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Øverst: Rex i japanertegning, dette er et dyr fra Tyskland, og så er
spørsmålet om noen drister seg til med avl med Rex i japanervariant?
Om selve rasen Japaner, er det mer å lese om på side 4 og 5.
Nederst: Lysfjords Kaprifol, les mer om den på side 13.
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KANINAVL
Gratis oppdretterannonse
For dere som annonserer her i TK under
«Oppdretterannonser», får også den gratis
oppført på NKFs internettside. Håper at
det kan være en «gulrot» til at vi kan få
med oss flere til å annonsere og dermed
støtte opp om vårt medlemsblad.

Tema: Raseavl
I forrige TK nr 6, på sidene 22, 23, 24 og
25, fokuserte vi på avl med Dvergvedder.
Men, heldigvis, flere lesere har observert
at artikkelen i hovedsak legger vekt på
raseavl generelt, og dermed enkelt kan
overføres som grunnlag for en rase-tema-
debatt på medlemsmøter. Det var akkurat
det jeg la til i artikkelens overskrift, at
den kunne være et grunnlag for emner
som skal diskuteres i forum når en skal
gjennomføre kurset «Kaninoppdrett».
I dette TK har vi også et tema, Løvehode,
og denne er en spesiell rase, men skal en
komme videre, må emner omkring rasen
belyses og tas opp til diskusjon, både an-
gående bedømmelse og avl.

To «nye» raser opptatt i Standarden
Samtidig kan jeg opplyse om at enda to
raser er tatt inn i Standarden, Løvehode
Dvergvedder og Dvergschecke. Det nor-
diske standardutvalg hadde møte i Alings-
ås 7. juli, og vedtok å ta opp disse to raser
fra 01.10.07. I den protokoll jeg har mot-
tatt (på svensk) fremgår det at mye har
blitt diskutert og vedtatt.Vil her nevne at
rasene Rex, Liten Chinchilla og Deilenaar

fra 01.10.07 vil få nye poengskalaer.Dette
og andre endringer vil bli tatt inn i neste
TK, og når det gjelder særtrykk av de nye
sidene som omfatter Løvehode Dverg-
vedder og Dvergschecke, er planen å ha
disse ferdige til LUU i Molde.

Tema: Fargegenetikk
Det har vel ikke vært noen mangelvare på
fargegenetikk-artikler i TK opp gjennom
årene. Nå er det også mulig å ta kurs om-
kring emnet, og en vil få tilført penger i
klubbkassen. Spørsmålet kan være om in-
teressen er stor nok? - Eller hvor mange
som bryr seg om å sette seg inn i gene-
tikken. Det virker som flere bare «kjører»
i vei uten å tenke på senere konsekven-
ser. Innen Dvergvedder er «beviset» klart,
en parer to viltgrå og får ut et kull hvor
en finner 3 til 4 fargevarianter . . .
I TK nr 8/2004, lovte jeg å komme tilbake
med et tema omkring avl med Zobel. Jeg
var også litt innom emnet i TK 10/2003.
Når jeg i dette TK ser på side 10 i første
spalte, så sies det der: «De må ha ett gen
for russer eller hvit rødøyet for å bli . . .»
- Da vil jeg påstå at det er feil, en bør ikke
sette inn russer eller hvite dyr i sin zobel-
avl, aller helst må det unngås! - Jeg får
da nok en gang prøve å holde det som er
lovet, at emnet skal belyses en gang, men
vil si det jeg har sagt før: «De teoretiske
skjema for zobel, stemmer ikke i praksis!»
Da ønsker jeg dere alle lykke til med vår
fantastiske levende hobby, høsten er en
fin tid dere! - Velkommen med foto . . .
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Rasen Japaner er
en sjeldenhet hos
oss, men det er en-
kelte oppdrettere
som arbeider med
denne store utfor-
dringen av en teg-
ning på raser som
Dvergvedder og
Hermelin.
Mange sier: «Hos
ingen annen rase
er det så vanskelig 
å komme tett på
idealet som hos en
Japaner». - Så rik-
tig, så riktig, og det
er kun oppdrettere
som liker utfor-
dringer med stor
vanskelighetsgrad
som «gir seg i
kast» med avl av
japanertegning
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Opprinnelseslandet er Frankrike
For mange raser er det ikke alltid enighet
om hvor rasen stammer fra, men når det
gjelder Japaner som rase, vet man hvortid
og når den ble utstilt for første gang, og
det var i Paris i 1889. Japaner har dermed
Frankrike som sitt opprinnelsesland.
Hvordan og hvem som avlet fram kaniner
med japanertegning forteller ikke histori-
en, men også her, som hos andre raser,
viser man til såkalte innhegningskaniner
som i flokk gikk fritt i store garder. Her
fremkom «rare» tegninger og flere farger
som da ble interessante for enkelte kanin-
oppdrettere. En japanertegning skyldes
ikke en kombinasjon av flere mutasjoner,

som tilfellet er med de fleste raser og va-
rianter. Én enkel var nok, og kun ett en-
kelt arveanlegg skiller Japaner fra en vilt-
grå! Faktisk har en svart/gul Japaner de
samme farger som en viltgrå, men med
den vesentlige forskjell at hos Japaner er
de svarte og de gule farger samlet i felter
hver for seg, men på de viltgrå er fargene
plassert på de enkelte pelshår.
I Frankrike fikk den navnet Japonais = Ja-
paner, og navnet brakte den med seg når
den ble eksportert, men ikke til England,
der ble navnet Harlequin.
Alaska stammer ikke fra Alaska og Russer
stammer ikke fra Russland - og Japaner
ikke fra Japan.Oppdretterne ga sine raser

4422:: JapanerKanin-
raser:
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slike spesielle navn for å vekke spesiell
oppmerksomhet og for å få reklameverdi.
England og Holland ble de første som
kjøpte Japaner fra Frankrike. Til Sveits
kom den i 1895 og tyskerne fikk den ca
1900. En dansk standard fra 1917 har den
med.De første dyr utstilt på dansk LU,var
to i 1952. Dansk LU-1990 har nok fortsatt
rekorden, 33 dyr! De fleste fra den kjente
dommer Benny Garly. Naturlig nok er ut-
bredelsen sparsom, men flere land har
gode dyr og ivrige avlere. På dansk LU-07

er det topp Japanerkvalitet, Finn Kjøller
nr 36 med 284 p! På tysk Bundesschau-05
var det 168 Japanere, «rasen for ekte idea-
lister», er kommentaren i tysk fagblad.

Farge og tegning
Svart og rødgul er den mest vanlige farge-
kombinasjon på tegningen, men blå og
rødgul ses også.Rødgul sterkt lysende far-
ge foretrekkes, men lys gul er også tillatt.
Fargekombinasjonene svart/hvit, blå/hvit
og brun/hvit er også godkjent.Tegningen
er rasens kjennetegn, og på en svart/gul

Japaner er det ene øret svart og det
andre gult. Hodet er svart på den
halvdel der øret er gult. Brystet er
gult på den side der hodet er svart.
Fargen på beina skal da være svart
bein under gul brysthalvdel, men å
få beina med i denne vekselvirkning
er meget vanskelig. På kroppen inn-
deles tegningen i belter, fra 3 til 4 på
hver side. Ett gult belte på den ene
siden, skal møte et svart belte på
den andre siden. Fargene i de enkel-
te partier bør være rene. På slutten
tar jeg inn en linje som sto i Standar-
den før: - Idealtegning er vanskelig
å oppnå og forekommer sjelden.
Og så - en liten vektjustering nylig
vedtatt for Japaner: 3,01-4,5 kg=5 p.

En dansk Hollender i japanertegning. Jørgen
Larsen viser også på årets danske LU dyr av
topp kvalitet, blir nr 14 med 3,1 og 379,5 p!

Denne er tysk, og japanervarianten av
Hollender er populær i Tyskland og mange
gode og vakre dyr er å se på utstillingene

En tysk Japaner
- og tyske avlere
har kvalitet på
farge og tegning
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Diaré med dødelig utgang
Mucoid Enteropati - Artikler om mage- og tarmsykdom har blitt presentert
i våre nordiske kanintidsskrifter «i all tid». Jeg kom over en eldre artikkel (71)
som viser at «Enteritis/Epizootisk Enterocolitis» til tider har vært et problem.
Også nå hører vi om problemet, det «sniker» seg inn i stallen, «sniker» seg ut

igjen, for så plutselig komme igjen om et par år. - Dermed er artikler høyst
aktuelle, og jeg var inne på dette emnet i TK for nøyaktig ett år siden.

Leserinnlegg kom i TK nr 8 og i nr 9 på side 21, hvor det ble anbefalt å bruke
B-vitaminer, B3 og B12, samt Zoo-Lac. Mage- og tarmproblemet er stort i hele
Europa. I Tyskland har de brukt 80.000 Euro til forskning på problemet, men
de står fortsatt «å stamper». Problemet diskuteres også i de nordiske land.

Mucoid Enteropati - allment kjent og kalt
diaré eller oppsvulmet buk. Den forår-
saker dødelighet, særlig blant ungdyr i
7-12 ukers alder. Som oftest forekommer
problemet en stund etter at mødrene er
fravent fra ungene. I noen tilfeller kan
Mucoid Enteropati ramme store deler av
besetningen (ungdyra), for siden å for-
svinne like mystisk som den kom. I andre
tilfeller forekommer den, men i beset-
ningen er det kun noen få enkelte dyr
som rammes, og hvor utgangen er død.
Sykdommen kan debutere på ulike sett
mellom disse ytterlighetstilfeller.
I de aller fleste utbrudd, er det ungdyr
som har avføringsproblemer, men også
dyr opp mot voksen alder kan plutselig
komplikasjoner inntreffe. Men, ettersom
dyrene blir eldre, er risikoen mindre for
at døden er utfallet. De aller fleste under-
søkelser og konklusjoner, så viser det seg
at ett eller annet ungdyr dør, men det
etterfølgende kull kan være helt friske.
Et dyr som har hatt utbrudd, og blir frisk,
så blir den ikke immun mot sykdommen.
Et dyr som blir sykt behøver nødvendig-
vis ikke få alle symptomer som finnes på
sykdommen. Symptomene er: Dyret blir
sløvt, mister appetitten, pelsen blir glans-
løs og «pjusket», ørene legger seg, øynene

skjeler og blir matte.På et tidlig tidspunkt
av sykdommens utbrudd vil et ungdyr
holde seg i et hjørne og blander seg ikke
med sine søsken. Det syke dyret har en
lavere kroppstemperatur enn det nor-
male. Senere vil det bite hardt i sammen
kjevene og en «gnisselyd» kan komme.
I den tidlige fase vil dyret vise en intensiv
tørst og sitter tett inntil vannskålen, ofte
med frambenene i skålen og drikker små
«slurker», siden vil den bli så sløv at den
ikke orker å drikke og døden er da ikke
langt borte.
Noen dyr blir oppsvulmet. Dyret kan få
forstoppelse eller også diaré, hvor det da
kommer ut større og mindre grad av gelé-
aktig slimet avføring. I de fleste tilfeller er
den blank og klar, andre ganger lys brun-
lig.Om en vender opp og ned på kaninen
som er oppsvulmet, kan man høre det
«klukker» i magen.
Ved obduksjon er som oftest magesekken
og øvre delen av tarmene fyllt med væske
som er iblandet gasser og tarmen er opp-
blåst. Kan også forekomme med slimet
sekret og blodige tarmvegger. Ofte inne-
holder en del av tykktarmen eller ende-
tarmen store mengder av et klart, flyten-
de og en slimaktig væske. Siste del av en-
detarmen bruker å være tom.



7Tidsskrift for Kaninavl - 7-2007

Blindtarmen er «stappet opp» av et pasta-
aktig innhold.
Eldre dyr som har gått med sykdommen
over lang tid, har som oftest fått store for-
andringer. Tarminnholdet kan ha fått en
ostaktig konsistens og store partier med
sår. Det kan også forekomme at skadene
er sådan, at man ikke kan konstatere og
å se om det her er tale om Mucoid Ente-
ropati eller visse typer av dysenteri. Det
oppstår ingen forandringer i lunger, lever
eller milt.
En del av symptomene på Enteropati fo-
rekommer også ved andre kaninsykdom-
mer og ofte blir typer av Coccidiose for-
vekslet med Enteropati.Er en ikke ytterst
nøye med diagnosen er det altså mulig
å ta feil. De symptomer som er typiske
for Mucoid Enteropati er at avføringen
er klar og geléaktig, kaninen «gnisser»
tenner. En vil ved obduksjon finne store
mengder væske i matmeltningskanalen.

Til nå har det ikke vært mulig å påvise en
direkte årsak til sykdommen. De seneste
resultater tyder på at det kan være en
smittsom sykdom,hvilket betyr at det for-
modentlig er ett eller flere patogener/

bakterier, eventuelt et virus. - Men her
«strides» forskningen, for andre sier igjen
at det ikke er en smittsom sykdom.
Nyere forskning har også vist at samtidig
infeksjon med coccidier forverrer symp-
tomene forårsaket av Mucoid Enteropati,
hvilket resulterer i høyere dødelighet.

Behandling og forebyggelse
De fleste forskninger sier at bruk av anti-
biotika i drikkevannet er den mest effek-
tive metoden til å få bukt med sykdom-
men.Men andre sier at en ikke skal bruke
antibiotika, men heller ta i bruk probio-
tika (melkesyrebakterier som får balanse
fordøyelsessystemet), som også tilsettes i
drikkevannet.
Hvis kaninen ikke er så sterkt angrepet
og fortsatt spiser, skal den settes på diett
med godt høy og forskjellige former for
grønnsaker. Kraftfôr og kaninpellets må
utelukkes fra kosten.
Men forebyggelse er den beste behand-
ling: Stress kan forårsake Mucoid Entero-
pati. Romslige bur med gjemmested er til
stor hjelp. La ungene gå lengst mulig med
moren, og ved fravenning så flytt moren
til nytt bur (helst ikke omvendt).
Sørg for at kaninene har god tilgang til
høy av god kvalitet. Vær forsiktig med
bruk av kraftfôr - og fôret må ha et høyt
fiberinnhold og lite med protein.
Optimal og god hygiene er en forutset-
ning uansett for å få trivsel i kaninstallen.
Rengøringsmidler kan med jevne mel-
lomrom brukes. Unngå mørke, fuktige
omgivelser. Mange sykdomsagens (f.eks.
coccidie-sporer) kan overleve lenge (må-
neder) i mørke, fuktige omgivelser, men
dør hurtig ved uttørring og sollys.
Det sies at sykdommen ikke er påvist hos
villkaniner, men at det er kun hos tam-
kaniner de typiske enteropati-utfall har
oppstått.

Sunne og trivelige kaniner er det vi vil ha
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April: Hyggemøte med faginnslag
Her var våre medarrangører ved LU/NM i
Stavern 2007, Grenland og Larvik&Sande-
fjord, invitert.
Dette ble en hyggelig kveld med sang og
musikk av Anne Charlotte Fremmegård.
Trude Hegle fra Mattilsynet var til stede
og fortalte om: Kaninens bolig, dyrevern-
loven og om importregler. Her var det
anledning til å stille spørsmål, noe som vi
benyttet oss flittig av.Videre var det faglig
kaninprat med innslag fra Kai Tveten,
Kjell Jørgenrud, Gullik Klepaker og Svein
Clausen. I tilegg var det meget god be-
vertning! - Takk til alle for en fin kveld.

Juni: Dugnadsdager
I juni hadde vi avsatt to dager til dugnads-
arbeide. Jobben besto i å sette inn skille-
vegger i 250 utstillingsbur.Dugnadsgjeng-
en jobbet raskt og effektivt, men her er
ikke minst det sosiale samværet viktig.
Takk til familien Fremmegård for god be-
vertning, gjestfriheten og ikke minst at vi

Momarkedet: Anne Charlotte og Cecilie hadde ansvar med å demonstrere kaninhopping

her er svenske oppdrettere hos Anne Brochs

Søndag 2. september: Askim-oppdrettere fikk
besøk fra 38 svenske oppdrettere

Temadag: Kropp og farge. Svein og Thormod
forklarer om hvordan kroppsform og viltgrå

farge skal være på Belgisk Kjempe

Stor aktivitet i Askim
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fikk låne rom til lagring av utstillingsbura
og plass til å gjøre jobben.

Slusefestivalen
Vi var i år invitert for første gang til å del-
ta med stand av kaniner under Slusefesti-
valen i Ørje. Dessverre var ikke værgud-
ene med oss, men vi fikk da vist oss frem
og arrangøren ønsket oss tilbake neste år.

August: Grillaften
Her var foreningens medlemmer invitert
hjem til familien Fremmegård. De hadde
laget til en fin tilstelning og vi som deltok
koste oss skikkelig denne kvelden. Her
var grilling, konkurranser, styltegåing, pil-
kast og gjettekonkurranser.
Solbritt med familie fra Finland deltok
også. Hun fortalte om kaninoppdrett og
aktiviteter i Finland.
Anne Charlotte Fremmegård sang og spil-
te for oss - så en kjempestor takk til fami-
lien Fremmegård for en hyggelig kveld.

Temadag: - Om Kroppsform og Farge
Årets temadag ble som de tidligere år, av-
holdt hos Anne Lise og Kai Tveten.
Først ble det demonstrert øremerking,
klipping av klør og bæring av kanin.
Deretter gikk vi over til dagens tema, som
var rettet mot punktene Kroppsform,
samt Farge. Foredragsholdere i år var
Svein Clausen og Thormod Saue. Om de
to temaemner, Kropp/Farge, hadde Svein
og Thormod forberedt seg godt og for-
klarte oss på en forståelig måte om hvor-
dan den ideelle kroppsform og om hvor-
dan de fleste/vanligste fargene skal være.
Medlemmene hadde også med seg et ut-
valg av kaniner fra årets avl og fikk vur-
dert disse av dommerne.Vi avsluttet med
en lærerik bedømmelseskonkurranse.
Takk igjen til Anne Lise og Kai for at de
tok imot oss nok en gang og en spesiell
takk til Anne Lise og Mona for god mat!

Momarkedet
Tidlig i høst ble vi spurt om vi kunne del-
ta med en stand med kaniner i Hamne-
hagen på Momarkedet. Etter ett par års
fravær sa vi ja til og delta. Momarkedet
varte for oss i en uke og måtte bemannes
hver dag. En dag var satt av som kaninens
dag og denne dagen fikk vi presenert oss
fra scenen. Kari og Kjell Jørgenrud tok
seg av dette og fikk engasjert ett forvent-
ningsfullt publikum. Standen var godt be-
søkt hver dag og vi får håpe det resulterer
i flere nye medlemmer. Momarkedet ble i
år besøkt av ca 70 000 menesker.
Takk til alle som hjalp til på standen.

September: Stallvandring
- besøk fra svenske kaninoppdrettere
Alingsåsortens kaninavlsforening kontak-
tet oss i våres og ønsket å besøke noen
av vår forenings kaninoppdrettere.
Og 2. september fikk vi besøk av 38 for-
ventningsfulle svenske kaninoppdrettere.
Dette besøket ble meget hyggelig sett fra
vår side og våre venner fra Alingsås men-
te det samme og at de hadde fått en lære-
rik dag. Dagen ble avsluttet med middag
for stallvandrerne og stalleierne.Vi takker
for hyggelig be-
søk og vi ser
frem til å be-
søke dere ved
en senere an-
ledning. - (Affe
har lovet å gi
TK en reporta-
sje fra turen).

Andre aktiviteter: Hoppegruppen
Noen av gruppens medlemmer reiste til
Rogaland og deltok på årets hoppeleir.
Ellers har de deltatt i konkurranser, samt
hatt en del oppvisninger i nærområdet.

hilsen Johnny Lyshaug, leder Askim Kaf.
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GGjjeesstteesskkrriibbeenntt:: JJoonneettttee

Hei alle sammen!
- Nå er vi inne i september, og for oss i
Nord Trøndelag har det betydd ganske
lave temperaturer og mye regn. Andre-
slåtten var litt liten, pga tørken vi hadde.
Like etter at høyet var berget i hus, satte
regnet inn, og da begynte gresset å vokse
skikkelig. Nå har Snorre planlagt å lage
minirundballer på en tredjeslått, som vi
gir til hesten, og for salg.

- I kaninstallen foregår det store foran-
dringer, i hvertfall blant mine kaniner.
Ungdyra mine holder fortsatt på å felle,
eller er ferdige med 4 måneders fellinga,
unntatt Rexene. De felte da de var ca to
mnd, og har nå startet ny felling, når de
er nesten 5 mnd. Kanskje det har med å
gjøre at de har mye sveitsisk og tysk blod
i årene? Men med fellinga kom det en lei
skavank fram... 3 av mine få hoer så ut
som om de var sølv, de var full av hvite
hår! Disse er kuttet ut. En hanne hadde
litt hvite hår - den blir foreløpig beholdt.
Alle med hvite hår kommer fra samme
stamforeldre, og er barnebarn og olde-
barn av disse. Så jeg har virkelig fått opp-
leve at skavanker kan hoppe over ett
slektsledd eller to.Men slik er det jo dette
med at zobler ikke kan renavles,de må ha
ett gen for russer eller hvit rødøyd for å
bli mellom/lyse zobler. Og med disse ge-
nene i seg, er det stor fare for hvite hår.
Men en hanne jeg foreløpig har beholdt,
er mørk zobel, og har hvite hår... Dette
var en lei oppdagelse når jeg har et litt
lite utvalg av ungdyr, og spesielt hoer.
Men, heldigvis - i andre-omgangen med

kull, var det 3 brun zobel hoer,og i tillegg
et par hanner som jeg har beholdt. Men
de peker seg hverken ut i den ene eller
andre retningen ennå.

- Så har jeg gjort en tabbe i år. Jeg har gitt
ungdyra mine alt for mye pellets. Flere
ble rett og slett matleie, og spiste lite og
ble slanke, et par ble direkte tynne. Ikke
hjalp det noe særlig å gi de ekstra grønt-
fôr heller. Jeg så svart på denne utstil-
lingssesongen ei stund, men ble gledelig
overrasket, helga 7.-9. september på Trøn-
delagens utstilling. Tok med 4 Hermelin-
gutter, 4 Rex og min sønns kjæledegge,
Dino Dinosaur. Og jeg fikk mye høyere
resultater enn jeg trodde. Jeg var innstilt
på at dette gikk dårlig, jeg hadde fôret
Hermelinene med havre og hestepellets
for å få opp appetitt og vekt på de, og det
fungerte tydeligvis. En annen ting jeg
kom fram til på utstillinga, var at Rexene
mine var ganske store (jeg tenkte ikke
over det på forhånd). Greit nok var mora
stor nok, og faren er ganske stor, så jeg
forventa ikke noen små unger. Og så har
jeg fôra dem ganske bra som unger, jeg
ville absolutt ikke at de skulle bli for slan-
ke, eller få dårlig pels på grunn av fôring.
Da et par av hoene rundt 4 mnd alder
fikk litt hakeskjegg, gikk jeg litt ned på
mengden mat.Til neste år vil jeg nok ikke
fore like mye. Nå på utstillingen var de
nesten 5 mnd gamle, og de så jo skikkelig
voksne ut. Der var en annen Rex på 5
mnd i nærheten, og den var veldig liten i
forhold, men den var jo ikke for liten...
Jeg vil vel satse på å avle ned størrelsen
litt etterhvert, men det har ikke første-
prioritet.

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
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- Hermelinene mine overrasket med bra
resultat, jeg trodde de ville få dårlig på
kropp. Vel ei uke før utstillingen syntes
jeg at de var for markerte i krysset, men
meldte på 4 hanner allikevel.To var ikke
ferdig med fellingen, og fikk trekk for fel-
ling. Den ene av de var ferdig i pels og
fikk 95 p. Den siste var den mørke han-
nen, som har hvite hår, han havnet ikke
overraskende på 93,5 p. Men jeg fikk en
stor overraskelse da "Dino Dinosaur" var
ferdig bedømt. Han var en av kaninene
som hadde vært matlei, og var dessuten
ikke helt ferdig med fellingen. Han hadde
en liten flekk på ryggen. Jeg hadde ikke
studert han noe særlig før utstillingen,
bare klipt klør og slikt. Han skulle jo stil-
les uansett, pga at han er Joachims kanin.
Og resultatet? 95,5 p! Joachim forstår jo
ikke hvor bra det er, men vi fortalte han
at han hadde den fineste kaninen av oss,

og at Dino var blant de fineste på utstil-
lingen. Og stolte Joachim gikk fram alene
og valgte seg ut premie, det holdt til en
4.-plass kl B. Det var litt merkelig å se
en såpass ung gutt gå fram å få mer enn
"trøstepremie", men jeg tenkte for meg
selv at om ikke Joachim stilte ut Dino, så
ville jeg gjort det, og fått samme plasse-
ring. Og en 4 åring med "kaninforelder"
må jo få sin egen utstillingskanin ...
Joachim vil bli oppdretter også, han vil at
Dino skal få unger... Pga gener og stam-
tavle i tillegg til selve kaninen, visste jeg
tidlig at Dino skulle beholdes til avl, det
var derfor jeg valgte ut han til Joachim.
Men jeg ser helst for meg at det er jeg
som oppdretter ungene hans ...
- I og med de "gode" resultater, begynner
jeg å glede meg mer og mer til LUU, spe-
sielt siden det skal foregå i Molde - og
gleder jeg meg til å komme på utstilling
i Molde Skytterhall igjen. Det er der jeg
var på utstilling for første gang,da som til-
skuer. Og får jeg en bra poengsum der,
blir det nok en minneverdig LUU!

- Ellers så lurer jeg på å avslutte med
Hermeliner. Jeg er lei av å få små kull,
med unger som har dobbelt opp av
dverggen, og de som mangler dverggen.
Når jeg i tillegg avler zobel, der de også
må ha tegning som stemmer,er det kjede-
lig. Det er positivt med variasjon, men
dette blir litt mye av det gode. Og så må
jeg ha mange avlshoer for å få fram et
visst utvalg unger til utstillingssesongen.
Rex vil ikke bli hovedrasen, de skal jeg
bare avle i liten skala. Men det jeg vurde-
rer når jeg skal velge en ny rase, er at de
ikke skal være av de største rasene, de
skal være ganske "naturlige", ikke tegnet.
- Vel, det var det for denne gang. Lykke til,
alle sammen,på utstillinger og hoppekon-
kurranser denne sesongen. Hilsen JonetteDet ble 95,5 poeng på kaninen til Joachim!
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Her er info om familiefilmen 
"Radiopiratene", hvor vår kanin
"Cleopatra" spiller kaninen "Toball"
Vi fikk forespørsel om å stille med kanin
til filmen. Filmselskapet 41/2 ønsket en
tam kanin, som kunne være tilgjengelig i
et par måneder, og tilfeldig ble det oss.
Opptakene foregikk på Slemmestad, Sør-
kedalen, filmparken på Jar - det passet bra
for oss som bor på Skui. Innspillingen var

høsten 2006. Malin ble ansatt som "kanin-
ansvarlig" og var med noen dager, men
ofte ble "Cleopatra" hentet av filmselska-
pet. De hadde kjøpt et bur som hun stod
i mellom opptakene. "Cleopatra" har et
annet «stressnivå» enn andre kaniner.
Hun ble litt lei innimellom, men opptak
som å; Sitte i ryggsekk, sitte på planet av
"viseguttsykkelen" under fart, kjøre laste-
bil, og håndtering av utallige personer -
ja, alt dette ble utført meget bra, slik at
både kanin og Malin fikk skryt.
I perioder synes filmselskapet at det kun-
ne bli for mye mas på "hovedkaninen".
Derfor hadde hun "stand in" på settet en-
kelte dager. Vi fikk tilbakemelding at de
andre kaninene ikke var så medgjørlige
som Cleopatra, slik at hun hadde de aller
fleste opptredener. Men på kinoplakaten
ble det brukt bilde av en annen kanin.
Cleopatra gikk nemlig med 9 unger, slik
at "Bajas" fikk det oppdraget. Hun fikk
4 unger selv, men tok til seg 5 unger fra
ei hu som døde da ungene var 17 dager.
Alle ble fødd opp og var jevne og fine.
Selv la hun på seg under denne perioden,
og veide 3,6 kg når ungene fikk eget bur.

Mvh Malin og Thorbjørn Berntsen

"Radiopiratene" - premiere 14. september

Forside-
bilde på
TK nr 1/06

bildet er
fra Drammens-
utstillingen 06 - nå er
Malins Tan-hu «gått til
filmen» og blitt filmstjerne

Bilder fra filmen. - Kjente skuespillere er med, bl.a. Ane Dahl Torp, Per Chr. Ellefsen,
Gard B. Eidsvoll, Henrik Mestad   -   Nå gleder vi oss til filmpremieren!
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Sensommerrapport fra min kaninstall: En
av mine sist fremavlede «favoritter», er alt-
så Kaprifol og den har noe så sjelden far-
ge som jernblå (men er blåøyd wiener-
tegnet og selvsagt ikke godkjent). Først
trodde jeg hun var blå, men etter en
stund så jeg den brunlige nakkekile (vilt-
zone) og melert pelsfarge, samt mørk
buk. Så da er det ingen tvil om at hun er
jernblå. Fargen har jeg sett en gang før,på
en Belgisk Kjempe.Forøvrig er det også 2
blå og en jerngrå i kullet.
Jeg parrer inn av og til gode rasetypiske
dyr (fargede) på de hvit blåøyde for å for-
bedre kvalitet. I et slikt "overgangskull"
som jeg kaller det, hvor det kom 7 unger,
dukket denne "rare" jernblå fargen opp.
Jeg visste at mor (som er hvit blåøyd)
også var bærer av jerngrågenet Be samt
et viltgen G skjult. Men kom ikke på at
hun bar blåanlegg skjult, så jeg sjekket
helt tilbake til hennes tippoldemor, jo,
den var blå. Men hannen jeg brukte, må
også være bærer av blåanlegg, og det var
overraskende. Når "overgangsdyr" velges
ut (som f.eks. Kaprifol), ser jeg ikke på
farge, men hvem som er kvalitetsmessig

bra i type/rasepreg, kroppsform og pels.
Det er jo lite vits i å sitte med overgangs-
dyr, som ikke kan stilles, der hensikten er
å få fram bra hvite blåøyde i neste genera-
sjon, om de ikke "holder mål" kvalitets-
messig. Kaprifol, som på bildet er 5 uker,
så vil jeg si at hun så langt har et godt eks-
teriør og kan bli kvalitetsmessig meget
bra.Mer pels på «toppen» og dermed bed-
re øreknuter, vil komme etter hvert.
Videre synes jeg det er morsomt å vise
Kaprifol fram, som en sjeldenhet av en
perle hun er i mine øyne  - Mvh. Sølvi L.

Forsidebildet:
Lysfjords Kaprifol

Innsendt foto:
Fra Kjærsti Sætran på Frei
har vi mottatt bilde av
årets Hermelinvarianter
«i skjønn forening», fra

venstre ser vi en viltgul
kappetegnet, en japaner-
tegnet, en viltgul og helt
til høyre en tantegnet.

Til alle foreninger: Vi oppfordrer nok en gang til benytte dere av kursmulig-
hetene vi har gjennom Natur og Miljø. Dere får kr 792 inn i klubbkassen for
å gjennom føre et kurs på 12 timer (med minimum 5 deltakere over 14 år).
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Vil fortelle TK-leserne om en litt spesiell
historie, den var iallfall spesiell for meg
da. Det er 10 år siden og det handler ikke
om mine kaniner, men venninna mi,Anne
Karin Hustad, som hadde Liten Sølv i gul.
Disse var jo litt sjeldne da, og det hadde
seg slik at hun ringte meg og lurte på om
jeg kunne gi råd eller hjelp. Kanin-mora
hadde dødd,og kullet med 5 unger var nå
ei uke gamle.Anne Karin hadde ikke an-
dre kaninmødre som de kunne legges
over til, og ikke jeg heller hadde kull
(Anne Karin var nylig operert og fikk pro-
blem å få gjort noe med dette).

Tilfeldigvis kom jeg på at det hadde stått
en oppskrift på "morsmelkerstatning for
kaninunger" i TK. Slo opp i nr 6/97 på
side 21. Så var det å begynne å lage "pup-
pemelk", og blandingen var slik: 25 ml H-
melk, 75 ml fløte og 6 gram «skummet»
melkepulver som helst er lyofilisert.
Dermed så henta jeg ungekullet på 5, tok
med ull fra mora og fylte en kasse med
godt tørt høy. Melkeerstatninga var det
ikke noe problem å lage,men å få de små,
en ukes-gamle ungene til å begynne å ta
til seg mat var verre. En av ungene døde
etter noen dager. Jeg kjempa i mange og
lange stunder før de skjønte at det var
mat de skulle få. Hadde små drops-flasker
med smokk på som jeg fylte denne melka
oppi (de samme flaskene som blir solgt
idag). Smokken måtte være myk, så de
skulle få godt tak på den.

Etter en del strev fikk jeg da de små til å
begynne å ta til seg av «puppen» og til
stor glede begynte de så smått å vokse.
De måtte holdes i en hånd og "strekkes",
kun bakføttene tippa litt nedpå under-
laget, slik at de fikk en følelse av å henge

under "puppen"=flaska, for å spise. De
fikk mat ganske ofte (i den tida var jeg
ikke ute i jobb), så det gikk greit.Måtte ha
en myk klut til å forsiktig "vaske de bak"
under hvert måltid for at det skulle bli
mest mulig likt sånn en "ordentlig" mor
gjør. De ble ganske pjuskete og våte etter
hvert måltid, for det var en del som ikke
gikk inn i munnen,men rant utafor under
matinga. Etterhvert fikk de øyne og gle-
den var da stor. De ble enda større og så
fikk de springe litt rundt i stua og skikke-
lig utfolde seg med hopp og sprett til stor
glede for minstemann i huset, Øystein og
hans søskenbarn som var på ferie hos
oss. De likte veldig godt å klappe og kose
med de små kaninungene med det resul-
tat at de ble veldig tam. Etter at jeg hadde
hatt de nærmere 3 uker ble min far syk og
operert for sprukken hovedpulsåre ei
natt. Jeg var da på sykehuset hos han om
dagen og når jeg skulle hjem for å mate
de små, måtte jeg fortelle han at jeg drev
å flaska opp noen kanin-unger. Det siste
han sa imens han ennå var bevisst var:
"Ja, du å de kaninene", så lo han.

Ungene ble bedre «å sutte» etterhvert som
de vokste, men det var ikke enkelt i starten

«Oppflasking» av kaninunger
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Da de små hadde begynt å drikke vann,
spise pellets og høy, så fikk de flytte hjem
til «matmora si»,Anne Karin.

Vet ikke om det ble noen premiekaniner,
men den ene fikk nå 94 p og det syns jeg
ikke var så verst med tanke på hvilken
start den hadde fått i livet.
Sammen med Anne Karin har jeg hatt
mange "kanin-opplevelser"... og flere
kan det nok bli, men å ta på meg å flaske
opp flere kull tror jeg ikke det blir. I dag
hadde sikkert ett sånt kull fått "gått na-
turens gang", men det var en veldig kose-
lig erfaring og veldig artig å minnes i
ettertid. Er det andre som har prøvd å
flaske opp unger og er det andre som har
en oppskriften på en annen melkeerstat-
ning for kanin, så hadde det vært fint om
den kom inn her i TK. Har hørt at noen
bruker  Vikingmelk, og at den inneholder
det de har behov for. mvh Anne Lise T.

Kaninungene er kommet over den verste
perioden, de er nå trivelige og spretne

Neste blad, nr 8, utkommer ca uke 43 - Blad nr 9 utkommer ca uke 47.
Stoff som skal inn må innsendes snarest, senest 3 uker før utgivelse.

Mvh Bjørn, tlf. 970 66 450. E-post: bjorn.egeland@lyse.net

Sogn og Fjordane Kaninavlslag innbyr til
Jubileumsutstilling i Gjesthalla - Jølster kommune
19. - 21. oktober ‘07 - Open i klassane A og B
Innmeldingslister sendes til: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje eller

på e-post: tola72@online.no  innan 9. oktober ”Excel er gøy”

Kaninhopping: Fleire klassar  -  for påmelding sjå: Forum
Avgifter: kr 50 pr utst. kanin, hopping kr 20 pr bane, settes inn på
kontonr.: 3700 14 17976 - Sogn og Fjordane Kal v/Signe Kolrud

Kaninene leveres fredag 19.10.07 frå  kl 18 til 22
(Gjesthalla ligg 15 min. nord frå Førde)

Vi fôrer med høy og vann - husk opphengbare vannskåler.
Vandrepokaler: til BiS  -  samt «Kombi-konk» utst.+hopping

Overnatting anbefales, sjå: www.jolstraholmen.no 
Vi vonar alle vil være med på ein samling på laurdagskvelden
i høve vårt 20 års jubileum - Helsing Sogn og Fjordane KAL
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Hobbydyrdagene 2007 på Jarlsberg
Også i år var Tønsberg Kaf. medarrangør
på Hobbydyrdagene på Jarlsberg, 25.-26.
august. I tillegg til kaninene var det pryd-
duer, brevduer, villsau, høner, kyllinger,
minigris, pinnedyr, rasekatter, hunder, en-
der, fugler, degos, chinchilla, marsvin, hes-
ter, samt traktorkjøring.
Til kaninutstillingen var det påmeldt 97
kaniner, og Johnny Lyshaug og Thormod
Saue var dommere. Best in Show ble en
Dvergvedder viltgrå til Helene Wilmann,
som fikk 95,5 poeng. Utenom våre egne
deltagere, så hadde vi besøk fra Eidsvoll,
Bergen, Askim, Oslo, Sørlandet, Midt-
Telemark og Grenland. - Nok en hyggelig
familie-helg for store og små.
Klasse L (kolleksjoner, stammer/grupper, enkeltdyr):
1. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn  379
2. Helene Vadum Wilmann, Tønsb., Dvergvedder  284,5
3. Marianne Wernersen, Sørl., Dvergvedder hvit b.ø. 284
4. Lisa-Marie F. Johansen, Tønsberg, Dvergvedder   95
5. Mari Jørgenrud, Askim, Hermelin viltgrå    281,5
6. Henrik Erlandsen, Sørl., Dvergvedder hvit b.ø. 94,5
7. Grete Moskvil, Tønsberg, Hermelin lutino 94
8. Annette Floen, Bergen, Dvergvedder viltgrå 93,5
9. Lars Bettum, Tønsberg, Belgisk Kjempe viltgrå  92,5
Klasse C Enkeltdyr for Juniorer:
1. Helene Vadum Wilmann, Tønsb., Dvergvedder    95,5
2. Thea Mei Yu, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94,5
3. Helene Vadum Wilmann, Tønsberg, Dvergvedder  94,5
4. Susanne Feen Henriksen, Tønsberg, Dvergvedder   94
5. Thea Mei Yu Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94
6. Thea Mei Yu Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94
7. Susanne Henriksen, Tønsberg, Dvergvedder   94
8. Tonje Søfteland, Bergen, Rex castor  93
Klasse M Ungdyrsgruppe:
1. Helene Vadum Wilmann, Tønsb. Dvergvedder v.grå  94
2. Annette Floen, Bergen, Dvergvedder blå 93
HOPPING: Kroket Lett (27 startende, 6 pinner)
1. Thea Mei Yu - Neshagens Belissimo, 0+0
2. Selma Tandberg - Granlibakkens Sarkasme, 0+ l
3. Kristin Bergan - Kløverdalens Roseate, 0+ l
4. Silja C Brastad - Linddalens Sommerfugl, 1+0
5. Maria Rootwelt-Andersen - Boss, 0+ l
6. Hanne Mæhlum - Bjellands Blåveis of Stripz, 1+0
Kroket Elite (24 startende, 2 sertifikat)
1. Selma Tandberg - Gd Ch Prins Trampe I, l + l
2. Hilde Torp - Glittertinds Spectacular EIeetion, 3+2
3. Thea Mei Yu - EKGs Ch Jean Paul, 3+3
Figur Middels Åpen (27 startende)
1. Thea Mei Yu - Skogbakkens Lamborghini, 0+0
2. Thea Mei Yu - Neshagens Kongle, 0+0
3. Jorunn Bjørnstad - Knausens Lightning For You, 0+0
4. Odd A ONannerud - Grosin, 0+0
5. Helene Osland - Furukollens Leia, 0+0
6. Mari Myksvoll - Dennis, 0+0
7. Susanne Henriksen - Tine, 0+0

Kombi (11 deltagere)
1. Thea Mei Yu - Neshagens Kongle
2. Thea Mei Yu - Skogbakkens Lamborghini
3. Lisa M F Johansen - Skogbakkens Stratuss
4. Susanne Henriksen - Bogenlias Onyks
5. Linda Olsen Bakke - Skogbakkens Weber
6. Helene Osland - Furukollens Hennesy
Lengde Ikke Elite (18 startende, ingen nye elitekaniner)
1. Isabel Jensen - Støytens No Mercy, 140 cm
2. Helene Wilmann - Bogenlias Såpe-Boble, 120 cm
3. Isabel Jensen - Sinoe Davell, 120 cm
4. Susanne Henriksen - Filemon, 120 cm
Rett Lett (37 startende, 10 pinner)
1. Caroline Eriksen - Ospeliens Olympus, 0+0
2. Selma Tandberg - Granlibakkens Sarkasme, 0+0
3. Trine Holte - Ospeliens Pretty Perfeet, 0+0
4. Eli Marie Almeli - Saga, 0+0
5. Thea Mei Yu - Neshagens Belissimo, 0+0
6. Linda Olsen Bakke - Skogbakkens Weber, 0+0
7. Linnea Sviland - Tussi, 0+0
8. Odd Aksel O. Nannerud - Electra, 0+0
9. Hilde Torp - Granlibakkens Ironi, 0+0
10. Maria Rootwelt-Andersen - Boss, 0+0
Rett Middels (32 startende, 7 pinner)
1. Thea Mei Yu - Skogbakkens Lamborghini, 0+0
2. Hanne Mæhlum - Jasmin, 0+0
3. Selma Tandberg - Linddalens Thyone, 0+0
4. Odd Aksel O. Nannerud - Grosin 0+0
Rett Vanskelig (37 startende, 8 pinner)
1. Caroline Eriksen - Ospeliens X-tra Søt, 1+ 1
2. Kristine Hagen - Lineas True Love, 3+0
3. Selma Tandberg - Linddalens Sitron av 0rehavna, 2+ 1
4. Thea Mei Yu - Solbakkenlias Timion Timmito, 3+0
5. Thea Mei Yu - Bjørnsvebakkens Forrest Gump, 2+ 1
6. Caroline Eriksen - Solbakkenlias Jimmi, 2+ 1
7. Trine Holte - Præstgravs Black Pearl, 1+2
8. Susanne Henriksen - Tine, 2+ 1
Rett Elite (27 startende, 2 sertifikat)
1. Thea Mei Yu - Skogbakkens Rummy, 1+0
2. Selma Tandberg - Gd Ch Prins Trampe I, 1+ 1
3. Carine Rodal Moe - Frisella Eskaroll Batavia, 1+ 1
4. Thea Mei Yu - Bajass, 0+2
Lengde Elite (39 startende, 3 sertifikat)
1. Thea Mei Yu - Skogbakkens Rummy, 220 cm
2. Thea Mei Yu - EKGs Ch Jean Paul, 220 cm
3. Kristin Bergan - KløverdalenGtChIn Praise ofYou, 200 
4. Thea Mei Yu - Bjømsvebakkens Forrest Gump, 200 cm

Kristin Bergan med
Vearlias Gt Ch Ante
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Indre Østland Kaninavlslag
innbyr til høstutstilling på Hedmark,
Jønsberg Landbruksskole, Stange

16. - 18. november 2007
Konkurreres i kl: A - B - C(junior) D - K og M

Avgift: kr 50,- pr.ktl.nr som betales ved ankomst
Innmelding sendes på NKFs lister til

Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
eller på mail: tor.giller@c2i.net   innen onsdag 7. november.

Innlevering av dyr fredag 16.11.07, fra kl 18-21, eller etter avtale.
Vi fôrer med høy og gir vann, så husk opphengbare vannkopper.

Det blir kjæledyrbedømmelse på søndag.
For info: Tor Gillerholtmoen tlf. 62 35 20 23 eller 984 79 577
Velkommen til Hedmark - Hilsen Indre Østland Kaninavlslag

Kr 500 i tilskudd ved import av kaniner
Ved import av kanin innen kjemperaser og store raser gir NKF et tilskudd
på kr 500 pr kanin (total bevilgning for 2007 er kr 5.000). For spørsmål og

eventuelle avklaringer, kontakt Importutvalget ved Kjell Jørgenrud.
NB: For å få innvilget tilskudd, må importtillatelse og kvittering fremlegges

Innsendte
foto:

Til venstre ser vi
Ida fra Hvam med
sin herlige «kose-
bamse».

Til høyre har vi
Stine Anette fra
Bosberg som liker
kaninhopping,
her med sin Løve-
hodekanin.
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Forslag til nytt sertifikatbevis
NKHF har gått tomme for sertifikatbevis,
og må trykke opp nye. I denne forbindel-
sen er vi interessert i å få et nytt design
på sertifikatene,og vil ha hjelp fra NKHFs
medlemmer til dette.Vi oppfordrer derfor
alle med en liten designer i seg, å sende
inn forslag på mail innen 2. oktober til:
sunnivatusvik@hotmail.com
Forslagene vil bli lagt ut for avstemming
på NKHFs forum, og så bli enige om det
endelige resultatet.

NKHFs hoppereglement
I 2004 ble det trykket opp reglement for
kaninhopping i NKHF, og dette har vært
i bruk siden. Kaninhopping i Norge er
en sport i utvikling, og det har blitt en
del endringer (tillegg og strykninger), i
reglementet. Derfor kan du finne en
skriftlig utgave av reglementet (med en-
dringer) og en egen oversikt over hvilke
endringer som er gjort, på NKHFs hjem-
meside: www.kaninhopping.no
Det siste dokumentet er det som er mest
aktuelt for innehavere av det tidligere

trykte reglementet. Disse utgavene er ny-
lig revidert og til tross for at styret har
lest gjennom disse utgavene flere ganger,
kan det hende at det har sneket seg inn
feil. Dersomdere finner feil i utgavene
(ved å sjekke opp mot det trykte regle-
ment og referatene), vær vennlig å send
inn merknad på dette til styret i NKHF.
Med denne utleggingen av endringene
spesielt, håper vi at det blir lettere for
alle å få  en oversikt over nye regler og
endringer som kommer til.

NM i Molde, 3.-4. november
Det jobbes for harde livet med å planleg-
ge NM i Molde hos møringene. Men her
tar jeg det helt med ro. De har arrangert
LUU og NM i Rettbane og lengde i samme
hall for bare tre år siden. Skytterhallen er
lang og smal, og kanskje noe vanskelig å
plassere alt i, men det ble plass i 2004,
så da blir det vel det nå også.
Annonse for NM sto i forrige TK nr 6, på
side 13. Husk innmeldingsfristen, som er
satt til 19. oktober, og ved innmelding
skal medlemsnummer oppgis. Turid L.

Nytt fra NKHF:

Innmelding til LUU/NM i Molde
Viser til annonse i forrige TK nr 6, side 13. Gjør oppmerksom på at alle

innmeldinger skal være inne senest 19. oktober, gjelder både utstilling og
hopping, og ALLE innmeldinger skal påføres utstillers/hoppers medlemsnr.

Dersom du mangler ditt medlemsnr., send en mail til: sekreter@nkf.net

Innmelding hopping til: Ingjerd Lien, 6523 Frei, e-post: ingje-li@online.no

Utstillingskaniner innmeldes på NKFs lister og sendes Bodil Lundervold,
Aurdal, 5576 Vats. - MEN, innmelding ønskes aller helst elektronisk på
Excel-fil, som innsendes til flg. e-post-adresse: oddelund@online.no

Er noe uklart, kontakt Bodil - på e-post eller tlf. 41 60 85 80 (feil tlf. i annonsen)
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13. oktober: Reg.bed.Oslo&Akersh.
13. oktober: Tønsberg
12.-13. oktober: Jæren&Sandnes
19.-21. oktober: Sogn&Fjordane

annonse i dette TK

2.- 4. november: LUU/NM-07, Molde
arr.: Møre og Romsdal
annonse i TK nr 6

16.-18. november: Indre Østland
annonse i dette TK

23.-25. november: Haugaland
1.- 2. desember: Oslo & Akershus

7.- 9. desember: Askim
15.-16. des.: Bundesschau, Bremen

Busstur, se annonse i TK nr 5

4.- 6. januar: Jæren&Sandnes
4.- 6. januar: Svensk LU, Sollentuna
25.-27. januar: Rogaland, fylkesutst.
8.-10. februar: Dansk LU/DM, Aars

21.-24. februar: LU/NM-08, Drammen
8. - 9. mars: Grenland
8. mars: Askim (kun for Askims medl.)

15. - 16. mars: Sørlandets

Utstillinger - 2007/2008:

NKFs Ungdomsutvalg
Til alle medlemmer: Hvis dere har spørsmål, ideer, forslag til emner, eller noe

dere ønsker skal foregå i NKF, er det hyggelig om du tar kontakt med oss i
ungdomsutvalget, hilsen Turid Lien (leder), Kent Rune Eriksen, Mari Gynnild
og Øyvind Reinartsen. Send e-post til Turid: styremedlem3@kanin-nkf.net

NKF’s Dommergruppe søker nye
DOMMERELEVER

Dommergruppa består i dag av 14 autoriserte dommer. Det vil bli behov for nye
dommere i årene fremover og det er derfor besluttet at det skal tas opp nye elever.

Det vises til §15 i NKF’s lover - Opptagelse av dommerelever:
Søknad om å bli tatt opp som elev sendes til dommergruppens styre, gjennom den
forening/lag vedkommende er medlem av, hvis mulig fylkeslag, som gir sin uttalelse

til dommergruppen, som tar den endelige avgjørelse.
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvor lenge vedkommende har vært kanin-
oppdretter, hvilke raser det har vært arbeidet med, samt om utstillingsvirksomheten.
Det forlanges en bred oppdrettererfaring på minst 5 år. For å kunne søke opptagelse
som elev, må det legges frem legeattest på god fargesans og søker må være 18 år.

Som elev må en være aktiv kaninoppdretter, i spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon.
(les også §14 til §21 i NKF’s lover, se på www.kanin.nkf-net)

Dommerelevene må selv ta alle kostnader med utdannelsen, og eventuelt søke
midler gjennom sitt lokallag/forening. Det må beregnes minst 3 års læretid.

Det vil bli lagt stor vekt på søkerens positive engasjement og interesse for kanin.
Lag og foreninger oppfordres til å finne frem til gode kandidater.

Spørsmål samt søknad med attester sendes innen 31/12-07 til: Thormod Saue,
Kirkestien 28, 3400 Lier. Tlf. 32 84 61 35. Mobil 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
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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
Tang for klipping klør, kraftig, liten type  . . . . . . . kr   99,00
Tang for klipping klør, 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,- 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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Godkjent som rase hos oss i 4 år
Første gang vi stiftet bekjentskap med
Løvehode «på papiret», var i dette tids-
skrift for snart 4 år siden,TK nr 8/2003,
hvor red. hadde laget til en liten 2-siders
rasepresentasjon av Løvehode. «Hoved-
oppslaget» med presentasjonen, var å få
ut til alle interesserte at Løvehode som
rase var blitt godkjent, og opptatt i Nor-
disk Kaninstandard fra 1. oktober 2003.
I begynnelsen av 1980 hørte vi om opp-
drett av kaniner med løvemanke. Det sies
at avlen startet først i Belgia, men det ble
engelske avlere som «tok seg av rasen» og
gjorde den kjent som «Lionhead» for ca
15 år siden, men ble ikke opptatt i den
engelske standarden før 1. mars 2002.
Til Finland kom rasen på slutten av 1990-
tallet, og Danmark og Sverige fulgte også
opp med importer fra England. Løvehode
kom nok til Norge noen år senere, impor-
tert av dyrebutikker og solgt som kjæle-
dyr. Interessen for rasen økte i Norden og
oppdrettere ønsket den inn i Standarden.
Den engelske rasebeskrivelse ble oversatt
og dermed var det klart for å sette inn
4 sider med rasebeskrivelse av Løvehode
også i Nordisk Kaninstandard.

Vi skal i denne tema-artikkel innom en
del av det som står i Standarden, og som
altså skal være «ledetråden» for hvordan
en Løvehode skal se ut. Først om vekt og

ører: Diskusjoner omkring vektskala og
ørelengde har det i ettertid vært. Standar-
den oppgir at voksen idealvekt skal være
fra 1,31 til 1,7 kg. Veier den mer, eller
mindre, blir det poengfradrag. Veier den
under 1,1 kg blir det 0 poeng og veier
den mer enn 1,91 kg blir det 0 poeng.
På ørene skal den ha normal pels (har

Tema: LØVEHODE
- vår nyeste rase innen gruppen for dverger

Dvergkaninklubbens leder, Hilde Krogedal, ser at interessen for Løvehode
er økende, og det er på tide å ta opp temaer omkring rasen. Det er en rase
som på dommerbordet «sliter» med å oppnå poeng. Riktignok er det ikke
blitt utstilt så mange, og dommerne har dermed selvsagt fått liten erfaring

med denne spesielle rase. Erfarne oppdrettere har vi naturlig nok ikke heller,
siden den er så ny, men det er noen som jobber med Løvehode-utfordringen

En dansk Løvehode viltgrå, som «sliter» med
to feil. 1: Manken, skal danne sirkel omkring
hodet, det gjør den ikke her, for under haken
er det normal pelslengde. 2: Ørene, de skal
bæres stivt opprettstående, men her er de

vel på «kanten» til å kalles svevende, så det-
te er dårlig ørestilling (begge disse feil viser
denne Løvehode også på flere andre bilder)
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den øredusker er det diskvalifiserende
feil). Ørenes ideallengde skal være fra 6
til 7 cm. Ørelengde skal harmonere med
kroppsstørrelsen. Ørelengde over 7 cm
gir poengfradrag og den blir diskvalifisert
hvis den har ører som er lengre enn 8 cm.
Løvehode er godkjent i alle Standardens
beskrevne farger og tegninger.

Løvehode på utstillinger
I løpet av disse 4 årene er det kun noen
få Løvehodekaniner vi har sett utstilt. På
landsutstillinger har de også vært «sjelden
vare» - og hvor de fleste av dem - i følge
dommerne er dyr som ikke er rasetypiske
og de møter fram i farger og tegninger
som ikke er godkjent (det er en rase som
på flere punkter ikke følger Kaninstan-
darden, dessverre).

Om alle «nullene» er berettiget eller ikke,
kan nok diskuteres, men «et dykk i arkiv-
et» kan fortelle oss følgende:Etter at Løve-
hode var godkjent ble de første utstilt på
LUU-03, det var 3 dyr - alle fikk 0 poeng.
LU-04: 2 påmeldt, ett møtte og fikk 0 po-
eng. LUU-04: Ett dyr, og det fikk 0 poeng.
LU-05: Ingen Løvehode. På LUU-05 møter
5 Løvehode fra 3 utstillere, Harald Frorud
best, 92,5 poeng. LU-06: 2 dyr, en i 91 p.
- og så! - 94 poeng til Harald Frorud.
LUU-06: 2 juniorutstillere møter med 3
voksne dyr i kl C, alle får 0 poeng. Ethna
Svendsen stiller med 10 ungdyr, alle er 4
mnd., i 5 forskjellige farger, og 5 blir be-
dømt slik: 88, 89, 89,5, 92 og 92,5 poeng,
de øvrige 5 får 0 poeng.

Etter LUU-06 var overdommers rasekom-
mentar (Johnny Lyshaug) i TK nr 9/06,
slik: «Løvehode: 3 utstillere med totalt 15
dyr. Beste dyr fikk 92,5 p. Her satt det
igjen mange med 00 i bunnen. Mange har
ufullstendig manke og flere møtte i ikke
godkjent farge.Her har oppdretterne mye

arbeid foran seg skal de få frem dyr som
er tilnærmet lik standardbeskrivelsen».
LU-07: Ingen Løvehode.

Allikevel er det viktig å ivareta denne nye
rasen. Heldigvis har Dvergkaninklubben
oppdrettere som tar denne utfordringen.
Men, avl med Løvehode er spesielt og
«noe for seg selv» - det skal vi se mer på:
Løvehode har et mutert gen - dette kalles
«løvehodegenet». Et avkom har to gener
av hver type - ett fra far og ett fra mor
(om gener og arv er noe som vi har hatt
inne før her i TK, i fargegenetikk-artikler).

Dobbelmanke = MM
Dersom en kanin får løvehodegen fra
både far og mor blir de såkalte «dobbelt-
løver» - det er disse som vanligvis blir de
beste utstillingsdyrene.
Men, MM har en tendens til å få «skjørt»,
dvs. de får lang pels på kroppen, særlig

Her har vi et ungdyr - «dobbeltløve» MM, og
som vi ser,  kraftig manke og pannelugg mel-

lom ørene. Den har såkalt «skjørt» på bak-
kroppen, noe som tillates hos ungdyr.

«Skjørtet» må den felle vekk for å tilfreds-
stille idealet som voksen, hvis ikke

så blir det poengtrekk
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nederst på sidene. Som det står i Kanin-
standarden, skal en Løvehode ikke ha
lang pels utover manken. Som ungdyr til-
lates de med  «skjørt», lang pels på sidene
og bakkropp, men som voksne er idealet
å ha normal pels på hele kroppen.
Løvemankens pelslengde oppgis i Kanin-
standarden skal være mellom 5 til 8 cm.
Manken skal danne en full sirkel rundt
hodet. I nakken får den V-form og med
pannelugg mellom ørene som skal ligge
framover. Pelsen er lengre på kinn og
bryst. Går ikke manken i full sirkel rundt
hodet, f.eks. det er brudd, er det en feil
som medfører poengfradrag. Diskvalifi-
serende feil er hvis mankens pelslengde
er under 3,5 cm.
På en del dyr kan en også se, når det har
gått en tid, at de vil få manke lengre ned
på brystet og kanskje også noe lang pels
på sidene, og til tider over hele ryggen,
selv om de ikke blir langpelset.Den lange
pels på ryggen forsvinner ofte ganske
hurtig (se bildet under). Siden kan de
miste det aller lengste ved ørene, og sen-
ere hele manken, men den kommer som
regel igjen. Den lange pels på sidene kan

ta ganske lang tid å miste, av og til over
ett år, men da har de også manken i be-
hold lengre. Når de mister den lange pels
på ryggen er den nye pelsen bløtere til de
har felt en gang eller to. Manken under
halsen beholder de bedre, fordi de har
det lengre ned på brystet.
Erfaringen er også at på MM-hanner for-
svinner «skjørtet» lettere enn hos MM-
hunner.

Enkelmanke = Mm
Dersom en kanin får ett løvehodegen fra
far, og ett normalpelsgen fra mor, blir de
såkalte «enkeltløver». Disse får vanligvis
en dårlig manke og ofte har de ikke man-
ke rundt hele hodet. Manken skal jo dan-
ne en full sirkel omkring hodet og har
den ikke det, altså med brudd i manken,
så blir det poengfradrag.
De fleste som avler med Løvehode mener
at det bør satses på å avle kun med «dob-
beltløver», da disse avler rent og de får
bare løvehodeunger. Så må man videre i
avlen bruke de dyrene som ikke har
«skjørt», eller de som har minst «skjørt».
Håpet er at om noen generasjoner har de
klart å avle vekk «skjørtet», slik at dette
blir helt borte på voksne. Men litt «skjørt»
er ikke lett å komme fra, visstnok.
På ungdyrsstadiet, så ser det ut for at av-
kom som er Mm får like mye manke som
MM, for hos Mm-avkom forsvinner den
lange pels på siden, "skjørtet", fortere enn
på MM, og de får hurtigere bedre pels på
kroppen (se bilde side 25, den svarte).
Men senere forsvinner pelsen på halsen,
deretter mister de fleste manken, som på
mange kommer igjen, men den blir ikke
så lang. Under halsen ser det ut til de har
vanskelig med å få det igjen (kan også
være slitasje og hvis de «plukker» seg).
På noen kommer ingen manke igjen,
hvorfor? Disse må ha mange enkelmanket

Noen dyr
får lang
pels over
hele
ryggen.
Men den
lange
pels vil
på de
fleste fel-
les vekk
ganske
snart.

Etter en
eller to
fellinger
vil de
som of-
test få
normal
pels
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gener bak seg. De kan ofte være de beste
utstillingsdyr helt i begynnelsen, innen de
mister noe av manken.

En løvehodeunge er lett å kjenne igjen
fordi pelsen vokser så «rart» de første dag-
ene etter fødsel. Enkelt sagt, så mangler
de pels der hvor manken og skjørtet etter
hvert kommer. Der hvor de er nakne, vil
lang pels komme (se bildet øverst neste
side). Andre kan få lang pels over alt og
ser da ut som en Fuchs (se brun zobel
neste side øverst til høyre). Men når de
har skiftet pels en gang eller to, så vil de
etter hvert få normal pels på kroppen
og lang pels rundt hodet, løvemanken,
og det er jo dette som er idealet.

En av våre ivrigste oppdrettere på Løve-
hode, er Ethna Svendsen. Hun har rasen i
mange farger og forsøker å bygge opp en
god stamme. Men i rasen er det blandet
inn mange farger i flere generasjoner og
derfor kommer det også fram farger av
kombinasjoner som etter genetikken ikke
skulle komme.
Men en må også være oppmerksom på at
manken og den lange pels på kroppen,
noen ganger har en annen farge til å be-
gynne med, enn det som blir til slutt.

Bedømmelse og Kaninstandarden
Det er ønskelig at dommerne kjenner til
utviklingen av ungdyr når de skal bedøm-
mes. Det må tas hensyn til dyrets alder og
at det er ungdyr, for ganske mange er ikke
utviklet så tidlig. De fleste dommerne må
innstille seg mer positivt,når det kommer
en Løvehode på dommerbordet.
I Kaninstandarden står det at det er tillatt
med lang pels på sidene og bakkropp hos
ungdyr. Men den dagen kaninen skal stil-
les som voksen, skal dette være borte,
hvis ikke blir det poengtrekk. Noen dyr
(gjelder i hovedsak dem med MM-gen),

blir det ikke lett å stille ut i overgangen
fra ungdyr til voksen, for det vil da være
et lite skille på pelslaget mellom lår og
rygg. Dette vil det være vanskelig å kom-
me utenom når de også skal beholde
manken. En tror heller ikke at en bare
skal avle på såkalte «dobbeltløver», på
grunn av pelsen. Men her kan en si at en
er i en «rundkjøring», hvor det kan være
vanskelig å komme ut av.
Det kunne vært ønskelig med en disku-
sjon omkring det som står i Kaninstan-
darden, dette gjelder med hensyn til
trekk av poeng og hva som skal være
grunnlag for å gi 00 poeng.
Det må tas mer hensyn til dyrets utvik-
ling, både med pels på sidene, ørenes
lengde og vekt. Ører, vekt og kroppsstør-
relse skal ses i sammenheng med dyret.
For Løvehode sin del, er det per i dag for
dårlig samkjøring blant dommerne i Fin-
land, Danmark, Sverige og Norge (eller de
tolker ikke Kaninstandarden på samme
måte). F.eks. er det importert en del dyr
fra Finland og Sverige, og disse dyr har
oppnådd tålig bra poeng der, men kom-
mer helt annerledes ut her i Norge . . .
I starten la Ethna mest vekt på at det var
avlet Løvehode i flere generasjoner, alle
skulle ha stamtavle og riktige farger.Aller
helst ønsket hun bilder av dyrene bak-
over i slekten, men en kan jo ikke alltid
stole 100% på at opplysninger er riktige.
Til de som skal avle med Løvehode, så
kommer en sterk anbefaling: Ikke bland
inn noe annet, slik som f.eks. «løveteddy».
En må også ha i tankene at; det beste ut-
stillingsdyr er ikke alltid det som gjør seg
best i avlen. Men det gjelder å "stå på" og
ikke gi for lett opp. Løvehode er tross alt
en fin rase og ingen ting er umulig.

Til slutt vil jeg takke Geir Nordvik, Bjørn
Egeland og Ethna Svendsen, for å ha vært

med «å snekre» til denne artikkel - Hilde K.
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Her kan det tydelig ses på de to unger til
høyre; de er nakne der hvor de vil få lang pels

Jerngrå, ikke utviklet, for lang pels på hodet

En brun zobel - slik som den er på bildet, har
den for lang pels over hele kroppen og det er

diskvalifiserende. Ørene «svever» vel mye.

Ungdyr Mm - den er «fri for skjørt», og så vil
tiden vise om den beholder manke og panne-

lugg. Ørene ser ut til å være noe for lange.

Dette er vel også en Mm - den har normal
pels over hele kroppen, men, så var det løve-

manken da, den er ikke godt nok utviklet

. . . men
morsomme
er de jo . . .
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Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

Tlf. 970 66 450,  51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

PERLE EKORN

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

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

Kanintoppen’s kaninoppdrett
Marianne Wernersen

4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073
www.kanintoppens.com

WIENER hvit og DVERGVEDDER hvit blåøyd

Ellen og Gunnar B. Olsen
Asdalstrand 70, 3960 Stathelle

Tlf. 986 59 091, 982 43 804 
Hjemmeside: www.hanegal.org 

DVERGVEDDER madagaskar, viltgrå, sort, viltgul

GRATIS OPPDRETTERANNONSE
legges ut på NKFs internett-side, når
dere bestiller annonse her, kr 435,-

Bestill på: tlf. 970 66 450  redaktor@nkf.net

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

Til styrene i NKFs lokallag/foreninger: Etter tingvedtak 2007
er kontingentsatsene inn til NKF for 2008 følgende:

Senior kr 390. Junior kr 255. Fam. kr 130 og fam.pk kr 780

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 350 sider kr   250,00
Samleperm, plast 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
inkl.
mva

NKFs Championater:
Prisene er: Sløyfe med Diplom kr 85,-. Eller kun Diplom kr 50,-

Det skal minimum oppnås 3x95 poeng (gjelder for alle raser).
Kaninen må være bedømt av 2 forskjellige dommere.

Kopi av bedømmelseskort sendes til: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg.
Tlf. 69 83 83 13  eller  990 21 565   /  e-post: champion@kanin-nkf.net
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Geir Nordvik
Tlf. mobil: 930 58 067

E-post: genor@statoil.com
Hjemmes.: http://home.online.no/~geinordv
DEILENAAR og HERMELIN lutinovarianter

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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
Aurdal, 5576 Øvre Vats. Tlf. 911 90 945 
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund

e-post: oddelund@online.no
REX: Blå, Dalmatiner

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69

ANGORA voksne/unger i flere farger
REX  -  TAN  -  HERMELIN

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68 

e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN

LITEN HAVANA

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BLÅ WIENER

WIENER hvit (stor)

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

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Tlf.: 33 47 32 71 - Mobil: 97172 974 
E-post: siri.lind@pcj.no

TRØNDER

Jane-Mette Kile
4720 Hægeland. Tlf 38152055/ 99116484

http://home.online.no/~ru-kil/
jane-mette-kile@hotmail.com

ANGORA - Produkter - Løvehode - Hermelin

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå

WIENER hvit

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Kongsdelv. 4, 3475 Sætre.

e-post: nesfeldt@online.no
Hjemmeside: www.nesfeldt.piczo.com

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Årets sommersamling var lagt til Bergen,
i helga 29. juni til 1. juli og fant sted på
Åsane Folkehøgskole. I alt 13 av våre
medlemmer deltok, noe vi er godt for-
nøyd med. Det var en god blanding av
både vestlendinger og østlendinger som
hadde tatt turen til Bergen.
På programmet stod klipping av angora-

kanin, spinning av angoraull, toving av an-
goraull og matfarging av angoragarn. Vi
hadde også et lite innslag om salgsarbeid
retta mot dem som deltar på messer, torg-
dager og lignende.

Flere av deltakerne hadde lite trening i å
spinne, men etter litt instruksjon fra de 

Sommersamling i Norsk Angora

Først må en ha ull. Reidun Pettersen klipper Her skal det lages såler og annet

Liv Marit Nygård deltok på sin første samling
og kunne ta med nye impulser hjem til Nærbø

erfarne (Inger Harridsleff) fikk de etter
hvert fart på rokken! I løpet av helga ble
det spunnet en del meter med tråd.

Ellen Semb var instruktør for toving av
ull. Hun demonstrerte og forklarte hvor-
dan en lager et filtflak, og deretter fikk
alle prøve seg i praksis. Det ble mange
fine flak som kan brukes til såler, sitte-
underlag og andre varme og fine angora-
produkter! 

Mest spennende var matfarging, da dette
var noe de aller fleste av oss ikke hadde
prøvd før.Heidi Kim Nysæther har drevet
med dette en stund og var instruktør for
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Stilige jenter - så pene dere er da! (red.anm.)

Mange farger ble tryllet fram Takk for hyggelig helg i Åsane

denne delen av kurset.Til å farge garnet
brukes rett og slett matvarer som saftpul-
ver (Koolaid) eller en type konditorfarge
(Wiltons, McCormick). Disse matvarene
brukes i amerikanske husholdninger.
Metoden var veldig enkel: Lag fargeblan-
dingen i en plastbolle, legg i oppbløtt
garn, sett det i mikrobølgeovnen i 2 mi-
nutter, la det hvile i 2 minutter, og der-
etter 2 nye minutter i mikro – og vips så
er garnet farga! Ganske mye enklere enn
kjemisk farging, for ikke å nevne plante-
farging! Vi fikk mange flotte og sterke
farger. Heidi Kim fortalte at en også kan
blande farger for å få fram flere nyan-
ser/nye farger. Vi prøvde også stripefar-
ging. Da brukte vi to farger eller flere, og
farga striper på garnhespelen.

Matfarging er en amerikansk metode, og
fordelen er at den er rask og at ingredien-
sene ikke er giftige (en kan ellers lure på
om det er helt giftfritt å drikke turkisfarga
saft og spise kaker med knall grønn gla-
sur?…) - Uansett var det moro å prøve! 
Se ellers Heidi Kim sin blogg:
http://hkangora.wordpress.com 

Åsane Folkehøgskole var en flott plass å
ha sommersamling. Dessuten var været i
Bergen strålende denne helga! Takk for ei
fin helg til alle som deltok!     Anne Berit G.

«Matfarging av garn» - der lærte vi noe nytt
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 16. september 2007
Totalt: 924 (457 - 282 - 185)

Askim og omegn Kaninavlsforening    48
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.
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.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 69 88 55 08 / 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   21
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Nina Nordgaard, Norheim, 1960 Løken
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.

Bergen og omland Kaninavlslag    42
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
Bergen og omegn Kaninhoppere: Anette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    43
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.
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501

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 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: www.ekaf.tk 

Glåmdal Kaninavlsforening 39
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkelia 26, 2100 Skarnes,
tlf. 481 73 859  (all post sendes leder). e-post: hilhaake@start.no
Sekr.: Hilde Aamodt, Tovsethbråten, 2113 Disenå, tlf. 958 81 559
e-post: toaamodt@bbnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen, tlf. 905 87 557
linedagestad702@hotmail.com
Glåmdalshopp: Hilde Haakenstaad, tlf. 481 73 859
Hjemmeside: http://www.piczo.com/glaamdal-kaninforening

Grenland Kaninavlslag    29
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, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    27
Leder: Bodil Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats, tlf. 416 08 580
mail: bodilu@organizer.net
Nestl.:Torbjørn Frøland, Gamlev. 1, 5563 Førdesfjorden, tlf. 52 77 30 07
Kass.: Gunnleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf.: 53 47 62 84
Sekretær: Camilla Ramnes, Erland, 5570 Aksdal, tlf.: 976 97 975
Haugaland hoppeklubb: Camilla B. Ramsnes 97697975
Hjemmeside: https://www.home.no/haugaland-kal/

Indre Østland Kaninavlslag  42
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76.
Nestl.: Emelie Johansson, Torke Terrasse 10, 2819 Gjøvik,
tlf. 994 10 221
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Myhrvold Odden, Ilsengv. 218, 2344 Ilseng,
tlf. 62 52 81 80 -  Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    71
Leder: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild.gundersen@lyse.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Geir Nordvik, Skeistien 6, 4306 Sandnes,
tlf. 930 58 067. e-post: genor@statoil.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net

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   7
Leder: Torunn S. Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Pb. 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
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   9
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     70
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
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 995 42 113
hjemmeside: www.morekal.com

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
Eventuelle spørsmål kan tas på

tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00

Vi minner kassererne om:
De som betaler etter 01. oktober,
er også medlemmer for neste år
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Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    60
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
e-post: snorre.jacobsen@norskeskog.com
Nestleder: Maja Lønvik, Skaldev. 6, 7725  Steinkjer, tlf. 922 44 037
e-post: litjveita@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.n-t-kaf.com
Frosta og Omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      75
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.
Sekretær: Birgit Syversen, Rolf Presthusvei 20, 1415 Oppegård,
tlf 66 80 06 87 / 916 64 459, e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  kontor nr.: 1271 30 73146
Hoppeansvarlig: Ellen Enger Müller, Nyborgveien 5, 1430 Ås,
tlf. 64 96 38 52 / mob. 480 68 504, e-post: ellen@villekulla.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Rogaland Kaninalslag     28
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@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
(ikke møter i juni, juli og august)
Hjemmeside: http://home.no.net/kaninrog

Sarpsborg Kaninavlsforening    75
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Marie Trapness, Halvorenga 5, 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
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Olsen, tlf. 69 14 87 45,
e-post: sko1986@yahoo.no
Haldenhopperne: Marita Johansen, tlf. 69 18 52 50
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     24
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
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46

Sørlandets Kaninavlslag    29
Leder: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461 
Sekr.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk. Tlf: 95 81 9073 
Kass.: Geir Skoog, Skogstjernev. 17, 4823 Nedenes, tlf. 915 65 472
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00 
hjemmeside: http://home.epost.no/soerlandetskal/

Trøndelagen Kaninavlsforening    55
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 Tr.heim, tlf. 72555409
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
Gauldal Hoppeklubb: Ina Halsen, tlf. 994 68 319
Besøk vår hjemmeside: http://www.freewebs.com/tronkaf/

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     54
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Nøtterøy,
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 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Tønsberg Hoppegruppe: Siv Hauge, tlf. 478 28 707
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 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 11
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: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva,
mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Sekr.: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
Kass.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
Redaktør: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@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: 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
Sekretær: Sunniva Tusvik, Sagmesterv. 3, 7650 Verdal,
tlf. 74 07 68 46 / 476 37 714    e-post: sunnivatusvik@hotmail.com
Kass.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 / 406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker, til: konto 0538 19 09753 
Web.- og ansvar konk.protokoller: Sekretær Sunniva Tusvik
Bestilling av hoppebøker: Leder Hilde Krogedal
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Trøndelag Hoppeklubb: Sunniva Tusvik, tlf. 74 07 68 46
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Avtalenr.:
3209475

TILBUD
Nordisk
Kaninstandard:

kr 250,-
+ ev. frakt-tillegg.
Boken kan kjøpes/
hentes fraktfritt
på LUU i Molde
eller Momarken
9. desember.
Tilbudet varer
fra 01.10. til 31.12.

Alle utstillere og rasekaninavlere bør ha denne bok!
Et uunværlig «verktøy» i ditt kaninhold.

Bestilles hos Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 901 91 911

e-post: ingrjoh2@online.no


