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KANINAVL
Godt Nytt År alle sammen!
Ja, så skriver vi altså 2007 og vi er faktisk
kommet godt i gang med et nytt år. Årets
første utstilling er avholdt i Drammen og
som det fremgår av forsiden har vi med
referat og bilder fra Drammen.
Nå var det mange som savnet julesnøen
og dertil noe kaldere vær i desember, og
klaget over mye regn og dårlig med pelskvaliteten hos kaninene. Flere mente det
var for tidlig å stille i Drammen, men det
ble påmeldt 347 kaniner - og kvaliteten
må betegnes som meget god.
En stor begivenhet som foregikk i desember, var Europautstillingen i Leipzig - og! med deltagelse av to norske oppdrettere,
Kari Jørgenrud og Erik Arntzen. Mer om
dette har vi bred dekning om på de neste
sider.
Som jeg nevnte i denne spalte i forrige TK
så vil alle foreninger nå i denne måned
motta NKFs årsmelding og regnskap. Så
skal foreningene innsende påmelding av
delegaten(e) og det skal da også innsendes foreningens årsmelding, arbeidsplan
og regnskap. Dette skal være i hende
innen 15.02.07, og sendes til Kent Rune
Eriksen, Oldtidsv. 35G, 1747 Skjeberg, eller på e-post: nestleder@kanin-nkf.net
Ungdomskonferanse på LU
Kent Rune har i lang tid arbeidet med planer om å gjøre noe for våre yngre medlemmer under landsutstillingene. Det er
jo egentlig ikke så mye som er tilrettelagt
for våre juniormedlemmer under våre to
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Forord:
Bjørn Egeland

store arrangementer. Men, nå har dere
sjangsen alle ungdommer! På LU-2007 i
Stavernhallen vil Kent Rune legge opp til
en «Ungdomstime» på lørdag i hallen fra
klokken 12 til 13. Kent Rune håper på
god oppslutning fra ungdommer som tar
turen til LU, slik at dere nå i Stavern også
kan være med på å gi en tilbakemelding
om hva dere ønsker slike ungdomskonferanser på landsutstillinger framover skal
omhandle og hvilke emner som bør tas
opp. - Kent Rune har satt opp et fyldig
program, men bare noe av dette vil det bli
tid til nå i Stavern. Om det blir om fôring
eller uttak av dyr til utstilling, det vil dere
høre mer om når dere møt opp - så husk
på denne timen alle ungdommer:
Lørdag under LU, fra kl 12 til 13.
Tid for ny kontingent
Jeg innledet med et godt nytt år, og når
det er nytt år, så er det tid for innbetaling
av ny kontingent. Neste blad går kun ut til
medlemmer som foreningskassererne har
innsendt til registrering for 2007.
Til medlemmer som flytter på seg, må jeg
også komme med en påminnelse, og det
er at dere må huske på å gi meg opplysning om ny adresse! I den siste tid har det
dessverre kommet inn en del returblader
og det tar tid for meg å spore opp den
korrekte adresse.
Tar med en til påminnelse, og det er påmelding til LU, som skal være i hende
04.02.07. Påpeker også: Det er KUN påmeldte dyr som har adgang til LU-hallen!
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Europaschau:
25 års jubileum
i Leipzig, 8. til
10. desember
Den tjuefemte europautstilling
ble avholdt i Leipzig i Tyskland,
og var lagt til Congress Center
Leipzig www.leipziger-messe.de
som er et gigantisk anlegg med
blant annet fem store haller. Fire
av hallene ble brukt til diverse
dyr, mens den femte var pressehallen. I tillegg var det en enorm
inngangshall (bildet til høyre).
En av hallene var først og fremst
forbeholdt kaniner, men også
marsvin og vadefugler (det var i
den hallen undertegnede tilbrakte mesteparten av tiden). I de tre
andre hallene var det diverse
høns og duer. I alle hallene var
det flust med salgsboder og også
en del spisesteder, hvor det alltid
var tett med folk. Hele hallanlegget utgjorde en flate på tilsammen 70.000 m2.
- og alle ville inn på én gang . . .
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I n n g a n g s h a l l e n va r m e k t i g o g p r e k t i g

Norske kaniner
til Leipzig
På forhånd hadde vi
søkt Mattilsynet om tillatelse om å stille ut på
denne europautstillingen (se omtale i TK nr
9/06 side 23), fordi det
var krav om at alle dyr
på utstillingen var vaksinert mot RVHD (det
gjelder for øvrig alle utstillinger i Tyskland).
Tillatelsen ble etter en
lengre saksbehandling i
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P å e n E u ro p a u t s t i l l i n g e r d e t a l l t i d
en mengde med salgsstands

Mattilsynet godkjent. Det neste problemet som oppstod var at vaksinen ikke
fantes i Norge, den måtte importeres fra
England og dette tok tid, lang tid. I tillegg
var forutsetningen for at det skulle tillates
vaksinering, at dyra måtte stå i karantene
i Norge fra de var vaksinert til de skulle
reise fra landet. Denne karantenestallen
måtte forhåndsgodkjennes av Mattilsynet
og den ble også besøkt underveis. Utover
dette måtte vi ha fraktekasser som også
skulle tilfredsstille visse krav mht. størrelse osv., og de skulle ikke være brukt tidligere. Avslutningsvis ble fraktekassene
plombert før avreisen mandag morgen 4.
desember, og skulle være plombert til de

var ute av landet. Poenget med plombering var at en skulle være sikker på at de
vaksinerte dyrene ble fraktet ut av landet,
og av den enkle grunn at det ikke er tillatt med RVHD vaksinerte dyr i Norge.
I henhold til regelverket skulle vi vise papirer, kasser og få stemplet fra svenske
myndigheter om at kassene var brakt ut
av Norge i plombert tilstand. Når vi kom
til tollstasjonen på svensk side var problemenes tid tydeligvis ikke over. På tollstasjonen fant man ut at dette hadde ikke
noen greie på og søkte på nettet for å finne informasjon. Etter en god stund fant
de fram til et skriv som de mente sa noe
om at det kun var lov å transportere tre

Bare et «bittelite» utsnitt fra kaninhallen
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dyr fra Norge til Sverige. Problemet var da
at vi hadde to kolleksjoner (fire dyr hver).
Forsøk fra vår side på forklare at det kun
var snakk om en transitt gjennom Sverige
var ikke spesielt effektivt.
Vi kontaktet Mattilsynet som igjen kontaktet Jordbruksverket i Sverige (tilsvarer
Mattilsynet) og der kunne man fortelle at
denne nevnte regel om tre dyr var endret
i henhold til endrede EU reglement. Det
var nå lov til å ha med fem kaniner hver.
Problemet var at nettsiden ikke var oppdatert. Denne informasjonen ble gitt til
tollerne, men nå skulle de ha kaffepause
og senere spise litt mat, så vi måtte nok
vente. Dessuten krevde de at det svenske
Jordbruksverket ringte til tollen, samt fakset over reglementet med det nye antallet. Vi var igjen i kontakt med Jordbruksverket som kontaktet tollen, men fremdeles var det kaffepause. Etter nær to timer
ble det kontakt mellom partene og etter
en lang telefonsamtale ble papirene stemplet, men først skulle man se i bilen hvor
kassene stod. Det merkelige er at det ble
ikke talt opp antall dyr eller lignende,
bare et kort blikk inn i bagasjerommet og
så var det over. Vi hadde beregnet god
tid så vi rakk heldigvis våre svenske transportører sør i Sverige. Det var Stefan Fernlund og Morgan Carlsson som tok seg av
transporten. Dyrene kom på plass i sine
respektive utstillingsbur tirsdag kveld.
Som vi skjønte på Stefan og Morgan var
det meget streng kontroll på at det var de
riktige dyrene som kom inn hallene.
På fredag skulle utstillingen åpne kl 13.
Når vi ankom messeområdet klokken 11
var det godt over 1000 personer utenfor.
Det bare økte på fram mot kl 13 og køene
foran billettsalget og katalogutsalget var
enorme. Klokken ble nærmere halv to før
lukene åpnet og da var stemningen som
før et rockeband ankommer scenen, folk
plystret og huiet. Dette er jo ikke akkurat
6

Vi er framme, dyra er på plass, vi kan slappe
av med en Cola, f.v.: Mona, Erik, «transportguttene» Morgan og Stefan, så Kjell og Kari

vanlig kost for oss nordboere, men utrolig
artig å være med på.Til slutt slapp vi altså
igjennom ”slusene” og inn i utstillingshallene. I løpet av fredagen økte menneskemengden, men det var ingen ting i mot
hva det var midt på lørdag. Det var køer
over alt! Salgskøen for dyr var opp mot
250 meter. Det er jo en helt utrolig stor
dyreinteresse i Tyskland, samtidig som det
ved et europamesterskap selvsagt også

Selv om det ble en lang «kamp» for å få mine
Alaska til Leipzig, så var det veldig moro å
være med på en slik stor utstilling, sier Erik
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Det var ikke gjort så mye med pynting (i kaninhallen var det kun burrekker), men hos fuglene
fant vi da noe. T.h.: Men køer var det nok av . . .

kommer folk fra mange nasjoner. I utstillingskøen utforbi snakket jeg blant annet
med en ”duemann” fra California, USA.
Det totale antall dyr i Leipzig var ca.
75.000 (antallet som oppgis varierer). Det
var påmeldt 19.187 kaniner (i tillegg var
det steder i katalogen hvor det var brukt
a, b og c slik at antallet var enda større),
hvor 2153 var stilt ut i egen junioravdeling og også i en egen hall. Når det gjelder
utstilte raser med tilhørende farger og varianter så var det noe for enhver smak.
Europastandarden har godkjent 80 raser i
diverse farger og varianter. For si det litt
generelt så er Europastandarden sterkt influert av den tyske standarden. Bedømmelsen, med 120 dommere i aksjon, star-

Lang kø foran salgslukene - opptil 250 meter!
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tet på onsdag og var ferdig rundt lunchtider på torsdag. En litt uvant praksis for
oss var at alle dyr fikk maks poeng på
vekt uansett, ingen dyr ble veid. Det er
også verd å merke seg at redaktøren i det
tyske tidsskriftet ”Der Kleintier-Züchter”
kommenterte at åtte dyr fra Norge var
påmeldt. Det var vanvittig moro å være
deltaker ved utstillingen. Det er jo en sjeldenhet med norske dyr på en europautstilling (så vidt meg bekjent så har det
kun deltatt norske dyr én gang før, i
Herning i 1985).
I hallene var det mye publikum på fredag,
men på lørdag var det mange - mange
flere. En måtte nærmest bane seg vei. Vi
er jo ikke akkurat vant til slike forhold

Og hva er så dette? - Jo, fotballkamp!
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«Førstereisjente»
Anne Bjerkeli Brochs fra Spydeberg lot seg
friste til å ta turen for å oppleve sin aller første
store kaninutstilling, og til TK sier Anne:
- Det var en kjempefin opplevelse å se alle de
forskjellige dyra på EU i Leipzig.
Jeg tok fly torsdag og hadde håpet å komme
inn på utstillingen på ettermiddagen, men ingen kom inn. I stedet fikk jeg sett byens julemarked. - Fredag åpnet utstillingen klokken
13.00. Jeg var der klokken 11.30, og da var
køen blitt kjempelang. Det var 5 store haller,
så det tok litt tid å finne hvor kaninene var.
Å du verden, over 19.000 kaniner, og alle de
rasene da! Belgisk Kjempe imponerte med
noen store kraftige dyr (over 750) og i så
mange varianter! Ellers var det jo flere raser
jeg ikke hadde sett før. Dvergkaniner fantes
det i en mengde av forskjellige varianter.
I de andre hallene var det mange andre fine
dyr å se; fugler, gjess, ender og noen marsvin.
Lørdag var jeg på utstillingen hele dagen, fra
tidlig morgen og til kvelds, for å få med meg
alle dyra. Midt på dagen var det enormt mye
folk, så det var helt håpløst å komme seg
forbi bura. Det fantes heller ikke sitteplasser
på cafeer, så jeg satt meg ned på gulvet. Men
etter kl 14 ble det mye bedre å gå i hallene,
da ble det litt fred og ro, så jeg fikk tatt en del
bilder av kaniner og annet - og så traff jeg
noen andre kaninfolk.
Bildet øverst til høyre: Belgisk Kjempe som er
noen virkelige kjemper som kan imponere
noen og enhver med sin kraftige kropp og
lange ører. Så har vi en Blå Wiener, kraftig
kropp og hode og med korte kraftige ører.
Nederst er det familien Jørgenrud som prøver
å få sett på det meste av alle kaninrasene.
8
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verken hjemme i Norge eller når vi besøker utstillinger i Sverige, Danmark eller
Finland.
Det var en god del besøkende fra Norge,
Sverige og Danmark, men både svensker
og dansker var nok oss nordmenn godt i
overtall.
I en av hallene var det satt opp en fotballbane for kamp mellom to lag med høns,
svart og hvitt lag med nummer og det
hele. Det var langt fra noen Edu takter
over noen av hønsene, og jeg tror ikke
akkurat det ble scoret mange mål, men
et ganske artig påfunn som trakk en del
publikum.
I første etasje i inngangshallen, var mye
plass satt av til ulike stand. Det var på forhånd avtalt et samarbeid i Norge på tvers
av dyrearter, men det fungerte ikke helt
slik. Uansett så ble NKF representert ved
at vi hadde med oss en del informasjonsmateriell og tidsskrifter. Disse ble ”revet
vekk” raskt. Vi hadde med oss såpass
mange at vi heldigvis fikk fordelt de over
flere dager. Når det gjelder selve standen
så er vel en tanke at det hadde vært smart
med en felles nordisk stand på disse europautstillingene.
Som sagt så er det en utrolig opplevelse
å være på et sånt arrangement. Det er alt
for enhver smak når det gjelder kaniner.
Kaninene var plassert i to høyder. Det er
nettingbur med trebunn, uten noen form
for skillevegger verken i bakkant eller
mellom burene. Halm blir brukt i bunn av
burene. Dyrene ble fôret med pellets, og
litt andre mengder enn det vi er vant med
i Norge. Ettersom det ikke er noen skillevegger så jo da for eksempel ikke de hvite
dyrene særlige fine ut på søndag.
Jeg vil kommentere litt på 9 ulike raser
(tallene inkluderer ikke de 2153 juniorTidsskrift for Kaninavl - 1-2007

dyra som var stilt ut i egen hall). Det er
selvsagt umulig å gi et totalbilde av alle
kaninene, så dette vil bare være noen
drypp i så måte.
Belgisk Kjempe: Jeg har nevnt det i tidligere innlegg i TK etter besøk på tyske
landsutstillinger at det å se på de Belgiske
Kjempene der er en egen opplevelse. De
er høyreiste og skikkelig majestetiske. På
denne utstillingen var det heller ikke noe
unntak. De kritiske bemerkningene er i
forhold til pels og farge, og det gjaldt
både dekkfarge og mellomfarge. Det er
vanligvis ikke mange hvite på nordiske
utstillinger, men her var det mange. En
blir litt fascinert av disse hvite gigantene.
Fransk Vedder: Dette er jo en rase som
”går litt opp og ned” både med hensyn til
kvalitet og kvantitet. Mitt inntrykk er at
det var overraskende mange bra dyr.
Hodeform og ører var ikke uventet veldig
bra. Det som overrasket meg positivt på
mange var pels og farge.
Mecklenburger Schecke: Dette er en
rase jeg ikke helt klarer å bestemme meg
for om jeg liker eller ikke. De var stilt ut i
blått-hvitt, rødt-hvitt og svart-hvitt. Det
var mange dyr her som var høyt bedømt,
men etter min oppfattning så var det mye
å hente på kroppsformen. Pels og farge
var derimot i mange tilfeller veldig bra.
Engelsk Vedder: Her har vi jo en av de
fascinerende rasene, synes nå jeg da. Det
var påmeldt litt over 40 dyr. Kvaliteten
var høyst varierende og det var vel ikke
akkurat noen toppdyr der sett med øyne
influert av nordisk standard, spesielt
kroppsform var et forbedringspunkt.
Wiener: Dette er jo en rase som er svært
populær i Tyskland og ettersom dette foregikk i Tyskland var det ikke uventet
mange Wienere her, 1460 alle farger in9

kludert, også hvit. I alle Wienervariantene
var det mange imponerende dyr, flotte
typer og mange med veldig god kroppsform.
Alaska: Her var det stilt 441, hvorav fire
norske dyr. Det som var bra her helt generelt var spesielt rasepreg. Kroppsformen varierte selvsagt meget, men det er
mange av dyrene som blir for lange i forhold til hva som er idealet i vår nordiske
standard. Farge og pelskvalitet var vel heller så som så. Jeg synes det var mange av
dyrene som ikke er skikkelig svarte, og
glans det var det i hvert fall ikke mange
som hadde, men det er jo slik at dette
ikke akkurat blir kreditert i Europastandarden. Europamester ble en tysker som
heter Kirchhoff.
Liten Tysk Schecke: Dette synes jeg er
en skikkelig fin kaninrase og det burde
så absolutt vært oppdrettere av rasen i
Norge (det var jo som kjent det for ca 1215 år siden). Av de jeg studerte nøye så
synes jeg faktisk pelsen ikke var så verst
på disse. Typer er jo bra, men det var
vel en del forbedringspunkter på kroppsformen på enkelte.
Perle Ekorn: Her var det stilt ut 127 dyr,
hvorav fire norske. Her var det mange
fine eksemplarer med bra rasepreg og
kroppsform, og heller ikke så verst pels

Liten Tysk Schecke, denne rasen imponerer
med fine tegninger og god pels

på mange, men det var vel bare noen
som hadde skikkelig mellomfarge og de
var norske. Europamester ble Suchy og
Overhage (begge med lik poengsum).
Dvergvedder: Her var det stilt 1512,
inkludert alle farger og varianter. Mine
betraktninger er kun i forhold til viltgrå,
hvor jeg synes at det var mange eksemplarer med bra rasepreg og da spesielt
hode- og øreform. Kroppsform var noe
mer varierende. Det var også en del som
hadde bra pels. Det er mer fargepunktet i
forhold til vår standard det er en del å
hente, spesielt mellomfargen var heller
dårlig på mange.
Erik A.

Utstillinger - 2007/2008:
22.-25. febr.: LU-07, Stavernhallen
arrangør: Askim, Grenland, Larvik&Sandefj.
annonse i TK nr 10/06

10. mars: Askim (kun for Askims medl.)
17. mars: Tønsberg
annonse i dette TK

23.-25. mars: Grenland
annonse i dette TK
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23.-25. mars: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

30. mars-1. april: Sørlandet
annonse i dette TK

7.- 9. desember: Askim
8. mars ‘08: Askim (kun for Askims medl.)
Bestilling dommere: thsaue@online.no
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Stamtavler og det nye utstillingsprogrammet
Først vil jeg rose de som har jobbet frem
det nye utstillingsprogrammet, og som nå
ser ut til å fungere godt rundt i landet.
Det hadde vært fint om vi nå kunne ta i
bruk stamtavledelen ute i foreningene og
ved salgskontor på de store utstillinger,
slik at en kunne få stamtavle med det nyinnkjøpte dyret. Stamtavleutskrift for de
som ønsker og trenger denne, kunne også
være en del av aktiviteten på medlemsmøtene våre.
Etter å ha fulgt med på kaninforumet, ser
jeg at det er flere som sliter med å finne
opplysninger på innkjøpte dyr. Mange juniorer har ikke merketang med bokstavsett og får problemer å merke registrerte
dyr. Vi er så heldig å ha Anne Lise Tvedt
som merker i vårt lag og er hjelpsom med
å få merket dyr, men problemet er store
avstander i vårt distrikt. Jeg har hørt og
lest om i TK, at det er noe feilregistrering,
grunnet nummer blir brukt flere ganger.
Både dommere og oppdrettere kan gjøre
feil ved registrering og merking av dyrene. Dette fører til at det blir noen feil
i stamboksystemet.
Når det gjelder registreringssystem, så er
min mening at vi må få et annet. Jeg mener det beste er å innføre samme system
som de har i Danmark, Sverige og Tysk-

land, nemlig at kaninen merkes med oppdretternummer i høyre øre.
Mitt medlemsnummer er 2068, og jeg
kunne merket alle mine kaninunger med
det nummer i høyre øre og merket i venstre øre som i dag, f.eks. 6152. Kaninen
2068-6152 vil da ha et unikt nummer.
Feilmerking vil forhåpentligvis forsvinne,
siden man da kun setter sitt medlemsnummer i tanga og merker alle ungene på
en gang (slipper å tyde hva som står på
kortet - slipper også å skifte tall/bokstav
for hver kanin som skal merkes).
- «Problemet», vil kanskje noen si, er at
dommerne kan kjenne igjen oppdretternummeret. Men dommerne dømmer anonymt, selv om det på små lokale utstillinger kan «skinne igjennom» hvem som har
Stor Chinchilla, Angora, Sallander, osv., så
da betyr det jo ikke så mye uansett, og det
er vel ikke mulig for en dommer å huske
tusenvis av medlemsnummer.
I dag er stamboken 100% elektronisk og
det er lett å søke frem kaniner og lett å
sortere og å finne frem statistikker etc.
Vi har ikke behov for det registreringssystem vi i dag bruker.
Håper mitt innlegg tas i positiv retning og
som et innspill i registreringsdebatten.
Øyvind Reinartsen, medlem i Møre og Romsdal

Årsmøte i Norges Kaninhoppforening:
Stavernhallen, fredag 23.02.07 - kl. 1500 - 1800
(i møterom i hallen hvor NM/LU arrangeres)
Alle som er medlem i NKF med interesse for kaninhopping er velkomne. De NKF-medlemmer som møter
og som er fylt 15 år har stemmerett - alle medlemmer
uansett alder har forslags- og talerett.
Dagsorden: Etter NKHFs lovverk. Forslag til behandling
på årsmøtet må være styret i hende innen 09.02.07
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007
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Kurs i kaninoppdrett
Etter oppfordringer fra NKF om å arrangere kurs for medlemmene, bestemte
styret i Jæren og Sandnes KAL seg for å
arrangere kurset ”Kaninoppdrett” i løpet
av 2006. Dette har vært en 100% positiv
erfaring for oss alle – derfor vil vi anbefale alle andre foreninger å gjøre det samme. I tillegg til at dette er svært lærerikt
får man også økonomisk stønad til foreningen dersom man arrangerer kurs. Er
ikke det bra? Medlemmene får skikkelig
opplæring, medlemsmøtene blir interessante og på toppen av det hele får man
betalt for det!
Å arrangere kurs er enkelt
Vil man arrangere kurs må man først ta
kontakt med Studieforbundet Natur og
Miljø. Dette gjøres enklest på internettsiden: www.naturogmiljo.no
Klikk på ”Studieplaner” og deretter på
”Norges Kaninavlsforbund”. Nå får du
opp de kursene som er aktuelle.
Det er 5 kurs:
● Organisasjonskunnskap NKF
● Kaninoppdrett
● Kaninstandard - ny nordisk
● Burbygging
● Spinning av angoraull
Ved å klikke på kurstitlene får man opp
studieplanene. Vi valgte å stokke litt om
på rekkefølgen av kurskveldene for at det
skulle stemme litt mer med avlssesongen
og utstillingssesongen. Ta gjerne kontakt
med undertegnede dersom dere planlegger kurs så skal vi dele de erfaringene vi
har med dere.
Når man har bestemt seg for et kurs går
man tilbake til startsiden på www.naturogmiljo.no og klikker på ”Søknad om tilskudd”. Her fyller man ut skjemaet rett i
12

skjermen og trykker på ”Send”. Enklere
kan det nesten ikke bli. Etter noen dager
får man tilsendt en konvolutt med rapporteringsskjema. Når kurset er ferdig
sender man inn rapporteringsskjemaet
og så kommer pengene rett inn på foreningens konto.
12 timers kurs i kaninoppdrett
Kurset i kaninoppdrett er på 6 kurskvelder og inneholder bl.a.: Bursystemer, fôr,
høy, vanningssystemer, fôring, stell, bunnsystemer, strø, paring, omparing, avlsbur,
reirkasser, tilsyn med unger, avvenning,
merking, brunst, brunstproblemer, avlsproblemer, journalføring, burlapper, sykdommer, medisinering, midd/ utøy, rennende øyne, ørebetennelse, labbesår, vetrinærbesøk, utstilling, utstillingsklasser,
påmelding, beregning av resultatlister,
stell før utstilling, sammenligning av oppdretteres arbeidmetoder, oppsummering,
evaluering etc. I tillegg er det også praktisk arbeid: Stallbesøk, påføring av middmidler og stell før utstilling.
Det høres kanskje mye ut, men man har
jo 12 timer på seg så det fyller akkurat ut
tiden. Vi kjørte kurset i forbindelse med
medlemsmøtene – og Geir Nordvik,Arild
Gundersen og Geir Hamre var instruktører (2 kvelder hver), men kursdeltagerne var på mange måter like mye instruktører siden kursene er lagt opp mer som
et ”diskusjons-forum” enn som enveis
kommunikasjon.Vi tok opp et og et tema
fra studieplanen og så fortalte alle hva
man visste og mente om saken.
Stallbesøk er alltid lærerikt! - og spesielt
Arild Gundersens stall var interessant siden han har bygget om en burseksjon
til ”skuffesystem”.
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007

Instruktører og kursdeltagere med sine kursbevis.
Bak fra venstre: Geir Nordvik (instruktør), Svein Ødegård, Oddvar Sør-Reime (bak), Geir Hamre
(instruktør), Roy Tjemsland, Marte Larsen, Monica Stangeland, Arild Gundersen (instruktør) og
Jonny Sandve. Foran fra venstre: Torund H. Thorvaldsen, Elin Stangeland og Liv-Marit Nygård
(med Guttorm på fanget). Oddvar Stangeland var ikke til stede, men har også fullført kurset.

Kursbevis til alle
Alle som gjennomfører (dvs. er med på
minst 5 kvelder) får utdelt kursbevis.
Kursbevisene laget vi selv (eneste krav er
at logoen til Studieforbundet Natur og
Miljø skal være med på kursbeviset), men
det er også mulig å få tilsendt gratis kurs-

bevis rett fra Studieforbundet. Kursbevisene ble delt ut på det siste møtet i 2006.
Dette er det tradisjonelle julemøtet med
grøt. Det var til sammen 10 medlemmer
som fikk kursbevis.
Gratulerer alle sammen!

- Geir Nordvik

INNKALLING til ÅRSMØTE i NORSK ANGORA 2007
Tid: Lørdag 24. februar 2007, klokken 12.00
Sted: Stavernhallen, oppmøte på stand til Norsk Angora
SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å skrive under protokollen. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Godkjenning av årsmelding
for 2006. 4. Godkjenning av årsregnskap for 2006. 5. Fastsetting av kontingent.
6. Innkomne saker a) Endring i vedtekter. 7. Valg. 8. Utdeling av sølvskjeer fra LUU-2006.
Fullstendig saksliste deles ut på årsmøtet.
Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må leveres skriftlig og være styret i hende minst 3 uker
før årsmøtet.
- Vel møtt! Hilsen styret i Norsk Angora
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«En oppdretters dagbok»
Gjesteskribent: Jonette
Hei på dere - og et riktig godt nytt år!
Et nytt år - og en ny gjesteskribent, og
håper dere blir fornøyd mine innleggene.
- Først en liten presentasjon av meg selv:
Jeg heter Jonette Sulen Myrbostad, er 25
år. Jeg har en sønn, Joachim Alexander,
på vel 3,5 år - og selvfølgelig, kaniner . . .
Nylig flyttet jeg fra Nord-møre til NordTrøndelag, Levanger, og har fått meg en
søt samboer på kjøpet som også er kaninoppdretter. I tillegg har vi også 3 katter.
Jeg er ganske fersk i gamet, kjøpte mine
første kaniner våren 2004, Dvergvedder
og Løvehode (de ble aldri stilt). Dvergvedderne ble med på utstilling, men kom
ikke skikkelig i gang med avlen (startet

Min sønn, Joachim Alexander,
med en «lånt» Hermelin white
14

med for mange varianter). Senere kjøpte
jeg Hermelin blå zobel, og har holdt meg
til disse siden. I tillegg til de blå, har jeg
også noen i brun zobel og russertegnet.
I en kort periode var jeg "innom" Rex.
Jeg har jo også noen "svin på skogen", jeg
har 2 Hermeliner i andre fargevarianter,
samt 2 viltzobel. Den ene er den beste
avlshoa mi, ho gir mange unger i kullet
og går sjelden tom. Ho er datter til den
ene av de første blå zobel, og gir både blå
zobel, brun zobel og russer, i tillegg til
noen få viltzobel. Spennende med variasjon i kullet, men jeg avler for det meste
hele kull med en farge. Men med zobel
som foreldre, får man variasjon nok...
Av en slik parring kan man få både mørke, mellom og lys zobel, i tillegg til russer
og hvit rødøyd. For zobel kan man ikke
renavle, da får man kun mørk zobel, som
ikke har skikkelig tegning. En zobel med
ett russer- eller hvit rødøyd-gen, gir lyse

Dette er «Lilleprins», en selvavlet russerhann
T.h.: To Hermelinkull, 4 russer og 2 brun zobel
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og mellomfarget zobel, det som er ønskelig til utstilling.
Ellers blir nok 2007 et spennende år for
meg. Jeg har også andre saker å ta meg
av i tillegg til kaninene, så i år satser jeg
desto mer på "gode matcher" på foreldredyra, og tar fram litt færre kull. Jeg har jo
lært en del i år, og har skaffet meg flere
kaniner jeg har tro på kan gi gode avkom.
Ellers så er jeg så heldig at jeg kan sende
samboeren ut i kaninstallen om jeg ikke
får tid til å stelle dem selv noen ganger.
Han min avler på Tan og Hermelin white.
I tillegg Hollender i liten skala, og dette er
spennende å følge litt med på. Tan er en
vakker kanin som ikke er den enkleste å
avle på, med tanke på at alt skal stemme.
Men Hollender er nok hakket vanskeligere, det vistes vel på LUU-06.
Ellers er det en ting jeg vil ta opp denne
gangen: Jeg har på utstillinger i 2006 sett
flere magre kaniner, ikke bare en eller
to fra samme oppdretter, men et større
antall fra samme oppdretter. Dette er jo
temmelig ille at dyra ikke får nok mat, for
jeg er ganske så sikker på at det var det
det var i disse tilfellene. - Mitt råd: Ikke ha
flere kaniner enn du makter eller har råd
å fôre på. Har du kommet i tidsklemma,
kutt ut noen dyr, og du får bedre tid til de
du har. Skyld heller ikke på at fôret du har
kjøpt er av dårlig kvalitet, det er du som
har ansvaret for maten til kaninene dine.
Noen ganger kan sultefôring tyde på uvitenhet eller at de ikke vil at kaninene skal
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vokse for raskt og bli for store for rasen.
Da får man etter min mening kaniner
som er "falske", de er plaget til å komme
under vektgrensa og har ikke naturlig
størrelse. Hva om vi gjorde det samme
med barna våre? Nei, vi gir de mat nok!
Jeg vil ikke tråkke noen på tærne, men
slik plaging av dyra vil jeg ikke være med
på, avle heller riktig størrelse ved å velge
riktige foreldredyr i forhold til størrelsen!
Når jeg tenker på det antall magre kaniner jeg har sett på utstillinger, kan jeg
bare forestille meg hvordan det ser ut
rundt om i kaninstallene hos disse eiere.
Slikt gjør meg rett og slett trist og lei.
Heldigvis har de aller fleste kaninene i
landet det bra. Men vi som ser dårlig kaninhold må si i fra, slik at dette ikke fortsetter.
Et godt kaninår til dere alle! - Jonette
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Indre Østland’s utstilling
Første helg i desember arrangerte vi utstilling på Nes på Hedmarken. 173 dyr var
påmeldt, samt 7 i såkalt kjæledyrklassen.
Dommere var Thormod Saue, Gullik Klepaker og Tor Arve Kristoffersen. Bedømmelsen gikk greit, og et par dyr fikk 96
poeng, Alaska og Liten Havana. Ellers var
det mye gode dyr å se. Samme utstilling
ifjor trekte over 300 dyr på Hadeland, så
vi var spente på hvor mange vi fikk her,
men er passe fornøyd med antallet, for
Nes er jo lenger nord enn Hadeland, men
vi får fortsette å flytte på oss, så får vi se.
Vinner i klasse A ble Anne Mette Letnes
med Liten Havana på 286,5 p. Nr 2 Toril/
Johnny Lyshaug med Alaska på 285. Nr 3
Leif Opsund, Hvit Land 285 p. Nr 4 Elina
Jokinen/Tor Gillerholtmoen med Zobel
på 285 p. Nr 5 Helge Myrvold med Hermelin hvit r.ø. 285 p. Moro å se at rasen
Zobel er så bra. Klasse B vant Elina og Tor

med Zobel i 283,5 poeng, og de kapret
2.-plass med Liten Chinchilla i 283 p og
Kjell Frøyland tok 3.-plass med Belgisk
Kjempe på 283 poeng.
Alt i alt en grei liten utstilling som gikk 45
kroner i overskudd, noe vi er godt fornøyd med. Velkommen igjen, da på midtsommerutstilling med den kjente grillfestak
ten og kasting på stikka!

Elina var dommer i kjæledyrklassen

Tønsberg og Omegn Kaninavlsforening innbyr til åpen

Vårutstilling og kaninhopping
på Jarlsberg: 17.-18. mars ‘07
Endagsutstilling lørdag 17. mars
åpen i klasse: L og C (kun for juniorer)
Innmelding på liste/skjema innen 2. mars til Torild Rosenvinge,
Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg, eller på e-post: toschol@online.no
Avgift kr 50,- pr. kanin betales ved innsetting lørdag 17. mars
fra kl. 09 til 10 eller fredag kveld etter avtale med Dagfinn.
Kaninhopping: Søndag 18. mars - «Negl-sprett-konkurransen» kl. 10-16
Rett Middels, Rett Vanskelig og Rett Elite - og Høyde Elite
Figur Middels Åpen (Figur MÅ max 2 starter pr fører og inngår i klubbmesterskap og kombi, så husk å meld kanin også til utstilling i klasse L eller kl C)
Påmelding kaninhopping innen 4. mars til Siw Hauge, på
e-post: feder-inn@hotmail.com
Avgift kr 20,- pr. start betales ved fremmøte.
Tlf.kontakt: Dagfinn 901 91 911 - Velkommen til Jarlsberg
16
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Utstilling i Selje samfunnshus
Først vil eg takke alle som tok turen til
Selje og vår utstilling med kaninhopping,
i helga 1.-3. desember. - I lokalet var det
luftig mellom burrekkene så det var god
tumleplass for publikum som var innom
for å ta kaninane i åsyn.Til saman var det
152 kaninar i 13 rasar påmeldt, fordelt på
22 eigare. Eit dyr fekk 96 poeng, Liten
Sølv til Bjarne Øygard og vert med det
den andre person i familien Øygard som
tek napp i vår BIS-vandrepokal (dei vert
med dette invitert til neste år for å ta opp
kampen). Dommare var Kjell Helge Jåtun
og Reidar Tjøstheim, som reiste både til
lands og til vanns og i lufta for å kome seg
til Selje, så takkar for at dei tok oppdraget
med å ta turen til oss.
I år som i fjor var det kaninhopping og 4
aktive jenter stilte med 9 kaninar i kvar
klasse. Det er sett opp vandrepokal i kombi, og vonar det vert fleire som let seg
freiste til kaninhopping og utstilling her
i Sogn og Fjordane. Hoppekonkurransen
hadde me på søndag, men det var oppvisning heile laurdagen, til stor glede for dei
som var tilstades av små og store.

Bjarne Øygard var einaste oppdrettar som
fekk 96 poeng - og dermed blei det BiS
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007

Me fekk også besøk av vår landsdels riksavis, Sunnmørsposten - «Sumpen» som
den heiter på lokal uttale. Dei var opptatt
av kaninhopping sjølvsagt.
Ein lokal helt frå Sunnmøre vart avbilda,
Stig Eivind og at vinnaren var frå Vatne
Thor Øivind
fekk og god spalteplass.
- Så var det over til resultata:
Best i Rasen: Stor Sølv: Steinar Aase 94. Blå Wiener:
Steinar Aase 95. New Zeal. Red: Elin Lesto Larsen 93,5.
Angora: Thea van Dijk Festøy 92. Thyringer: Oddmund
Veka 95,5. L.Tysk Vedder: Thor Øivind Larsen 95. Deilenaar: Eirik Høyvik 94. Engelsk Schecke: Øystein Osland
95. Hollender: Thea van Dijk Festøy 94. Tan: Matias Lesto
Larsen 95. Dvergvedder: Øystein Osland 95. Liten Sølv:
Bjarne Øygard 96. Hermelin: Ståle Bruvoll 95,5.
Kaninhopping, Kroket Lett 9 startende 1 pinne
1. Ingrid H Grimelid, Flokes next Generation in electra
2. Kristina O. Lavik, Flokes Medusas Pack of spectra
3. Kristina O. Lavik, Bjellands Loli Løvetan
Kaninhopping, Rett Lett 9 startende 2 pinner
1. Ingrid H. Grimelid ,Flokes next Generation in electra
2. Malin Lunde, Lisbodal Lucky
3. Anna B. Vie, Lea Isadora
Resultater, Klasse A Voksne Dyr:
1. Oddmund Veka, Sogn og Fjordane, Thyringer 285,5
2. Ståle Bruvoll, SognogFjordane, Hermelin viltgrå 285,5
3. Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv 283,5
4. Øystein Osland, SognogFjord., Engelsk Schecke 283
5. Øystein Osland, SognogFjord., Hermelin hvit r.ø. 283
6. Matias Lesto Larsen, Sogn og Fjordane, Tan 282
7. Steinar Aase, Sogn og Fjordane, Blå Wiener 282
8. Steinar Aase, Sogn og Fjordane, Stor Sølv 282
9. Øystein Osland, SognogFjor., Dvergvedder viltgrå 282
10. Ingrid Øygard, Møre og Rom., Hermelin hvit r.ø. 282
11. Øystein Osland, Sogn og Fjord., Hermelin viltgrå 95
12. Synnøve+Martine Kvaal, Sogn, Hermelin hvit r.ø. 95
13. Stephanie Tysnes, Møre, Hermelin white svart 95
14. Ragnhild Øygard, MøreogR., Hermelin zobel blå 95
15. Stig Eivind Meisal, Møre, Engelsk Schecke blå 281
16. Thor Øivind Larsen, SognogFj. Liten Tysk Vedder 280
17. Thea van Dijk Festøy, Norsk Angora, Hollender 94
18. Synnøve+Martine Kvaal, Sogn, Dvergvedder viltg. 94
19. Eirik Høyvik, Sogn og Fjordane, Deilenaar 94
20. Stig Eivind Meisal, Møre og Romsd. Hollender 277,5
Resultater, Klasse B Ungdyr:
1. Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv svart 286
2. Ståle Bruvoll, SognogFjordane, Hermelin viltgrå 284,5
3. Steinar Aase, Sogn og Fjordane, Blå Wiener 283,5
4. Ingrid Øygard, MøreogRomsdal, Hermelin hvit r.ø. 283
5. Thor Øivind Larsen, Sogn og Fj. Liten Tysk Vedder 95
6. Øystein Osland, Sogn og Fj. Engelsk Schecke 281,5
7. Ragnhild Øygard, Møre og R. Hermelin zobel blå 281
8. Kristin Øygard, Møre og R. Dvergvedder viltgrå 280,5
9. Ingrid Hestvik Grimelid, Sogn, Dvergvedder mad. 94,5
10. Stephanie Tysnes, Møre og R. Hermelin white 94,5
11. Matias Lesto Larsen, Sogn og Fj., Tan svart 279,5
12. Karoline Husevåg Ellingsen, Sogn, Tan svart 94
13. Lieneke Ohlsson, Sogn og Fjordane, Tan svart 94
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VETERAN-KANINER
Vi presenterte i denne serien noen veteraner i 2005 og noen i 2006, og her
er det klart for de 5 første i 2007 - håper flere vil sende inn tekst og bilde.
Under siste NM på Momarken var det 13 startende i Rett Bane Veteran.

Trampe - Eier er Tonje Søfteland - og tenkte jeg skulle
skrive om min veteran Trampe. Trampe var min siden første
dagen jeg så han, og nå har han bodd her hos meg i over 6
år. Siden det ikke var noen hoppegruppe i Bergen, så begynte vi sent med konkurranser. Vi har konkurrert siden januar
2005, og Trampe kom seg fort opp i klassene. Etter 7 starter
var han alt i middels i begge bane-klassene, han ble også første kanin i hoppegruppen som ble Elite i både høyde og lengde. Trampe var alltid frisk og rask og tok førsteplass i det meste han var med i. Men i sommer ble han plutselig syk og kom
seg aldri skikkelig på hoppebanen igjen. Så nå har jeg søkt
han ned i veteran og håper Trampe vil gjøre det like bra her
som han gjorde i klassene før. Stor klem fra Trampe og Tonje.

Lisbodal No Name - Eier er Linda Krogedal, og «Noi»
har egentlig vært avlshua mi og derfor ikke blitt prioritert hoppet med så mye. Da hun ble født fant jeg ikke på noe navn, og
derfor sa mor hun kunne hete No Name. Kallenavn er Noi, og
hun er født 30. juli 2001. Hun har alltid vært veldig vrang, og
det for at hun ofte bare la seg ned og ikke ville gå. Men når
hun først ville hoppe, kunne hun på oppvisninger og messer
enkelt gjennomføre en elitebane. I konkurranser ble hun vanskelig med pinne, men grunnet liten hoppeinteresse på
Jæren ble hun overført til veteran og har deltatt i to NM. I
Letohallen fikk hun 7.-plass og sist overrasket hun meg (ville
jo springe) og fikk 3.-plass.
Lisbodal Stjerneprinsen - Min andre veteran og gromgutt, er Lisbodal Stjerneprinsen. "Stjerni" er født 28. mars
2001. Han er kappetegnet chinchilla, og har ei lita stjerne i
pannen. Han er kullbror til Skippy, men det har alltid vært 2
forskjellige kaniner, som ikke ligner hverandre i gemytt.
Skippy er hissig, mens Stjerni bare er snill og kosete. I mitt
første NM, Drammen 2003, ble han nr. 4 i lengde, og hoppet
like langt som 2. og 3. plassen. Han har nå vært med på to
NM som veteran, ble nr. 5 i Letohallen og nr. 7 på Momarken.
I baner, ble han vanskelig, men vanngrav er noe jeg aldri har
klart å trene ham til. Han hopper i samme jevne tempo, og
vanngrav er som en vannpytt, hopper oppi for så og hoppe
hinderet. Stjerni fikk sin første start i Andamesterskapet
2001, og har siden vært med meg mange steder i Norge. Min
gromgutt har det siste året blitt veldig gammel, litt vanskelig i
maten, men jeg håper å kunne ha deg hos meg en stund til,
forteller eier Linda Krogedal.
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Trampe til Tonje Søfteland

Lisbodal No Name
og under
Losbodal Stjerneprinsen
til Linda Krogedal
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Abra Ca Dabra av Maximum - Kallenavnet er Lotta, og
da er det selvsagt ei dame, Dverg-vedder, viltgul broket. Lotta
er født 30. mai 2001. Oppdretter er Lotta Ringius. Lottas far er
Nordanvindens S Ch Maximum Power of Nowhere, og mor er
Skarpabys Foxglove Fever. Eier er Emilie Eckbo, men står nå
på fôr hos Camilla Ramsnes. Før Lotta ble veteran var hun i
elite, rett og kroket, mens høyderekorden er 60 cm. Lotta er
en bestemt gammel dame som jeg har på fòr av Emilie
Eckbo. Lotta var elite når hun kom hit, men etter å ha sett at
hun sliter med høyden i eliten så fikk jeg lov av Emilie å ta
henne ned i veteran. Hun startet i veteran for første gang på
NM 2006 på Momarken - det ble en imponerende 5.-plass.
Lotta er kjempesøt og som liker kos godt så lenge hun ikke er i buret, for der kan hun være ganske sint. Men når hun kommer ut av buret er hun helt hyper og er høyt og lavt og over alt.
NUCH Tjodalyngens Irkotsi Blue Chicago - Eier er
Monica Tordhol og «Blue» er en Engelsk Schecke, blå, hann
som jeg kjøpte av Anne Mette Klepaker på LU-02 i Kristiansund, da var Blue 32 mnd. Skulle egentlig finne meg en
Dvergvedder til hopping, men har ikke angret et sekund på
at kjøpet ble annerledes. I starten var han veldig anspent og
''typisk schecke'', men vente seg fort til meg.
Sammen har vi vært gjennom 80 hoppekonkurranser og en
god del utstillinger. Innen hopping har han vel ikke noen spesielle meritter, men i utstilling har han gjort det godt. Han har
vel blitt BiR rundt 10 ganger etter at jeg kjøpte ham. På høstutstillinga til Møre og Romsdal, da han var 63 måneder, overrasket han stort og fikk 95,5 poeng! Kom på 2. plass i kl A og
jeg ble beste junior-utstiller og han ble Utstillings-Champion
med 95-95-95,5 poeng. Da han var 77 mnd stilte jeg ham i Sarpsborg på NM/LUU 2005 og
han fikk 94,5 p og fikk 10. plass i klasse C junior. Han er også blitt operert to ganger i kinnet,
grunnet verkbyller. Han har kommet helt fint fra operasjonene og nyter nå livet som pensjonist
og han får være med å hoppe litt nå og da for morro skyld.

Innbydelse til kaninutstilling

Rugtvedt Skole
(E18 like ved Brevik Bru)
23.-25. mars 2007

Grenland Kaninavlslag

Utstillingen er åpen for alle i klassene A voksne dyr og B ungdyr
Innmelding på liste innen 15. mars til: Svein Clausen, Gamle
Bjørntvedt vei 84, 3735 Skien. e-post: svein.clausen@online.no
Innmeldingsavgift: kr 50,- pr kanin betales ved innlevering av
dyr fredag 23.3. fra kl. 19-21. Vi fôrer med høy og vann, husk
vannkopper. Premieutdeling søndag kl. 15 - Velkommen!
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007
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Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

VÅ R - U T S T I L L I N G
23.-25. mars 2007
Eidet kulturhus, Vatne
i klassene:

A, B, D, E, M og G* *kun én gruppe pr utstiller

Innmelding på lister senest 14. mars til: Anne Lise Tvedt,
6455 Kortgarden, eller send på E-post: annlt@online.no
Innmeldingsavgift: kr 50 pr ktl.nr + kr 10 i kl E og G
KANINHOPPING: Høyde elite+Kroket bane elite=vandrepokal. Rett bane: Lett.
Middels. Vanskelig. Avgift i hver konkurranse: kr 20,- pr kanin/pr bane (+kr 10,- i
burleie hvis ikke utstilt) - Innm.: Ingjerd Lien, 6523 Frei, e-post ingje-li@online.no
ALLE avgifter sendes: Møre og Romsdal Kal., v/ H. Ringstad, 6457 Bolsøya.
Kontonr: 39101623037. Innlevering dyr fredag 23. mars, kl 18-22, el. etter avtale.
Åpent: lørdag fra kl 10 til 17 og søndag fra kl 10 med premieutdeling kl 14.
Vi fôrer med høy - husk oppheng vannkopp. Utst. er kun 45 min fra Vestnes
og 35 min fra Vigra. Vi tar sikte på en trivelig sammenkomst lørdag kveld.
Overnatting kontakt: Stig Eivin tlf. 70076038 - 99040939. Rita tlf. 71294234 - 97109140.
Ev. spørsmål om kaninhopping: Ingjerd tlf. 71523445

Sørlandets Kal. innbyr til VÅRutstilling i Flimra, Hove, 30. mars - 1. april
Åpen i klassene A og B.
Innmelding på liste som må være i hende innen 21.03.
til: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes
eller send på e-post: geir.skoog@c2i.net
Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin, som settes
inn på Sørlandets Kal., konto nr.: 0530 2836096
Innlevering av dyr fredag 30.03., kl. 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 15. Vi fôrer med
pellets og vann, husk 2 skåler! Mulighet for overnatting. Kontakt: Geir: tlf. 915 65 472

Årsmøte i Alaska- og Havannaklubben
I forbindelse med LU-2007, avholder Alaska- og Havannaklubben
ÅRSMØTE, lørdag 24. februar 2007, start klokken 17.00
Sted: Hotel Wassiliof, Stavern
ALASKA- og
Saksliste/årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk
HAVANNAKLUBBEN
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Avliving og slakting av kaniner
De aller fleste bøker om kaninhold har et
avsnitt som omhandler selve slakteprosessen. Det er nesten ikke noe som står
her i TK. I TK 6/2002 var det slaktereportasje, hvor Kari Jørgenrud viste hvordan
dette skulle gjøres og i tidligere TK har vi
også fått presentert matoppskrifter. Dette
var bra for oss som bruker kaninkjøtt i
husholdningen. Det er noen oppdrettere
som ikke vil slakte sine egne dyr og flere
kvier seg med å slakte. Men så lenge du
gjør det på riktig fremgangsmåte, så er
det ikke så ille som du tror. Kaniner er det
eneste dyr vi har lov til å slakte - ingen
andre dyr og dette er veldig strengt.
- Det er flere måter å avlive en kanin på.
Jeg vet flere bruker hammer, jeg har aldri
brukt det. Før brukte jeg jernstang og da
må en treffe 100% riktig. Jeg holdt ene
hånden med et godt tak i ørene. Kaninen
må være helt rolig og så slo jeg stangen
hardt i nakken. Men nå bruker jeg såkalt
slaktemaske eller «avlivingsbolt». Jeg har
to forskjellige typer. Den største er Blitz
og er meget lett å bruke, men her er det
en patron (eikenøtt). Blitz slaktemaske
anbefaler jeg å bruke til store raser. Da jeg
kjøpte denne, var prisen kr 1300,-.
Den lille «avlivingsbolt» kjøpte jeg i Tyskland og er veldig enkel å bruke. Veier litt
over 800 gram og det er ingen patron. For
å lade den, skrur du av skruen på toppen
og setter den utenpå spissen og skyver/

presser spissen inn. Det er en fjær som utløses når du trykker på knappen. En setter den foran ørene, omtrent midt mellom øynene. Meget lett å bruke og den er
å anbefale til bruk på småraser. Jeg betalte
ikke med enn kr 160,- så den er billig.
For å sammeligne mellom disse to, så anbefaller jeg den store Blitz den gir mere
«trøkk» og er nok noe sikrere enn den lille. Det har ikke vært noe uhell, men det er
veldig viktig at du er rolig mens du slakter. Kaninen må ikke bli stresset og det
gjelder at dette går fort og du må aldri
stoppe midt oppi avlivingen.
Kaniner tåler lite og døden inntreffer
fort. Innen 20 sekunder må du ta en kniv
å skjære over strupen, slik at du får tappet
blodet. Heng kaninen opp. Jeg har et
stativ på veggen med to spisse kroker.
Bakbeina festes på krokene (i haseleddet)
og la blodet renne ut. Så begynner jeg
først med å løsne skinnet ved bakbeina
og drar forsiktig skinnet av nedover. På
unge dyr går det veldig lett, på eldre dyr
må en også bruke kniv for ikke å skade
kjøttet. Så skjærer jeg forsiktig opp buken
og begynner å ta ut all innmaten.
Så tørker jeg kjøttet med papir og henger
det opp i et kjølig rom 2-3 dager, da blir
kjøttet bedre mørnet (det må ikke være
fluer, da kan kjøttet bli ødelagt).
Til slutt så deler jeg hele slaktet opp i
stykker, pakker de i plast og legger det
fryseren. - Kaninkjøtt er
lyst, hvitt og magert, så
det kan ligge i fryseren i
3-4 mnd.
Som dere har så i fjor i TK,
har vi i Askim-foreningen
hatt slaktekurs - jeg anbefaler andre å sette i gang!
Hilsen Anne B. B.
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . . . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner (dansk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater 1 og 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . . . kr 30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . . . . . . . kr 48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr 18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,50
Drikkeflaske, 0,3 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,50
Burlås / fjørlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 58,00
Klotang, kraftig, liten type . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00
Klotang, kraftig, stor type . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 114,00
Reisekasse i tre med 4 rom liten rase . . . . . . . . kr 532,00
Reisekasse i tre med 4 rom stor rase . . . . . . . . . kr 607,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning foran . . . . . . . . . . . . . kr 213,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning topp og foran . . . . . . kr 300,00
ALLE priser er inkludert moms. Ved kjøp varer over kr 1.500,- (før moms) gis
10% rabatt. Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 4000. Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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Nytt fra NKHF:
Årsmøtet - blir som vanlig avholdt i forbindelse med NM, i Stavernhallen, fredag
23. februar - se annonse i dette TK side 11.

GK

A N I N KL U
BBE

Stiftet 23.02.1986

N

DV E R

Ny tittel på hoppekaniner DKCH
(Dekåchampion)
For dere som ønsker championat i Dvergkaninklubben (DK), har nå styret kommet
frem til ny tittel. Grunnen til dette er at
for å bli NUCH, må en nå ha 3x95 uansett
rase, men DK har lavere krav. NUCH er
allikevel det høyeste en kanin kan oppnå
innen utstillingstitler, så DKCH blir en lavere grad, og vil falle bort om en i ettertid
blir NUCH (eks. "Ari", heter NUCH Skogbakkens Aristoteles og vil nå ikke få
DKCH i tillegg).
I tillegg til dette vil også DK sette opp en
ny vandrepokal i kombi på LU, som vil
gå til den beste dvergkanin der fører/eier
er medlem i DK. DK har også egne premieringer og rosetter til varianter som
nok flere har mottatt allerede.
Krav for å bli DKCH:
Dvergvedder: 3 x 94 poeng
Dverghare: 3 x 94 poeng
Hermelin: 2 x 94 og 95 poeng
Søknad sendes til Hilde K. med kopi av 3
stk. bedømmelseskort og det innbetales
kr. 50,- til konto 0530 34 62173
(ved spørsmål send PM eller e-mail)
Medlemsskap pr år er kr. 100,og kr 50,- for familie/søsken.

De som er godkjent DKCH er:
NUCH Skogbakkens Aristoteles (men får
ikke noe mer tittel), eier: Linda Krogedal
DKCH Kalle, eier: Nanette Reinartsen
(ikke hoppekanin)
DKCH Odin Kornelius, eier Birgit Syversen/Elise Heen
DKCH Lisbodal Ronaldo, Linda Krogedal
DKCH Skogbakkens Rummy, Iren Yu
DKCH Gutten, Monica Stangeland (ikke
hoppekanin).
Overføring fra NKHLF til NKHF
Styret har kommet fram til at kaniner som
overflyttes eller selges fra NKHLF til
NKHF, beholder de pinner og cert/titler
som den allerede har oppnådd. Kaninen
vil være klassifisert som den var i NKHLF,
så lenge hoppebok med resultater kan
fremlegges. Kaninen skal ikke "straffes"
for eierens avgjørelser, selv om noen av
cert’ene kanskje kan være erobret med
andre regler eller NKHF’s.
En kanin har kort levealder og den vil ha
vanskeligheter med å kunne sanke titler
på ny.
Har en kanin pinner i høyde/lengde, vil
den bli elite hos NKHF, for den har allerede hoppet elitekravet. Ved overførsel
til NKHF, må en sende søknad til styret
som skal inneholde navn på kanin, pinner, cert og eier. Helst send inn ny og
gammel bok, hvis ikke annet er avtalt.

Årsmøte i Dvergkaninklubben
ÅRSMØTET avholdes i møterom i Stavernhallen,
lørdag 24. februar 2007, klokken 13.00
Saksliste/årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk
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PELS og FARGE
Artikkel nr 2 (fortsettelse fra forrige nr 10/06). Som dere kunne lese i den første
artikkel, og som dere som utstillere sikkert har erfart, er vi avhengig av en god
pelskvalitet når kaninen skal på dommerbordet. I perioder hvor kaninen er i felling,
som bestemmes av årstiden, så er det nytteløst å komme med kaninen på utstilling.
For å oppnå god pelskvalitet på dine kaniner, og dertil en god farge og glans,
så er en i avlsabeidet avhengig av gode avlsdyr, men ikke bare det, like så viktig er
det at kaninene har et godt og trivelig miljø. En skal blant annet der ta hensyn til
god utlufting, renslighet i bura, samt gode fôringsrutiner med næringsrikt fôr

Fôring og arvelighet
Også fôrstoffer som regulerer kroppsfunksjonene, og som nevnt i forrige artikkel (TK 10/06), så er havre, kli og godt
høy, med på å forlenge den elastiske og
friske celledelingen.
Det er også på en eller annen hensiktsmessig måte en slags arterieforkalkning
som inntreffer og forringer dannelsen av
fargestoffer. I sluttsammendraget må det

Hos flere kaninraser, eller la oss pelsfarger,
som f.eks. viltgrå, chinchilla og viltblå, er det
ikke bare fargen som en ser ved første øyekast (dekkfarge og sjattering) som er av betydning. Her skal det også tas hensyn til
pelshårenes beltevise inndeling. Dette gjør
man (som på bildet) stryker hånden i pelsen
mot pelshårene og blåser ned mot pelsbunnen. En skal da tydelig se de beltevise inndelinger. Hos Dvergvedder viltgrå er dette ofte
et av problemene. Er du i tvil om hvordan din
viltgrå kanin skal være, så kan en lese om
dette i Kaninstandarden, på side 59.
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også tas hensyn til at momenter omkring
arvelighet er av ganske stor utslagsgivende betydning.
Inntreffer det allerede hos ungdyr rustflekker eller andre fargefeil, selv om stamdyra har flott pels og farge, er feilen til
stede i arveanlegget. Misfarging er alltid
arvelig. Hvis dette ikke vektlegges riktig
så kan det føre til at det til slutt ikke finnes gode nok avlsdyr. Man må studere
arveligheten for farge i avlsdyrene.
Tips fra oppdrettere
Det er meget viktig å lytte til erfarne oppdrettere, særlig gjelder dette med hensyn
til fargeavl. Ofte er det ikke nødvendig
med en forbedring av farge på de dyra en
allerede har, men altså likeså viktig at en
vet hvordan en skal beholde eller ta vare
på den farge som dine avlsdyr har.Vet du
om en oppdretter som over lang tid har
fått fram slike dyr, er det selvsagt nyttig
å lufte erfaringer med en slik oppdretter.
Mindre årsaker kan også ofte ha betydning. Manglende stell av pelsen, urenslighet i stallen, gjødsel som ligger over lang
tid i buret og manglende urinavrenning,
er alltid i stand til å forringe og forandre
pelskvaliteten. Videre er for mye varme
ikke fordelaktig for fargebestandigheten.
Derfor skal man foretrekke en utestall,
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007

For dem som driver med Angorakanin, er det
svært viktig at en tar hensyn til næringsrikt
og godt fôr, dette for at kaninen skal oppnå
en god ullkvalitet og for at den skal greie å
produsere den ullmengde som du forventer

Ensfargede kaniner (her en Blå Wiener) er
spesielt ømfintlig for fargeavbleking grunnet
sollys. Wiener skal ha en spesiell pels (tillegg
i Standarden 2003): Pelsen er lang med kraftige dekkhår, ca 4 cm, og har kraftig underull

eller stall med meget god utlufting, som
gir samme temperatur inne (eller aller
helst mindre) enn ute. Rustanfall opptrer
også til sist hos kaniner med mørk pelsfarge gjennom feil fôring, altså ikke bare
slik som nevnt i forrige artikkel, at pelsfargen avblekes av sollys.
Her har dermed oppdretteren flere momenter som det må tas hensyn til. Selv
om en har fått tak i «perfekte» avlsdyr,
så er det dermed ikke en sikkerhet for at
ungene arver en god pels og farge, hvis
en ikke gir dem næringsrikt fôr og et optimalt godt stallmiljø.
En av våre beste oppdrettere, Kai Tveten,
ble presentert som «Månedens oppdretter» i TK nr 5 i 1994. Der uttalte Kai at det
var svært så viktig å legge vekt på den jevne fôringen. Det betyr blant annet ikke
«kun bruk» av pellets og godt høy, men at
en skal bruke mye triveselsfôr. Kai tar seg
en tur til skogs og sanker lyng og blåbærris, det gir trivsel både for dyr og oppdretter. Faktisk påstår Kai at spesielt blåbærris ser ut for å gi bedre mellomfarge
på enkelte raser!
Der hvor pelsen nesten bestandig har feil
farge og hvor ulike fargetoner opptrer, i

steden for enhetlig svart, brun, blå, sølv
eller grå, da er det fôret og fôringen som
må gis mer oppmerksomhet. I andre dyrebesetninger har også fôrets beskaffenhet
en spesiell innflytelse på pelskvaliteten.
Og vi kan alltid slå fast at magre dyr får en
pjuskete, glansfattig og kruset pels, i motsetning til de «fetere» og robuste med
glatt, bløt og glansfull pels.
Lykke til med farge- og pelsforbedring på
dine kaniner!
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Thyringer, en rase som ofte opptrer med god
pelskvalitet. Men viktig her er det sotete slør
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Brynhild Bremer Viken
Tødås, 7863 Overhalla
e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600
ANGORA

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

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

Solveig Moritsgård og Åsa Vegsundvåg
Hansgarden, 6037 Eidsnes. Tlf. 70 19 16 66
e-post: fnoritfg@online.no
hjemmeside: www.dvergvedder.com
Dvergvedder: viltgrå, madagaskar + kappet.

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå
WIENER hvit

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøv. 90, 5179 Godvik. Tlf. 55 26 44 01
e-post: helge.andersen@c2i.net
Hjemside: http://home.c2i.net/storkenebb/
Rex-dvergvedder-hermelin, kasjmirdvergvedder

Ullmottak Angora: ULL 10 MATUM
Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka
e-post: hoeyning@online.no
Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Solvangbakken kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens
Rex og Løvehode i forskjellige farger

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf.mob. 907 63 767
E-post: rogehoe@online.no
REX i castor og chinchilla

Tor Håkon Berget
2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 53 / 971 25 321
Belgisk Kjempe i hvit, jerngrå, chinchilla
FRANSK VEDDER i hvit rødøyet
og hvit blåøyet, og chinchilla

Lysfjords kaninoppdrett av Dvergvedder
i hvit blåøyd og brun
Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
Tlf. 69 31 70 87 - mob. 995 67 869
HERMELIN hvit blåøyd og viltgrå
tove110@hotmail.com
DVERGHARE

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes
Tlf. 51 62 17 48, 970 66 450, 51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
ALASKA - PERLE EKORN

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 dd gg

NKFs rekvisitasalg: Merketenger, tusj, stambokblad,
bedømmelsesbl., burkort (for avlshuer, ungdyr hu/hann, osv.).
Kontakt: Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
Geir Nordvik
Tlf. 51 66 75 02 - mobil: 930 58 067
E-post: geir@unitech.no
Hjemmes.: http://home.online.no/~geinordv
DEILENAAR og HERMELIN lutinovarianter

Erna og Harry Giller
3812 Akkerhaugen
Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad
Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no
ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68
e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN
LITEN HAVANA

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76
5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

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

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

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

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

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord
Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974
E-post: siri.lind@pcj.no
TRØNDER

Bodil og Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats. 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

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69
ANGORA voksne/unger i flere farger
REX - TAN - HERMELIN

Husk å betal oppdretterannonsen når faktura
kommer i posten

Nordisk Kaninstandard:

1 stk. - kr 375,Kjøpes hos Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007

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
innrykk i 10 nr: kr 435
bjorn.egeland@lyse.net
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Drammens-utstillingen
Drammensforeningen var nok en gang
årets første utstillingarrangør, med den
tradisjonelle Drammensutstillingen, travhallen på Drammen Travbane, 12.-14. januar. Her var påmeldt 347 dyr i 19 forskjellige raser. Dette var en økning med
31 dyr i forhold til i fjor, så vi får håpe at
dette blir trenden for alle landets arrangementer. I Dvergvedder ble det stilt flest
dyr med 67, Liten Havana med 57, så et
hopp til Hermelin med 26, Perle Ekorn 25
og Liten Sølv med 23.Vil også bemerke at
det var fint å se 18 Fransk Vedder og med
4 franske i 95 poeng så får vi også håpe
på stigende kvalitet. Dommere var Erik
Arntzen, Svein Clausen, Gullik Klepaker,
Johnny Lyshaug, Thormod Saue og Roar
Strand. Kvaliteten var meget bra: 69 dyr
får 94 p, 66 får 94,5 p, 61 får 95 p, 12
dyr får 95,5 p og 4 får 96 poeng. Det var
en Rex, to Belgisk Hare og en Alaska. Med
klar margin blir Alaska-hua BiS, den hadde
Tekst og fotos: Bjørn E.

alt; utstråling og en fantastisk pelskvalitet
med god glans - her har Johnny Lyshaug
avlet fram nok en «kanon».
Med årets vinner Anne Mette Letnes, kan
vi konstatere at hun med sine havana har
vunnet Drammensutstillingen 3 år på rad.
Anne Mette stilte med 22 havana og fikk
3 i 95,5 p, 10 i 95 og 6 i 94,5 poeng.
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Kari Jørgenrud 95. Fransk
Vedder: Cato Smørgrav 95. Stor Sølv: Tonje Alice Bjørntvedt 94.5. Blå Wiener: Terje Andresen 94.5. Trønder:
Helene Vadum Wilmann 92. Wiener: Nils Per Igland 95.
Rex: Kari Jørgenrud 96. Hvit Land: Johan Viker 95.5.
Belgisk Hare: Johan Viker 96. Alaska: Toril/Johnny Lyshaug 96. Perle Ekorn: Kari Jørgenrud 95.5. Liten Havana:
Anne Mette Klepaker 95.5. Hollender: Gullik Klepaker
94.5. Sachsengold: Line Clausen 92.5. Liten Sølv: Oddvar Antonsen 95. Tan: Magnus Skaug Hansen 95.5.
Dvergvedder: Åsa Vegsundvåg 95.5. Hermelin: Terje
Engh 95.5. Dverghare: Roar Strand 95.5.
Resultater Klasse L:
1. Anne Mette Klepaker, Larvik&Sa. Liten Havana 381.5
2. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Alaska
381.5
3. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn
381
4. Kari Jørgenrud, Askim, Rex castor
381
5. Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare 286
6. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 380.5
7. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare viltgrå 285.5
8. Rolf Ludvigsen, Larvik&S. Liten Havana 380

Alaska hu 9 mnd., til Toril og
Johnny Lyshaug som fikk
96 poeng (38 - 9 -10) og tok
en klar seier i Best in Showuttaket. Toril og Johnny var
eneste utstillere i rasen og
stilte med 6 Alaska og fikk
følgende gode resultater:
En i 94 p, tre i 95 p, en i 95,5
og altså denne i 96 poeng.
Dermed ble Alaska den rase
som fikk beste poenggjennomsnitt, med 95,08.
Neste rase på lista blir Perle
Ekorn med snitt på 94,64 p,
så Liten Havana med snitt på
94,45 p, og Belgisk Hare får
et snitt på 94,38 p.
Totalt ble det bedømt 326
kaniner fra 89 og opp til 96 p,
som gir poengsnitt på 93,90.
46 kaniner ligger i «gruppen»
fra 89 til 92,5 p (17 av disse
er Dvergvedder).
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Drammensutstillingens 3 beste 2007, fra venstre:
Anne Mette Klepaker, Johnny Lyshaug og Kari Jørgenrud
9. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder 380
10. Johan Viker, Sarpsborg, Hvit Land 379.5
11. Cato Smørgrav, Drammen, Fransk Vedder 379.5
12. Anita Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå 379
13. Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Liten Sølv 379
14. Johanne N. Ruud, Drammen, Liten Havana 284.5
15. Magnus Skaug Hansen, Drammen, Tan 284.5
16. Karoline Klepaker, Larvik&S., Perle Ekorn 378.5
17. Helene Vadum Wilmann, Tønsb., Dvergvedder 284
18. Marit Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284
19. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 284
20. Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvit rødøyd 378
21. Terje Andresen, Askim, Blå Wiener 283.5
22. Kari Jørgenrud, Askim, Belgisk Kjempe 283.5
23. Arne Bjørntvedt, Sørlandet, Liten Havana 377
24. Susanne Feen Henriksen, Tønsb., Dvergvedder 377
25. Poul Christensen, Sørlandet, Liten Havana 377
26. Åsa Vegsundvåg, Møre&R., Dvergvedder viltgrå 95.5
27. Geir Vidar Asgrimplass, Dram., Fransk Vedder 376.5

28. Alexia Sand Knudsen, Sarpsb., Hermelin hvit 282.5
29. Tonje Alice Bjørntvedt, Sørlandet, Liten Havana 376
30. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender svart 376
31. Marit Jørgenrud, Askim, Hermelin viltgrå 376
32. Astri Reiersølmoen, Sørlandet, Liten Sølv 376
33. Svein Clausen. Grenland, Liten Sølv blå 375.5
34. Per Simen Rabben, Dram., Belgisk Kjempe 375.5
35. Toril+Johnny Lyshaug, Askim, Hvit Land 282
36. June Årøe+Kim Kofstad, Rex hvit rødøyd 282
37. Espen Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder viltgrå 95
38. Kamilla Wang Sundgaard, Eidsvoll, Dvergvedder 95
39. Nils Per Igland, Sørlandet, Wiener hvit 95
40. Just Andersen, Tønsberg, Hermelin lutino 375
41. Elin Mariboe Hovde, Drammen, Hollender 373.5
42. Marianne Wernersen, Sørlandet, Wiener hvit 94.5
43. Silje Cathrine Tellefsen, Sarpsb. Dvergvedder 94.5
44. Tonje Alice Bjørntvedt, Sørlandet, Stor Sølv 94.5
45. Sigrid Arnestad, Drammen, Dvergvedder 94
46. Elin Mariboe Hovde, Drammen, Rex hvit rødøyd 94

Nordisk Kaninstandard, 350 sider med
beskrivelser og bilder av alle godkjente
kaninraser. En bok som er helt nødvendig å lese for alle som skal delta med
kaniner på utstilling.
Pris kr 375,-. Kjøpes hos Dagfinn
Telefon 33 39 62 95 - mobil: 901 91 911
Tidsskrift for Kaninavl - 1-2007
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 31. desember 2006
Totalt: 939 (483 - 209 - 157)
Askim og omegn Kaninavlsforening 47
Leder: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565
e-post: annebbro@online.no
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.
Hjemmeside: www.geocities.com/askimkaf
e-post: askimkaf@yahoo.no
Aurskog/Høland Kaninavlsforening 13
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 51
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, Smørgrav, 3320 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
Møter: 2. mandag i mnd., Ytterkollen Grendehus, kl 19.
EidsvoII og omegn Kaninavlsforening 35
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekr.: Roar Strand, Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 980 12 020.
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Møter: 3. tirsdag i mnd. (ikke juni og juli). Giro nr.: 0530 4347688
Hjemmeside: www.ekaf.tk
Glåmdal Kaninforening 40
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkelia 26, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859 (all post sendes leder). e-post: hilhaake@start.no
Sekreter: Caroline Eriksen, Ospelivegen 38, 2100 Skarnes
Kasserer: Heidi Haugan, Herkulessv 96, 2165 Hvam
e-post: hehaugan@online.no
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening
Grenland Kaninavlslag 13
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smiev. 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien,
e-post: svein.clausen@online.no tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien.
Haugaland Kaninalslag 22
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 911 90 945
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,
eller se på vår hjemmeside: www.home.no/haugaland-kal
Kragerø Kaninavlslag
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Indre Østland Kaninavlslag 52
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.
Hjemmeside: http://ikanin.dvergvedder.com
Jæren og Sandnes Kaninavlslag 61
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.: Geir Nordvik, Fløyrliv. 8, 4307 Sandnes,
tlf. 930 58 067 / 51 66 75 02. e-post: geir@unitech.no
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 15
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrrist, 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 12
Leder/Kass.: Anita Løveseter, Bunkebergv. 358A, 3850 Kviteseid,
tlf. 35 05 40 14.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Pb. 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44
mob. 980 51 908 e-post: odd_aksel@hotmail.com
Sekr.: Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb: Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.
All post sendes sekretær.
Moss og omegn Kaninavlsforening 11
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Kass./Sekr: Thore Løken, Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.
Møre og Romsdal Kaninalslag
71
Leder Rita Hoem, 6638 Osmarka, tlf. 71 29 42 34, mob. 971 09 140
e-post: r.hoem@svorka.net
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 990 40 939
e-post: stigmeis@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60, mob.
902 02 219 - e-post: annlt@online.no
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, tlf. 71 24 41 21,
mob. 916 30 720 - e-post: hallgeir.ringstad@omya.com
Spørsmål kaninhopping: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45, eller se på
hjemmeside: http://morekal.vze.com
Nord-Trøndelag Kaninavlsforening 42
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com
Nestleder: Maja Lønvik, Skaldev. 6, 7725 Steinkjer, tlf. 92244037
e-post: litjveita@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74089964 e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74089621
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com
Oslo og Akershus Kaninavlsforening
64
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.
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. - kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Hilde Torp, e-post: hitorp@organizer.net
Hjemmeside: http://geocities.com/osloakershus
ansvarlig hjemmeside: Sølvi Lysfjord, tlf. 64 92 51 31 / 971 73 190
NB: Mail til foreningen sendes: osloakershus@yahoo.no
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Rogaland Kaninalslag
31
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland2@lyse.net
Nestl.: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 415 15 950.
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 måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
Hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog
Sarpsborg Kaninavlsforening 92
Leder: Kent Rune Eriksen, Oldtidsv. 35G, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 / 69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Marie Trapness, Oldtidsv. 35G, 1747 Skjeberg,
tlf.: 934 52 287 / 69 12 15 44, e-post: mgunhild@online.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
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 tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Hopping: Silje Olsen, Chr. Evensensvei 20, 1712 Grålum,
e-post: sko1986@yahoo.no
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com
Sogn og Fjordane Kaninavlslag
30
Leiar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596 e-post: tola72@online.no
Nestleiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449 e-post: oyosla@start.no
Kass./Sekr.: Signe Kolrud, Ålhus, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 06 / /476 04 634 e-post: arnaars@online.no
hjemmeside: www.sfkanin.com
Sørlandets Kaninavlslag 32
Leder: Poul Christensen, 4934 Nesgrenda, tlf. 37 16 02 52
Nestl.: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461
Sekr.: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Kass.: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes, tlf. 915 65 472
Post sendes sekretær Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa kl 19.00
Trøndelagen Kaninavlsforening 72
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: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, tlf. 72 42 65 20,
e-post: algunnes@frisurf.no
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.freewebs.com/tronkaf/
Tønsberg og omegn Kaninavlsforening
67
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen, tlf. 33345421.
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 / 997 76 181 . e-post: awilmann@furst.no,
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

Gå i gang med kurs!
Minimum 5 medlemmer og
dermed penger i kassen!

Se på internettsiden:
www.naturogmiljo.no
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FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
19
Leder: Anne Berit Grasbakken, Slovarp, 2630 Ringebu,
tlf. 61 28 11 23 / 995 40 871 e-post: trsaeth@online.no
Nestleder (og livdyrformidler): Reidun Pettersen, 1690 Herføl,
tlf. 69 37 88 67 / 958 10 325 e-post: thorstpe@online.no
Kasserer: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo,
tlf.: 22 71 33 61 / 926 17 325
e-post: ellen@cafebar.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42 / 625 92 943 e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Styremedlem: Nina Lien, Kastellvn, 2080 Eidsvoll, tlf. 911 51 937
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: 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 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.
Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnet.no
Nestleder: Turid Lien, tlf. 415 15 205, e-post: turidlien@hotmail.com
Sekr.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906 / 51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kontingent kr 100,- (fam. kr 50) - Betales til konto nr 05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com
Norges Kaninhoppforening
Leder: Turid Lien, 6523 Frei, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Nestleder: Linn Andresen, Fjellbugrinna 15, 1832 Askim,
tlf. 69 88 55 08 e-post: lirean@start.no
Sekretær: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3, 7650 Verdal,
tlf. 74 07 68 46 / 476 37 714 e-post: sunnivatusvik@hotmail.com
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42
e-post: hilde@kleppnet.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

Innsendelse av medlemmer:

bjorn.egeland2@lyse.net
NB: Nå er det tid for ny innbetaling av kontingent.
Neste blad blir utsendt til de
som er registrert for 2007.
Kasserer MÅ sende inn før 10. mars!
Eventuelle spørsmål kan tas på
tlf.: 970 66 450 eller 51 67 19 00
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