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Forord:
Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Skjer det noe? - Ja! . . .
Selv om høstmørket nå har «falt» over oss
så vil jeg si det skjer noe positivt og at en
da kan se for seg noen «lyse glimt». Jeg
tenker først og fremst på at nå er iallefall
en kontrakt underskrevet og en leieavtale
for hall til LU-2006 er i «boks». Pål-Eirik
Iversen kan fortelle at hans forening,Oslo
& Akershus, har inngått avtale med Leto-
Hallen på Dal i Eidsvoll. Det de mangler å
få på plass er avtaler med personer som
kan være med å hjelpe til for at LU-2006
skal komme «helt i mål». Noe mer om ut-
stillingen kan dere lese om i dette TK på
side 19, og flere informasjoner om arran-
gementet vil komme etter hvert.
En annen positiv melding kommer fra
Trøndelagen, hvor de i deres utstillings-
referat på side 12 og 13, kan meddele at
antall kaniner på deres sommerutstilling
gjorde et kraftig hopp oppover: 233 kata-
lognummer i august er meget bra. Dess-
verre gikk det i negativ retning med Tøns-
berg, som arrangerte utstilling samme au-
gusthelga - med kun 31 katalognummer.
Jeg var inne på dette med antall kaniner
på utstillinger i forrige forord, og håper
selvsagt at trenden som nå viste seg i
Trøndelagen fortsetter i den retning for
alle arrangører, slik at forhåpentligvis det
som skjedde i Tønsberg var et engangstil-
felle. Dette og forrige TK viser ut fra an-
nonsene at foreningenes ivrige ildsjeler
står på for å stelle i stand utstillinger . . .
- og når vår gjesteskribent, Thor Øivind,

nå kan fortelle oss at han snart har vært
rundt i halve Sogn for å vise fram kaniner,
så lever jeg i håpet om at laget i Sogn og
Fjordane klatrer opp til nye høyder med
hensyn til medlemstallet.
Kursstatistikken til Natur og Miljø viser
også at våre foreninger har våknet opp fra
dvalen når det gjelder å arrangere kurs.
Men nå må det legges til at det kunne vel
egentlig bare gå én vei, og det var opp-
over, for i 2003 står vi registrert med null
gjennomførte kurs. Nok en gang vil jeg
prøve å puffe på for å få dere til å gå i
gang med kursvirksomhet. La medlems-
møtene få innhold og tema med et kurs-
opplegg. For å få tilskudd må dere være
minimum 5 personer (alle over 14 år) på
hvert kurs. Ta f.eks. kurset «Kaninopp-
drett» (studieplan 4189 / 12 kurstimer),
dette er et perfekt kurs å gjennomføre på
medlemsmøtene.Gå inn på nettsidene til:
www.naturogmiljo.no
finn fram til studieplanen der, og så tror
jeg nokså sikkert at dere vil være enig
med meg. Er det noe som er uklart, kan
jeg hjelpe til på telefonen, eller send meg
en mail. NB! - jeg nå fått ny e-post adr.:
bjorn.egeland2@lyse.net
Til slutt noen påminnelser: Skal du delta
på et arrangement, vær nøye med å over-
hold de oppsatte datofrister for påmel-
ding og betaling - det er til stor hjelp for
arrangøren! Så må jeg faktisk si fra om at
vi nærmer oss jul! - skal det være en jule-
hilsen i TK i år da?  Ha en riktig god høst!

Tidsskrift for Kaninavl - 8-2005
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

AArriilldd  NNeettllaanndd,,  RRooggaallaanndd  KKaall..

Like utenfor
Stavanger, i
sørlig ret-
ning, ligger
en bydel
med navn
Hinna. Her
finner vi en
stor, pen
kaninstall
og en ivrig
Hermelin-
oppdretter
som kan
fremvise
oss rasen i
hele 7 vari-
anter
Tekst/fotos:
Bjørn E.

Når startet du med kaniner?
Vel, blandingskaniner i mange farger og
størrelser var det jeg hadde i «guttadag-
ene»,og så var jeg borti litt Fransk Vedder,
men organisert kaninhold ble jeg ikke
med på før i midten på 90-tallet, forteller
Arild. Men før den tid fulgte jeg med
på hva som rørte seg i det lokale kanin-
miljøet og var innom for å kikke når det
var utstillinger i distriktet. Særlig gøy var
det å gå på landsutstillinger. Da var det jo
straks flere raser å studere, og ikke minst
farger og tegninger. De lokale utstilling-
ene inneholdt mye Hvit Land, men som
jo i dag nesten er blitt en sjeldenhet.

Så ble det Hermelin hotot
Jeg var innom LU-91 og LU-93, hvor jeg
fikk se Hermelin hotot. Fikk siden sporet Her har vi den «nye» variant - «Otter»
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opp et par hotot her i distriktet som jeg
kjøpte, men disse avlet ikke noe bra, det
kom ut mye «løye». Jeg kjørte så til Karl-
stad, hvor det skulle finnes bra Hermelin
hotot hos Kai Rasmussen, så det er derfra
min grunnstamme ble avlet fram.
På denne turen fikk jeg også sett flere
andre varianter jeg kunne tenkt meg og
tok med hjem Hermelin chinchilla. Siden
er det gjort en del importer, men det
kommer jo av at det her skal tilføres nytt
blod til 7 forskjellige varianter - så en kan
vel si dyra her er en internasjonal forsam-
ling. Men det jeg vil legge til i den forbin-
delse, er at de aller fleste importerte dyr
ikke er grunnlag for suksess.Disse skal til-
passes din stamme og selvsagt den nor-

diske kaninstandard. De beste dyr i Eng-
land og Holland går nok best å bruke inn
på våre typer,eksempelvis er de tyske dyr
ofte for grove, og det gjelder både i stør-
relse og pelskvalitet. Forresten, sier Arild,
når det gjelder idealvekten og den skala
vi har i nordisk standard, så mener jeg
den burde vært «justert i begge ender».
Altså - en Hermelin som veier mellom 0,9
og opp til 1,2 kg skulle fått 5 poeng.

Men hvorfor så mange varianter?
Ja, det er jo blitt ganske mange nå, det er
vanskelig,men også spennende,og når en
går i gang med disse utfordringene så er
det jo også mye annet som følger med.Da
tenker vi selvsagt på at dette krever en

Fire Hermelin-
varianter har
stilt seg opp
for fotografen,
og her ser vi:
Svart, otter,
chinchilla og
white i zobel
brun. I alle dis-
se variantene
var det flere
ungdyr som
«ventet på å
komme i pels».
Denne pelsfel-
lingen er ikke
til å bli klok på,
sier Arild. De
feller til for-
skjellige tider,
og selv de som
kommer fra det
samme kull kan
ha flere ukers
forskjell på fel-
lingsperioden.

- og her har vi
tre andre vari-
anter: White i
svart, hollender
(som er den
største utford-
ring) og hotot.
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del med burplasser - og Arild nikker. Som
du kan se så har jeg nå i år bygget ut stal-
len - enda mer. Det startet med noen bur
i hagens redskapshus. Nå er det blitt 48
bur inne i den bua, samt at siste bygge-
prosjekt ble en forlengelse av taket, hvor
det ble 36 burplasser under dette taket,
- men nå tror jeg det er nok bur, sier Arild.
Jeg har huene og ungene inne, mens alle
hannene står ute, eller kanskje vi skal
kalle det for en «rabbit-port».

Og du må vel ta fram en del kull?
Ja, jeg begynner min planlegging og avls-
sesong hvert år like over nyttår. Det er da
selvsagt de «gamle» avlsdyra det startes
opp med, og senere, etter at LU er ferdig
kommer de nye inn. I 2004 tok jeg fram
nær 80 kull, mens jeg i år har «begrenset»
det til 62 kull. Men hvert kull er ikke så
store da, det varierer fra 1 til 6 unger. I
flere av kulla er det ikke alltid det er noe
brukbart heller. Det er hollendertegning-
en som er mest krevende og i år har jeg
kun fått fram én som jeg er fornøyd med.
Ellers har jeg i år tatt fram mer svarte enn
før, samt at jeg også har satset en del på
den nye godkjente varianten «Otter». Den
er meget interessant og skal bli spennen-
de å se hvordan det går framover. Blir vi
fler oppdrettere innen variantene blir det
også mer interessant og spennende, samt
at vi kan utveksle erfaringer, sier Arild.

Hva med rasepreget på Hermelin?
Når jeg avler med disse variantene må jeg
rette mye av utfordringen mot tegning og
farge, men utenom er jeg veldig opptatt
av at dyra skal ha det rette Hermelinpreg.
Jeg startet med å lese standarden så godt
som mulig, for å se om oppfattelsen stem-
mer med det som kommer på bedømmel-
seskortet. I standarden står det tydelig at:
Hermelin er en rase med sin egen profil.

Varianten hotot har vært lengst i stallen, og
dermed også mest erfaring med denne

(er det noen som vil vite mer eller har spørs-
mål om avl med hotot, så kontakt Arild).

Under: Med mange dyr er det selvsagt en del
arbeid med å lære dem å sitte på «bordet»
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I den profilen er medregnet både kropps-
form og type, hvor de korte ører frem-
hever det kulerunde hodet. Kroppen skal
være kort og kompakt, med en jevn buet
rygglinje, og frambeina kraftige og korte.
Langstrakt kropp og lange frambein, er
i standarden satt under; vanlige feil som
medfører poengfradrag . . . - men det er
vel sjeldent en ser det brukes som trekk-
grunnlag, men en ser presentasjoner som
er høyreiste, og dermed langstrakt kropp
med lange frambein. Så godt som mulig
prøver jeg i mitt avlsarbeid å kun bruke
dyr som presenterer seg på en «kompakt»
måte og at de selvsagt oppfører seg rolig.

Hvordan tar du det daglige stell?
Kaninpellets og rent vann inngår i den
daglige fôringsrunden. I tillegg gis det
noe høy, og angående høyet er jeg veldig
kresen. Der bruker jeg kun førsteklasses
grønt og fint låvetørka timoteihøy. I de to
siste år har jeg også begynt å bruke opp-
kuttet halm som bunnstrø, og det har jeg
gode erfaringer med. I buret legges først

inn et lag med spon og oppå dette et lag
med halm. Denne halmen holder dyra i
aktivitet, de graver å «knaser» og trivselen
ser ut til å være på topp. Jeg bruker svært
lite grønt til dem, selv om det er en del
å ta rett fra hagen her. Det har også sin
årsak i at det er få av dyra som er begeis-
tret når de får grønt inn i buret, noen
spiser, mens andre bare «snuser» på løve-
tannbladene. Om vinteren får de noe gul-
rot som jeg henter på et grønnsakslager,
og dette er jo fint trivselfôr og skal også
være bra for å få huene paringsvillige.
- Når huene venter kull, setter jeg alltid
inn reirkasse - det mener jeg er mer etter
«naturen», for da har de en «hule» å krype
inn i for å lage til reir. De aller fleste hu-
ene bygger fine reir inne i kassen og de er
som oftest flinke til å stelle med ungene.
Nå ser Arild fram til å komme i gang med
en ny utstillingssesong, hvor første store
prøve blir LUU-05 i Sarpsborg. Om han
«slår» sin beste plassering fra LUU-98, da
det ble en 5.-plass med varianten white,
blir jo da spennende å se. -  Lykke til.

Selv om
jeg er
dverg-
avler så
må jeg få
si at jeg
ikke liker
trenden
med at
de større
raser
forsvin-
ner mer
og mer
fra våre
utstil-
linger.
Det bes-
te er at
vi kan
vise
fram
flest mu-
lig raser
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««EEiinn  ooppppddrreettttaarrss  ddaaggbbookk»»
Gjesteskribent:

Thor Øivind Larsen

Da var høsten
kommet til landet
men her har vi hatt de
første høststormer for
lenge siden. Ikke så
kjekt når det er nok-
så trangt om plassen
nede i kjelleren, så her
er det da bare å være
kreativ når vinden blå-
ser på sitt verste.
Jeg har nå skilt dyra av
etter kjønn til å begyn-
ne med, og merket alle
i den forbindelsen.
Alle stambokblad har
jeg oppdatert, slik at
de stemmer med de
kombinasjoner jeg har
valgt å bruke til årets
avl. Valga var ikke van-
skelig, da det bare var
en hann som ikke var
i slekt med de dyra
som sto i stallen fra før.
Nå gjenstår det å se om
den nye hannen min
har gitt gode avkom.
Et par med Liten Tysk
Vedder som jeg hadde
fra før, ble også brukt i
år igjen, selv om dette
paret ikke ga mer enn
to dyr over 94 - men 3
dyr fikk 38 i kropp, så
jeg tror det var litt å
bygge videre på.

Tidsskrift for Kaninavl - 8-2005

Kosestund med kaninane; Birgitte, Aurora og Sunniva, har tatt
plass på benken plassert ved kaninburet utfor sjukeheimen

Høststorm sett frå vinduet i stua.
- Flott med litt vær - og vær har vi mye av her i nordlige vest
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Kaninutstillinger 
Får håpe sesongens utstillinger kan gi
meg et godt svar på kor jeg nå står og
hvem det skal satses på til neste sesong.
Høstplanane mine til nå, er å delta på to
utstillinger - og så går jeg å lurer på (som
kanskje flere med meg); «Hvor og hva
med LU 2006?» - Kan jo hende svaret
kommer snart, men jeg stiller nå spørs-
målet allikevel.
Vår eigen lokalutstillingen i Førde, 21.-23.
oktober blir et «must», da jeg skal ta meg
av innmeldinger og de datagreiene som
skjer der. - Tenker litt på datadømming
(direkte på PC’en), men kommer nok til
å skrive ut alle lister og dommerkort før
utstillingen, for å være på den sikre siden.
LUU i november i Sarpsborg, er også
«plotta inn» som ein sikker utstilling.
Kona sin arbeids-turnus klaffer bra, og
jo tidligere datoen for LU-2006 kommer,

jo enklere er det å finne løsning for å
komme seg av gårde også til denne.

Høsten er også tid for marknader
og festivaler her i distriktet. Det har der-
for vært naturlig for oss i laget å stille med
dyr slik at barn og voksne fikk se at det
finns mer enn dvergkaniner her i landet.
Det var flere med undrande blikk som
fekk sjå kaniner av størrelse som Stor
Sølv og Blå Wiener. Den minste kaninen
var Hermelin (selvsagt) og det var denne
størrelsen folk flest kunne kjenne igjen.
Det vart sett opp ein publikumspris til
den kaninen som besøkende syntes var
finest. En Løvehode og en Hermelin var
de som fekk flest stemmer, og begge var
kvite med blå øyne. Ideen til å ha ein slik
pris, var det ikke vi «gubber» i laget som
kom på, men ei dame som var koordina-
tor for marknaden.

Gaularmarknaden: - Gymsalen kor laget vårt hadde stand. Her fekk vi vist fram nokre kaninar
i utstillingsbur og kosekaninar som dei kunne gå inn å hilse på. Informasjon og TK var lagt ut

på bordet for dei interesserte. Det er Steinar Åse som har eit blikk på «klappe-kaninana»
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Denne Gaularmarknaden er ei årlig hen-
ding, men å ha utstilling samtidig tror jeg
kan være vanskelig, da dette normalt er
ei tid med mye pelsfelling.
En hoppekonkurranse kunne vært aktu-
elt, om en satte seg ned og planla dette
litt bedre. Her som i Selje, hadde eg med
ein hoppekanin, men då dette varte over
to dager, valgte jeg til slutt å bare kjøre
videosnutt om hopping på PC som stod
på sida av noen hinder (dette var ein god
løsning). Jeg får vel fri til Bergen om å ha
hoppekonkurranse til neste år på denne
marknaden, det er jo «bare» 2,5 timer å
kjøre + en ferje, og er om lag samme dis-
tanse som fra Selje.

Angorakaninen har gitt oss 2 klipp (noe
til spinning og ein god del til toving).
Som eg skreiv i føre nummer kom eg i
kontakt med ei som spinner ull fra vill-
sau. Ho var ikke vanskelig å be, og siden
kona ikke har fått lært seg kunsten enda
ga vi ulla til ho som takk for hjelpa. Hus-
flidlaget fekk ulla som var tenkt til toving.
Nå har jeg hverken ull eller Angorakanin,

fordi den fikk problem med den ene bak-
foten sin.Vet ikke hva som gjorde dette,
men har mistanke om at hu har ødelagt
den på noen kvister og greiner som jeg
hadde inn i buret som litt gnagekvess. Nå
får jeg tenke meg godt om før eg skaffer
flere angora-kaniner, for kona går og får
faglig påfyll så hun har ikke fått tid til å
lære seg å bruke ulla. Når du bare har ett
dyr, er det selvsagt begrensa kor mye ull
du får til å spinne og tove med også. Kan
vel ikke skylle alt på kona,det er jo ingen-
ting i veien for at jeg lærer meg å spinne
og tove heller.Til nå har eg tenkt at bygda
har nok å snakke om når det gjelder å
avle på noe så mandig som kaniner, og at
jeg atpåtil har engasjert meg for å få til
kaninhoping . . .
Når det gjelder hopping her i distriktet
har jeg ikke kommet lengre enn det jeg
var ved forrige dagbok-utgave til bladet.
Lappene som har vært i butikker i kom-
munen er det kommet inn ei med interes-
se for å være med - det var ei av jentene
jeg fikk hjelp av på selve aktivitetsdagen
i parken på Selje. Nå er det bare å prøve

Klappedyra vi hadde med på Gaularmarknaden (ja, det er løvehode frå heimen min, dei er godt
vant til unger som går over grinda for å klappe).Til h.: Første kaninungen eg fekk av løvehode,

dette er heimens maskot, og går mye fritt  - her litt egling på stakkaren som må stå i bur.



11Tidsskrift for Kaninavl - 8-2005

å få markedsført seg litt mer.Har hørt ryk-
ter om at det er ei dame i Florø som også
beveger litt på seg når det gjelder kanin-
hopping.Så klarer ikke jeg det så er det et
håp til. Den ene som har meldt seg på
skal jeg nå prøve å holde interessert i kan-
inhopping.Det kan jo hende at flere kom-
mer etter,når de ser at det er noen få som
tørr å delta i denne nye sporten.Hun som
har meldt seg ønsker Dvergvedder som
hun kan trene opp selv (og med snekker i
familien så det kan nå være håp for å få
bygget noen hinder av en mann som vet
hva en vater er for noe.

Frakt og kjøp av kaniner
Ved planlegging med innkjøp av nye dyr,
spesielt her i distriktet, kan det være nød-
vendig å nytte kjente og «ukjente» for å
frakte dem heilt fram. Selv har jeg til nå
ved flere anledninger vært ett ledd i slik
transportering og dette er ei grei måte å
få frakta dyr på, samtidig som du blir
kjent med nye folk. I disse dager er det
ikke lenger så lett å få fraktet dyr på an-
dre måter.Dette kommer vel av at mindre
seriøse mottakere ikke møter opp for å
hente dyret som blir transportert. Dette
er i hvertfall ett argument jeg er møtt

med når det gjelder forespørsel om trans-
port av dyr. Kjedelig å høre at slikt kan
skje, men trur ikke dette gjelder oss med-
lemmer som prøver å få fatt i nytt blod el-
ler en helt ny rase i vår avl. På den andre
siden kan vi være trygge at det er ansvars-
beviste personer som er med å forflytte
dyr fra en eier til en annen. Spesielt viktig
er dette dersom dyr viser symptom som
vi som oppdrettere kjenner til. Eller det
tas kontakt med dyrlege som muligens
kan hjelpe dersom vi ikke vet hva som
feiler kaninen. Alle ekstraordinære utgif-
ter bør sender og mottaker ta seg av,og er
en del av risikoen vi må ta for å få fraktet
kaninene våre. Det beste kan nok være å
handle direkte, men siden landet vårt er
som det er, kan denne avtaleløsningen
være til stor hjelp.
Då takker eg for denne gong med et par
haustbilder frå Selje (tatt frå stalldøra), og
går det som eg trur,blir dette blad lest før
LUU-05 i Sarpsborg, kor eg kanskje treff
nokon av leserane. - Til alle som skal på
utstilling før dette, ønsker eg lykke til.
Husk det viktigste er ikke alltid sløyfer og
premier, men det sosiale som er å finne
i de fleste lag i kaninverdenen.

Ha en god sesong - hilsen Thor Øivind
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Bygdedager i Orkdal
Trøndelagen KAF arrangerte siste helga i
august utstilling med hopping under
bygdedagene i Orkdal Travpark.Etter eget
ønske hadde vi i år fått avsatt ”låven” til
arrangement for kaniner. Dette fungerte
veldig bra, så vi var fornøyd med publi-
kumsbesøket. Det ble også flere kaniner
enn forventet, vi kom opp i 233 kat.nr.
fordelt på 26 raser. Dommere var: Per Egil
Hagen (overdommer), Marianne Myki og
Thormod Saue. Kvaliteten på dyra kan en
si var «variabel», for så tidlig på året er det
naturlig at pelskvaliteten ikke er på topp,
men det var også de som hadde ”kommet
i pels”. Men som nevnt, det er like så vik-
tig å få vist frem vår hobby for et bredt
publikum på slike bygdedager,enn å opp-
nå de «store poeng» på kaninene.
Midt-Norsk Mesterskap i kaninhopping
gikk også av stabelen med god deltakelse.
Orkdal Kaninhoppelag var arrangør og
dette er et årlig arrangement som rullerer
mellom klubbene i Midt-Norge. Alle gre-
ner var inkludert, i tillegg til figur i kombi-
konkurransen. Oppslutningen var meget
bra, med 30 påmeldte førere, som kom
fra Møre i sør til Nord-Trøndelag i nord.
Noen feilpåmeldinger var det, men arran-
gementet gikk «nesten knirkfritt».

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 90. Fransk
Vedder: Per Kløvstad 94. Beveren: Sverre Grandetrø 94.
New Zealand Red: May Gabrielsen 89. Trønder: Njell
Kulbrandstad 92. Angora: Monica Moen 94. Rex: Monica
A. Berdal 93. Bourgogne: Britt Marie Rasdal. 93,5. Hvit
Land: Irene Gunnes 93,5. Belgisk Hare: Anne Lise/Kåre
Tvedt 93. Thyringer: Njell Kulbrandstad 95. White: Anne
Lise/Kåre Tvedt 95. Deilenaar: Alf Gunnes 94. Engelsk
Schecke: Stig Eivind Meisal 94. Hollender: Stig Eivind
Meisal 95. Perle Ekorn: Elin Wuttudal 94. Sachsengold:
Monica Moen 92,5 Liten Sølv: Anne Karin Hustad 94.
Tan: Alf Gunnes 95. Russer: Hilde Elin Vestnes 92.
Dvergvedder: Ina Halsen 93,5. Dverghare: Håkon/Ole A.
Opphaug 96. Hermelin: Tore Bjørnar Juberg 95.
Resultater Klasse A Voksne dyr:
1. Håkon+Ole A. Opphaug, Trønd., Dverghare hvit r.ø. 96
2. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin hvit rødøyet 283,5
3. Inger Arnesen, Trønd., Hermelin viltgrå 280,5
4. Magnus Blengsli, Trønd., Tan svart        280
5. Rita Hoem, Møre&Romsdal, Hermelin gulrød  94,5

6. Elin Wuttudal, Trønd., Perle Ekorn  279,5
7. Alf Gunnes,  Trønd., Deilenaar 279
8. Anne Karin Hustad, Møre&R., Liten Sølv svart 94
9. Njell Kulbrandstad, Trønd., Thyringer  94
10. Erling Killingberg, Trønd., Tan svart   94
11. Sverre Grandetrø, Trønd., Beveren blå 94
12. Monica Moen, Møre&R., Angora hvit rødøyet 94
13. Ingun Gilde, Nord-Tr., Bourgogne   277,5
14. Stig Eivind Meisal, Møre, Engelsk Schecke blå 93,5
15. Ina Halsen, Trønd, Dvergvedder viltgrå 93,5
16. Kari Margrete Gunnes, Trønd., Hollender    93,5
17. Anne Karin Hustad, Møre, Hermelin hvit r.ø. 93,5
18. Jan Magne Lien, Møre&Romsd., Tan svart  93,5
19. Kristine Elda, Trønd., Dverghare hvit r.ø. 93
20. Harald Vingen, Nord-Tr., Rex castor        93
21. Rita Hoem, Møre&R., Hermelin zobel blå 93
22. Rita Hoem, Møre&R., Hermelin russer svart 93
23. Mari Gynnild, Trønd., Hollender japaner 93
24. Terje Grandetrø, Trønd., Thyringer  93
25. Monica Moen, Møre&R., Hermelin viltgrå 93

Vinner av klasse B ungdyr: Jan Magne Lien 

Ole A. Opphaug tar en sekk kaninpellets fra
Felleskjøpet til premie som vinner av kl. A.
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Resultater Klasse B Ungdyr:
1. Jan Magne Lien, Møre&Romsdal, Tan svart 284
2. Snorre Jacobsen, Dir., Tan svart 283
3. Tore Bjørnar Juberg, Nord-Tr., Hermelin white 283
4. Anne Lise/Kåre Tvedt, Møre&R., White svart  282,5
5. Stig Eivind Meisal, Møre&R., Hollender   282,5
6. Njell Kulbrandstad, Trønd., Thyringer  282
7. Per Kløvstad, Nord-Tr., Fransk Vedder viltgrå   282
8. Alf Gunnes, Trønd., Tan  svart 95
9. Alf Gunnes., Trønd., Deilenaar 281,5
10. Snorre Jacobsen, Dir., Hermelin white   94,5
11. Britt Marie Rasdal, Nord-Tr., Bourgogne 279,5
12. Stig Eivind Meisal, Møre, Engelsk Schecke blå   94
13. Sverre Grandetrø, Trønd., Hermelin hvit r.ø. 94
14. Monica Moen, Møre&Romsdal, Hermelin viltgrå   94
15. Terje Grandetrø, Trønd., Thyringer    278,5
16. Arve Lilleøen, Trønd., Liten Sølv svart  278,5
17. Irene Gunnes, Trønd.,  Hvit Land  278
18. Rita Hoem, Møre&Romsd., Hermelin zobel brun 276
19. Monica A. Berdal, Trønd., Rex dalmatiner blå   93
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1. Monica Moen, Møre&Romsdal, Hermelin viltgrå   93,5
2. Frank André Juberg, Nord-Tr., Hollender viltgrå     93
3. Ina Halsen, Trønd., Dvergvedder hvit rødøyd         93
4. Barbro Halvorsen, Trønd., Dvergvedder hvit blåøyd 93
5. Sandra Halvorsen, Trønd., Hermelin hotot 93
6. Dagny Rognhaug, Nord-Tr., Bourgogne 93
7. Kristin Harmens Berg, Trønd., FranskVedder viltgrå 93
8. Monica Moen, Møre&Romsdal, Russer 93
Resultater Klasse D Hunn med kull:
1. Kari Margrete Gunnes, Trønd., Hollender svart    95
2: Mari Gynnild, Trønd., Hollender japaner 95
3. Regine B. Mork, Møre&R., Hermelin white 94,5
4. Rita Hoem, Møre&Romsdal, Hermelin zobel brun   93
Vandrepremier:
Beste ungdyr: Stig Eivind Meisal, Møre, Hollender 95
Vinner kl A: H.+O. A. Opphaug, Trønd., Dverghare 96
KANINHOPPING: Kroket Lett, 48 starter (10 pinner):
1. Åshild Berdal - Uno Superior (OKHL) 0+0
2. Elin Wuttudal – Rønningans Kheled-Zaram  0+0
3. Håkon Opphaug – Stjerne (OKHL) 0+0
4. Unni Krangsås – Imagine the Ability to Stand Still 1+0
5. Åshild Berdal – Stephen King`s Rose Red  1+0
6. Malin Ø. Grefstad – Spotniks Rennegade (OKHL) 1+0
7. Turid Lien – Liagardens Quack Quack (Frei HG) 1+0
8. Guro Bromstad – Vannkantens Cherries in Bloom 1+0
9. Elin Wuttudal – Wuttudalens Black Boy (OKHL) 0+1
10. Monica Berdal – Smybakken’s Draco Malfoy 1+0
Kroket Middels, 15 starter (3 pinner):
1. Elin Wuttudal – Kroas Uno (OKHL) 1+0
2. Lillian Hafsmo – Turbo Nusse (OKHL) 2+0
3. Mari Gynnild – Brightnings Surprising Power  2+0

Kroket Vanskelig, 6 starter:
1. Monica Berdal – Gigi D`agostino (OKHL) 7+1
Kroket elite, 4 starter:
1. Mari Gynnild - Dragsjøens CH. Golden Angel   1+3
Kroket Veteran, 4 starter:
1. Monica Berdal – Spott of Ringo (OKHL) 2+2
Rett Lett, 41 starter (9 pinner):
1. Ingjerd Lien – Liagardens Odin (Frei HG) 0+0
2. Mari Gynnild – Smybakkens Jack Sparrow  0+0
3. Malin Boholm – Funny (NTHG) 0+1
4. Ingunn Bromstad – Vannk.Blueberries in Bloom  0+1
5. Marianne Grindhagen – Smybakk.CruellaDeVille 1+0
6. Guro Bromstad – Vannkantens Cherries in Bloom 1+0
7. Mari Gynnild – Smybakken`s Ash and Smoke  1+0
8. Ina Halsen – Maximas Unique Talent (TLHK) 0+1
9. Bente Gaarden – Kroas Derdevil (OKHL) 1+1
Rett Middels, 25 starter (5 pinner):
1. Åshild Berdal – Uno Superior (OKHL)  0+0
2. Marit S. Wuttudal – Kroas Obelix (OKHL)  0+0
3. Mari Gynnild – Brightenings Surprising Power  1+0
4. Elin Wuttudal – Kroas Uno (OKHL)   0+1
5. Monica Berdal – Spotnik’s Trailblazer (OKHL) 1+0
Rett Vanskelig, 9 starter, (2 pinner):
1. Ina Halsen – Liagardens Casper (TLHK) 0+0
Rett Elite, 4 starter:
1. Mari Gynnild – Dragsjøens CH. Golden Angel 3+1
Rett Veteran, 4 starter:
1. Monica Berdal – Spott of Ringo (OKHL) 0+1
Poenghopp, 29 starter:
1. Monica Tordhol – Liagardens Samina av Gullit (Frei)
2. Mari Gynnild – Dragsjøens CH. Golden Angel (OKHL)
3. Monica Berdal – Spott of Ringo (OKHL)
4. Bente Gaarden – Idefix (OKHL)
5. Elin Wuttudal – Wuttudal. Madame Quick av Trampe
6. Monica Berdal – Gigi D`agostino (OKHL)
7. Lillian Hafsmo – Turbo Nusse (OKHL)
Lengde åpen ikke Elite, 17 starter:
1. Monica Tordhol – Liag. Samina av Gullit (Frei) 140 cm
2. Åshild Berdal – Uno Superior (OKHL) 140 cm
3. Turid Lien – Liagardens Pontius (Frei HG) 140 cm
Høyde ikke Elite, 12 starter:
1. Britt W. Bjerkelund – Danny Boy (Frei HG) 55 cm
2. Ina Halsen – Liagardens Casper (TLHK) 55 cm
Høyde Elite, 3 starter:
1. Mari Gynnild – Dragsjøens CH. Golden Angel  70 cm
Beste kanin sammenlagt i 4 øvelser:
Åshild Berdal – Uno Superior (OKHL)
Kombi sammenlagt, 7 stk. (utstilling/hopping):
1. Ina Halsen – Maximas Just Know It 93,5 p - 1 i hopp
2. Monica Tordhol – nuchTjodal.Irk.BlueChicago 93p - 4 
3. Mari Gynnild – nuch Crazy Little Devil 92,5p - 5 i hopp

Marit Wuttudal deler ut sammenlagt-v.p. til
Åshild Berdal, som vinner med Uno Superior
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Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 9.-11. des. ’05
Utstilling: Åpen i klassene A voksne dyr - B ungdyr

Innmelding: På skjema/lister, husk å påfør vekt og reg.nr.!
sendes: Harald Frorud, Elgv. 13, 1816 Skiptvet (tlf. 69809779)

harald.frorud@skiptvet.kommune.no  må være ihende innen 28.11.05

Innmeldingsavgift: kr 45,-  pr kanin, betales til Kjell Jørgenrud
ved innsetting av dyra, fredag 9. desember mellom kl 18 - 21.
Premieutdeling: Vandrepokaler kl 14.00 - klasse A+B kl 15.00

Kaninhopping: Søndag 11. des. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen i.e.
og Lengde elite. Startavgift: kr. 20,- pr. start. Påmeldings-
frist: 5.12. - til: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim
(tlf. 69885508)  E-post: linn.andresen@ihlen.homelinux.org

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til

Hovedutstillinga 2005
Folkets Hus, Melhus,18.-20. nov.

Utstillingen er åpen for medlemmer innen NKF
og omfatter klassene: A - B - D - E - M + kaninhopp
Innmelding: på lister/skjema, husk å fyll ut alt: Medlemsnr., farge,

vekt, reg.nr., osv. og sendes innen 9. nov. til: Sverre Grandetrø,
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger eller e-post: asbjgr@online.no

Innmeldingsavgift: kr 50,- pr ktl.nr + kr 10 i kl E, sendes til:
Trøndelagen Kaf., 7300 Orkanger - bruk kontonr.: 4270 13 59520.

Kaninhopping: Lørdag: KL, KV, KE, Kvet. Søndag: KM, H å elite og
HE å elite. Påmelding sendes Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger, eller

på e-post: havrevei@online.no innen 9. nov. Kr 20,- pr start bet. før start.
Innlevering av dyr, fredag 18.11., fra kl 18 til 21. eller etter avtale. Vi fôrer med
høy og vann, husk opphengbare vannkopper! Midt-norsk lagkonkurranse inn-

går. - Overnatting: Kvål Gjesteheim, 7228 Kvål, tlf. 72 85 21 20 /  72 85 25 21
Det blir hyggesamvær lørdag kveld, husk å meld deg på snarest! Ev. spørsmål:
Utstilling: Sverre, tlf. 72 48 13 63 / 920 69 737 -  Hopping: Marit, tlf. 72 48 81 59

Velkommen til Melhus! - Hilsen Trøndelagen Kaf.
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Landsutstillingen omfatter:

Klasse B ungdyr og klasse K produkter.
I tillegg klasse C1.0H ”Hannekamp” voksne
hanner + egen klasse C1.0J for Juniorer

Innmelding på lister:

Til: Kent Rune Eriksen, Finstadveien 100,
1708 Sarpsborg - NB: senest 22.10.05
E-post: kreriksen@norgesbuss.no

Innmeldingsavgift:

Avgift kr 55,- pr dyr/katalognr. settes inn på
kontonr.: 1090 18 59715   v/Jon Arneberg,
Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
senest 22.10.05. NB: Merk innbetalingen
med antall ktl.nr. + husk navn på utstiller!

Innlevering av kaniner:

Fredag 4. november fra kl. 17.30 til kl. 21.00.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannskåler/kopper.

Åpningstider:

Åpent for publikum lørdag kl 10.00 - 17.00,
og søndag fra kl 10.00, med premieutdeling
kl. 14.00. Premieutdeling hopping kl. 13.00.

Premiering:

Ordinær premiering i klassene B, K og C1.0.
Sløyfe til Best in show, beste kanin i hver
rase, + beste hanne og beste hoe i klasse B,
og beste hanne i klasse C1.0 ”hannekamp”.

Innmelding Kaninhopping:

Til: Christine Ringstad, Skogstrandveien 56,
1615 Fredrikstad  - NB: senest 22.10.05.
E-post: ciccaringstad@hotmail.com

Innmeldingsavgift Kaninhopping:

Kr 50,- pr start betales senest 22.10.05 inn
til kontonr.: 1090 18 59715  v/Jon Arneberg,
Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen.
NB: Merk innbetalingen med antall starter +
husk navn på fører!

Kaninhopping:

Lørdag: NM lengde elite
(inngangslengde 120 cm)
Lørdag og søndag:
NM rett bane elite og veteran rett bane
Start-tider: Lørdag kl. 10.00. Søndag kl. 9.30

Overnatting:

Quality Hotell & Resort Sarpsborg
Telefon: 69 10 15 00.
Priser pr pers pr døgn: Enkeltrom kr 790,-
dobbeltrom kr 495,- (barn i ekstraseng
kr 180,-). Alle priser er inkl. frokost og fri
adgang til badeland. Husk å bruke booking-
kode: 5HP Kaninutstilling.

Underholdning på Quality Hotell:

Premiereshow på årets «Julerevy», lørdag
5.11., kl 21.00. Pris: kr. 550,- pr pers som
inkl. show og tre-retters middag. Dersom det
blir mange påmeldte ”kaninfolk” som har
med barn, vil hotellet ta i bruk et rom for
disse, med TV/video osv., slik at barna kan
samles der. Påmelding direkte til Quality.

For mer info og opplysninger:

Kent Rune: tlf. 91 60 57 57
Petter: tlf. 91 62 78 25
Jon: tlf. 99 32 32 88
Christine: tlf. 95 83 64 89 (hopping)

LUU-2005
Sarpsborg Kaninavlsforening ønsker alle velkommen
til Landsutstilling for ungdyr og NM i kaninhopping

Tune Trav- og Ridesenter: 4.-6. november
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NKFs
leder
har
ordet .   .   .

Høsten er her for fullt
Høsten er her for fullt, noe som innebæ-
rer oppstarten på utstillingssesongen for
mange. Startskuddet går vel for de fleste
i forbindelse med LUU i Sarpsborg. Jeg
vil tro at vi også i denne sesongen vil se
mange gode dyr på utstillingene. Det er
jo alltid spennende som oppdretter å se
hvorledes resultatet av avlen av egne dyr
har vært.

Landsutstillinger
Denne høsten er det Sarpsborg KAF som
arrangerer LUU, mens det i februar er
duket for en ny landsutstilling i regi av
Oslo og Akershus KAF. Utstillingen finner
sted i LetoHallen, som ligger litt nord for
Gardermoen. Det var LU i den samme
hallen i 2000. Høsten 2006 er det Nord-
Trøndelag KAF som er arrangør for LUU.
Forbundsstyret er selvsaget meget glad
for at dette er på plass nå, men på den
annen side håper vi at vi mottar søknader
for flere landsutstillinger om ikke lenge.
Det hadde vært veldig betryggende og
fått sted- og datofestet dette også litt leng-
re inn i framtiden. Landsutstillingene er
liksom noe av ryggraden i vår organisa-
sjon. Jeg håper lag/foreninger som ikke
har vært arrangør på en stund tar stafett-

pinnen slik at denne flotte tradisjonen
med landsutstillinger blir videreført.

Registrering av dyr på utstillinger
Som kjent så ble det nye registreringssy-
stemet vedtatt på forbundstinget i febru-
ar og dette innebar bl.a. at fra 1.8. så skal
ingen dyr bli registrert på utstillinger. Det
blir spennende følge denne ordningen
framover. Dette systemet har konsekven-
ser for teksten i standarden, og endringe-
ne som er gjort i de nasjonale bestemmel-
sene vil bli tilgjengelig i forbindelse med
LUU.Videre så vil det være slik ordningen
innebærer at dyr som er definert som
ungdyr (over 4 mnd.) kan registreres, og
til forskjell fra tidligere kan altså dyr som
har merke i høyre øre stilles som ungdyr.

Standardkomiteen
Som tidligere nevnt så tenker man seg en
revidering av Nordisk Standard. Planen er
altså at alle de nordiske landene skal hver
for seg komme fram til hvilke endringer
de ønsker. Disse forslagene skal igjen sen-
des ut til alle parter, dvs. de personene
som sitter i de respektive lands standard-
utvalg. Deretter skal man ha et samlet
Nordisk Standardkomitémøte i løpet an-
dre halvdel i 2006, hvor forslagene skal
diskuteres. Det er tidligere nevnt i TK at
vi i det norske standardutvalg er avheng-
ig av å få innspill fra dere oppdrettere.
Det er allerede kommet et par innspill og
det er veldig flott, men vi ønsker selvsagt
flere ting. Dere må sende inn evt. skrift-
lige forslag innen 1.2.2006. Disse kan
sendes til undertegnede.

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, og ved kjøp av
10 blir det 2 gratis. Henv.: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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Indre Østland KAL. ønsker velkommen til åpen kaninutstilling:

Granvang, Gran på Hadeland: 18.-20. nov.
Utstillingen er åpen i klassene A - B - D - K og M

Innmelding på lister/skjema sendes post eller mail til:
Tor Arve Kristoffersen,Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik
torak@broadpark.no må være ihende innen 10. nov.

Innmeldingsavgift kr. 45,- pr. katalognummer
betales ved ankomst/innsetting av dyra.

Innlevering av dyr fredag 18.11, fra kl 18.00 til 21.30,
eller etter nærmere avtale.

Vi fôrer med høy og vann, så husk opphengbare vannskåler.
Ev. overnatting kontakt: Ivar Østli, tlf. 61 33 17 76 - 911 82 745

Ønskes mer info, kontakt: Tor Arve Kristoffersen,
tlf. 61 17 85 82  -  901 35 831

Premieutdeling søndag kl. 14.00  -  Velkommen til Hadeland!

Rogaland Kaninalslag innbyr til åpen

Utstilling i Stadionhallen,
Stavanger, 2.-4. desember

i klassene: A voksne dyr  -  B ungdyr  -  E fam.gruppe
Innmelding på lister sendes innen 22.11. til Bjørn Egeland,

Frøyerv. 46, 4328 Sandnes   e-mail: bjorn.egeland2@lyse.net
NB! Listene skal påføres: medlemsnr., vekt, farge og ev. reg.nr., osv.

Påmeldingsavgift: kr 50 pr kanin + kr 10 i kl E, settes inn på konto:
3204 07 02406  -  Rogaland Kal., Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola

Kaninene innsettes fredag 2. des. kl 18-19. Vi fôrer med høy og vann,
husk opphengbare vannskåler.

For mer info: Arild 916 39 782,
Olav 415 15 950, Bjørn 51 67 19 00

Premieutdeling søndag kl 14.00.

Velkommen til Stavanger
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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: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen

Hansgarden, 6638 Osmarka
e-post: hoeyning@online.no 

Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger

Tlf. 72 48 13 63. E-post: 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: bjorn.egeland2@lyse.net

Alaska

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.

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal

Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel

Hermelin white i svart og blå

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

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

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
5570 Aksdal. 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

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

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

Dvergvedder

Kjell B. Frøyland
Øverbyvegen 58,  2830 Raufoss

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

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 :

Landsutstillingen for voksne dyr 2006 - i LetoHallen
Det er nå «stadfestet» at LetoHallen på Dal
i Eidsvoll blir arena for LU-2006,og er lagt
til helga 23.-26. februar.Arrangør er Oslo
& Akershus Kaf., som kan fortelle at plan-
leggingen nå er i gang for fullt.LetoHallen
ble også benyttet til LU-2000. - Dette er
en stor hall på hele 5.000 kvm, så her blir
det buroppsett i 2 høyder og dermed god
plass til hoppebaner og andre aktiviteter
(hallen er leid for kr 30.000). Buropp-
setting starter onsdag og foreningen har
stort behov for hjelp til dette og selvsagt
bærere til fredagen - samt datahjelp for
inntasting av kaninene som påmeldes. På-

melding av dyr skal skje på lister/skjema.
Påmeldingsavgift er satt til kr 60 pr kanin.
Totalt er LetoHallen på 13.500 kvm, slik
at Forbundsting og festmiddag også blir
avholdt der. Noen overnattingsrom er det
i bygget, men de som ikke får plass kan
f.eks. benytte Quality Hotel Gardermoen
(ligger ved E6, 10 min biltur lenger sør).
Styret i Oslo og Akershus håper at med-
hjelpere snarest melder seg, slik at «åpne
hull i arbeidsheftet tettes igjen» og plan-
leggingen dermed kan fortsette roligere.
O&A’s styre er å finne bak i TK, side 30
eller se: http://geocities.com/osloakershus 
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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)

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

Fjellhøys Kaninoppdrett
Torill Karlsen

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

Løvehode i flere farger

Carina Tollefsen
Lura, 4314 Sandnes. Tlf. 906 79 692

carina_tollefsen@msn.com
www.dvergkanin.com

Hermelin i viltrød og tan

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

ANNONSEPRISER:
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:
bjorn.egeland2@lyse.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
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

NB:
ALLE
priser er
inklu-
dert
moms!

Innkalling: Årsmøte i Sarpsborg Kaninavlsforening
Tid: Onsdag 2. nov. ‘05, kl 18.00. Sted:Tune Trav- og Ridesenter,
Gamle Kongev. 432, Grålum (der LUU skal være).

Saksliste: 1: Godkjenning av saksliste. 2: Valg av
dirigent og referent. 3: Årsrapport. 4: Regnskap.
5: Aktivitetsliste. 6: Innkomne forslag. 7: Valg.
Forslag må være styret i hende 14 dager før.
Ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen  - Styret i Sarpsborg Kaf.
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Det var 22 fremmøtte og Johnny
Lyshaug var kursleder.Thormod
Saue og undertegnede var fore-
dragsholdere. Vi ble møtt i strå-
lende vær hjemme hos Anne
Lise og Kai Tveten som stilte sitt
hus og alle sine kaniner til dis-
posisjon for kurset.

Det var en veldig lærevillig for-
samling som var godt forberedt.
Programmet var sendt ut på for-
hånd og temaene var blant an-
net: Utvelgelse av dyr til utstil-
ling, forberedelser til utstilling,
pelsstell, pelstyper og farger.
Flere av medlemmene hadde også tatt
med seg dyr som ble sammenlignet og
sett på av alle. Ørelengden på Belgisk
Kjempe var ett av spørsmålene som kom
opp. Det ble vist frem et ungdyr med
veldig lange ører, men jeg frykter at de
blir for tunge å bære korrekt for denne
kaninen.
Det ble diskutert både Wiener pels, farge
og kvalitet. Wiener svart, har jo dukket
opp høyt oppe på premielistene det siste
året. Det er ikke tilfeldig at Kai Tveten
står bak disse. Vi diskuterte og sammen-

liknet derfor denne rasen med Alaska.
På Wiener ønskes pelsen tettere og leng-
re, og hodet er kraftigere på en Wiener,
enn på en Alaska.

Det var selvsagt også satt av tid til utsøkte
måltider som ble servert av ”kjøkken-
gjengen”. Det ble sunget bursdagsang for
ett medlem og Anne Lise og Kai fikk over-
rakt en stor blomsterhilsen som takk for
lån av hus og hjem. Etter kaffen var det
loddsalg og flotte gevinster. Jeg var så frei-
dig at jeg stakk av med flere av dem.

Selv om kunn-
skapsnivået vari-
erte fra helt nytt
medlem til de
litt eldre med
mange års farts-
tid i oppdretter-
bransjen, tror jeg
alle hadde en
kjempeflott dag.
- Jeg vil takke for
en meget hygge-
lig lørdag.

Svein Clausen

Kurs i Askim & Omegn KAF., lørdag 20. august

Kai Tveten og Thormod Saue diskuterer Wiener 

AAllllee  kkuurrssddeellttaakkeerrnnee  ffoorreevviiggeett  ii  ggaarraassjjeenn  hhooss  KKaaii
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Sommerleiren 2006?
Selv om vinteren nærmer seg og det alle-
rede har vært nattefrost noen steder i lan-
det, må vi begynne å tenke på at vi forhå-
pentligvis skal kunne invitere til sommer-
leir for kaninhopping også i 2006. Dette
har jo vært en årviss tradisjon helt fra
NKHF ble dannet i 1994. De siste årene
har arrangementet vokst seg stort og flott
og vi har hatt store  sommerleirer med
over 50 deltakere først på Vassbotten
Leirsted utenfor Tingvoll på Møre, i regi
av Frei kaninhoppeklubb i 2004 og så i
Askim i 2005. Det hadde vært moro om
en av disse arrangørene kunne se seg i
stand til å arrangere sommerleir i 2006,
men andre er selvsagt også velkomne til
å påta seg arrangementet. Vi oppfordrer
aktuelle klubber til å sende inn en søknad
om dette til styret i NKHF, ved Torild Ro-
senvinge, snarest mulig og helst før års-
skiftet. Saken blir normalt tatt opp på

NKHF’s årsmøte i februar, men da er det
muligens for sent å bestille plass på et
leirsted, så derfor denne oppfordringen
allerede nå.

Gårdsnavn
Ellers har vi som vanlig fått inn søknader
om gårdsnavn. Denne gang er følgende
inne til godkjenning: Lyngheims (Anne-
lise Wara og Line Wara Strand), Sætre-
skogen (Elise Heen og Birgit Syversen),
Chelstina (Kristin H. Berg), Granlibakk-
ens (Carine Rodal Moe), Slettelandets
(Carina Tollefsen), Kolstads (Sigrid Mee-
se) og Solbakkenlias (Hilde Haakenstad).
Dersom det ikke kommer inn protester
innen 14 dager, vil disse gårdsnavnene bli
godkjent.
Da håper vi at alle som skal delta på NM i
kaninhopping i Sarpsborg i november er
flinke til å melde seg på innen fristen.

Hilsen Torild Rosenvinge - sekretær

Nytt fra NKHF:

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

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

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

LUU-05: 4.-6. nov.: Sarp. se side 15

18.-20. november: Haugaland
18.-20. november: Trøndelagen
annonse i dette  TK side 14

18.-20. november: Indre Østland
annonse i dette  TK side 17

2.- 4. desember: Rogaland
annonse i dette  TK side 17

9.-11. desember: Askim
annonse i dette  TK side 14

2006:
14.-15. januar: Drammen

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

23.-26. februar: LU-06, Letohallen
arrangør: Oslo & Akershus Kaf.
11. mars: Askim 

17.-19. mars:Tønsberg
24.-26. mars: Svensk LU, Sandviken

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

Utstillinger meldes til: thsaue@online.no

Utstillinger/aktiviteter 2005/2006:
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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 - "Tidsskrift for kaninavl"
Jeg har vært medlem av Norges Kanin-
avlsforbund i over ett år og leser med-
lemsbladet deres fra perm til perm.
Kaniner har jeg hatt i snart 4 år - og nå
fikk jeg lyst til å fortelle litt til dere TK-
lesere - om oss og kaninene her i nord
(sender også inn noen bilder).
- Men først hvordan dette startet:
Sommeren for 4 år siden, var familien på
to voksne og to barn på en ukes sykkeltur
i Lofoten. Vi var heldige med været så vi
fikk med oss mange flotte naturopplevel-
ser. Ungene var så små da, at disse satt i
sykkelvogn. Når vi kom hjem til Bodø og
folk spurte barna hva de hadde opplevd
i Lofoten, så var det ikke de flotte fjellene
eller den vakre naturen de refererte til  -
men til to dyreopplevelser . . .
Opplevelse 1: Vi hadde sett en sel som
fanget en stor skinnende fisk (antagelig
laks). Opplevelse 2: Vi fisket fra en lånt
båt og fikk en så stor fisk at vi ikke klarte
å få den ombord i båten. Disse to spen-
nende dyre-opplevelsene var det barna
husker best fra en ukes sykkeltur i Lo-
foten. Jeg bestemte meg da for at barna
ikke kunne vokse opp uten nærkontakt
med dyr. - Jeg ville først og fremst ha et
dyr som kunne være ute, jeg liker ikke
lukten av våte dyr inne og skyr "hybel-
kaniner". Jeg ville også ha et dyr som
kunne klare seg ei helg alene uten at jeg
måtte ordne med "barnevakt". Det var
også viktig at dyret var pent, til å kose
med og at vi kunne få være vitner til at
det formerte seg. Da ble det ganske fort
klart at valget falt på kaniner.
Jeg satte min far i gang med å lage kanin-
bur. Jeg er samboer med en byggmester,
men han har jo selvfølgelig ikke tid (sko-
makeren sine barn går jo som kjent uten

sko...) - Selv dro jeg på biblioteket og
leste alle de 17 bøkene jeg fant der om
kaniner - to ganger. Så kjøpte jeg en ny-
delig Hermelin (viltgrå  fuchs) og som vi
kaller for Trampe.Nå har vi hatt stor glede
av ham i 3,5 år. Da vi hadde hatt Trampe i
1 år måtte vi jo skaffe ham en kjæreste.
Det ble en Hermelin i fargen gråblå, og
den fikk navnet Feline.Vi har hatt 3 kull
med unger på disse årene og første gang
følte jeg meg som en glødende bestemor.
Det var en kjempeopplevelse! Jeg har jo
i ettertid skjønt at kaninene burde hatt
samme farge, så dette skal jeg ta hensyn
til neste gang jeg anskaffer meg kanin.
Når det gjelder mat, så vil ikke Trampe
og Feline spise høy, men jeg legger nå
høy inn uansett. De er veldig glad i Felles-
kjøpets pellets. I tillegg får de løvetann,
kløver, brokkoli og gulrotgress. Og vann
selvfølgelig. - Det viktigste for meg når
jeg har kaniner, er at de får et menings-
fylt liv. Jeg sørger for at de har variasjon
i omgivelsene, i alle fall flere ganger i
uken. - Trampe slipper vi fri om morge-
nen og tar han inn om kvelden (akkurat
som ei melkeku). Han har vært ute i 3
dager i strekk, men kommer tilbake. Da
hiver han seg over pelletsen.

Brev og bilder fra et medlem i Bodø



25Tidsskrift for Kaninavl - 8-2005

Vi bor i et boligfelt og jeg har fått noen
negative kommentarer fra naboene. De
har lovet meg å si ifra om de synes det
blir for ille. Det har nemlig vist seg at
Trampe er glad i vår-hage-blomster! Men
stort sett er det bare hyggelige kommen-
tarer å få, og det er et fint samlingspunkt
for gatas befolkning. Jeg synes det er
kjempestas når en av rampeguttene i gata
spør om å få kose med en kaninunge! Vi
har et dukkehus med torv og en løpegård
til Feline, så hun også kan få kjenne litt
gress under labbene.Vi har ikke helt turt
å slippe henne ut på eventyr.
Vi har ofte Trampe med på tur. Da sitter
han oppå sekken min eller i sykkelvog-
nen, og det virker som han trives. Når vi
kommer fram setter vi et langt bånn på
ham for at vi lettere skal få øye på ham og
kunne fange ham inn. Da får han virkelig
boltre seg og spise akkurat det han vil,
akkurat som oss mennesker.
Alle som er ensomme burde kjøpe seg en
kanin og ta den med på tur, for makan til
oppmerksomhet man får fra gamle og
unge. Det er jo egentlig ungene som eier
hver sin kanin, men det er ikke tvil om at
det er jeg som er mest engasjert og be-
geistret. Ungene sier at vi er 6 i familien.
Det første som slo meg når jeg leste «Tids-

skrift for Kaninavl», var at de som drev på
med dette var unge jenter og eldre menn,
og at jeg derfor falt mellom to stoler. Det
neste som slo meg var at det var ingen or-
ganisert aktivitet nord for Trøndelag. Med
tiden har jeg jo sett at det ikke bare er
unge jenter og eldre menn som holder på
med kaniner. Men - jeg har ikke registrert
at det er utstillinger nord for Trøndelag.
Da får jeg vel snart beskjed om å starte en
forening her i Bodø, men det får vi nå se
på. Men jeg vil gjerne ha kontakt med an-
dre som er glade i kaniner,slik at vi kunne
møtes og diskutere og vise våre kjæledyr.
- vennlig hilsen Tove Bjørnstrøm
e-post: tove.bjornstrom@nlsh.no
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VETERAN-KANINER
Det å eie en veterankanin, er nesten like spesielt som å eie et sjeldent frimerke

eller en antikvitet. På NM har antall veterankaniner tatt godt seg opp.
En veterankanin må ha fylt fem år og bør ha vært vanskelig- eller eliteklasset i rett
eller kroket bane. Ofte er veteranene ”gamle” stjerner, og har kondisjon og erfaring.
De er gjerne blitt «stivere og litt langsommere», men har stor glede av å hoppe (når
høyde på hinderne er tilpasset). Veteranklassen under NM er svært underholdende.
Her i TK skal vi fremover få bli nærmere kjent med noen av veterankaninene i NKF,

og stafettpinnen sendte vi først til Bodil og Linda Krogedal fra Klepp på Jæren.

I stall Lisbodal, bor det fire veterankaniner,
Linda har en veteran, mens Bodil har tre . . .

Vicanett’s Rebellious Night - "Tommy" - er Lindas,
som hun arvet etter storesøster Silje, da hun sluttet med
kaniner for noen år siden. Tommy er født 22. mars 2000 hos
Hiim Egeland, og faren er godt kjente "Knerten". Han er en
svart «dvergvedder», som mangler vedderpreg, for ørene
står opp. Tommy startet karrieren hos Ramona Gursli, og da
hun skulle gi ham bort, havnet han hos Silje i des. -01.
Lindas første start med Tommy var NM i Drammen 03. Der
imponerte han med å hoppe finaleomgangen med 3 feil, og
ble nr. 9 totalt. Siste gang Silje startet med ham var på som-
merleiren i Arendal, og ble nr. 2 i RV + nr. 3 i elite.
Tommy har alltid vært en kanin som er vanskelig å føre,
springer mot hinderet, og svinger like fort utenfor. Han har
flere ganger sluttet å spise, blitt veldig tynn, for så å komme
tilbake til «livet igjen og blitt seg selv». Han liker å springe
løs i stallen, hoppe inn og ut av buret, for det hjelper på
humøret. Målet er å vinne over en av Bodils kaniner.
- Håper å kunne delta på NM i 2006.

Lisbodal Ludo’s Last Girl - "Ludo" - er ei lita blå
Dvergvedder hu, født 13. februar 2000 hos oss (faren er
Captain). Hun ble paret en gang (merkelig nok spiste hun
ungene). I baneklasser var hun i vanskelig, og kunne like
godt gå gjennom hinderene, som å hoppe over. Koser seg i
veteran og ble nr. 3 i NM i Bergen. Er nå blitt veldig tynn,
men vi prøver å finne mat som frister.
- Håper å komme til NM igjen.

Lisbodal Captain Fernando - er Bodils gromgutt,
født 12. mai ‘99. Han er isabella Dvergvedder. Hun startet
å hoppe med Captain når hun var 7 år (minnes godt at
Captain heller ville pare henne på føttene, eller å hoppe

Linda og Tommy - han er nå
passert 5,5 år og dermed nylig

gått over til veteranhopping.
Under: Bodil og Ludo, som ble

5 år i februar og var med på
sitt første veteran-NM i Bergen
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hinder). Han ble Elite i lengde og høyde i 2000, men i baner
er det blitt mange sisteplasser. Captain var enorm til å legge
banen flatt, så var det å trene opp fra lett igjen. Dette har
han aldri gjort etter at han ble veteran, og stort var det å bli
nr. 3 i Skien, og nr. 7 i Bergen. Han pleier å miste all pelsen
på  bena og magen, og får mye flass, da hjelper det å
bade/vaske ham i babyolje og han får en myk pels.
I sommer sluttet han å spise, vi prøvde da med potetmos,
babygrøt, friske bringebær og kvister, og nå ser det ut til
at han er kommet seg igjen, og nå spiser han også kanin-
pellets. Håper at han kan delta i et nytt NM.

Ch. Happy Girl - er ei riktig "Grand Old Lady". Det er en
Hermelin hotot, født 16. mars ‘98, hos Arild Netland (derfor
heter hun ikke Lisbodal). Silje fikk henne 6 uker gammel og
helt tilfeldig at hun kom til oss. Arild hadde stor tro på henne
som utstillingskanin (men med litt lange ører hadde hun nok
ikke blitt gammel der). Hun har også flere unger etter seg,
bl.a. mor til Barbie Girl, og bestemor til Cocos Aquila. Vi har
ikke hennes meritter som ung, for det var ikke hoppebok
i den tiden. Ble meldt i rett Elite på overgangsregel, og
krok.vanskelig (dette var før pinnesystemet, så første start
med hoppebok var 22/5-99 i Rett Elite). Hun er ch. i høyde,
har 5 cert og 1 rett bane. Hun er blitt Fylkes- og Rogalands-
mester. NM-meritter: Stavanger 2000: RE nr. 8 av 26,
Tønsberg 2001: RE nr. 4 av 24, Jæren 2002: RE nr. 23
av 39, Sarpsborg 2003: KE nr. 4 av 9+høyde 11 av 33.
Sammen med Bodil har det alltid vært i veteranklassen:
Drammen 2003: RettVe Norgesmester, Skien 2004: Kr.Ve
Norgesmester og Bergen 2005: Kr.Ve nr. 5 av 16.
Hun er blitt litt tynnere på sine eldre dager, men er for tiden
frisk og rask og vinner ofte veteranklassene på Jæren. Liker
godt friske bringebær, barnegrøt, løvetann og vanlig kanin-
fôr. Største ønske må være å avslutte karrieren med et NM
på hjemmebane. En av de beste hermelinene i NKHF.

Æresmedlem i Bergen og i Forbundet,
Jens Davidsen, døde stille 30. august, 79
år gammel. Jens har alltid vært en mar-
kant person i Bergensforeningen og vil
bli savnet.Han var lojalt medlem fra tidlig
på 60-tallet og har gjennom årene knyttet
mange kontakter både nært og fjernt.
Jens var Hermelin-mann og gikk til topps
med sine hvite rødøyede på Landsutstil-
lingen i 1975. I tillegg var han engasjert

i styre og stell og satt som sekretær i Ber-
gensforeningen i en årrekke. For dem av
oss som fikk lære Jens å kjenne var han
alltid engasjert og med meningers mot.
Jovial og hjelpsom blant venner, raus med
gode råd og vink til alle som ville høre.
Han viste stor interesse både for kaniner
og for organisasjonsarbeidet helt til det
siste. -  Vi lyser fred over hans minne.

Bergen og omland Kal., John Fismen, sekr.

En hedersmann er gått bort

Bodils gromgutt,
- Captain Fernando.

Under: Bodil og Happy Girl,
det er den kanin som har gjort
det best, og som veteran til nå
er blitt Norgesmester 2 ganger
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Hobbydyrdager på Jarlsberg
”Hobbydyrdagene” i Tønsberg er et stort
arrangement som går over to dager, i år
27. og 28. august. «Paraplyorganisasjonen»
Jarlsberg Hobbydyr er arrangør og alle
hobbydyrforeninger med tilknytning til
området på Jarlsberg deltar. Normalt får
man inn nok penger i løpet av arrange-
mentet til å dekke husleie for hele året.
Tønsberg Kaf.er tungt inne i arrangemen-
tet med utstilling og hopping.Utstillingen
samlet i år kun 31 katalognr. fra 19 utstil-
lere, hovedsakelig juniorer.
Bedømmelsen var preget av mange dyr i
felling, og dette var nok også forklaringen
på at så få dyr var påmeldt.
- Dommer Johnny Lyshaug fant likevel
noen bra dyr som fikk gode poeng.Terje
Engh hadde to flotte Hermeliner i 95 poeng og vant kl C senior.Tina Wilmann

ble vinner av kl C junior med Dvergved-
der i 94 poeng. Kl M vant Just Andersen,
Hermelin lutino i 94,5 poeng.

Kaninhoppingen samlet over 40 deltak-
ere fra Askim, Midt Telemark, Oslo, Eids-
voll, Grenland og Tønsberg. Konkurran-
sene ble avviklet ute og inne i hallen.Alle
konkurransene fungerte fint med fin flyt
og god konkurransemoral, noe som gjor-
de det lett å være både dommer og arran-
gør. Nivået var svært høyt i alle klasser,
spesielt i elite. Været var strålende, men
de som holdt på ute fikk nok litt mye sol.

Resultater, Klasse C – enkeltdyr, junior:
1. Tina V. Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder 94
2. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder 93,5
3. Hedvig Rosenvinge, Tønsberg, Dvergvedder 93,5
4. Silja Brastad, Tønsberg, Liten Tysk Vedder 93,5
5. Kerstin Carlsson, Tønsberg, Hermelin 93

Resultater, Klasse C – enkeltdyr, senior
1. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyet  95
1. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyet  95
2. Anita Løveseter, Midt-Telemark, Belgisk Kjempe 93,5 
3. Trine Høiberg, Tønsberg, Dvergvedder 93

Klasse M – ungdyrsamling
1. Just Andersen, Tønsberg, Hermelin lutino 94,5
2. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder 94
3. Hedvig Rosenvinge, Tønsberg, Dvergvedder 93

Johnny i arbeid med en ungdyrsgruppe,
Hermeliner i zobel blå 

Terje Engh hadde utstillingens beste kaniner,
med 2  Hermeliner i 95 poeng 
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Kaninhopping: Rett Lett : 45 startende, 9 pinner
1. Susanne Feen Henriksen og Tine, 0+0
2. Hanne Mæhlum, Bjellands My Little Teddybear, 0+0
3. Trine Holte og Black Pearl, 0+0
4. Malin Norstad og Rozettas Lovekick, 0+0
5. Kristine Lilleås og Bjellands Zenko, 0+0
Rett Middels : 45 startende, 9 pinner
1. Charlotte Svingen og Lottens Alfred, 0+1
2. Andrea Alvestad og Little Golden Star, 1+0
3. Isabel Jensen og Sinoe Davell, 1+0
4. Kristin Bergan,Vitas Intrepidus Andros av Grenen 1+0
5. Selma Tandberg og Støytens Memory of Herina, 1+0
Rett Vanskelig : 28 starter, 1 pinne
1. Katrine Torp, GlittertindsAnAmazingHeartbreaker, 2+1
Rett Elite : 19 startende, 1 sertifikat
1. Selma Tandberg og S Ch Prinz Trampe I, 4+2+2
Lengde Elite : 30 startende, 2 utdelte sertifikat
1. Kristin Bergan og Vearlias Gt Ch Ante, 200cm.
2. Tina Solicki og Nikita, 180cm
Kroket Lett : 31 startende, 7 pinner
1. Erlend Hynne og Pelle, 0+0 

2. Kristine Lilleås og Bjellands Shiva, 0+0
3. Susanne Henriksen og Tine, 0+0
4. Caria Næss og Rozettas Foamy Slime, 0+0
Kroket Middels : 49 startende, 10 pinner
1. Selma Tandberg og Støytens Memory of Herina, 0+0
2. Hanne Mæhlum, Bjellands My Little Teddybear, 1+0
3. Trine Holte og Blacki, 2+0
4. Anja Andresen og True Intensity, 2+0
5. Susanne Henriksen og Filemon, 2+0
6. Andrea Alvestad og Little Golden Star, 3+0
7. Isabel Jensen og Sinoe Davell, 1+2
8. Marlene Larsen og Hurry Up, 1+2
Kroket Vanskelig : 19 startende, 4 pinner
1. Selma Tandberg og Linddalens Ninus Kaninus, 1+0
2. Selma Tandberg og Støytens Memory of Herina, 1+0
Kroket Elite : 15 startende, 1 sertifikat
1pl. Selma Tandberg og S Ch Prinz Trampe I, 2+1+2
Høyde Elite : 33 startende, 3 sertifkat
1. Kristin Bergan og Vearlias Gt Ch Ante, 80cm.
2. Odd Aksel Oddsen Nannerud og Ch Sofia, 70cm.
3. Silja Brastad og Kings Ch Antarctic Snowflake, 70cm

Junibakkens Sound of Me,
eier og fører er Hilde Torp

Vearlias Ante ble vinner i lengde elite,
eier og fører er Kristin Bergan

Nikita  fikk andreplass i lengde elite,
eier og fører er Tina Solicki

Kirkebakkens Ch. Funny Town,
eier og fører er Kristin Bergan
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 2. oktober 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    24
Leder: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82.
Nestl.: Cato Smørgrav, Smørgrav3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.:Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
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    41
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 13
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,
e-post: svein.clausen@online.no   tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Gry C. Hartvigsen, Cappelenv. 2, 3933 Porsgrunn.

Haugaland Kaninalslag    21
Leder: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84
e-post: 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  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: 71 52 34 45, mob.: 930 94 213
Nestleder: Regine Mork, mob.: 906 40 151
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6355 Kortgarden,
tlf: 71 24 23 60, mob: 902 02 219
Kasserer: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf: 70 21 38 00
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52  34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 70 21 38 00
Hjemmeside: http://morekal.vze.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    54
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      47
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     24
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
Nestl.: Bjørn Egeland, tlf. 970 66 450  e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
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 juli og aug.)   -  hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog

Sarpsborg Kaninavlsforening    102
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.

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 gate  9,
7300 Orkanger, tlf. 72 48 29 03    e-mail: ikken@loqal.no 
Orkdal Kaninhoppelag: Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59
Besøk vår hjemmeside: http://www.geocities.com/tronkaf/

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 21
Leder: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss,
e-post: g.hustad@online.no    tlf: 32 12 54 05  /  907 68 709
Nestleder: Reidun Pettersen, 1690 Herføl,
e-post: thorstpe@online.no     tlf. 69 37 88 67  /  958 10 325
Kass.: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
e-post: ellen@cafebar.no        tlf.: 22 71 33 61  / 926 17 325
Sekretær: Anne Berit Grasbakken, Slovarp, 2630 Ringebu,
e-post: trsaeth@online.no       tlf.: 61 28 11 23  /  995 40 871
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-post: 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-post: 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
e-post: ikrogeda@online.no
Giro nr. 0538 19 09753  for betaling av gårdsnavn og hoppebøker
Web.- og ansvar konk.protokoller: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3,
7650 Verdal, e- mail: sunnivatusvik@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

NB! NY e-post for
innsendelse av medlemmer,

bruk e-post:
bjorn.egeland2@lyse.net

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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