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KANINAVL
Våren er over
Når dette leses er snart det halve året av
2005 passert og sola er i ferd med å snu!
Vårmånedene april og mai, er vel de to
måneder hvor det fødes frem flest kanin-
unger. Disse kaninunger som nå er født
skal bli våre kommende konkurransedyr
og deretter om et års tid, er det noen
av disse som er avlsdyr. «Rundgangen» går
temmelig fort i disse kaningenerasjonene
og det tar ikke så mange år før en har god
oversikt på stamtavlene til hver enkel
kanin. Er en flink her til å føre opp de
aktuelle fakta på stammer og de kvaliteter
som hver enkel sammenparing gir deg, er
du forhåpentligvis på god vei til å komme
frem til det resultatet du er ute etter.
Men her gjelder det å føre opp alt! Ikke
«bare» når det gjelder poeng, men også
hvilke huer og hanner som er i stand til
å avle fram et visst antall - og et godt an-
tall levende unger som du selv er fornøyd
med. For eksempel er det ikke bra, at en
som avler innen rasen Hermelin, i gjen-
nomsnitt sitter igjen med én unge per hu
når ungene er 8 uker. Eller for eksempel
en som avler innen små raser, så er det
et dårlig resultat med gjennomsnitt 4
unger per hu når ungene er 8 uker.
Men det viser seg at dette ikke alltid er
enkelt. - Vi hører om oppdrettere som
venter på kull, men hua er tom.Vi hører
om oppdrettere som får kull på huene
sine, men ungene dør i fødselen. Dette
kan ha flere årsaker, som for eksempel at
hua ikke har nappet av seg ull og laget til

reir. Hua legger bare ungene fra seg ute
i buret og ungene dør. Eller oppdrettere
som har gjort alt det som en vanligvis
gjør hvert år, men allikevel går ikke avls-
arbeidet slik som en har tenkt seg.
Dette kan ha sine årsaker i feil fôring og
dermed problemer i fordøyelsesystemet.
I fjorårets TK nr 6 og 7, tok jeg for meg
dette med fordøyelse i to artikler.
Nå er det ikke bare feil fôr som kan gi
problemer for kaniner i oppveksten, men
også de hygieniske forhold i et kaninopp-
drett. En kombinasjon av korrekt fôr og
god burhygiene er alltid det en kanin-
avler må ha i sine tanker for å få til et
vellykket kaninhold. I dette TK prøver
jeg å trekke fram noe omkring dette med
hygiene. Er det andre som har noen gode
råd og tips omkring fôr og hygiene, så er
dere velkommen med innlegg.
Det er flere som har stilt spørsmål med
hva som er av korrekt innhold i en sekk
med kaninpellets (fra Felleskjøpet). Dette
har vist seg vanskelig å få dokumentert.
Noen har også kontaktet lokale fôrmøller
for å prøve å få bekreftet «oppskriften»
eller også forsøkt å få blandet til en ny/
egen oppskrift. I begge tilfeller må en vel
si det er umulig å få tilfredsstillende svar.
Det er bekreftet at innholdet i kaninpel-
letsen (fra FK) kan variere i fra mølle til
mølle, men at Kalle kaninfôr alltid er det
samme, fordi dette produseres kun fra én
og samme mølle, i Vaksdal, men dette fôr
er jo i pris meget kostbart for en som har
flere kaniner. -  Lykke til med kaninene!
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Over: Greta Lystad  -
en av 5 elever som er
interessert i kaniner.
Hun «svermer» for ras-
en Rex. Anskaffet seg
Rex under LUU-04 i
Molde. Har to voksne i
blå og som nå har kull.

Til høyre: Regine
Mork er «veteranopp-
dretteren», hun startet
med Tan i 1996, gikk så
over til Hermelin white
og avlet med dem i 4
år. Så ble det et års
opphold. Startet opp
igjen i 2003, først
hjemme og nå her på
skolen. Har 3 avlshuer
og 5 ungdyr.

Først noen fakta
om Gjermundnes
vidaregåande skule
Det er Møre og Roms-
dal fylke som eig og
står for drifta av Gjer-
mundnes vidaregåande
skule. Skulen ligg ved
Romsdalsfjorden i Vest-
nes kommune og E136
går like framom skulen,
slik at kommunikasjon-
en er god i alle retning-
ar. Dei som kjem til
skulegarden Gjermund-
nes for første gong,
gir alltid uttrykk for un-
dring over den stor-
slagne naturen i om-
rådet der garden ligg.

MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerree::

EElleevveerr  ppåå  GGjjeerrmmuunnddnneess  vvggss..
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Christian Eli-
assen fikk lyst
på Belgisk
Hare med en
gang han fikk
se denne stol-
te kaninrasen
hos Anne Lise
og Kåre Tvedt.
Christian
kjøpte ei para
hu i septem-
ber og har nå
7 dyr totalt,
som han har
sammen med
Kaja Ødegård.
De ser nå med
spenning fram
til å være med
på utstillinger.

Som vi kan se,
så har vi her
ei jente som
synes kaniner
er veldig gøy.
Sandra Moen
har ikke hatt
rasekaniner
før, men falt
for kaniner
med tegning.
Dermed ble
det Hollender,
og hun kjøpte
ei hu i forbin-
delse med
LUU i Molde.

Et mektig og stort område
Til skolen og Gjermundnes-gården til-
hører det 300 dekar jordbruksareal (leier
100 dekar i tillegg). Jordbruksarealet er
fulldyrka. Skolen har hele 1200 dekar
skog. Selve gården har moderne drifts-
bygninger og har teknisk undervisnings-

utstyr for jordbruks-, skogbruks- og hage-
bruksdrift. På skolen er det stallplass til
12 hester. Dette gjør det mulig for noen
elever å ha med sin egen hest til skolen
og kostnad med fôr og oppstalling er i
dag kr 1.500,- pr. mnd. Her er et meget
godt opplegg for hest, med gode beiter,



store luftegårder, treningsbane og rund-
paddock for dressur.
Gjermundnes videregåande skule har ho-
vedansvar for studieretning Natur-bruk
med vekt på landbruksfag i Møre og
Romsdal fylke. Denne studieretning har
som hovedsiktemål å gi god og tidsriktig
fagopplæring i landbruk og naturbruk.
For dere som er interessert, eller ønsker
å se mer på skolens tilbud, aktiviteter og
opplæring,anbefaler jeg å gå inn på hjem-
mesida, hvor du kan finne mer om skolen
og også historien til Gjermundnes-gården
på: www.gjermundnes.vgs.no
Landbruksmuseet for Møre og Romsdal
er også en viktig del av historien til Gjer-
mundnes vgs., som før hadde benevnelse
«landbruksskule» (som mange andre).

Smådyr og kanin som valgfag
Som nevnt, har Gjermundnes vidaregå-
ande skule studieretningen; - «Naturbruk
med vekt på landbruksfag» og her inngår
også fagopplæring innen smådyr, og det
er innen denne retning de 5 som vi her
omtaler går nå, på det 1. grunnkursåret.
Fra høsten av setter Gjermundnes opp et
nytt valgfag med fordypning innen små-
dyr, og det er under dette kanin nå mer
konsentrert og i større grad skal inngå.
Det var Regine som gikk å snakka med
rektor om å ha kaniner, for det var god
plass til det på gården, og det sto også en
del tomme revebur. Rektor tente nesten
med en gang på idéen. Regine kom først
med sine egne kaniner, og så ble det til at
andre også ville ha kaniner. I begynnelsen
ble revebura brukt. Men på skolen sto en
egnet gårdsbygning tom, og da dette med
kanin var interessant, så sa rektor de kun-
ne gå i gang med å rydde plass i den tom-
me bygningen for oppsett av nye bur.
Denne hadde tidligere blant annet vært
brukt til klekkeri og oppdrett av høns.

Nå satte elevene i gang med å rydde ut,
gjøre skikkelig reint og til slutt male veg-
ger og tak. Så satt «kanin-gjengen» seg på
skolepulten (med Regine i spissen) for å
lage burtegninger. Lærer og elever bygde
så bur i sine deler av praksisopplæringen.
- «Men det er vi 5 som har malt bura og
tatt de siste klargjøringer før kaninene
kom på plass» - skynder de seg å fortelle
til TKs red. - «Foreløpig har vi 38 burrom,
men vi har heller ikke vært så heldige i
avlen at vi nå trenger flere bur - det er
ikke alltid ordspråket holder stikk med at
de yngler som kaniner», kan de fortelle.

Fôring og stell
Når det gjelder fôring og alt av stell, så tar
vi hver vår del. Vi har jo bestemt oss for
hvilken rase hver av oss ønsker å drive
med, så vi har hver våre kaniner og bur.
Det eneste er helgene, hvor vi må inn-
rette oss slik at den som allikevel er igjen
på skolehybelen, tar dette med fôring av
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«Kanin-gjengen» - f.v.: Kaja Ødegård, Sandra
Moen, Greta Lystad og  Christian Eliassen

(Regine Mork er bak kamera)

Å få fram
den rette
hollen-
derteg-
ning på
flere
unger,
var ikke
så enkelt
allikevel  



alle dyra. Vi bruker mye forskjellige fôr-
slag, fordi vi mener at dyra da får en op-
timal trivsel. Mye høy blir brukt og det
er et godt fint høy vi har tilgang til her
på gården, selv om det er lite høy som
blir tatt fram på selve bruket.Av kraftfôr
brukes kaninpellets, men blander inn litt
kufôr til de største rasene. Kvist fra rogn
og annet godt «gnagerkvess» henter vi i
skauen like ved.Vi har egen stor åker med
tilgang på gulrot og kålrabi så mye vi vil.
På en butikk får vi brød, og som vi tørker.
Som nevnt har det dessverre gått litt tregt
med formeringen. Noen huer var tomme
og det gikk litt «skeis» med en hann, så
kanskje vi burde hatt litt flere avlshuer i
noen av rasene, men det er jo noe vi også
tar lærdom av etter hvert. Som f.eks. med
Hollender, må en jo ha «noe klaff» for å få
fram den rette tegning, og den «klaff» har
vi altså ikke hatt til nå . . .
Heldigvis finnes også de rasene vi driver
med hos medlemmer i lokalforeningene
her, så vi får dermed lånt oss hanner. Noe
lang reiseavstand til et par oppdrettere,
men vi tar det som et sosialt treff og lærer
da av hverandre. Men noe større kull og
flere ungdyr, kunne vi altså tenkt oss på

denne tida på året, våren er jo forbi. Men
det er gøy å spennende allikevel og nå
gleder vi oss mest til å være med på
kaninutstilling, - forteller «kanin-gjengen»
på Gjermundnes til slutt. Bjørn E.
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Det er bygget
opp bur i for-
skjellige stør-
relser, hvor de
største burrom
er bygget i to
etasjer.Totalt
inneholder
stallen nå 38
enkeltburrom.
Vi er kjempe-
fornøyd med
den nye kanin-
stallen og dyra
trives også
godt, sier Kaja,
Sandra, Greta,
Christian og
Regine.

Her er avlsdyra klar for «ny innsats» og det
ventes flere kull ut over sommeren. Vi bruker
ikke reirkasser, men legger inn mye  halm og
så bygger de reir av halmen i et hjørne - det
er noe som fungerer meget bra, sier Regine
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3399:: LLiitteenn  WWiieenneerr

I Nordisk
Kaninstan-
dard, så er
Liten Wiener
én av de nye
raser som
kom med.

Men bak-
grunns-
historien
starter i
1990, da
nordisk
standard-
komité skul-
le se på en
«ny» rase

Tekst/foto:
Bjørn Egeland

Kanin-
raser:

«Fynsk Land»
På dansk LU i Aars i 1990, ble det presen-
tert en ny kaninrase: Fynsk Land - som
var en hvit kanin med blå øyne (det var
jo ikke noe nytt),men dens idealvekt som
voksen skulle være fra 2,5 til 3,2 kg - en
ny rase inn i gruppen for små raser.
Fynsk Land var altså navnet på den nye
rase og det var den danske oppdretter
Arne Nielsen fra Kirke Søby,Assens, som
var mannen bak nyheten.
- Men Fynsk Land ble ikke godkjent der
og da, til det forelå ikke et godt nok skrift-
lig bakgrunnsmateriale og rasebeskrivel-
se. Senere på året kom Arne Nielsen med
en redegjørelse for hvordan han planmes-
sig hadde gjort sitt avlsarbeide:
Han startet i 1988 og valgte ut ei stor hu,
Hermelin hvit blåøyet på 1,4 kg og en
Hvit Wiener hann på 3,3 kg, altså en som

var forholdsvis liten. Arne krysset de to
kaninene, og skulle da ut fra dens avkom
arbeide videre med å få fram dyr som

Hulstlander fra Holland
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avlet stabilt med hensyn til vekt. Etter to
år kunne Arne fremvise sitt avlsresultat,
som han ønsket opptatt i Nordisk Kanin-
standard under navnet Fynsk Land.Disku-
sjonen omkring Fynsk Land gikk «friskt»
i standardkomitéen i 1990 og på høsten
meddeler komitéen følgende: - «Danmark
ønsker godkjennelse av en hvit blåøyet
kanin på størrelse med de små raser. For-
slag til rasebeskrivelse er utarbeidet. Men
det viser seg at en slik rase er i hollandsk
standard og har vært der i over 5 år - en
avventer derfor godkjennelsen» . . .
Under dansk LU 1991, hadde standard-
komitéen møte - det rapporteres om føl-
gende: Fra dansk standardkomité forelå
en søknad om godkjenning av Fynsk
Land, en hvit blåøyet kanin, med vekt-
skala som de små raser: 2,5 - 3,2 kg.
Komitéen godtar en liten hvit kanin med
blå øyne, men ikke navnet, og meddeler

følgende: I fra 1. mars 1991 opptas i nor-
disk kaninstandard en ny rase - og navnet,
det blir: Liten Hvit Wiener.

Hulstlander
Noe av grunnen til at det ikke ble tatt
hensyn til navnet Fynsk Land, som jo søk-
naden gjaldt for, var som nevnt en nesten
identisk rase i Holland; Hulstlander. Den
ble opptatt i hollandsk standard 15. sep-
tember 1984. Hulstlander er noe mindre,
med idealvekt fra 2,4 til 2,7 kg. Historien
til Hulstlander sier at opprinnelsen skal
være noenlunde den samme fremgangs-
måte som for Fynsk Land, altså med ut-
gangspunkt i fra en stor Hermelin hvit
blåøyet og en liten type Hvit Wiener. Men
for hjelpe til med å lage til en egen type,
og for å få vekk hermelinpreget, skal også
Liten Sølv ha vært med i avlsarbeidet.
Oppdretteren som står bak Hulstlander,

Bilde fra
LU-2000 i
Letohallen.
Der ble det
utstilt 15
dyr i Liten
Wiener hvit.
6 av dem
kom fra
Aslak og
Mathias
Arntzen,
som hadde
denne pene
hua som ble
belønnet
med 96 po-
eng. De fikk
18.-plass på
resultatlista
med 285 p.
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er Jac. De Graaf. Han startet sitt Hulstlan-
derprosjekt i 1979.
I Holland har rasen spesialklubb, sammen
med Thrianta (Sachsengold).

Liten Wiener - hvit blåøyet, blå og viltgrå
Men en annen grunn for ikke å godkjen-
ne navnet Fynsk Land, var at en da også
kunne ta inn i standarden flere farger
«på én og samme rase» i gruppen for små
raser - og i 1994 blir det slik:
Rasenavnet skal være Liten Wiener og
den godkjennes i 3 varianter: Hvit blå-
øyet, blå og viltgrå.
Det har vel heller ikke vært vurdert å ta
inn rasen Hulstlander i Nordisk Kanin-
standard, for Hulstlander var å finne bl.a.
i Sverige, men disse kunne da bli utstilt
under Liten Wiener hvit.
Liten Wiener blå, har i mange vært å se
i Danmark og kan muligens nå bli til en
populær variant også i Norge. Kai Tveten
viste fram riktig så gode kvalitetsdyr un-
der LU-05 i Bergen og som dere sikkert
kjenner igjen her i bladet (øverste bildet
på side 8). Liten Wiener i viltgrå har ikke
enda gjort seg til kjenne på noen utstil-
ling, men kanskje den også kommer?

Eksteriøret
- litt utdrag fra standarden:
Vekt: Skalaen for voksne gir
5 poeng med vekt fra 2,51
til 3,2 kg. Under 2 kg og
over 3,5 kg  blir 0 poeng.
Ører: Stivt opprettstående.
Lengde skal harmonere med
kroppsstørrelsen.
Hodet: Hannens hode er
kraftig med bred panne og
fyldige kjever. Hunnens
hode er smalere enn han-
nens. Halsen er kort, slik at
hodet sitter tett på kroppen.

Kroppsform: Kroppen er kort og bred,
med en bred framkropp. Den er kraftig
bygget  og har en røslig kropp. Helhets-
inntrykket skal være en kort, kraftig og
kompakt kanin.
Bryst: Bredt og fast.
Rygg: Bred med god muskelansetning.
Rygglinjen går fra nakken til krysset i en
svak bue og derifra i en jevn bue (kvart-
sirkel) ned til haleroten.
Bein: Kraftige, rette og adskilte frambein
som bærer kroppen opp fra underlaget.
Bakbeina er kraftige og skal bæres paral-
lelt med kroppen. Lårene er kraftige og
skal ligge tett inn til kroppen.
Pels: Normalpels (står beskrevet i stan-
darden, side 50-56).
Farger: Godkjent i 3 farger:
Viltgrå (se standarden side 59).
Blå (se standarden side 67).
Hvit med blå øyne (se standarden side 70)

Poengskalaen: fargede hvite
Vekt 5 5
Rasepreg og presentasjon 10 10
Kroppsform 40 40
Pelsens tetthet 10 20
Pelsens kvalitet 10 10
Farge 20 10
Kondisjon og pleie 5 5

LLiitteenn  WWiieenneerr  hhvviitt
((bbiillddee  ffrraa  ssttaannddaarrddeenn))
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Studieforbundet natur og miljø
er et offentlig godkjent studieforbund og
reguleres av Lov om voksenopplæring.
Studieforbundet natur og miljø er et pe-
dagogisk serviceorgan for 18 medlems-
organisasjoner som får støtte til studie-
tiltak og drift gjennom Utdannings- og
forskningsdepartementet.

Norges Kaninavlsforbund
er medlem av Studieforbundet natur og
miljø. Dette betyr blant annet at vi utbe-
taler tilskudd til kurs som arrangeres i
regi av Norges Kaninavlsforbund (NKF).
Alle foreningene i NKF kan derfor søke
Studieforbundet om økonomisk tilskudd
til kurs og studieringer!

Forutsetningen for kurstilskudd
er at kurset følger en godkjent studie-
plan. Oversikt over disse studieplanene
finnes på våre nettsider:
www.naturogmiljo.no

Eksempler på studieplaner for NKF:
● Organisasjonskunnskap
● Nordisk Kaninstandard
● Kaninoppdrett
● Burbygging

Hvis foreningen har planlagt/eller plan-
legger et kurs som Studieforbundet ikke
har noen godkjent studieplan for, er det
mulig å lage forslag til en ny studieplan
og så søke om å få denne godkjent.
Minstekrav for å få godkjent et kurs, er at
kurset må være på minst 12 timer og ha
minimum 5 deltakere som har fylt 14 år
(en studietime er 45 minutter).

Tilskudds-satsene
fastsettes årlig og for 2005 er satsen
kr 53,- pr. kurs-time/pr kurs. Tilskuddet
utbetales til foreningens bankkonto etter
endt kurs og utfylt rapportskjema.
Søknad om tilskudd må sendes Studie-
forbundet natur og miljø før kursstart.
Dette kan gjøres per vanlig post, men
enklere er det via våre nettsider.
Lykke til med kursaktiviteten!

For nærmere informasjon,
se Studieforbundets nettsider:
www.naturogmiljo.no
eller ta gjerne kontakt på telefon:
67 10 22 60 
(klokken 9 - 15, fra mandag til  torsdag)
eller send oss en elektronisk tekst  -  på:
E-post: post@naturogmiljo.no

TILSKUDD TIL KURS
I FORENINGENE
Studieforbundet
natur og miljø ved Siw Hagelin

Telefon 67 10 22 60
E-post: post@naturogmiljo.no
Nettsider: www.naturogmiljo.no

Utgivelsesplan/manusfrist:Tidsskrift for Kaninavl i 2005
blad nr 6 utsendes i uke 30   -   manus/artikler/bilder  inn til red. i løpet av uke 26
blad nr 7 utsendes i uke 37   -   manus/artikler/bilder  inn til red. i løpet av uke 33
blad nr 8 utsendes i uke 42   -   manus/artikler/bilder  inn til red. i løpet av uke 38
blad nr 9 utsendes i uke 46   -   manus/artikler/bilder  inn til red. i løpet av uke 42
blad nr 10 utsendes i uke 50  -  manus/artikler/bilder  inn til red. i løpet av uke 47
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Fomålet med all hygiene
er å forebygge sykdom ved å gi kaninene
et miljø der det er balanse mellom dyras
immunitet og den mengde virus, bakteri-
er og parasitter som kaninene utsettes
for. På den måten blir hygienearbeidet
en forsikring mot sykdommer. Med god
hygiene kan vi oppnå at smittestoffer
ikke kommer inn til kaninene, eller at et
allerede eksisterende smittestoff reduse-
res og ikke forekommer i så stor mengde
at kaninene blir syke.

En god sunnhetstilstand
er derfor nødvendig for et godt resultat
med kaninene, enten det er avlsmessig
eller økonomisk, på utstilling eller andre
sportslige prestasjoner.
En dårlig sunnhetstilstand kan gi katastro-
fale utslag, f.eks. med hensyn til ungdyr-
enes levedyktighet, og/eller dine avlsdyrs
fruktbarhet. Det er dårlig økonomi i «å fø
på» mange avlshuer fordi huene har ned-
satt fruktbarhet (får få unger i kullet), el-
ler i verste fall ikke får unger.
Å føde opp mange kaninunger og hvor
flere av dem dør når de f.eks. kommer
opp i 8-12 ukers alder, så er det en til-
stand som tilsier at «en bjelle skal ringe»
og noe må gjøres!
I kaninavlen er forholdet slik, at sykdom
gjør seg gjeldende i de aller fleste tilfeller,
når dette er forårsaket av fôringsfeil og/
eller at det er for dårlige stall- og burfor-
hold. Her kan kaninene over kortere eller
lengre perioder ha fått sin naturlige mot-
standskraft nedbrutt og hvoretter det er
«fritt fram» for sykdommer.
Flere former for sykdommer blir meget
vanskelig å takle for kaninene,nettopp på
grunn av nedbrutt motstandskraft. Medi-

sinsk behandling viser seg i de fleste til-
feller å være «nytteløst». Medisineringen
kan gjerne hjelpe deg i en situasjon akku-
rat der og da (men kan også faktisk for-
verre situasjonen). Flere er det av kanin-
avlere som støtter opp om at medisiner
er «nytteløst», på grunn av at den sykdom
som «forsvant» ofte kan vende tilbake,
og mange har akkurat den oppfattelsen.
Derfor må det kraftig påpekes at en god
sunnhetstilstand oppnås ved godt og kor-
rekt fôr med gode stall- og burforhold,
som for kaniner betyr; et totalt godt ren-
hold, samt tørr og frisk luft - som vil si
at kaninene står slik til at luften alltid er
ren og at dette eventuelt besørges med
god ventilasjon. Uansett er det viktig at
vind og utlufting ikke forårsaker direkte
trekk på kaninene.

Hvor ofte skal det rengjøres
i hvert enkelt bur? - er et spørsmål som
alltid kommer opp - men det avhenger av
mange faktorer. Dette må stå i forhold til
hvilken type bur, burstørrelse og hvor
stor kanin, samt til hvilken årstid, og her-
av hvordan en fôrer. For dem som f.eks.
på sommerstid bruker en del grøntfôr,
så må en være oppmerksom på at dette
medfører oftere rengjøring av buret.
Som nevnt i innledningen, gjelder det
hele fremfor alt å forebygge sykdommer.
Jo fler kaniner en har, dessto i større grad
må en ta hensyn til en god hygiene.
Som for eksempel: Der hvor flere/mange
kaniner går under samme tak, der vil det
alltid være et større smittetrykk.
Derfor er planlegging svært viktig - og
med alt en foretar seg.
Legger en planer om å sette opp flere bur
- og å få inn mer kaniner i stallen, må en

Hygiene i kaninholdet
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også ha en plan for dette og ta noen for-
holdsregler.
For; - flere kaniner betyr jo mer arbeid!
En kaninholder må da forutse at dette tar
mer av sin tid. - Bygg derfor bur etter en
god plan, hvor en særlig har hygiene
i tankene, slik at bur og stall får en god
praktisk løsning med hensyn til renhold.

Noen «stall-regler» for å opprett-
holde god hygiene hos kaninene:
● Fôr- og vannskåler må holdes rene
- altså; det er viktig med godt renhold der
hvor kaninene spiser og drikker fra.

● Rengjør og bytt spon (flis/strø) i hvert
enkelt bur en gang hver uke (eller f.eks.
spa ut «møkkahjørnet», fyll på ny spon og
ta grundig rengjøring hver måned).

● Ta en skikkelig hovedrengjøring et par
ganger i året. Samtidig med en slik stor-
rengjøring, ta da å vurder nødvendighet-
en med en grundig oppussing av bura.
Uansett er det viktig at du foran hver avls-
sesong foretar en hovedrengjøring
- altså; når tiden er inne for å pare opp
huene, som normalt er på våren, er det
greit å legge inn en fast rutine med or-
dentlig «opprensk fra topp til tå». Bruker
du reirkasser, skal disse selvsagt grundig
rengjøres før innsett - og etter bruk.

● Bruk desinfeksjonsmiddel når du tar
hovedrengjøring. Det finnes flere typer
som enkelt blandes i lunket vann, som
f.eks. Virkon S, men spør hos din fôrfor-
handler hva som anbefales til ditt bruk.

● Sørg for å hold netting og vegger fri

Ønsker en trivelige  -  og de aller beste forhold for seg selv og for kaninene, er det viktig med
planlegging, som for eksempel å bygge bur som en selv er fornøyd med, som gjør at det dag-
lige stell og de faste rutiner for renhold kan utføres praktisk og greit. Dette buret på bildet til

Pål-Eirik Iversen har plastkasser , som enkelt løftes ut og tømmes for spon og gjødsel.
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for spindelvev, løse pelshår, eller annen
«skitt og møkk» - en brukt eller ny støv-
suger er i dag en billig investering!

● Følg nøye med på oppførselen til hver
enkel kanin (se om det er endring i spise-
vaner og avføring). Har du mistanke om
sykdom på et dyr, så fjern det straks og
isoler dyret fra de andre.

● Unngå å stresse kaninene (de fleste blir
urolige av bråk og støy). Dyr tåler mindre
i de varme perioder, så vær oppmerksom
på stallklimaet om sommeren, med at det
er god lufting. Bur/dyr plasseres svalest
mulig og selvsagt skal ikke dyr stå i sola!

Bur laget i hel netting 
Vi har egentlig i hovedsak her omtalt ren-
hold og bur som er bygd av tremateriale
og hvor spon blir brukt til bunnstrø.
Men det finnes flere kaninholdere som
har kaninstaller med bur, hvor alt mate-
riell som er brukt til oppbygging av bur-
ene (eller bursystemet), er i netting.
Dette er jo da bur som oftest er plassert
inne i en stall, eller skur/garasje. Netting-
bur er som oftest montert og satt opp slik
at de kan løftes ut for å ta grundig ren-
gjøring, og at det da for eksempel kan

foretas en høytrykkspyling, eller også ev.
bruke flamme (propanbrenner).
Slike nettingbur har kanskje også gjødsel-
skuffer hvor alt av avføring samles. Men
har en slike, må en også være nøye med
en plan for tømming. Det gjelder særlig i
varme perioder, hvor den største trussel
for miljøet er amoniakkdampen, som kan
skape ubehag i stall-luften. Bjørn E.

Nordisk Kaninstandard:

KKUURRSSTTIILLBBUUDD
For dere som går i gang med
kurs i Standarden gis det et
spesialtilbud på kr 250,-
Bestilles hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95

En luftig og pen kaninstall - foto: C.Aa.Sørensen
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
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
www.djohansenhusdyrutstyr.no

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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24.-26. juni: Indre Østland
annonse i TK nr 3 - side 23

8.-10. juli: Alingsås
annonse i  TK nr 4 side 16

26.-28. aug.:Tønsberg «Hobbydyr»
26.-28. aug.:Trøndelagen «Orkdalsd.»
annonse i dette  TK nr 5 - side 21

3. september: Oslo&Akershus
annonse i dette  TK nr 5 - side 21

7.- 9. oktober: Jæren

7.- 9. oktober: Møre&Romsdal
14 -16. oktober:Tønsberg
LUU-05: 4.-6. november: Sarp.
18.-20. november: Haugaland
18.-20. november: Trøndelagen

18.-20. november: Indre Østland
2.- 4. desember: Rogaland
9.-11. desember: Askim

2006:
14.-15. januar: Drammen

20.-22. januar: Nord-Trøndelag
27.-29. januar: Østfold Avlslag
10.-12. februar: Dansk LU, Bogense
11. mars: Askim 

17.-19. mars:Tønsberg
24.-26. mars: Svensk LU, Sandviken
3.-5. november: LUU Nord-Trøndel.

NB! - Utstillinger må meldes inn til
Thormod, mail: thsaue@online.no

Utstillinger/aktiviteter 2005/2006:

Nye Championater:
474. Dvergvedder viltgrå 1,0 471 / 9Y21  95-95-95 eier/oppdr. Hedvig Rosenvinge, Tønsb.
475. Angora hvit  1,0  40631 / 7F24   95-95-94,5  eier/oppdr. Marianne Myki, Eidsv.
476. Dvergvedder hvit blåøy. 1,0  4413 / 6F82  95-94,5-94  eier/op. Sølvi Lysfjord, Oslo&A.

Regler for Championat, se NKFs hjemmeside: http//:www.kanin-nkf.net

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

NKFs Bedømmelseskort / Innmeldingsblanketter
til utstilling: blokker á 25 kort - husk å oppgi rase kr   75,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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Til alle foreninger: Ny registreringsordning trer i kraft fra 1. august.
Dyr som skal merkes i høyre øre må merkes etter utstilling fordi det er vedtatt å slutte

med registrering på ordinære utstillinger. Bokstavsett til merketang bestilles fra Dagfinn
Johansen snarest. Bokstaver til de forskjellige merketenger leveres så fort det er

praktisk mulig. Det finnes en del bokstaver til den svenske Eskilstuna-tangen på lager.
Alle foreninger oppfordres til å avholde registreringsbedømmelser hvor kaninene

registreres umiddelbart. Hilsen sportsutvalget - Anne Mette Klepaker

«Lett matematikk»
For første gang på mange år var jeg ikke
representant for foreningen min på ting-
et, men jeg syntes jeg måtte få det med
meg, da jeg syns det er veldig interessant
å lytte til saker og ting som kommer opp.
En sak jeg bet meg merke i var da repre-
sentanten fra Nord-Trøndelag syntes det
var så dyrt å kjøpe utstyr gjennom for-
bundet, eller Dagfinn Johansen. Han sa
det var billigere å kjøpe utstyr fra f.eks.
Tyskland. Det er det helt sikkert, så bare
gjør det (er enig med Gullik Klepaker at
vi må støtte opp om vårt forbund).
Så da blir jeg veldig sjokkert da jeg går
inn på respektive forenings hjemmeside,
hvor en kan lese om busstur til Bergen.
Prisen på turen var det sikkert ikke å si
noe på, men da jeg leser at; "Hvis det er
noen som bare vil sende med kaniner,
koster dette kr 75,- pr. kanin".
Men med pluss innmelding på kr 60,- pr.

dyr blir det kr 135,- pr. kanin. En stakkars
junior da, som kanskje hadde hatt lyst til
å stille en stamme må da ut med over 400
kroner, helt uhørt etter min mening (kan
en kalle det "grådighetskultur"?).
Jeg var med bussen fra Sarpsborg med
Kent Rune i spissen, de tok ikke noe for
å ta med dyr for andre, de til og med
sponset litt av turen for sine medlemmer.
Jeg tror det at skal vi øke medlemsmassen
i forbundet, må vi prøve å ta vare på både
gamle og nye medlemmer på en måte at
de får hjelp til å stille ut dyr uten at det
skal koste så mye ekstra - alle har jo ikke
anledning til å reise. For ingen skal kom-
me å fortelle meg at det er så forferdelig
mye  jobb å sette inn noen dyr ekstra, når
det kommer en buss full av kaninfolk.Det
er lett matematikk å se at det skulle ikke
mange ekstradyrene til for at noen fikk
en «gratis» busstur til Bergen,og det synes
jeg blir feil!    -  Tor Arve Kristoffersen

Kaniner på «Dyrsku’n» i Seljord
«Dyrsku’n» er et arrangement som samler
tusenvis av mennesker over 3 dager, og
er i år lagt til helga 9.-11. september. Her
samles bygd og by, telemarkinger og mer
langveisfar’ne - og du kan få deg en god
handel. Her selges «ALT»: Keramikk, trak-
torer, småskalamat (Sildakongen er der)
og det er mye innen hesteutstyr, osv., osv.
Tradisjonen tro, er selvsagt våre vanligste
landbruksdyr på plass: Kyr, sau, geit og
hest - og det er også NKF, ved Midt-Tele-
mark Kal., i Husdyrhallens første etasje.

Mye publikum er innom disse standene,
hvor Harry Giller er trofast standansvarlig
for kaninene. Mellom sædtapping av ok-
ser og klipping av sau, så finner vi Harry.
Han prøver å bsvare alle slags spørsmål
om kaniner, mens han klipper en Angora
eller sitter ved rokken og spinner på an-
goraull. Medlemmer i Midt-Telemark Kal.
er med å hjelper til på standen.
Angoraprodukter vises fram - og mange
kaninraser. Noe salg blir det også, og for-
håpentligvis knyttes også noen nye kanin-
kontakter. hilsen Midt-Telemark, Torunn S. Oddsen
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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, svart+viltgrå

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.mob. 907 63 767
E-post: roger.h@tiscali.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. 415 15 950
E-post: olav@melings.no

Hermelin i blå zobel, brun zobel, russerteg.

Meinert Helland
5939 Sletta

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

Blå Wiener, Isabella, Thyringer

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

Tlf. 51 62 17 48,  970 66 450,  51 67 19 00
e-post: bege@broadpark.no

Alaska

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»

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

Thor Øivind Larsen
6740  Selje

e-post: tola72@online.no 
Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596 
Liten Tysk Vedder, Tan + dvergar

Angora-oppdrett  -  Grethe Hansen
Ytre Sæbø, 5938 Sæbøvågen

Tlf. 56 37 22 82
e-post: ekrane@online.no

Angora til ullproduksjon, hvite og fargede

Solveig og Åsa Vegsundvåg
Hansgarden, 6037 Eidsnes. Tlf. 701914 83

e-post: solveigvegsundvag@adsl.no
hjemmeside: www.dvergvedder.com

Dvergvedder: viltgrå, madagaskar + kappet.

Ønsker du oppdretterannonse?
Kr 435 for et år. Bestilles enklest

med å sende teksten på mail:
bege@broadpark.no

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



19Tidsskrift for Kaninavl - 5-2005

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

Belgisk Kjempe i hvit, blå, svart og chinchilla
Fransk Vedder i hvit blåøyet,

isabella, chinchilla og blå

Reidun Pettersen
1690 Herføl - Tlf. 69 37 88 67  /  958 10 325

www.gildebergsangora.com
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

Brynhild Bremer Viken 
Tødås, 7863 Overhalla

e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600

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 og Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68 

e-post: aklepaker@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå

Liten Havana

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

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869

Hermelin hvit blåøyd, viltgrå, hotot, tan
Løvehode div. farger      tove110@hotmail.com

Just Andersen
Frølichs vei 8, 3150 Tolvsrød

Tlf: 33 32 43 91
Lutino: bokstavfargekode: al al bb CC DD gg

Lutino shadow: asha asha bb CC gg

Kjell B. Frøyland
Øverbyvegen 58,  2830 Raufoss

Tlf. 61 19 06 92 / 928 33 210
e-post: froyland@baptist.no
Belgisk Kjempe og Angora

Fjellhøys Kaninoppdrett
Torill Karlsen

Fjellhøyv. 53, 1718 Greåker
Tlf. 69 14 39 45 / mob. 958 37 866

Løvehode i flere farger

Chelstina kaninoppdrett - Kristin H. Berg
Hauka,  7288 Soknedal

Tlf. 481 14 973 / 72 43 61 47
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Fransk Vedder og Dvergvedder

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

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

Bestilles på mail:
bege@broadpark.no

Annonsepriser:
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Hoppestevnet "Tussa Hælg"
I helgen 6. til 8. mai, arrangerte vi i Frei
kaninhoppeklubb vårt tradisjonelle hop-
pestevne, "Tussa Hælg", på Lien gård.
Dette stevnet har vi nå hatt i flere år, så
det kommer hoppere både fra lokalmil-
jøet og flere tilreisende  - og det er gøy!
Her er noen resultater og bilder:

Rett Lett, 31 startende, 7 pinner:
1. Annicken Valseth - Kløverdalens Walking on Love   0+0
2. Ina Halsen - Maximas Kicking You Out   0+0 
3. Ina Halsen - Imagine the Ability to Stand Still  0+0 
4. Emilie Mossevik - Dalholens Dopey av Linea  0+0
Rett Middels, 12 startende, 2 pinner:
1. Emilie Mossevik - Dalholens Absolute Vodka   1+2
Rett Vanskelig, 12 startende, 1 pinne:
1. Maja Lønvik - Rønningans Believe in Black Velvet   1+3
Rett Elite, 4 starter:
1. Ina Halsen - Dragsjøens Ch Golden Angel   4+3+2

Rett Veteran, 2 starter:
1. Turid Lien - Liagardens Magnus - 2
Kroket Lett, 31 startende, 7 pinner:
1. Annicken Valseth - Kløverdalens Walking on Love   0+0
2. Britt Wenche Bjerkelund - Danny Boy            0+0 
3. Emilie Mossevik - Dalholens Dopey av Linea 0+0
Kroket Middels, 16 startende, 4 pinner:
1. Ina Halsen - Maximas Kicking You Out 0+1
2. Emilie Mossevik - Dalholens Made a Believer  1+0
Kroket Vanskelig, 10 startende, 2 pinner:
1. Anne Duvsethe - Stjerne    0+0
2. Maja Lønvik - Olderheims Detector 0+1  Ble elite
Kroket Elite, 4 startende:
1. Ina Halsen - Dragsjøens Ch Golden Angel    2+2
Høyde ikke elite, 10 starter - 1 ny elite kanin:
1. Annicken Valseth - Kløverd. Walking on Love   65 cm
Lengde ikke elite, 14 starter - 1 ny elite kanin:
1. Annicken Valseth - Kløverd. Walking on Love  170 cm
Høyde Elite, 10 startende, 1 cert.:
1. Ina Halsen - Dragsjøens Ch Golden Angel    75 cm
2. Turid Lien - Liagardens Gullit III 70 cm
Lengde Elite, 2 startende:
1. Maja Lønvik - Rønning. Believe in Black Velvet  180 cm
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Oslo og Akershus Kaf. inviterer til
en-dags Sen-Sommerutstilling
Lørdag 3. september 2005
Øvrevoll Galoppbane i Bærum
Åpent i klassene: A - B - D - M

(NB: med vandrepokal i kl D)

Påmelding: NKFs innmeldings-/bedømmelseskort
sendes innen 20. august til: Pål-Eirik Iversen,

postboks 34, 1923 Sørum
Avgift kr 50 pr katalognr. - betales ved innlevering
av kaninene, lørdag 03.09.05, senest kl. 09.00.

Kontaktpersoner:
Trond Pettersen, tlf. 934 18 002, Pål Eirik Iversen, tlf. 950 85 174 

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr nok en gang til:
Utstilling og kaninhopping i forb. med Bygdedager
i Orkdal Tråvpark, Fannrem, 26. - 28. august 2005

Bygdedagene ”Ørkdalsdåggån” omfatter utstillinger, demonstrasjoner, håndverk,
husflid, bygdekultur, husdyr, travløp, landbruksmesse og mye mer.

Åpen for medlemmer i NKF i klassene: A - B - D - M
Innmelding på lister (påfør vekt) sendes innen 12. aug. til: Sverre Grandetrø,

Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger, e-mail: asbjgr@online.no
Innmeldingsavgift: kr 45,- pr. kat.nr. sendes innen 12. aug. til:

Trøndelagen KAF., 7300 Orkanger  -  bruk gironr.: 4270.13.59520.
Innlevering av dyr fredag 26. aug. - fra kl. 16 - men så tidlig som mulig!

Vi fôrer med høy og vann – husk opphengbare vannkopper!
Evt. spørsmål - ring Sverre 72 48 13 63 / 920 69737.

Utstillingen inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse.
Hopping: poenghopp, høyde åie, høyde elite, KL, KM, KV, KE, K-vet., og

kombi. Påmelding innen 12.08. til:Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger,
e-mail havrevei@online.no   Kr 20 pr start betales før start.

Ved påmelding merk hvilke kaniner som starter i kombi-klassen.
Behov for overnattingsbur meldes ved påmelding.

For spørsmål ang. hopping /overnatting hoppere - ring Marit 72 48 81 59.
Utstillere/hoppere får gratis billett til ”Ørkdalsdåggån”.

Premieutdeling søndag kl. 14.30
Overnatting: Follo Camping  tlf. 7248159 / 93247320  -  Orkla Camping tlf. 72 48 73 21

Velkommen til Orkdal!  -  Hilsen Trøndelagen KAF.
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Den første artikkel i denne serie handlet
om hvordan «kuler» med fargestoff ble
overført fra de fargeproduserende celler
(Melanocytter), til hårceller (Keratino-
cytter), når pelshårene ble produsert i
hårsekken.
I denne andre artikkel, skal vi se nærme-
re på disse såkalte fargekulene (artikkel
nr 1 avsluttet med «ordbok», så setter vi
denne inn først denne gang).

Pigmentgranuler = Fargekuler
Pigment betyr farge.
Granul betyr kule.
Pigmentgranul betyr dermed fargekule.

Pigmentgranulene finnes i en rekke for-
skjellige farger hos kaniner.
I tillegg til selve fargen på pigmentgra-
nulen, så er også mengden pigment og
fordelingen av pigment, en viktig del for
hvordan vi oppfatter fargen i pelsen til
kaninen.

Pigmentgranulene er bittesmå, men kan
ses i mikroskop.
Jo tettere og jo bedre fordelt disse pig-
mentgranulene ligger inne i pelshårene,
jo mer intens blir fargen. Dersom pig-
mentgranulene er klumpet sammen, så
mister pelsen den intense fargen og far-
gen blir da mer ”utvasket”.

Pigmentgranulene inneholder stoffet
Melanin, og det er Melaninet som gir far-
gen, det er altså selve fargestoffet.

Det er to viktige punkt som betyr en del
for hvilken farge vi får:

1 – Hvilken farge det er på Melaninet i
pigmentgranulene (svart, brunt, gult eller
annet)

2 – Hvor godt pigmentgranulene ligger
fordelt inne i pelshåret

To forskjellige hovedtyper Melaniner
Det finnes to forskjellige hovedtyper Me-
laniner (pigmenter).
Vanligvis kalles de for ”svart type”og ”gul
type”, men i noen artikler omtales disse
to typene for ”brun type” og ”gul type”,
mens andre steder står de beskrevet som
”mørk type” og ”lys type”. Noen kaller

Hva består et pelshår av og hvor kommer fargen fra?

Artikkel nr. 2: Pigmentene
Gule og svarte pigmenter

- det er det hele

Ordbok:
Keratinocytt – hårcelle

Keratin – det harde og seige
kjemiske stoffet som hår, hud og klør
er laget av

Melanocytt – fargeproduserende
celle

Melanin – det kjemiske stoffet som
fargene er laget av

Pigment – fargestoff

Granuler – kuler

Hårpapill – en utvekst nederst i
bunnen av hårsekken som over-
fører næring til hårcellene

Talgkjertel – kjertel som produserer
talg som smøres på hårene før de
kommer ut av huden
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den svarte typen ”dekk-farger”, mens den
gule type da kalles ”fett-farger”.
De vitenskapelige navnene på disse to
typene Melaniner er:
Eumelaniner (de svarte) og Phaeo-mela-
niner (de gule - uttales ”feo-melaniner”).
(kjært barn har tydeligvis temmelig
mange navn!) . . .

Men, vi tar i denne artikkelserie å beteg-
ner/eller kaller, de to fargetypene for;
”svarte”og ”gule” fargetyper.
Det som nå er viktig å forstå, er at det
finnes bare disse to fargetypene, selv om
det jo finnes flere fargenyanser i hver
gruppe. Dette skal vi se nærmere på her:

Fargene i svart gruppe
Fargene som finnes i den svarte gruppen
er; svart, brun, blå og blågrå (ekorn).

Svart - denne består av svært mørke-
brune til svarte Melaniner.
Pigmentgranulene er godt fordelt utover
i pelshårene.

Brun (som hos Havana) sjokoladebrun
- denne består av brune Melaniner. Pig-
mentgranulene er også her godt fordelt
utover i pelshårene.

Blå (som hos Blå Wiener)
- pigmentgranulene består også her av
mørkebrune/svarte Melaniner, men her
er pigmentgranulene klumpet sammen
inne i pelshåret. Fargen på fargekulen blir
mer ”utvasket”, altså blålig.
Pigmentene i en Blå Wiener og en Alaska
er helt identiske så det er en optisk effekt
(lyseffekt) grunnet de sammenklumpede
pigmentene som gjør fargen blålig.

Blågrå (som hos Ekorn)
- pigmentgranulene inneholder havana-
brune Melaniner, men også her er pig-
mentgranulene sammenklumpet så far-
gen på pelshåret blir ”vasket ut” til en
mer grålig nyanse (ekorn).

Dette er i hovedsak de fire fargene som
finnes i den svarte gruppen, selv om det
finnes flere nyanser av svart, brun, blå og
blågrå også.Eksempelvis er det jo stor for-
skjell på Blå Wiener og Beveren blå, selv
om begge er blå.
Pigmentgranulene (fargekulene) i den
svarte gruppen er runde eller litt ovale i
formen.

Blågrå - her en Stor Ekorn (en grå kanin),
men den har kun Melaniner fra svart gruppe

Blå: Blå Wiener - men faktisk har en blå
og en svart kanin helt identiske pigmenter!
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Fargene i gul gruppe
Fargene i den gule gruppen finnes i ny-
anser fra lysegult til okergult og fra lys
oransje til dyprød.

Okergul (som hos Thyringer) - pigment-
granulene består av gule Melaniner. De
ligger godt fordelt utover i pelshårene

Lys gul (som hos Isabella) – denne fargen
består av de samme gule pigmentgranul-
ene, men her ligger ikke pigmentgran-
u-ene korrekt fordelt. Fargekornene er
klumpet sammen så fargen på pelshåret
blir mer ”utvasket”, altså lysegul.

Guloransje (som hos Bourgogne) – pig-
mentgranulene består av guloransje
Melaniner.

Rød (som hos New Zealand Red eller
bukfargen hos Tan) – denne består av
store mengder pigmentgranuler med
røde og oransje Melaniner pakket tett
sammen i pelshårene.

Det finnes enda flere nyanser mellom gul
og dyprød.Ytterpunktene kan man se ved
å sammenligne en viltgul og en reverød
kanin. Pigmentgranulene (fargekulene) i
den gule gruppen er avlange eller stav-
formet.

Hvor lages pigmentgranulene?
Som nevnt i forrige artikkel så produseres
fargekulene (pigmentgranulene) i en
type celler som vi kaller Melanocytter.
Melanocyttene sitter på hårpapillen ne-
derst i hårsekken. Produksjonen av pig-
mentgranuler skjer i flere trinn mens
pelshåret vokser – foreløpig skal vi dele
opp denne produksjonsprosessen i tre
hovedtrinn:

Første trinn: Melanocytten lager først far-
gestoffet Melanin ved hjelp av en kjemisk
prosess – dette skjer inne i midten av
Melanocytt-cellen. Avhengig av gener og
hormonpåvirkning blir Melaninet svart,
brunt, gult eller rødt

Andre trinn: Melanocytten ”pakker” og
limer Melanin sammen til små kuler (gra-
nuler) – dette skjer ute i de små ”finger-
lignende” utvekstene/utløperne på Mela-
nocyttene.

Tredje trinn: Den ferdige pigmentgranu-
len/fargekulen blir ført ut av Melano-
cytten og inn i Keratinocyttene som lig-
ger rett ved siden av.

Det første trinnet består egentlig av flere
«kjemiske» forandringer – dette skal vi se
nærmere på i neste artikkel.

Oppsummering
Melanocyttene (fargeproduserende cel-
ler) lager fargekorn (pigmentgranuler)
ved hjelp av en trinnvis prosess.
Det finnes to hovedtyper pigmenter –
disse kaller vi ”svart type” og ”gul type”.
I hver type er det flere farger. Geir Nordvik

Japaner i svart og rødgul farge i tegninger.
- Dette er altså en kanin bekledd med pelshår

med Melaniner og pigmentgranuler
fra både svart og gul gruppe
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Rød: New
Zealand Red
skal ha en in-
tensiv reve-
rød farge,
og den skal
være «met-
tet», eller
med andre
ord: store
mengder
pigment-
granuler
med røde
og oransje
Melaniner
pakket tett
sammen i
pelshårene

Tan: Gunnfargen er svart.Tegning-
en sterk rød - eller «flammende»
rød, altså her er det også Melanin-
er fra begge grupper, og disse
har sine «faste plasser» - de
svarte er plassert på rygg, osv.,
mens de gule danner tan-
tegningen

Viltgrå, her
en Belgisk
Kjempe, er
en farge der
svarte og
gule mela-
niner er for-
delt beltevis.

Viltfaktoren
kommer
det mer om
i neste
artikkel
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Gjesteskribent:Thor Øivind Larsen

Nå begynner det å spire
Nå er det endelig begynt å bli varmere i
lufta, og ute begynner regnet å bli litt var-
mere enn det var tidligere.Det er ikke det
at sola skal skinne fra skyfri himmel som
gjør det hyggeligere å drive med kaninavl
på denne tida av året, men at trærne har
fått blader som er prima kaninfôr.Selv om
vi klager over at det er en dårlig vær, så
sier vist de som har levd en stund at de
kan huske at de ofte måtte ta bjørka inn i
varmen for å få blader på til 17. mai. Men
tonen gjennom vinteren har jo vert det at
det har vært for mildt slik at vi avlere har
klaget på pelsverket til dyra våre.

Ny rase til gards
Har nå fått en ny rase i kjelleren, nemlig
Tan. Flotte dyr om jeg må si det selv. Har

bare sett dem i utstillingsbur og i innheg-
ning til Bjørn (red.) som jeg besøkte i fjor
da jeg var hjemme på ferie.Grunnen til at
disse Tan-kaninene er hos meg, er at et
juniormedlem og faren er blitt allergiske.
De vil stå hos meg så lenge som mulig.Og
hvem vet, kanskje eg stiller de ut for å ha
en rase som er mer vanlig på utstilling,
enn Liten Tysk Vedder. Når bura kommer
med dyra, er det ikke så vanskelig å ta
imot nye dyr på kort varsel, enn om de
bare stod i reisekassen sin. De bura er
mye finere enn de eg har frå før og om
nye bur skal bygges inne blir de brukt
som mal. Døra inn til kjelleren satte en
stopper for å få de nye bura innomhus.

Oppfordrer med dette andre medlemmer
om også å steppe til dersom situasjoner
skulle gjøre det vanskelig for andre med-

««EEiinn  ooppppddrreettttaarrss  ddaaggbbookk»»

Her har eg fått satt opp innhegninga mi - så nå skal kaninene få komme ut å kose seg
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lemmer å fortsette med kaninavl. Dyra
har gode stamfedre og hannen har vært
utstilt med 95 poeng x 2 så eg tenkte det
kan nå stå sin prøve.Valg av raser å sysle
med er jo som jeg har skrevet før tilfel-
dige.Har nå fått inn en rase som har noen
av farge-genkodene til felles med New
Zealand Red, som var rasen eg hadde
godt øye til da eg var på utkikk etter en
stor rase å holde på med.

Kaniner for rehabilitering
Da har jeg lagt noen kaniner inn på syke-
hjemmet i Selje. Eller ”Seljetunet omsorg
og rehabilitering” som det heter i disse
dager. Pensjonærene synes det er hygge-
lig å få noe annet å se på en travle pleiere
som løper i gangene. Buret har jeg laget
slik at det er alle de 4 avdelingene som
er på heimen, har innsyn i buret fra stue
eller kjøkken.Alle kaninene jeg avlet fram
i fjor hadde seg en tur innom sjukehei-
men for å få sin dose med klapp og kos.

Når en gjør noe som er utradisjonelt må

en ikke høre på alle ører, men gjøre det
som en har lyst til. Så hva fikk meg på tan-
ken å ha dyr ut på sykehjemmet. Jeg job-
ber med rehabilitering,og har lest litt eks-
tra på det som heter taktil føling.Taktil fø-
ling vil si å kjenne på noe ved berøring,
og kunne kjenne at man er borti noe. Når
en har mistet følelsen i ei hand på grunn
av hjerneslag er taktil berøring en del av
behandlingen for å stimulere følelsessans
i huden. Å de fleste av oss som klapper
mer på kaninene,enn kone eller mannen,
kan vel skrive under på at de er myke å
gode å ta på. Samtidig som kaniner etter
min mening har en beroligende effekt på
både voksne og barn. Kaninunger er også
et trekkplaster for barn, og barn i barne-
hagen som ikke ligger så langt unna er
ofte på tur for å se på kaninene. Det kan
også være lettere for de som skal besøke
sin syke far eller mor å få med seg ungene
dersom de får mulighet til å se på kanin-
ungene.

Kaninene koser seg ute i det fri
Så var det hjemme i egen heim. Kona fikk
plutselig øya opp for kor kjekt det var
med kaniner, og spesielt kaniner som går
litt friere, enn den kvadratmeteren de går
på inne i kjelleren. Fra før av hadde jeg 2
innhegninger av netting. Kona kom med
forslag på å bygge 1 til, og denne skulle
være større enn de 2 første. Så her måtte
unge lovende Larsen til å bygge kanin-
innhegning uten selv å ha planlagt det.
Her ble det å grave, slik at nettingen kun-
ne gå litt ned i jorda da kaniner som sagt
graver litt. 2 kvelder, og halve lørdagen
gikk med, men skal si jeg er fornøyd med
resultatet. Nå har jeg enda mer boltre-
plass til kaninene mine utomhus. El.-gjer-
de som jeg skrev om er ok om du bare
har 1 eller 2 voksne dyr gående i dem.
Ungene er som unger flest lærer ikke så

. . . og alt skal smakes på



fort at strøm gjør litt vondt,
også vips var 1 eller 2 ute i
det fri.. Det er også kom-
met meg for øret at kanin-
unger uten forstand har vi-
kla seg inn i nettet, som
igjen har ført til død av el.-
sjokket. Jeg har ikke erfart
dette, men ønsker å advare
dersom andre går til inn-
kjøp av el.-gjerde. Ungene
er enklest å ha i innheg-
ning av netting.

Etter plassering av dyr tar
det noen dager før du fin-
ner svakhetene som må fyl-
le på med stein eller grave
ned litt ekstra netting. De
første dagene var det en
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kanin som hele tiden kom seg ut, men
noe hull under nettingen var ikke å se.
Her så jeg for meg en kanin som skulle bli
ett bra emne til hopping,men så viste det
seg at den ikke hoppet men klatret opp
de 90 cm som gjerdet er. Jeg har ikke hørt
om kaniner som klatret i netting, og den
hadde ikke klatret over på de 2 andre inn-
hegningene som jeg har. Fikk på plank
øverst som jeg har på de andre bura så
var jeg kvitt det problemet.

Å våkne til at alle de 6 kaninungene som
gikk i den nye innhegningen var ute å
spankulerte i hagen, er ikke det som jeg
så som det kjekkeste på en lørdagsmor-
gen. Kona var av det motsatte, og syntes
det var kjekt å se kor koselig dyra hadde
det løpende ute i det fri. Idyllisk var det
også å sitte ute å nyte morgenkaffen med
små kaniner hoppende rundt, men jeg
tok dem inn på kvelden å la en stor stein
foran hullet som de hadde laget, for å ha
kontroll med at det ikke skulle komme
villkaniner i Selje . . .

Søndag ettermiddag fikk tonen en annen
lyd. De fleste av oss vet at kaniner ikke
bare spiser gress eller løvetann, og da ny-
planta solsikker stod igjen med bare stil-
ken ble det min oppgave å fange inn alle
dyr og tette hullet i gjerde for godt. Flaks
for meg at det var de solsikkene jeg had-
de plantet; til ja nettopp kaninmat, men
ikke så tidlig.

Nå har jeg skrevet mange ord om kaniner
i dagliglivet til en kaninmann i Selje. Til
neste gang har jeg forhåpentligvis vært
på ferie, og det blir vel da å skrive litt om
avløysing.Det er vel det som er verst med
å ha flere enn den ene kaninen, å få noen
som tar på seg jobben med å se etter dyra
mens du er på ferie sammen med kone
og barn.

Så for de i et yrke uten fellesferie, og at
det er din tur med tidlig ferie, eller lærere
som også må starte ferien sin i midten av
juni, vil jeg ønske god ferie.
Ha en fin sommer alle - hilsen Thor Øivind
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Til venstre har
vi «kongen på
haugen», altså
hannen i flok-
ken min.

Til høyre har vi
ein rømling
som virkelig
koser seg med
grønt kvess.

Nederst kan
dere se at eg
har plassert
bur og kaninar
på ”Seljetunet
omsorg og re-
habilitering” til
forhåpentligvis
stor glede for
store og små
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 06. juni 2005

Askim og omegn Kaninavlsforening    42
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   10
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    35
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
Skriftlig møteinnkalling. Hjemmeside: home.no.net/kaniner

Drammen og omegn Kaninavlsforening    19
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.
e-post: thsaue@online.no
Sekr.: Kåre Midtun, Bergavn. 7, 3360 Geithus       kaaretun@start.no
Drammen hoppeklubb: Ingvild H. Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385
Asker, tlf. 66 78 07 26. Mail: drammen_hoppeklubb@hotmail.com
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    39
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 Kaninforening 9   
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, 2220 Åbogen, tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli,Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.

Grenland Kaninavlslag    13
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
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, Farmannv.41, 3925 Porsgrunn.

Haugaland Kaninalslag    21
Leder: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84
gunleika@online.no
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  29
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76.
Nestl.: Emelie Johansson, Bjørnsvebakken 6, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 67 86.
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, T.Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Myhrvold Odden, Ilsengv. 218, 2344 Ilseng,
tlf. 62528180 -  Kontonr.: 2010 22 76222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.
Hjemmeside: http://ikanin.dvergvedder.com

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    60
Form.: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild.gundersen@lyse.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

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  14
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. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.

Midt-Telemark Kaninavlslag   17
Leder: Anita Løveseter, Bunkebergv. 358A, 3850 Kviteseid,
tlf. 35 05 40 14.
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   13
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.

Møre og Romsdal Kaninalslag     57
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    49
Leder: Knut Nyeng, Sandvollanv. 511, tlf. 74156654, mob. 456 19 214  
E-mail: knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Odd Einar Lundervold, Pb. 100, 7601 Levanger,
tlf. 911 90 945    e-post: oddelund@online.no
Sekr.: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74 85 77 23.
Kass.: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 14 39 71
e-post: aduvs@start.no
Hoppekontakt: Anne Duvsethe, tlf. 74 14 39 71       aduvs@start.no
Medlemsmøter, se hjemmeside: www.n-t-kaf.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      41
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
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-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Hilde Torp, Skogv. 16, 1406 Ski
e-post: hitorp@organizer.net 
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.no
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Ringerike og omegn Kaninavlsforening    11

Rogaland Kaninalslag     22
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Bjørn Egeland, tlf. 970 66 450    e-post: bege@broadpark.no
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. MANDAG i mnd., Statoil, Forus, kl 19.00
(ikke juni og juli)   -  hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog

Sarpsborg Kaninavlsforening    90
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757. e-post: kreriksen@norgesbuss.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69
Sekr.: Grete Wold Sunde, Agronomv. 46, 1712 Grålum,
tlf. 69 14 55 21
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
Hopping: Roar Johansen, 1738 Borgenhaugen, tlf. 69 16 59 57
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     22
Leiar: Edvin Jacobsen, 6993 Høyanger, tlf. 57 71 32 95  /  917 12 091
Nestl.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Sekr.: Signe Kolrud, 6847 Vassenden, tlf. 57 72 75 35
Kass.: Arnstein Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35  /  915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
Styrem.: Steinar Aase, Sunde, 6800 Førde.Tlf. 57823541  /  97733473
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    19
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  

Trøndelagen Kaninavlsforening    77
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 48 13 63, mob. 920 69 737   e-mail: asbjgr@online.no
Nestl: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09
Sekretær: Ingunn Morseth, 7387 Singsås, tlf. 72 43 52 80,
mob. 97 98 76 11    e-mail ingunn_morseth@hotmail.com
Kasserer: Ole Andreas Opphaug, John Kolbanussens g 9,
7300 Orkanger, tlf. 72 48 29 03    e-mail: ikken@loqal.no 
Medlemsmøter 2005: Smådyrbygget på Øya Videreg. Skole, Kvål
9. mars, 11. mai og 14. sept., kl 18.00 -  Temainnhold på møtene.
Orkdal Kaninhoppelag: 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     73
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.

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 12
Leder: Brynhild Bremer Viken, Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Nina Lien, 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
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder:Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger, tlf.: 930 44 155
e-mail: havrevei@online.no
Nestleder:Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær og ansvar hoppestoff:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
ikrogeda@online.no
Web.ansvarlig: Ina Halsen, Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

NB! e-post for
innsendelse av medlemmer,

bruk e-post:
bege@broadpark.no

Brev  -  bruk postadresse:
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Telefoner: 970 66 450
51 67 19 00 - 51 62 17 48

fax. 51 60 17 91
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