin hvit
92
Resultatliste Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1. Ragnhild Øygard, Møre&R., Hermelin zobel blå 94
2. Monica Moen, Møre&R., Rex - Svart
93
3. Hilde Elin Vestnes, Møre&R., Russer svart 92
Hopping: Kroketbane lett (21 starter, 5 pinner)
1. Turid Lien - Liagardens Palmer (0+0)
2. Turid Lien - Liagardens Pluto (1+0)
3. Anne Duvsethe - Chicken Mc Nugget (1+1)
4. Elisabeth Seetiangtham - Casper (1+1)
5. Britt Wenche Bjerkelund - Snowball (1+1)
Kroketbane middels (7 starter, 2 pinner)
1. Anne Duvsethe - Stjerne (3+0)
2. Sigrid Meese - Sacrament of Wilderness (2+2)
Kroket vanskelig (4starter, 0 pinner)
1. Turid Lien - Liagardens Edvard (3+2)
Rett vanskelig (3starter, 0 pinner)
1. Turid Lien - Liagardens Edvard (3+2)
Lengde åpen (6 starter)
1. Sigrid Meese - Sacrament of Wilderness (120 cm)
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Jæren Kaninalslag innbyr til åpen utstilling

i Klepp turnhall, 10.-12. des.
A voksne dyr - B ungdyr - E fam.grupper

i klassene:

Innmelding på skjema/lister sendes til: Geir Nordvik,
Flørliv. 8, 4307 Sandnes, poststemplet senest 29.11.04!
Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin + kr 10 i kl E,
sendes Jæren Kal.v/Odd Harald Hauge, Kåsenv. 15,
4340 Bryne, kto. 3325 32 85708, senest 30.11.04!
Innlev. fredag 10. des. kl 18-21. Vi fôrer med høy+vann, husk vannskål.

Kaninhopping: Søndag, 12. des., kl 11.00: Rett lett,
Rett middels «åpen» og Kombi: Figur middels åpen
kun for kaniner som utstilles. Avgift: kr 15,- pr start

For info eller mer spørsmål: Hilde Krogedal, tlf. 51 42 32 42
Åpent: lørdag kl 10-17 og søndag kl 11 med premieutdeling kl 15.
Jæren Kal., stiftet 1978

Velkommen til Klepp turnhall!

Utstillinger/aktiviteter 2004/2005:
22.-24. oktober: Rogaland
2. november: REG.bed.Trøndelagen
for spørsmål: kontakt SVERRE Grandetrø

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

12.-14. nov.: Europautst. Prag
20.-21. nov.: Trøndelagen
annonse i dette TK

20.-21. nov.: Indre Østland
annonse i dette TK

26.-28. nov.: Haugaland
26.-28. nov.: Sørlandets
annonse i dette TK

27. nov.: Reg.bed., Drammen.
27. nov.: Reg.bed., Tønsberg
04. des.: Reg.bed., Eidsvoll
04. des.: Reg.bed., Moss
04. des.: Reg.bed., Larvik&Sandefj.
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10.-12. desember: Jæren
annonse i dette TK

10.-12. desember: Askim
annonse i dette TK

18. des.: Reg.bed., Sarpsborg
14.-16. januar: Rogaland
14.-16. januar: Drammen
21.-23. januar: Nord-Trøndelag
21.-23. januar: Bergen
21.-23. januar: Eidsvoll, Fylkes.

annonse i TK nr 5, side 18, NB: i tillegg kl K

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.
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I den forbindelse vil Dvergkaninklubben
informere om Statutter for vandrepokaler
og premieringsplan utarbeidet etter mandat fra årsmøtet i Skien (premieringsplanen er tilpasset etter dagens medlemmer
og deres tilbakemelding om raser og varianter). Skulle det vise seg at det er medlemmer som har varianter innen Dvergrasene som fyller kravet i statuttene for
oppsett av vandrepokaler, så er det tid
igjen for å sette opp disse til LU i Bergen.
Vandrepokaler og sløyfer utdeles kun til
Dvergkaninklubbens medlemmer.
For utstillere innen Dvergrasene som
ikke er medlem, men som ønsker å kon-

DV E R

N

Landsutstillingene nærmer seg . . .
først blir det LUU i Molde, 5.-7. november, og
så LU i Bergen, 24.-27. februar 2005

BBE

«Dverg-nytt»

A N I N KL U
K
G

Stiftet 23.02.1986

kurrere om oppsatte vandrepokaler og
sløyfer, kan innmelding rettes til kasserer
(ev. leder, se klubbannonse bak i TK).
Innbetaling av kontingent:
kr 100 (alle aldere + ev. kr 50 for fam.m.)
Settes inn på konto nr 05303462173
Husk å påføre navn og adresse på giro.
Vandrepokaler oppsatt på LU:
Til beste utstiller innen flg. 3 raser:
Dvergvedder, Hermelin og Dverghare,
samt også innen flg. varianter:
+ Dvergvedder: viltfargede og hvit blåøyd
+ Hermelin: viltfargede, hvit rødøyd, hotot, white og zobel
+ Dverghare: viltfargede og hvit rødøyd.
Vandrepokaler oppsatt på LUU:
Til beste utstiller innen flg. 3 raser:
Dvergvedder, Hermelin og Dverghare.
Rasesløyfer på LUU og LU:
Best i rasen sløyfer vil bli utdelt til beste
dyr i hver rase både på LUU og LU.
Variantsløyfer vil bli utdelt til beste dyr i
hver variant både på LUU og LU.

Statutter for
Dvergkaninklubbens
Vandrepokaler på LU:
Blir det pokal på meg da - mon tro?
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Pokalene blir oppsatt i farge- og tegnings-varianter etter følgende kriterier:
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Et medlem innsender til styret kopi av bedømmelseskort på 6 forskjellige voksne
dyr innen en farge/tegningsvariant, hvor
disse må ha oppnådd min. 93 poeng, og
så vil variantpokal bli oppsatt.
Forklaring til dagens variantoppsett:
Fargevariantene: viltgrå, jerngrå, viltsvart,
viltblå, viltgul og chinchilla regnes som
én variant, under: viltfargede.
Kappetegnede regnes som én variant.
White og zobel & white regnes som én
variant, under: white.
Zobel regnes som én variant.
Styret gjør oppmerksom på at medlemmene
selv er ansvarlig for å sende inn kopi av be-

dømmelsekort, for at ny vandrepokal skal settes opp i andre farger og varianter.

Vandrepokaler deles ut på LU for voksne
dyr og da til beste medlem av varianten,
når enkeltdyr har oppnådd min. 93 poeng
eller stamme/gruppe min. 276 poeng.
Hvis medlemmers dyr ikke oppnår min.
krav til poengsum eller det ikke utstilles
dyr i varianten, står vandrepokalen over
til neste LU, og vandrepokalene oppbevares av Dvergkaninklubbens styre.
NB: Oppsatte vandrepokaler kan kun vinnes av Dvergkaninklubbens medlemmer.
Pokaler går til odel og eie når de er vunnet 3 ganger.
Rev. 01-10-04 - Styret i Dvergkaninklubben

Sørlandets Kaninavlslag innbyr til
utstilling i Flimra, Hove 26.-28. november
Utstillingen er åpen i klasse A og B

NKFs innmeldingskort sendes:
Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik,
poststemplet senest mandag 15. november.
Innmeldingsavgift: kr 40 pr kanin
betales til Sørlandets Kal., konto nr 0530 2836096
Innlevering av dyr fredag 26.11. kl.: 19 til 21. Premieutdeling søndag kl 15.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper. - Muligheter for overnatting.
Ev. spørsmål: Jarle Kvam, tlf. 37 08 62 23 - mobil 900 10 413

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

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

Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund
Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit

Annonsepriser:
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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
Oppdretterannonse et helt år:
kr 435
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
Liten Sølv

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red
Angora - Tan

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

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

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

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

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

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

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

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

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes
Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
(også i kappetegn.) ørem. m/stambokblad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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»

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

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

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

Even Andreassen
Smievegen 6, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 94 54 94 - mob. 951 72 659
Belgisk Kjempe
viltgrå og jerngrå

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.

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
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Utstilling i Trøndelag
Trøndelagen Kaf. ved Trondheimsgruppa,
arrangerte helga 3.-5. september 2004 utstilling ved Skjetlein Videregående skole.
Det er første gang i ”nyere tid” at vi har
hatt utstilling på skolen. 171 katalognr. i
22 forskjellige raser var innmeldt, hvorav
84 i klasse A, 81 i klasse B, 5 i klasse M og
1 i klasse D. Det har vært en tendens i
lengre tid nå, at det blir færre dyr av de
store rasene og dette var også tilfelle ved
denne utstilling (ikke innmeldt en eneste
Belgisk Kjempe og ellers bare noen få dyr
i store raser). Det er i smårasene det blir
stilt flest dyr: Tan 25 og Hermelin 38.
Kvaliteten var nok preget av at det var
forholdsvis tidlig i sesongen, og det fine
været vi hadde i august. Pelskvaliteten var
jevnt over ikke på topp. Det ble «bare» ett
dyr som oppnådde 96 poeng, en unghann
i rasen Tan, og ble da også kåret til beste

hanne, eier Alf Gunnes. I kåring av beste
hoe, ble det også Tan ungdyr i 95 poeng,
eier Snorre Jacobsen. Dommere var Per
Egil Hagen og Njell Kulbrandstad.
Vinner i kl A ble Inger Arnesen, gruppe
hanner Hermelin 283,5 p., kl B Alf Gunnes gruppe hanner Tan 285,5 p., kl M Ingunn Morseth, Rex 95 p. og i kl D Dagny
Rognhaug, Californian 95 p. Kaninhopping ble arrangert søndag i; Høyde elite,
Poenghopp og Kombiklasse. - ref. Sverre G.
Resultatliste Klasse A - Voksne dyr:
1. Inger Arnesen, Trøndel., Hermelin viltgrå
283,5
2. Magnus Blengsli, Trøndel, Tan svart
283
3. Bodil+O.Lundervold., N.-Tr., Hollender viltgrå 282,5
4. Njell Kullbrandstad, Trøndel., Thyringer
95
5. Monica Moen, Møre&Romsd., Hermelin viltgrå 95
6. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit-rødøyd 95
7. Bodil+Odd Lundervold, N-Tr., Rex dalmatiner 280,5
8. Monica Moen, Møre&Romsd., Sachsengold 280,5
9. Monica Moen, Møre&Romsd., Angora hvit 94,5
10. Snorre Jacobsen Tan svart 94,5
11. Alf Gunnes, Trøndel, Tan svart 94,5
12. Mari Gynnild, Trøndel., Hermelin - Japaner 94,5
13. Elin Wuttudal, Trøndel., Perle Ekorn
94,5
14. Jan Magne Lien, Møre&Romsdal, Tan svart 279,5

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til

Hovedutstillinga 2004

Folkets Hus, Hommelvik,19.-21. nov.
Utstillingen er åpen for medlemmer innen NKF
og omfatter klassene: A - B - D - E - M + kaninhopp
Innmelding: på NKFs kort må være poststemplet senest 9. nov.,
sendes: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger.
NB: Vekt og medlemsnr. påføres korta FØR innsending.
Innmeldingsavgift: kr 45,- pr ktl.nr + kr 10 i kl E, sendes til:
Trøndelagen Kaf., 7094 Lundamo - bruk kontonr.: 0540 0881857.

Kaninhopping: Lørdag: KM, KL, Poeng åpen alle. Søndag: KV Åpen elite.

Påmelding sendes Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger, eller på
E-mail: havrevei@online.no innen 9. nov. Kr 20,- pr start bet. før start.
Innlevering av dyr, fredag 19.11., fra kl 18 til 21. eller etter avtale. Vi fôrer med
høy og vann, ta med opphengbare vannkopper! Midt-norsk lagkonkurranse inngår. - Overnatting: Vikhammer Camping, tlf. 73976164. Stav hotell, tlf. 73980450.
- Hvis tilstrekkelig påmelding, blir det hyggesamvær lørdag kveld. Ev. spørsmål:
Utstilling: Sverre, tlf. 72481363 / 920 69 737 - Hopping: Marit, tlf. 72488159

Velkommen til Hommelvik, Malvik kommune! - Hilsen Trøndelagen Kaf.
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Resultatliste Klasse B - Ungdyr:
1. Alf Gunnes, Trøndel., Tan - Svart
285,5
2. Snorre Jacobsen
Tan - Svart
284
3. Snorre Jacobsen
Hermelin - White, Svart
283,5
4. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit-rødøyd 283
5. Knut Eide, Trøndel., Thyringer 280,5
6. Knut Eide, Trøndel., Hvit Land 280
7. Per Kløvstad, Nord-Trøndel., Tan svart
94,5
8. Alf Gunnes, Trøndel., Deilenaar 94,5
9. Mari Gynnild, Trøndel., Hermelin - Japaner 94
10. Per Kløvstad, Nord-Tr., Fransk Vedder viltgrå 94
Resultatliste Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1. Ingunn Morseth, Trøndel., Rex - Svart
95
2. Bodil Lundervold, Nord-Trønd., RexZobelBlå 94,5
3. Bodil Lundervold, Nord-Trønd., Rex – Dalmatiner 94
4. Ingjerd Lien, Møre&Romsd., Stor Chinchilla 94
5. Dagny Rognhaug, Nord-Tr., Fransk Vedder viltgrå 92
Resultatliste Klasse D - Hunn med kull:
1. Dagny Rognhaug, Nord-Trønd., Californian 95
Best i rasen: Angora: Monica Moen 94,5. Bourgogne:

Inger Helene Rognhaug 94. Thyringer: Njell Kullbrandstad 95. Perle Ekorn: Elin Wuttudal 94,5. Hollender:
Bodil+Odd Lunder-vold 94,5. Sachsengold: Monica
Moen 94. Dvergvedder: Anne Duvsethe 94. Fransk
Vedder: Per Kløvstad 94. Trønder: Njell Kullbrandstad
93,5. Hvit Land: Knut Eide 93,5. Deilenaar: Alf Gunnes
94,5. Tan: Alf Gunnes 96. Hermelin: Snorre Jacobsen 95.
Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 94. Rex: Inger Arnesen 94.
Kaninhopping: Høyde elite:
1. Turid Lien, Møre, Liagardens Gullit III
2. Elin Wuttudal, Trøn., Wuttud.Madame Quick av Trampe
3. Bente Gaarden, Trønd., Asterix
4. Monica Berdal, Trønd., Gigi`Agostino
Kaninhopping: Poenghopp:
1. Silje O. Volden, Trønd., Liwett`s Wonderful Harmony
2. Turid Lien, Møree, Liagardens Magnus
3. Elin Wuttudal, Wuttudalens Madame Quick av Trampe
5. Ingjerd Lien, Møre, Liagardens Fredrikke
Kaninhopping: Kombiklasse (utstilling/hopping):
1. Marit S. Wuttudal, Wuttudalens Too Far Gone (Rex)
2. Turid Lien, Liagardens Pontius (Dvergvedder)
3. Åshild Berdal, Smybakkens Steward of Gondor (Rex)

Over t.v.: Beste hann 96 poeng og t.h.:
Beste hoe 95 poeng, og t.v.: så har eierne
Alf og Snorre fått utdelt sine bevis på det.
Og her hallen; alle kaniner er kommet på
plass - og så er det å vente på publikum
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«Vi bygger kaninbur»
En av TKs trofaste bidragsytere, Pål-Eirik Iversen, bygget seg bur i sommer
og han lagde da en bildeserie hvordan dette bygge-prosjekt skred fram:

Garasjen fungerte altså som snekkerverksted i sommer, og Pål-Eirik mener dette
er ei fin tid for burbygging. Som utgangspunkt til dette burprosjekt ble det innkjøpt og benyttet 18 mm kryssfinér. Først
sages finérplatene opp i ønskede størrelser, og en bygger til en kasse, eller ramme.
Alle finérplatene er blitt skrudd sammen
med 40 mm treskruer. Så skrus på plass
bakvegg og de to platene som da blir
gulv/tak, og så 3 skillevegger på midten.
Videre forteller Pål-Eirik dette: Jeg har
denne gang valgt å gå til anskaffelse av
spesiallagde plastskuffer, som er produsert spesielt til kaniner. Disse har i flere

år vært å få kjøpt hos utstyrsforhandlere
i Tyskland, og de brukes mye der. I tyske
kanintidsskrifter er det annonser fra flere
forhandlere som selger disse, og de finnes
i mange størrelser. Høyden er 10 cm. Det
går visstnok også å bestille dem etter
egne dimensjoner. Kaninene kan enten
gå direkte i skuffen, eller en kan gjøre
som vist på bildet nederst på side 28, at
en lager trerammer og setter på netting
og har disser over hver skuffe. Men uansett, så tjener jo plastskuffene til kun én
hensikt: Rengjøringen blir vesentlig enklere, og selvsagt også grundigere, ved at
disse tas helt ut for spyling og vasking.

Slik begynner du,
med å skru sammen
kryssfinérplatene;
med først å lage til
en kasse
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Her er også to gulvplater
til øverste etasje og midtetasjen kommet på plass

Hvert enkelt burrom har målene: 60 cm
bredde, 70 cm dybde og 60 cm høyde.
Pål-Eirik lagde to seksjoner, som da blir
totalt 12 enkeltbur.
Inkludert alt av materiell som gikk med:
Kryssfinérplater, netting, listverk og annet

trematriale, plastskuffer, beis, takpapplim,
silikon, skruer, hengsler, hjul, vinkeljern,
høyhekker, fôrkopper og vannautomater,
så har disse burene kostet nærmere kr
10.000 (men det kan sikkert gjøres rimeligere).

Her er det meste av
selve burreolen
montert sammen;
skillevegger er på
plass og første
beisstrøk er tatt.
Listverk er satt
rundt og tetningsmasse er smørt på
for å hindre at urin
skal trekke inn å
ødelegge treverket
og at det også ikke
renner urin. Her er
benyttet silikon og
så smøres det på
Icopal takpapplim.
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Pål-Eirik valgte å sette hjul på hver burseksjon, så da kan en enkelt trille burseksjonene rundt på garasjegulvet.
Som bildet nederst viser, så valgte også
Pål-Eirik å lage til trerammer, slik at
kaninene går på netting. Her legges
halm oppå for at dyra skal ha det triveligere. Men ulempen er jo at halmen må
skiftes ofte. I plastskuffa brukes også
strø, slik at denne suger opp urinen og
at en dermed får minst mulig lukt fra
gjødsla.
Til dørrammer ble det benyttet «glattkant» furu, 21x95 mm listverk til selve
burrammen og med 21x210 mm bord
som settes på ved etasjeskillene og det
ble brukt 75 mm lange terrasseskruer
når rammene ble satt sammen.
Ellers viser de to bildene på neste side
det totalt ferdige produkt, når det meste
er kommet på plass (untatt kaninene).
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 11. oktober 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 45
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 21
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
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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 Klepaker, 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 18
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
34
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.no
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Rogaland Kaninalslag
25
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 102
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
18
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
76
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.
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FYLKESLAG:
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
SPESIAL-KLUBBER:
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
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder
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
e-mail: ikrogeda@online.no
Kontingent kr 100,- (fam. kr 50) - Betales til konto nr 05303462173
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
ikrogeda@online.no
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 8 er utsendt alle medlemmer
registrert pr 11.10.2004.
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 medlemsliste, så vennligst gi beskjed
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