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KANINAVL
Årets første høstmåned
Nå var sommeren over for i år og vi er
gått inn i høstmåneden september. For de
fleste kaninoppdrettere er det en viktig
og temmelig spennende måned, hvor en
som oftest skiller ungdyr fra hverandre,
de bli satt i egne bur, osv. En får dermed
også en bedre oversikt på hva årets avl
har gitt av eksteriørmessige resultater.
Alle kaninene skal få sitt merke, og de
som ser lovende ut blir sikkert plassert i
de beste burplassene i stallen. De som en
tviler sterkt på om de innehar de riktige
kvaliteter en er ute etter, blir nok plassert
en annen plass . . . - jeg har inntrykk av
at det er slik de fleste driver det. - Og skal
en komme videre i sitt mål en har satt for
avlsarbeidet, så er det jo de som har oppnådd en viss kvalitet en er på utkikk etter.
Nå når høsten gjør sin inntreden, så er
også det oppstarten på en ny utstillingssesong, noe som også kan ses på annonsene i denne TK-utgave. Det skal bli spennende å se på hvordan forholdene er med
antall dyr på de forskjellige utstillinger.
Likeledes skal det bli spennende å se
hvordan det går nå utover, med hensyn til
antall medlemmer - «går vi ned eller opp»
Så tar vi litt info og orientering
Til utstillingsarrangører:
Utstilling innmeldes snarest og dommere
bestilles hos Dommergruppas leder,Thormod Saue, e-post: thsaue@online.no
Etter at en utstilling er avsluttet, skal det
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Forord:
Bjørn Egeland

innbetales en avgift til dommergruppa
med kr 5,- pr katalognummer.
Settes inn på konto nr.: 0530 3250826.
Når en arrangør benytter NKFs nye dataprogram og med innmelding på lister
(arrangør printer selv ut bedømmelseskorta), skal det innbetales en avgift til
NKF med kr 4 pr katalognummer.
- Settes inn på konto nr.: 51040516763.
Benyttes dataprogrammet, men det innmeldes på NKFs doble bedømmelseskort,
er avgiften inn til NKF kr 1,- pr katalognummer.
Benyttes det gamle «svenske» dataprogram (eller et eget) skal det selvsagt innmeldes på NKFs doble bedømmelseskort
og det betales ikke noe avgift til NKF.
Til alle foreninger vedr. kontingenten
inn til NKF for kommende år 2006:
Foreningenes medlemskontingent inn til
NKF for året 2006, er: Senior kr 325,Junior kr 195,- og Fam.m. kr 120,Medlemmer innmeldt etter 1. oktober er
medlem ut året + også det neste år.
Valgkomité for 2006:
Følgende 3 foreninger er valgkomite:
Aurskog/Høland (leder), Sogn & Fjordane
og Jæren & Sandnes.

Til slutt vil jeg minne om at foreningene
må benytte seg av kurstilbud vi har gjennom Natur og Miljø, og at dere legger opp
til kurs f.eks. på medlemsmøtene.
Gjør også oppmerksom på at dere kan
kjøpe programvare der til gunstig pris!
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Månedens oppdre t t e r :

To runn Høie Thorvaldsen
Vi skal til Sandnes og
til en bydel med navn
Lura. I et tettbebygd
eneboligområde finner vi her familien
Thorvaldsen og som
har garasjen fullt opp
av kaniner (pr i dag
vel landets eneste
oppdrettere av pelsstrukturrasen Satin).
Det er «hu mor sjøl»
Torunn, som er stallmester og som tar
grovarbeidet i stallen
Tekst/foto: Bjørn E.

Over 20 år med rasekaniner
Nå har det faktisk gått over 20 år siden
familien Thorvaldsen ble grepet av kaninbasillen. En del erfaring med forskjellige
raser har det også blitt. Det var vinteren
1984 det hele startet, da ble det innkjøp
av et par med Deilenaar og Hermelin blå
zobel. Så ble det en del år med Rex (både
castor og dalmatiner), Alaska, Liten Tysk
Vedder, Belgisk Hare, Hvit Land og Hermelin hvit rødøyet som Torunn avlet med
i flere år.
For over 10 år siden «falt» Sigbjørn for
Satin og den har siden vært i stallen og
rasen som de har satset på. Fra 1995 overtok Torunn alle de hvite Satin, mens
Sigbjørn «putler» med noen farga Satin.
Satin er en veldig grei og rolig rase, kan
Torunn fortelle. Gemyttet har hovedsakelig vært meget bra. De aller fleste av dem
oppfører seg også pent i buret, noe som
en hvit rase «må gjøre» - for det er jo så
4

«trøttande» hvis de er av den typen som
roter å griser seg til og er umulige å holde
rene, sier Torunn. Selvsagt krever hvite
kaniner et godt renhold, så etter en uke
eller to må jeg spa ut alt bunnstrø og legge inn ny spon. Med 40 burrom så er det

Hos familien Thorvaldsen er det kaninene
som har overtatt garasjen - bilen må stå ute
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005

Å stelle dyra og se at de trives er kjekt. Jeg fôrer enkelt og tradisjonelt - det vil si; kaninpellets
og høy. I en travel hverdag er det fint på kveldstid å komme seg ut til kaninene. Det er jo en
del arbeid med disse her kaninene da, men det blir allikevel et greit avbrekk å være i stallen.

rengjøringsarbeidet som tar mest tid.Alle
burseksjonene er bygget opp i 3 høyder,
og bura har fast trebunn. Mellom hver
burseksjon er det høyhekk som fungerer
som skille - og høy må de alltid ha. Ellers
fôrer jeg uten noe «hokus pokus», det blir
den vanlige kaninpelletsen. Men jeg mener ellers det er svært viktig at kaninene
alltid har tilgang til rent og friskt vann.
Oppvokst på gårdsbruk
Torunn er vant med å stelle med dyr. Hun
er nemlig bondegårdsjente. Men nå gikk
det slik til at noen bestemte at det skulle
gå en firefelts motorvei fra Stavanger og
via Sandnes, og denne vei ble lagt rett
gjennom gårdsbruket, så da var det ikke
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005

Satin er en trivelig rase å holde på med - det
hadde vært fint hvis vi ble fler oppdrettere
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noe særlig mye igjen. Men slik er dagens
samfunn. Fler og fler gårdsbruk må vike
for all utbygging.
Til daglig er Torunn ansatt i full stilling i
en barnehage i nærområdet. Hun merker
at barns kjennskap til dyr blir en sjeldenhet og at de nesten kun kjenner dyra som
plastikkfigurer.
En gang i året er Sigbjørn og Torunn med
på bydelsdager. Da setter de opp noen
utstillingsbur og tar med kaniner, slik at
barna kan få klappe og kjenne på en
levende kanin! Det er gøy å vise fram
dyra på slike dager. Vi får mange spørsmål, og litt morsomt er det jo å ha en
utradisjonell hobby.
Avlsarbeidet og utstillinger
Det meste av avlsarbeidet går ut på å
«komponere» egne linjer. I dag er det jo
ingen andre som driver oppdrett med
Satin her i landet. Noen importer har jeg
gjort og det er gode dyr å finne i Danmark (hos Carl Aage Sørensen), så det er
en del dansk blod i mine Satin.

Hvert år avler jeg med 7-9 huer og bruker
2-3 forskjellige hanner.Av og til er det litt
«opp og ned» med disse huene, om det
kommer unger eller ikke. Men det viser
seg som oftest hvert år at det alltid blir
nok unger til slutt - og slik ble det i år
også. Som du ser er det fullt opp i alle
bura, så jeg tror det skal bli nok å velge i.
Mine kull pleier å ligge på mellom 4-6
unger og jeg synes det er en grei nok kullstørrelse. Med større kull blir det plassproblemer, for jeg vil jo så gjerne prøve
en del kombinasjoner også, sier Torunn.
Utstillinger er alltid spennende å kjekt og
det er hyggelig å bli kjent med folk når en
er rundt å reiser eller når nye og «gamle»
utstillere kommer her til oss. Å få med seg
noen gode poeng på kaninene er selvsagt
gøy og gir deg en pekepinn hvor du er
i avlsarbeidet (og forhåpentligvis i riktig
retning, selvsagt).
På Fylkesutstillingene har det gått svært
så bra; FU-vinner og nr 1 allerede i 1996
med 286 p., nr 2 i 2000 på 286 p., nr 2 i
2002 på 287 p. og nr 1 i 2004 med 285 p.

Jeg vil ikke påstå jeg
er noen premiejeger,
sier Torunn, men det
er jo kjekt å få med
seg noen premier
også da, som et bevis
på at det er et visst
kvalitetsnivå på de
dyra du hvert år avler
fram. Det jeg savner er
en rasepokal å konkurrere om på LU, noe
som det har vært i rasen Satin før, men ikke
nå. Alle raser skulle
hatt sin rasepokal på
LU. Noen raser har
kvaliteten, men mangler kvantiteten når det
gjelder antall utstillere
(og da velger man i
noen tilfeller altså
kvantitet foran kvalitet)
6
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Beste resultat jeg har oppnådd på en LU,
kom i 2001 i Kristiansund, hvor jeg stilte
kun med 5 dyr og ble nr 7 med 285,5 p.
Dessverre er det ikke lenger rasepokal i
rasen Satin, det kunne kanskje vært en
«gulrot» å satt opp rasepokal med hensyn
til å få flere utstillere i rasen . . .
Foreningsaktiviteter
Mye av dette med å drive med kaniner,
handler også om det sosiale, og at en er
med og er aktiv i foreningsarbeidet. Her
kan nevnes at Torunn i flere år har innehatt kasserervervet i Dvergkaninklubben.
Hun er medlem i Jæren Kal., hvor det
også har vært noen forskjellige verv (så
må vi ikke glemme å fortelle at Torunn
tidligere har sortert og satt på plass en
del tusen bedømmelseskort for stambokkontoret).
- Og nå kan jeg også bli noe mer aktiv
med å gå på medlemsmøter, siden ungene
nå er blitt så store, sier Torunn. - Og når

vi nevner ungene, så må vi legge til at
også de har «dyr», for nede i kjelleren var
det et par bur, hvor det var 8 rotter i det
ene og 2 marsvin i det andre.
Ellers kan Torunn fortelle at hun og de
andre jentene i laget har påtatt seg nok
et år med ansvar for utstillingskomiteen.
Men som nevnt, det å være med på noe i
sammen med andre omkring en felles
hobby, mener jeg også gir mange hyggelige stunder. Også når vi er ute på feriereiser er det kjekt å besøke personer som
du har truffet på utstillinger, for å se hvordan andre har sitt kaninhold. I sommer
var vi på kjøretur i Danmark og tok turen
innom for å titte hos Bent Jensen og det
var en koselig opplevelse - og det jeg kort
vil si: Der var det virkelig mange kaniner!
Da ønsker vi familien Thorvaldsen lykke
til med kaninene, særlig med tanke på
årets ungdyr og høstens aktiviteter (og
ikke minst også travhesten Perle Syl).

Nordisk Kaninstandard - det viktigste oppslagsverk for kaninutstillere
Ordinær pris: kr 375,-. For foreninger som arrangerer kurs i Standarden
(gjennom Natur og Miljø) kan NKF gi en spesialpris til kursdeltakerne på
kr 250 pr Standard. Videre vil NKF gi foreningene et høsttilbud: Ved kjøp av
minimum 5 Standarder á kr 375,- gis det en Standard gratis. Ved kjøp av 10
er det 2 gratis. Henv.: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95

Sogn og Fjordane Kaninavlslag innbyr til

Haustutstilling: Ungdomshuset Viking i Førde
21.-23. oktober 2005 - Open i klassene A og B
Innmelding på lister - sendes: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje
eller på e-post: tola72@online.no - innan torsdag 13. oktober 2005
NB! Husk å påfør kaninens vekt på listene.
Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin - sendes til: Sogn og Fjordane Kal.,
v/Arnstein Årseth, bruk kontonr.: 3700 14 17976
Kaninene leveres fredag 21. oktober mellom kl 18-22.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannskåler!
NB: Vi har vandrepokal til BiS
Velkommen til Førde - Helsing Sogn og Fjordane Kal.
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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«Ein oppdrettars dagbok»
Gjesteskribent:
Thor Øivind Larsen
Då var sumaren
over for denne gong
Håper de fleste fekk ei
gløtt av sola og litt fri
frå kaninane sine. Eg
sjølv fekk jo som sagt
avløysing av svigermor
i 2 veker av dei 4 ferievekene mine, så eg kan
så absolutt ikkje klage
over fritid frå mine
plikter i kjellaren. Alle
gongene så vart det tilrettelagt på ein slik
måte at ho ikkje behøvde å gjere reint i
nokre av bura. Det er
vel på denne måten
kan det bli lettare å få
hjelp frå vener og naboar dersom det ikkje
blir for mykje stress for
dei. Så dei tilbakemeldingane eg fekk frå svigermor er førebels positive, og det er for så
vidt ikkje første gongen ho har passa dei,
og eg håpar det heller
ikkje er den siste.
Å tørke høy
på vestlandet
er nå eit kapittel for
seg, og eg skulle tru
høyet mitt er tørt nok
no. For det er ikkje tørka mindre enn 3 gong8

B e i t e bur egnar seg også til å tørke høy på
- kaninane får samstundes skugg e fo r s o l a

Aktivitetsdag i Selje:
Hoppebana eg lag a
- og medhjelparane mine
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«Mjølkaninen»
min står
fo r t s a t t
heime
i stallen

er og det er som man seier; alle gode ting
er 3.Trur ikkje høyet har tatt skade av det,
men kan vel hende at fôrverdien er litt
mindre, enn om det hadde tørka med ein
gong. Når det så vart tørt, så stua eg alt
høyet i vedsekk, og skal eg tru vekta, så
vart kvar sekk ca 5 kg. Med dei 100 sekkane eg fekk så skulle det vel halde utover
vinteren. Måtte kjenne litt ekstra på høyet
for å sikre meg at alt var tørt, sidan det
er ein liten sjanse for at høy med fukt i
kan ta fyr. Nå er det nokre veker sidan
eg lagra det på låven, og den står enda.
Eigar klar for klipping av Angora’en Angus

Salg av kaninar
Alle har vel og nokre ”mjøl”-kaninar som
det nå heiter på fint. Sjølv har eg Løvehovud som er ein ynda rase til salg som
kosedyr. Har ikkje våre så hissig med å
selge dyr i år, og veit vel stort sett kor
alle har hamna. Når eg sel kanin så skal
mor eller far være med, og så gjer eg dei
foldaren om «Fôring og stell av kaninar»,
samt nokre nummer av TK som eg har
liggande. Eg ser på dette som ei rekruttering. Men saman med dette får dei også
beskjed om at dersom kaninen vært ståande og barna eller dei mister all interesse kan dei komme tilbake til meg med
dei. Har fått tilbake 2 kaninar på denne
måten, men har ikkje klart å bli av med
desse små dvergane, så eg har prøvd å
lære dei å hoppe litt. Når det gjeld hoppTidsskrift for Kaninavl - 7-2005

ing så må eg få lov til å takke tvillingane
til familien Krogedal på Klepp, som har
klart å trene opp ein liten vedder som eg
nytta til eit spesielt føremål . . .
Aktivitetsdag i parken i Selje
Selje kommune som eg bur og jobbar i
har arrangert ein aktivitetsdag der innbyggjarane var oppmoda til å komme i
parken for å vise fram sine rare hobbyar
eller interesser. - Ja, og det er her hoppekaninen eg fekk oppover frå stall Lisbodal
på Klepp kommer inn i biletet . . .
Då eg jobbar i kommunen var eg ein del
av planlegginga av denne dagen, og fekk
såleis eit forsprang når det gjaldt å skaffe
fram naudsynt materiell og dyr som verkeleg kunne hoppe fleire hinder i strekk.
9

Stand i parken - med utstillingsbur frå laget mitt, Sogn og Fjordane Kal., samt eige partytelt.
Her hadde eg laga til ei beskriving av dei 6 rasane som vart framvisa og eg hadde TK-utgåver,
ein foldar og noko materiell frå forbundet å dela ut til dei som var interessert

Det er vel ikkje særleg imponerande å
kome med ein kanin som berre hoppa eit
hinder, for så å lokkast og lurast bort til
neste hinder. Flaks for meg bor foreldra
mine i Sandnes og planla ein tur oppover
slik at kaninen kom fram i tide.
Så til sjølve aktivitetsdagen
som gjekk føre seg i parken i Selje i kjent
vestlandsvær. Men ved hjelp av partytelt
klarte eg å halde dyra tørre, samt at det
var besøkande som også satte pris på å
komme seg under tak i ei lita periode.
Hoppehinder vart snekra og eit par innkjøpt, slik at eg til saman fekk 6 hinder
som kaninen kunne forsera. Dette til stor
overrasking og fine kommentarar til folk
som stod og såg på. - Er det mogeligt å
trena ein kanin til å gjera dette? - Var
eit kjent spørsmål.
10

Før aktvitetsdagen fekk eg nyss i to jenter
som også dreiv å trena på nokre kaninar.
Med litt struktur vart også dei betre til
å hoppe med kaninane sine. Desse to
jentene var til stor hjelp for eg hadde
nok å gjere med å svare på spørsmål, og
halde styr på kaninungane som eg let
ungane i bygda få klappe og halde. Fekk
også litt omtale i lokalavisa, samt 2 bilete.
På kaninstanden vart det lagt ut foldar
og anna opplysningsmateriell, som dei
besøkande kunne ta med seg heim. Her
var kaninhopping eit av tema som kunne
være ei aktuell aktivitet å starte med i
Selje. Så no gjenstår det å sjå om fleire
får lyst til å drive med kaninhopping. Eg
er faktisk klar til å starte sjølv, om det
skulle falle seg slik, her gjenstår det berre
litt, så har eg alt klart.
Forutan å ha med hoppekaninar, tok eg
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005

med representantar for dei ulike rasane
eg har heime i kaninstallen. Dette utgjorde alt i alt 6 rasar, der eg på 2 av rasane
hadde med ungar også. Litt greitt å vise at
dei små nøsta eingong vart store.
På dagen kom eg også i kontakt med ei
som spinna ull frå villsau. Snakka litt med
ho, og kjørte heim å henta ull frå angorakaninen eg har. Ho verka nå litt interessert i dette med kaninull, men ingen omgåande planar med å drive med angora.
Litt snakk om kaninar til matauke ble det
no, og som det heile starta for meg, enda
det opp med at dotera hennar kjøpte ein
Løvehovudkanin som ho skulle ha i fjøsen saman med hest og sau. Vi får no sjå
korleis det endar.

Haustplanar i kaninstallen
Eg har ikkje starta med å skilje ut dyr
endå, men det må til ganske snart om eg
ikkje skal til å bygge fleire bur . . .
Tan’ane eg har fått til oppbevaring har
formert seg litt, så her er det berre å lese
seg til korleis de skal være før eg skilje ut
dei dyra eg vil satse vidare på, eller så får
eg ta dei med på utstilling å lære meir. Det
var nå ikkje meininga at eg skulle starte
å avle på denne rasen også, men slikt
skjer nå så raskt i denne kaninverden.
Sluttar då med å seie takk igjen til alle
som har gitt meg informasjon og på kort
tid få tak i kanin som kunne hoppe.
God haust - og ein ny sesong
med utstillingar. - Lukke til!

På aktivitetsdagen var eg så heldig å kome i kontakt med ei dame som kunne spinnekunsten,
og heilt på sparket blei det slik at ho tok utfordringa med å prøva seg på spinning av angoraull
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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Hva består et pelshår av og hvor kommer fargen fra?
Artikkel nr. 4:

Melanocyttene

- Del 2

Fargefabrikken – de siste stegene
i fremstillingen av fargestoffer
I forrige artikkel så vi på hvordan fargestoffene - Melaninene - produseres ut fra
et råstoff som heter Tyrosin inne i Melanocytt-cellene. Dessuten så vi på hva
som avgjør om melanocyttene skal produsere farge av ”svart type” eller ”gul
type”. I denne artikkel fortsetter vi og
ser videre på hva som skjer når Melaninene blir helt ferdige (for å få innsikt og
klarhet i det som står her i denne artikkel
bør en først lese den artikkel som sto i
forrige TK).
Produksjon av fargestoffer
i den ”svarte gruppen”
Dersom den fargeproduserende Melanocytten har blitt stimulert av MSH-hormonet (fått beskjed om å lage svart farge)
så blir Dopaquonin omdannet til Dopakrom. Det neste steget i prosessen er at
Dopakrom omdannes til Dihydroksylindol ved hjelp av et ensym.
Dihydroksylindol er et stoff som har brun
farge. - Se figuren til høyre.

Havana dannes det derfor ikke Quinon,
men ”sluttproduktet” blir isteden Dihydroksylindol. Derfor får kaninen brun farge
istedenfor svart.
Produksjon av fargestoffer
i den ”gule gruppen”
Dersom Melanocytten ikke har fått beskjed om å lage svart farge så blir Dopaquonin isteden omdannet til Cysteinyldopa. Dette omdannes videre til andre
former for Cysteinyldopa og til slutt til
forskjellige former for Bensotiasiner.
De forskjellige sluttproduktene har fargenyanser fra gult via orasje til rødt. Det er
en rekke gener som kalles ”gulforsterkningsgener” som lager ensymene som

Det siste steget i prosessen er at Dihydroksylindol omdannes med et ensym
som heter TYRP1 til et stoff som heter
Quinon. Dette er et svært mørkebrunt
stoff som for øyet ser ut til å være helt
svart. Nå er det svarte melaninet helt
ferdig.
Det er C-genet som lager TYRP1-enzymet.
Hos en Havana med mutert C-gen lages
det en feil type TYRP1 og derfor fungerer
ikke den siste omvandlingen. Hos en
12
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Med vanskelige
ord og uttrykk
som blir brukt her
i denne fargeartikkel, så kan det nok
virke avskrekkende på noen å gå i
gang eller drive
med fargeavl, men
håper selvsagt
ikke det. Titter en i
ordboka på side
15, ser det jo litt
«enklere» ut.
Selvsagt er noen
farger og tegninger vanskeligere
enn andre, og en
Japaner er en sjeldenhet her hos
oss, og er nok den
tegning og farge
som regnes som
det mest ekstreme
innen fargeavl
med kaniner

gjør at vi får de forskjellige omdanningene og følgelig de forskjellige nyansene
av gult og rødt. Dermed har vi et ferdig
gult Melanin.
Melaninene ”pakkes”
Nå er Melaninene ferdige og de er enten
svarte, brune, gule eller røde. Nå blir de
”pakket” og ”limt sammen”.
Dette skjer også inne i Melanocyttene ute
i de ”fingeraktige” utløperne som finnes
på Melanocyttens overflate (se figur i forrige TK). Disse utløperne kan faktisk bli
nokså lange og sno seg som lange tråder
inn imellom Keratinocyttene som ligger
omkring. Det er flere ensymer som er
med i denne ”pakkeprosesen”. Disse enzymene lages av gener de også. Enzymene gjør at Melaninene (fargestoffene)
pakkes tett-i-tett sammen inne i en liten
kule eller et lite korn. Nå er fargekulen
(pigmentgranulen) helt ferdig.
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005

Japaner
fra sveitsisk
standard

Overføring av fargene til pelshåret
Når fargekulen er helt ferdig så blir den
overført gjennom små åpninger som finnes ute på utvekstene til melanocyttene.
Fargekulene overføres til levende pelshårceller/Keratinocytter som ligger rundt
Melanocytten og fordeles i Keratinocytten slik at denne får farge.
Nå har Melanocytten gjort jobben sin og
fagekornet er plassert på sitt endelige
sted. Fargekornet er ”fanget” inne i Keratinocytten.
Etter hvert som Keratinocytten presses
oppover i hårsekken, dør den og blir hard
og seig. Fargekornene er nå ”fanget” inne
i Keratinocytten og den kjemiske fargen
er bestemt. D-genet lager et av de enzymene som tar del i denne prosessen.
Dersom D-genet har mutert til d - så lages et enzym som ikke fungerer. Da vil
ikke pigmentgranulene fordele seg korrekt i keratinocyttene, men de vil klumpe
13

seg sammen. Da ser det for øyet ut som
om fargen i pelsen blir mer utvasket. Det
er dette som skjer i alle blå, ekornfargede
og lysegule kaniner (isabella-fargede eksempelvis).
Andre faktorer som påvirker fargen
Fargen på kaninen er altså bestemt av
hvilke Melaniner som lages og hvordan
disse fordeles i belter og soner rundt om
på kaninen og inne i hårcellene. - Men
det er mange andre faktorer med i dette
bildet også.
For det første blir alle pelshårene smurt
med talg fra en talg-kjertel. Mye talg gir
en ”fet” pels med mye glans. Lite talg gir
en ”tørr” og matt pels med mindre glans.
En glansfull pels ser ut til å ha ”kraftigere”
farge enn en matt pels.
Pelser med mye ullhår (i forhold til dekkhår) blir også mattere, enn pelser som
har mye dekkhår. - Dette påvirker vår
oppfattelse av fargen i pelsen på samme
måte. Kaniner har mer dekkhår på ryggen
enn på buken. Ensfargede kaniner (f.eks.
Alaska, Sachsengold) får derfor en noe
mattere farge på buken enn på ryggen.
Satinpelshår og satin-ullhår er tynnere
enn vanlige pelshår og de mangler luftblærer. Dette gir en mer glansfull pels
som også påvirker hvordan vi oppfatter
fargen på kaninen. En hvit kanin med
satinpels har det som vi kaller for elfenbenfarge – de blir aldri helt kritt-hvite
selv om de mangler pigmenter. Farget
kanin med satinpels får en noe mer intens farg,e enn tilsvarende farget kanin
med normalpels, grunnet glansen.
Rex-pels vokser litt saktere enn normal
pels, men Melanocyttene til en Rex produserer likevel fargekorn i normalt tempo. Derfor blir fargekornene i Rex-hårene
14

liggende tettere enn i en normal pels og
fargen på Rex blir derfor litt mer intens
enn normalfargede kaniner. Dessuten står
Rex-pelsen rett opp uten fall og vi ser derfor i større grad kun spissene av pelshårene. Dette er med på å påvirke hvordan vi
oppfatter fargen.
Ull-pels (som hos Angora) og langhårspels (som hos Fuchs) vokser mye fortere
enn normalpels.
Melanocyttene på en ullhårskanin produserer likevel fargekorn i normalt tempo.
Derfor blir fargekornene i Angora og
Fuchs liggende mye mindre tett enn i
en normal pels og fargen blir derfor mindre kraftig enn på kaniner med normal
pels.
Sol-lys inneholder stråling som påvirker
Melaninene som ligger i pelshårene. Dersom man setter en svart kanin i sola en
sommer blir kaninen til slutt helt rustbrun, grunnet solstrålene.
Burhygienen spiller også inn – da fargestoffer fra urin og gjødsel kan misfarge
pelsen. Noen gasser fra urin og gjødsel
kan også påvirke fargene i pelsen og
bleke eller misfarge pelsen.
Kaninens alder spiller også inn på fargen.
Produksjonen av hormonet MSH (som
gjør at Melanocyttene lager svart farge)
øker litt med alderen – derfor blir kaniner
mørkere med årene. - Dette ses enklest
på madagaskarfargede og isabellafargede
kaniner, men også viltfargede og andre
fargede kaniner kan få en ”helt annen»
farge når de skifter pels.
Hvordan kaninen sitter, er også med på
å påvirke hvordan vi oppfatter fargen. En
kanin som sitter tett sammen ser ut til å
ha mer intens farge enn en kanin som
strekker seg ut.
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Også felling påvirker fargen. Så lenge
pelshåret sitter fast i hårsekken og får
næring fra hårpapillen er fargen normal.
Men når pelshåret slipper fra papillen
(felling) mister hårene raskt glansen og
de blir matte, blasse og misfargede.

Det er også slik at næringsmangler i fôret
kan ha innvirkning på fargen i pelsen.
Altså - det er ikke bare ”farge-genene”
som har betydning for hvordan fargen ser
ut, det er mange andre faktorer også.
Oppsummering
Melanocyttene lager ferdige Melaniner av
svart og gul type som pakkes sammen til
fargekuler og overføres til omkringliggende hårceller (Keratinocytter) der de fordeles utover.
I tillegg til fargen på Melaninet, påvirker
også glans, pelsstruktur, hygiene, sol-lys,
alder, felling etc. pelsfargen til kaninen.

Ordbok:
Dopakrom – ”Råstoffet” i produksjonsprosessen for svarte farger
(Dopakrom er fargeløst).
Dihydroksylindol – brunt mellomprodukt i prosessen frem mot svarte
farger (sluttprodukt hos havana)
TYRP1 – Tyrosinaserelatert Protein
type 1, et enzym som endrer Dihydroksylindol til Quinon
Quinon – Mørkebrunt/svart fargestoff, sluttproduktet i syntesen av fargene i svart gruppe
Cysteinyldopa – ”Råstoffet” i produksjonsprosessen for gule farger
(Cysteinyldopa er fargeløst)
Bensotiasin – Gult/oransje/rødt fargestoff, sluttproduktet i syntesen av
fargene i gul gruppe

Jæren og Sandnes Kaninalslag innbyr til åpen

Ungdyrutstilling 7.-9. oktober
Vikeså - Dalane E-verk bygg v/Bjerkreimshallen
i forbindelse med Bjerkreimsmarken 2005
Jæren og Sandnes
Det konkurreres i klassene:
Kaninalslag
B ungdyr - D hu med kull - G elitegruppe
H1,0 voksne hanner enkeltdyr rasevis - M ungdyrgruppe
Innmelding på lister som skal være ihende innen lørdag 1. okt. til:
Geir Nordvik, Fløyrliv. 8, 4307 Sandnes. E-mail: geir@unitech.no
NB: Vekt må påføres listene. Tlf. Geir: 930 58 067.
Innmeldingsavgift: kr 50 pr ktl.nr + kr 10 pr dyr i kl G, settes inn på
konto 33253346928 Odd H. Hauge, Jærv. 325, 4340 Bryne, innen 1.10.
Innlevering av kaniner fredag 7. okt. mellom kl 18-20.
Vi fôrer - husk vannskåler. NB: Premieutdeling søndag kl 16.30.
Bjerkreimsmarken har åpent fredag, lørdag kl 09-17, søndag 11-17
Tlf.kontakt: Svein: 959 30 906 - Velkommen til Vikeså!
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Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
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!
Alle
priser
er
inkl.
mva

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

Foreningene oppfordres til å arrangere kurs. For eksempel kan
kurs gjennomføres som tema på medlemsmøtene og dere vil
få tilskudd! - Se Studieforbundets nettsider: www.naturogmiljo.no
Klikk på: NM-nytt - og les om gunstige priser på Programvare

Nye Championater:
477. Dverghare hvit 1,0 050/75Y 95,5-95,5-95,5 eier: Frida Øiseth, oppdr.:
478. Belgisk Hare 1,0 4763/G713 95-95-94,5 eier/oppdr.: Anne Lise/Kåre Tvedt
479. Sallander 0,1 053/C203 95-94,5-94 eier/oppdr.: Øystein Tvedt
480. Angora hvit 1,0 4415/04H3 95,5-95,5-94,5 eier: Marianne Myki/op.: B.Schou Jensen
481. Angora hvit 1,0 40231/G826 95,5-95,5-95 eier/oppdr.: Marianne Myki
482. Hermelin white svart 1,0 431/M200 95-94,5-94 eier/oppdr.: Nanette S. Reinartsen
483. Hvit Land 1,0 G766/4411 95-95-95 eier/oppdr.: Leif Opsund
484. Thyringer 0,1 G652/475 95,5-95-94,5 eier/oppdr.: Leif Opsund
485. Thyringer 0,1 0A96/474-95-95-95 eier/oppdr.: Leif Opsund
486. Thyringer 1,0 23X0/473-95,5-95-95 eier/oppdr.: Leif Opsund
487. Hvit Land 0,1 G794/413-95,5-95-95 eier/oppdr.: Leif Opsund
488. Hvit Land 0,1 0A93/465-95,5-95-95 eier/oppdr.: Leif Opsund
489. Tan brun 1,0 G672/4431 95,5-95-94,5 eier: Liv Tangen/oppdr.:Tor Arve Kristoffersen
490. Tan svart 1,0 R989/4444-95,5-95-95 eier: Liv Tangen/oppdr.:Tor Arve Kristoffersen
491. Hermelin viltgrå 1,0 77S/321 95,5-95-94 eier/oppdr.: Monica Moen
492. Hermelin viltgrå 1,0-G488/302-96-95-94,5 eier: Monica Moen/oppdr: Monica Ulfsbøl

Regler for Championat, se NKFs hjemmeside: http//:www.kanin-nkf.net
16
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Orientering om søknad for championat
Dette må dere huske på:
For dere som er eier av en kanin som har
oppnådd championatkravet og ønsker å
få denne registrert som norsk champion,
så må dette gjøres på følgende måte:
Når det skal sendes søknad om championat MÅ det innsendes kopi av 3 bedømmelseskort fra 3 godkjente utstillinger (gjør oppmerksom på at kaninen må
være bedømt av 2 forskjellige dommere).
NB: I tillegg MÅ det vedlegges opplysning
om hvem som er eier og hvem som er
oppdretter av den kanin det søkes om.
Dette sendes til: Tor Arve Kristoffersen,
Torke Terrasse 15, 2819 Gjøvik.
e-post: torak@broadpark.no
Et championat koster kr 50,Når det gjelder betalingen av de kr 50,- pr
championat, så skal beløpet settes inn på
NKFs konto, som er: 51040516763
(altså IKKE det kontonr. som står under
dommergruppa).
NB: Dere må sørge for at det fremkommer hvem betalingen er fra og det må påføres at det gjelder championat.
Fra nå av vil det bli slik at det først må

betales inn på forbundets konto og deretter sendes det ut championatbevis og
championsløyfe (som dere forstår så kan
ikke NKFs kasserer drive å purre på betalinger kun for de kr 50).
Poengkravene for å bli champion
De poeng som kreves innen hver rase er
å finne på NKFs internettside:
www.kanin-nkf.net
På venstre side i menyen vil du finne
«Championat» og så klikker du deg inn
der. Du vil så få opp hele reglementet
og poengkravene innen hver enkelt rase
og eventuelt variant innen rasen.
Nye regler for championat?
Sportsutvalget vil etterhvert se nærmere
på kriteriene for å få championat. Noen
mener kravene ligger «lavt» innen noen
raser og mens andre sier noen krav er for
«strenge».
Sportsutvalget vil også gjerne motta fra
dere som har meninger om hva som bør
endres. Men dette må komme inn skriftlig
eller pr mail, slik at forslaget kan bli tatt
med i en helhetsvurdering når utvalget
skal gå igjennom reglene

FORENINGS-AKTIVITETER:
Oslo & Akershus Kaf. kommer med følgende info om sine aktiviteter:
Styret har i samråd med Oslo og Akershus hoppeklubb satt av to felles medlemsmøter i
høst, som er åpent for ALLE som har interesse av å komme! Alle starter opp klokken 18.00
27.09.: - Registreringsbedømming.
- Nybegynnerkurs i kaninføring i regi av Oslo og Akershus hoppeklubb
- Sosialt samvær med «råd og vink» om kaniner
Sted: Avholdes i Myrvoll Vel sine lokaler på Oppegård
25.10.: - Sosialt samvær med «råd og vink» om kaniner (Sted: Myrvoll Vel sine lokaler)
06.12.: - Julemøte kun for medlemmer av O. & A. kaf. - Sted: Hellerud gård, Skjetten
Trøndelagen Kaf. vil minne om:
Medlemsmøte, onsdag 14. september, kl 18.00: Smådyrbygget på Øya Videreg. Skole, Kvål
Rogaland Kal. vil minne om:
Medlemsmøte, mandag 12. september, kl 19.00: Statoilbygget, Forus, tema: Kaninoppdrett
Medlemsmøte, mandag 10. oktober, kl 19.00: Statoilbygget, Forus, tema: Kaninoppdrett
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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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

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

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv, svart+viltgrå
Wiener hvit

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 51 62 17 48, 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bege@broadpark.no
Alaska

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

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

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

Thor Øivind Larsen
6740 Selje
e-post: tola72@online.no
Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596
Liten Tysk Vedder, Tan + dvergar

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

Angora-oppdrett - Grethe Hansen
Ytre Sæbø, 5938 Sæbøvågen
Tlf. 56 37 22 82
e-post: ekrane@online.no
Angora til ullproduksjon, hvite og fargede

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf.mob. 907 63 767
E-post: roger.h@tiscali.no
Rex i castor og chinchilla

Solveig og Åsa Vegsundvåg
Hansgarden, 6037 Eidsnes. Tlf. 701914 83
e-post: solveigvegsundvag@adsl.no
hjemmeside: www.dvergvedder.com
Dvergvedder: viltgrå, madagaskar + kappet.

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

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

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger
Tlf. 415 15 950
E-post: olav@melings.no
Hermelin i blå zobel, brun zobel, russerteg.

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

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

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

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

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

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

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

Kjell B. Frøyland
Øverbyvegen 58, 2830 Raufoss
Tlf. 61 19 06 92 / 928 33 210
e-post: froyland@baptist.no
Belgisk Kjempe og Angora

Bodil og Odd Einar Lundervold
5570 Aksdal. Tlf. 911 90 945
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund
e-post: oddelund@online.no
Rex: Blå, Dalmatiner

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

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling:

2-3 mnd 4 mnd 5 mnd

6 mnd

7 mnd

8 mnd

Kjemperaser:

kr 200

kr 240 kr 300

kr 350

kr 390

kr 430

Store raser og
pelsstrukturraser:

kr 200

kr 230 kr 290

kr 340

kr 380

kr 400

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd

Mellomstore-,
små-, og dvergraser:

kr 200

kr 210 kr 260

kr 300

kr 340

kr 380

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 93 p = kr 100 / 94 p = kr 150 / 95 p = kr 200 / 96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
New Zealand Red
Angora - Tan

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

Anne Mette og Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: aklepaker@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå
Liten Havana

Fjellhøys Kaninoppdrett
Torill Karlsen
Fjellhøyv. 53, 1718 Greåker
Tlf. 69 14 39 45 / mob. 958 37 866
Løvehode i flere farger

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

Carina Tollefsen
Lura, 4314 Sandnes. Tlf. 906 79 692
carina_tollefsen@msn.com
www.dvergkanin.com
Hermelin i viltrød og tan

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
Hermelin hvit blåøyd, viltgrå, hotot, tan
tove110@hotmail.com
Løvehode div. farger

A NNONSEPRISER :
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
for et helt år: kr 435
Bestilles på mail:
bege@broadpark.no

Utstillinger/aktiviteter 2005/2006:
7.- 9. oktober: Jæren
annonse i dette TK nr 7 - side 15

7.- 9. oktober: Møre&Romsdal
annonse i TK nr 6 - side 17

7.- 9. oktober: Sørlandets
annonse i TK nr 6 - side 23

14.-16. oktober: Tønsberg
annonse i dette TK nr 7 - side 23

21.-23. oktober: Sogn og Fjordane
annonse i dette TK nr 7 - side 6

21.-23. oktober: Eidsvoll
annonse i dette TK nr 7 - side 23

LUU-05: 4.-6. november: Sarp.

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
7.- 9. april: Sørlandets
3.-5. november: LUU Nord-Trøndel.

annonse kommer i neste TK nr 8

18.-20. november: Haugaland
18.-20. november: Trøndelagen
18.-20. november: Indre Østland
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NB! - Utstillinger må meldes inn til
Thormod, mail: thsaue@online.no
Dommer-konferanse: 17.-18. sept.
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Landsutstillingen for ungdyr, 4.-6. november
Forberedelsene til LUU-2005 er i rute
Vi i Sarpsborg Kaninavlsforening vil gi
dere en orientering om at arbeidet med
forberedelsene til LUU-2005 er kommet
godt i gang. Utstilling og hopping vil bli
på Tune Trav- og Ridesenter, som ligger
like nord for Sarpsborg. Dette senteret
har store gode lokaler som vil gi rikelig
med god plass for utstillingsbur, dommerbord og hoppebane. Den første planoppstilling for hallen på forslag til oppsett av
bur, dommerplasseringer og hoppebane,
er for lengst utarbeidet og gjennomgått.
Noen detaljer vil nok bli endret, men den
gruppen som arbeider med dette har alt
under kontroll. Diverse dekorasjoner for
lokalene er allerede bestilt, og en del av
premiene har vi også kjøpt inn.
Den gruppen som har påtatt seg ansvar
for kaféteria er også godt i gang med sine
planer. Gruppen vil meddele dere som
kommer, at «lukene» åpnes allerede på
den første dag. Altså - det skal bli mulig
å få seg en kaffekopp og noe å bite i også
på innleveringsdagen av kaninene, som
er fredag 4. november. Ellers så skal kaféteriaen ha både varm og kald mat under
åpningstidene for utstillingen lørdag og
søndag.
Selve markedsføringen av LUU er også
begynt på en positiv måte, da det allerede
har vært noen artikler som har berørt
vårt arrangement i de 2 lokalavisene vi
har i Sarpsborg.Vi vil selvsagt intensivere
dette arbeidet i tiden som kommer og det
største trykket vil vi sette inn i uke 44.

ved E6 (der hvor det tas av for å kjøre inn
til Sarpsborg). Quality Hotell har et innendørs badeland på 1700 kvm, som er et
vannparadis for hele familien og som bl.a.
består av barnebasseng, vannsklier, strømningskanal, 25 meters treningsbasseng,
boblebad, badstue, ekstra oppvarmet terapibasseng, solarium, kafé og mye annet.
Telefoner, kontakter og andre opplysninger vil komme i vår annonse i neste TK,
men for dere som allerede nå vil bestille
hotell så må dere benytte bookingkode
”NM og kaninoppdrett”.
Noen avstander fra Quality Hotell:
- Sentrum:
3,15 km
- Jernbanestasjonen: 3,60 km
- Alpinanlegg:
40 km

Når det gjelder tilbud på overnattingsmuligheter, så mener vi å ha fått i stand en
fin avtale med Quality Hotell og Badeland, som ligger mellom Sarpsborg sentrum og utstillingen. Hotellet ligger like

Vi vil dermed ønske alle utstillere, kaninhoppere og besøkende, hjertelig velkommen til LUU-2005 i Sarpsborg og vi skal
gjøre det vi kan for at dette skal bli en fin
og minnerik utstilling.
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Sarpsborg Kaf., ved leder Kent Rune Eriksen,
ønsker alle velkommen til LUU-2005
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Nytt fra NKHF:
Ina Halsen trekker seg fra styret
Ina Halsen har bedt om å bli fritatt fra
sine verv i NKHF, og styret har etterkommet hennes ønske.Vi vil takke for alt hun
har gjort for NKHF gjennom mange år.
Hun har først og fremst gjort mye flott
arbeid med foreningens hjemmeside,
men har bidratt aktivt på mange andre
områder også. Vi håper Ina finner tid og
mulighet til å påta seg verv ved en senere
anledning. Emilie Mossevik, som ble valgt
til 1. vara, blir dermed styremedlem.
Sunniva Tusvik har påtatt seg ansvaret for
konkurranseprotokoller og hjemmesiden
til NKHF.
GÅRDSNAVN
Ny gårdsnavnansvarlig er Turid Lien. Alle
søknader om gårdsnavn skal heretter sendes til Turid. Følgende gårdsnavn er inne
for godkjenning:
Hermelinstallen/Monica Ulfsbøl, Bjørnsvebakken/Emelie Johansson, Sverdbakken/Johanne Lavoll, Knausen/Elvira Lindroos, Solvangbakkens/Kerstin Carlsson,
Sollias/Tina Solicki, Granlunds/Lisa Marie
Fehn Johansen, Kanintoppen/Marianne
Wernersen, Kirsebærtoppen/Hannah og
Andrea Alvestad, Præstgrav/Trine Holte,
Remarkas/Therese Solberg Aas+Helene
Borseth, Moedalens/Maria Moe.
Dersom det ikke kommer inn protester
innen 14 dager, vil de nevnte gårdsnavn
bli godkjent. Styret har hittil holdt en
restriktiv linje i forhold til å godkjenne
engelsk-pregede gårdsnavn. Det har jo i
mange år vært vanlig å bruke engelske
eller engelsk-pregede kaninnavn, og man
har dermed ønsket å skille gårdsnavnene
fra resten av kaninnavnet samt unngå at
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tidligere brukte kaninnavn dukker opp
som gårdsnavn. Som før nevnt jobber
styret med en oppmykning av regelverket
i forhold til hva slags navn som kan godkjennes, og vi er mottakelig for innspill.
Hvis noen har synspunkter på dette, er
det bare å ta kontakt med Turid Lien.
Regler for godkjenning av gårdsnavn finnes for øvrig på vår hjemmeside.
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Registrering av hoppere
Styret har ved flere anledninger bedt de
forskjellige klubber og avlslag om å oversende lister over antall hoppere. Dette for
å få en oversikt over hvor mange aktive
hoppere vi har i NKF. Responsen har hittil
vært laber. Dette kan skyldes flere ting,
men vi tillater oss nå å offentliggjøre en
liste over foreninger som ikke har svart
på henvendelsen(e) fra vår kasserer, i håp
om å få fortgang i registreringen. - Vi vil
gjerne ha liste over hoppere fra: Askim,
Aurskog/Høland, Bergen, Drammen, Eidsvoll, Glåmdalen, Grenland, Larvik & Sandefjord, Trøndelagen/Trondheimsgruppa,
Moss, Møre & Romsdal, Oslo & Akershus
og Sarpsborg. Dersom det ikke finnes
hoppere i foreningen, må vi få beskjed
om dette også. Ansvarlig for registreringen er Hilde Krogedal (se adr. side 31).
På forhånd takk for hjelpen og takk til de
foreninger som allerede har svart.
Høsten er i gang med høyt aktivitetsnivå
rundt omkring i klubbene. - Vi ønsker
lykke til med alt som skal skje fremover
og ser frem til å møte mange fra fjærn og
nær på NM i Sarpsborg, 5.-6. november.
Hilsen fra NKHF, Torild Rosenvinge, sekretær
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til

Høstutstilling og kaninhopping
på Jarlsberg 14.-16. oktober 2005
Utstillingen er åpen i klassene A og B + C for junior
NKF's innmeldingskort sendes Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes
og må være mottatt innen 7. oktober 2005.
Påmeldingsavgift kr. 45,- pr. kanin betales til konto nr.
2400 31 21883 v/Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear - innen 7.10.
Kaninene leveres fredag 14. oktober, fra kl. 18 til 21.
Vi fôrer med høy og vann, husk vannkopper.
Åpen for publikum lørdag kl. 10-17 og søndag 11-16.
Premieutdeling søndag kl. 15

Kaninhopping: Lørdag: Lengde elite, L. åpenIE (max 2), kroket bane lett (max 2)
og kroket middels + vet., rett elite. Søndag: Kroket bane vanskelig og elite,
rett bane vanskelig, høyde elite, slalåm MÅ (inngår i kombi + klubbmesterskap,
max 2 pr. fører). - Påmelding til Torild Rosenvinge, toschol@online.no
innen 11. oktober. Startavgift: kr. 20,- pr. start betales ved fremmøte.
Kontakter: Utstilling: Dagfinn tlf. 33 39 62 95. Hopping: Torild tlf. 33 40 10 36

Eidsvoll-utstilling:
Eidsvoll og omegn Kaf. ønsker velkommen til vår årlige

Høstutstilling: 21. - 23. oktober 2005
Sted: Norrøna grendehus - Mogreina
Utstillingen er åpen i klassene: A – B – D – M
Innmeldingsavgift: kr 45 pr ktl.nr.
NB: Avgiften betales ved innlevering av kaninene.
Innmelding på lister, sendes: Kim A. Kofstad, P.B. 28, 2071 Råholt
eller på E-post: kim@partyexpressen.no
Innmeldingslistene skal være oss i hende senest 14. oktober.
Innlevering kaniner: fredag 21. oktober, kl 18 til 21, eller etter avtale.
Utstiller må huske vannkopper! Vi fôrer med høy og vann.
Utstillingen er åpen for publikum lørdag fra kl 10-17,
og på søndag fra kl 10 til premieutdeling kl 14.
Tlf. kontakt: Kim Kofstad: 408 26 016, Eldar Vestvold: 63 99 11 18 / 957 50 529

Vi ønsker alle velkommen! Hilsen Eidsvoll og omegn Kaf.
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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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 25% 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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Hei alle sammen!
Jeg heter Cecilie, er 8
år gammel og bor i
Spydeberg. Jeg har nå
hatt rasekaniner i 2 år
og er med i Askim Kaf.
Jeg ønsket meg et par
Dvergvedder, og så
kjøpte jeg hu og hann
i fargen viltgrå av Kari
Jørgenrud. Og så fikk
de to 4 unger og ungene ble bra. I fjor var
jeg med på noen utstillinger, og det er kjempemoro.
Jeg synes også det er
moro å holde på med
kaninhopping, men
jeg venter litt med å
begynne å være med
på kaninhoppestevner.
Mammaen min Anne
er også kaninoppdretter, hun har Alaska.
Jeg synes det er gøy
og er med mamma når
hun holder på med
kaninene sine. Jeg hjelper henne med å gi
mat og rengjøre burene. Jeg lærer mye av
mamma, hun er flink
og er nøye.
I år har jeg fått 2 kull
(dessverre døde en), så
jeg har nå 7 ungdyr.
Nå gleder jeg meg veldig til høsten og utstillingene begynner og
håper kaninene mine
gjør det bra.

Brev fra

Cecilie
som er 8 år
og bor på
Spydeberg

Hilsen Cecilie Brochs
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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Månedens junioroppdretter:

Åsa Elise Vegsundvåg, Eidsnes
TK har vært så heldige å få Åsa Elise til å fortelle om sine Dvergveddere
i kaninstallen på Eidsnes og oppdrettet på Hansgarden. Det er fint å få bekreftet
at nye kaninavlere mener det er gøy å kombinere hopping og kaninutstilling . . .
- Først må du fortelle litt om deg selv
HEI! - Jeg heter Åsa Elise Vegsundvåg, er
12 år, og bor på Eidsnes i Sula kommune
som ligger 2,5 mil utenfor Ålesund by.
Jeg er medlem i Møre og Romsdals kaninalslag og Vatne hoppegruppe.
- Og så noe om dine Dvergveddere
Kaninoppdrettet vårt heter Hansgarden,
og jeg driver oppdrettet sammen med
min mamma Solveig. Vi har 4 varianter
i Dvergvedder: Viltgrå og kappetegnede
viltgrå som jeg er eier av, og madagaskar
og kappetegnede madagaskar som eies
av mamma.
Før vi begynte med utstillingskaniner,
hadde vi mange typer kaniner og leverte
kaninunger til en dyrebutikk, men så leste
vi i avisa om Bjarne Øygard og jentene
hans som hoppet med kaniner, så vi fikk
komme på besøk og se hvordan de hadde
det og hvordan de holdt på å hoppe med
sine kaniner. Så fikk jeg noen gode råd
og begynte å lage meg mine egne hinder
av vedstokker og alt jeg kunne bruke.
Man trenger ikke ferdiglagde hinder for
å begynne og trene kaninene til å hoppe.

er Hansgardens Simon, som er kappetegnet viltgrå, og er den kaninen jeg er mest
glad i og liker å kose med. Han er også
bra på hoppebanen.
Flåhackebackens Emil er vel den kaninen
som er den beste hopperen i alle grener,
og målet er å få delta i NM i lengde i
Sarpsborg.

Her har vi Hansgardens Happy Boy, han har
fått 95 poeng på utstilling, og under ser dere
Happy Boy i hoppebanen, så jeg vil satse på
han i kombikonkurranser, forteller Åsa Elise

Jeg begynte med hopping for 3 år siden
og startet med min første hoppekanin i
konkurranse på vårutstillingen i Molde
2004 med Skogbakkens Jumbojet. Og det
ga mersmak, siden jeg fikk ”pinne” på
ham. Første gangen både for ham og
meg!! Sønnen til Skogbakkens Jumbojet
26
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Ellers så har jeg Hansgardens Happy Boy
(95 poeng) som jeg har tenkt å ha som
kombikanin. Målet mitt er å få ham til
champion i løpet av utstillingsåret slik at
jeg også får en NUCH. Så hopper jeg med
Skogslindens Birk som er madagaskar og
den eier mamma. Noen av kaninene hun
har er ekstra spretne så jeg får låne hennes av og til. Mamma er ikke tålmodig
nok til å hoppe
med kaniner, men
hun er en ivrig tilskuer.

- Dere har mange kaniner
og flere typer kaninbur
Ja - men jeg vet ikke helt hvor mange
kaniner vi har, det varierer litt, men jeg
har 5 faste hoppekaniner. Dersom jeg får
dem opp i klassene, finner jeg meg noen
nye å starte i lett klasse med igjen.
Oppdrettet vårt består av 42 burplasser,
og de fleste burene er bygget utendørs
bortsett fra 9 som
er plassert i en
utebod. Denne boden blir også benyttet til oppbevaring av kraftfôr og
- Trener hopping
høy.
et par dager i uka
Kaninene trives
Jeg prøver å trene
godt med å bo
med kaninene en
utendørs. Det er
eller to ganger i
bare vi som må
uken, men jeg har
kle oss etter vær
til nå vært alene
og vind.
om kaninhopping
Jeg har ikke bygi vårt område, så
get burene selv,
jeg trener aleine i
men mamma har
hagen. I vinter skal
bygget de første
vi prøve å få litt
burene våre.
fres i hoppegrupDette er Skogslindens Birk (en madagaskarpen vår, og vi har farget) og han er en spretten kar i hoppebanen - Kjell Arne hos
Bjørnsvebakkens
også fått noen nye
medlemmer som er interessert i å prøve kaninoppdrett er en ”handy man” og har
med hopping, slik at jeg håper vi kan bygget uteboden og de 12 burene som vi
få i gang noen konkurranser. Da blir det betegner som «blokken». Jeg har derimot
lettere for oss her på Sunnmøre å samle malt nesten alle burene innvendig, siden
”pinner”.
det er lettere for meg å krype inn i dem
enn det er for mamma.
- Og hester liker du også å stelle med
Jeg er også interessert i hester og har en - Dere varierer med forskjellig fôr, for
hest på fôr en eller to dager i uken. Da da mener dere vel at dyra trives best
kan jeg både ri og må ta alt stellet med Vi fôrer kaninene våres med kaninpellets
den hesten for dagen. Det er også gøy å ta fra Felleskjøpet. Ellers så bor vi svært
del i det som skjer i en stall, og det blir litt landlig til, slik at vi fôrer mye med det
flere folk å ha det gøy med enn når man vi finner i naturen, som; kvister, gress og
mater kaninene. Min aller største drøm er lyng. Mamma er glad i hagearbeid, slik at
hun planter mye som kaninene kan ha
å få min egen hest.
Tidsskrift for Kaninavl - 7-2005
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nytte av på høsten. - Om
vinteren bruker vi einer
som et godt tilskudd.
Kaninene gnager både
av barken og spiser nålene uten at det ser ut
som de stikker seg.

Her ser vi de fleste av kaninbura på Hansgarden, som er
plassert fint og idyllisk i den landlige og store hagen.
Åsa Elise mener kaninene trives godt med å ha slike utebur.
Under ses den nyeste burseksjonen, som de kaller «blokken»

- Du er interessert
i utstilling og avl
Ja-da, når jeg avler tenker
jeg mest på å få gode utstillingskaniner, men siden alle kaninene våre er
utstillingskaniner i bare
en rase, plukker jeg ut de
ungene som kan tenkes
å få bra med poeng. Av
disse igjen velger jeg ut
en kanin som viser hoppetalent eller som har en
28
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Her har vi en kar som kalles «Delicato»

Dette er «boden» hvor det er 9 burrom, samt
at her oppbevares fôr, høy og redskaper.
Under ses de 4 varianter som det avles med
på Hansgardens Kaninoppdrett

jeg hadde gruet meg noe veldig for jeg
kjente nesten ingen av hopperne. Ja, å så
var det veldig moro å vinne i lengde med
Flåhackebackens Emil på Tussahelg.
Når det gjelder utstillinger, er det ekstra
moro, fordi jeg slår alltid mamma med
noen poenger.
Ekstra moro var det på vårutstillingen i
Møre og Romsdal i år der jeg tok med
meg tre viltgrå hanner og alle fikk 95 p.
Mamma hadde med seg fire ganger så
mange kaniner, men hun fikk ikke 3x95p.

god hoppekanin som mor eller far. Jeg
har heller ikke lyst til å ha så mange
hoppekaniner. Jeg vil heller ha litt god
tid til de jeg har, men det blir nok 2 eller
3 nye hoppekaniner av årets ungdyr,
siden jeg har vært så heldig å få 3 viltgrå
unger etter Skogbakkens Junior. Så på
dette kullet velger jeg etter hoppetalenter. Når vi avler med kappetegning, må
vi også ta hensyn til hvordan kappen ser
ut, så det blir en del ting å tenke på.
- Har du noe gøyalt å fortelle til slutt
Det største jeg har opplevd på hoppebanen, var nok den første gangen jeg var
med på hoppekonkurransen med Skogbakkens Jumbojet og vi fikk 2.-plass, for
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Åsa Elise koser med Hansgardens Simon.
Til slutt vil Åsa Elise hilse til alle andre kaninvenner og håper å treffe nye venner på
kjekke utstillinger og hoppestevner til høsten
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 2. september 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 40
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 11
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 14
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.
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Indre Østland Kaninavlslag 36
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 64
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
62
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 52
Leder: Knut Nyeng, Sandvollanv. 511, tlf. 74156654, mob. 456 19 214
E-mail: knutjnyeng@hotmail.com
Nestl.: Odd E. Lundervold, 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
45
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
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Rogaland Kaninalslag
23
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 99
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 28
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 84
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
Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
74
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
19
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
Redaktør: Synnøve S. Løvås, e-post: synnove.lovaas@tele2.no
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com
Alaska og Havanna-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 og gårdsansvarlig: 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.- og ansvar konk.protokoller: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3,
7650 Verdal, e- mail: sunnivatusvik@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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