Bedømmelse etter Europastandarden på LU/NM
Dommerpresentasjon: Urban Hamann, Sveits
Kaninblod i årene
Mitt navn er Urban Hamann. Jeg er 49 år
gammel og bor i Sveits, i nærheten av
Basel. Helt siden jeg var 11 år gammel har
jeg hatt kaniner. Den Rex’en som min
bestefar ga meg hadde en magisk tiltrekning på meg. Dessverre døde bestefar
tidlig. Jeg måtte som junioroppdretter
forsøke og lykkes i avlen med det som
han hadde lært meg. Jeg har hatt Rex i
forskjellige farger. Senere kom Hermelin i
forskjellige farger, Rhøn og Dverg Vedder
inn i stallen. Jeg utdannet meg til snekker
og er nå prosjektleder. Jeg er gift og lykkelig far til 3 døtre. Alle sammen avler i
dag kaniner; Dverg Vedder, Tan og Rex i
forskjellige farger.
Jeg har hatt mange verv i foreninger og
forbund. Jeg har vært med på å arrangere
en rekke utstillinger, inkludert to Rammlerschau (Sveitsisk Landsutstilling kun for
hann-kaniner) med 5.000 dyr.
I 1997 ble jeg autorisert dommer i Sveits.
Jeg har i 10 år vært medlem av den sveitsiske Standardkomiteen og for 3 år siden
ble jeg autorisert marsvin-dommer.
Jeg har stilt ut på Europautstillinger siden
1985, da i Herning, Danmark, hvor utstillingen også skal være om 2 år. For 12 år
siden, i Praha, dømte jeg på min første
Europautstilling, og har siden dømt på
alle europautstillinger og deltatt på alle
europadommerkonferanser. Det har gitt
meg noen gode venner fra Skandinavia.
I fjor ble jeg valgt inn i styret for kaninseksjonen i det europeiske forbundet og
også inn i Standard Kommisjonen.
Jeg setter pris på internasjonale vennskapsbånd og kontakter som jeg har

knyttet. Selv om jeg ikke har et talent for
språk, kan jeg kommunisere på fransk og
engelsk. Derfor har jeg fått mange venner
og kontakter i europeiske land. Jeg er
også interessert i raser og oppdretternes
mål for fremgang i andre land. Jeg ser
frem til å lære mer om norske kaniner
som fortsatt er ukjent for meg.
Den sveitsiske og det europeiske bedømmelses-system avviker betydelig. I noen
raser er idealene svært like og sveitsiske
dyr kan ha suksess på europautstillinger.
I andre raser er det svært store forskjeller.
I Sveits honoreres kroppsform og komplett utfelt pels. Pelsen er mindre tett enn
hva som ønskes, for eksempel i Tyskland,

likeså hodefasongen er smalere, ikke så
rund og ørene er lengre. Den europeiske
standarden prøver å ta mange hensyn og
mange raser får vide vektgrenser for å tilpasses flere lands standarder.
Mange raser er godkjent i 2 forskjellige
størrelser i den europeiske standarden,
for eksempel Havana. På den ene side en
mellomstor rase som i Tyskland og Østerrike, på den annen side den franske
Havana-kaninen, en liten rase som også
er utbredt i Sveits og Skandinavia.
Når jeg dømmer i Larvik etter europeisk
standard, skal jeg prøve å være tolerant,
men jeg må likevel påpeke fordeler, ønsker og svakheter. Jeg skal prøve å be-

svare spørsmål og gi råd. Jeg ser frem
til mange samtaler på utstillingen. Min
eldste datter Jana blir med meg til Norge
og støtter meg språklig. Hun snakker veldig godt engelsk og elsker Rex kaniner!
Jeg håper at mange norske oppdrettere
kan inspireres til å delta og besøke Europautstillingen i 2018 i Danmark. Det er
viktig å delta. Det trengs litt flaks for å
oppnå de høyeste poengene.
Oppdrettere og dommere fra Spania til
Ungarn, og fra Bosnia til Norge vil være
tilstede. - Interessante dyr og verdifulle
diskusjoner med likesinnede mennesker
er garantert. Det blir en fest for oss smådyravlere!

Årsmøte i Norsk Vedderklubb
lørdag 4. mars, kl 10.30 på Quality H. G. Farris, Larvik
Saksliste i.h.t. lovverk. - Veddershow i hallen søndag

Årsmøte i Alaska- og Havanaklubben
Lørdag 4. mars 2017, kl 1700
Quality Hotel Grand Farris, Larvik
Saksliste/årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk

Årsmøte i Dvergkaninklubben
Lørdag 4. mars, kl 12 under LU
Saksliste og årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk.
Kontingent må innbetales 2 uker før - kr 150 (fam. kr 50) konto 05303462173

Premiering i konkurransen Årets Utstiller:
Vinneren av konkurransen premieres, samt også den Beste Junior.
Årets Utstillerforening: Her premieres den forening
som samler mest poeng totalt på LUU/NM-16 og LU/NM-17.
Overrekkelse av premier foretas lørdag 4. mars, under LU/NM-festen,
på Quality Hotel Grand Farris, Larvik. – Mvh Sortsutvalget, ved Johnny Lyshaug

