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Askim og omegn Kaninavlsforening

Bergen og omland Kaninavlsforening

Drammen og omegn Kaninavlsforening

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening

Glåmdal Kanin-forening

Grenland Kaninavlslag

Haugaland Kaninalslag

Indre Østland Kaninavlslag

Jæren og Sandnes Kaninalslag

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag

Møre og Romsdal Kaninalslag

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening

Oslo og Akershus Kaninavlsforening

Rogaland Kaninalslag

Sarpsborg Kaninavlsforening

Sogn og Fjordane Kaninavlslag

Sørlandets Kaninavlslag

Trøndelagen Kaninavlsforening

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening

Østfold Avlslag for Kaniner

Tilsluttede lokale lag og foreninger:

Samarbeidsorganisasjoner:
Danmarks Kaninavlerforbund  –  Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund 
Finlands Kaninforening  –  Studieforbundet Natur og Miljø  –  Europaforbundet

Forbundstinget

Organisasjonsplan Norges Kaninavlsforbund

Revisor  –  Kontrollkomité  –  Valgkomité

Norges Kaninavlsforbunds Dommergruppe

Salg stamtavler: Stambok-kontor/fører

Salg rekvisita: Nordisk Kaninstandard, bøker, materiell

Kasserer / regnskap                Sekretær / administrasjon

Forbundsstyret

Medlemsblad: Tidsskrift for Kaninavl - redaktør/redaksjon

NKFs arbeidsutvalg:
Data-, Dyrevelferds-, PR / Info-, Sports-, Standard-, og Ungdoms-utvalg

Spesialklubber: Dvergkaninklubben – Alaska- og Havanaklubben
Norsk Angora  –  Norsk Vedderklubb  –  Norges Kaninhoppforening



Forretningsorden
Gjelder ved alle Forbundsting

1: Forbundstingets forhandlinger er offentlige.

2: Konstituering:
A) valg av møteleder/dirigent 

B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)

C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)

D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

3: Fastsette tid for pause.

4: Valg: Alle personvalg foregår skriftlig, dersom flere enn ett forslag (hvis ikke
annet kreves) og alle velges enkeltvis. Alle valg skjer ved absolutt flertall,
men ved likt stemmetall: trekning. Følgende valg skal gjennomføres: 

A) Leder, som velges for ett år.

B) 2 styremedlemmer velges for 2 år (slik at 2 styremedlemmer hvert år er på valg).

C) Etter forslag på, blant de fire styremedlemmer, velges nestleder for ett år.

D) 3 varamedlemmer velges for ett år.

E) Revisor med varamedlem velges for ett år.

F) Kontrollkomité, 3 personer velges for ett år.

G) Valgkomité, 3 personer velges for to år (én eller to er hvert år på valg).

5: Alle ordinære vedtak skjer ved simpelt flertall
(ved likt stemmetall er møteleders stemme avgjørende).

6. Lovendringer krever 2/3 flertall for å kunne vedtas.

7: I protokollen innføres forslagene og avstemming, de fattede beslutninger,
navn på de personer som hadde ordet og hva de sa og mente.

Forbundstinget kan vedta begrenset taletid og sette strek ved behandling av saker.
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Dagsorden til Forbundstinget

Bryne Kro&Hotell, Bryne, fredag 16. februar 2018, kl 20.00:

1: Åpning ved NKFs leder

A) Velkommen, ved ordfører
B) Faginnslag:
C) Faginnslag:

2: Opprop og godkjenning av fullmakter

3: Erklæring av møtets gyldighet

4: Konstituering:
A) valg av møtedirigent 
B) valg av 2 sekretærer (for føring av møteprotokoll)
C) valg av 2 desisorer (til å underskrive protokoll)
D) valg av tellekorps (til bruk ved stemmeavgivning)

5: Behandle styrets årsmelding, samt gjennomgå øvrige årsmeldinger

6: Regnskap

7: Revisors beretning

8: Kontrollkomiteens rapport

9: Budsjett / Kontingent

10: Saker til behandling

11: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

12: Valg  -  i følge NKFs lovverk

13: Avslutning
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Styret, utvalg, komitéer, råd og grupper
i Norges Kaninavlsforbund 2017:

STYRET:
Leder: Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord 
Nestleder: Johnny Lyshaug, Askim

Styremedlemmer:
Geir Hovde, Oslo & Akershus
Svein Kamfjord, Askim 
Kristin H. Berg, Trøndelagen

Varamedlemmer: Svein Ødegård, Jæren & Sandnes, 
Jorunn Egner, Oslo & Akershus,  Jonette Myrbostad, Nord-Trøndelag

Revisor: Bjarne Øygard, vararevisor: Knut Are Sundgot, begge Møre og Romsdal

Kontrollkomité: Hilde Krogedal, Rogaland,
Jonny Hadland, Jæren & Sandnes, Kåre Midttun, Drammen

Valgkomité: Alf Gunnes, Svein Clausen, Kjell Helge Jåtun

Redaktør «Tidsskrift for Kaninavl»: Bjørn Egeland, Rogaland.

Stambokfører: Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord.

Datautvalg: Svein Ødegård, Jæren & Sandnes, Rolf Ludvigsen, Larvik & Sandefjord
Geir Nordvik, Jæren & Sandnes, Geir Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Dyrevelferdsutvalg: Svein Kamfjord, Askim, Henrik Erlandsen, Sørlandets,
Jonette Myrbostad, Nord-Trøndelag

PR-/Infoutvalg: Geir Hovde, Oslo & Akershus, Bjørn Egeland, Rogaland,
Import:  Hans Petter Wold, Oslo & Akershus
Webmaster: Kristin H. Berg, Trøndelagen

Sportsutvalg: Johnny Lyshaug, Askim, Anne Mette Klepaker, Larvik & Sandefjord,
Anne B. Nguyen, Askim, Svein Clausen, Grenland, Ivar Østli, I. Østland,
Kristian Kilde Øvergaard, Indre Østland.

Standardutvalg: Svein Clausen, Grenland,
Thormod Saue, Drammen, Gullik Klepaker, Larvik & Sandefjord.

Ungdomsutvalg: Kristin H. Berg, Trøndelagen,
Jorunn Egner, Oslo & Akershus, Helene Bårdsen, Rogaland

Dommergruppen: Thormod Saue, Drammen, Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,
Sturle Skeidsvoll, Bergen.

Europaforbundet: Svein Clausen, Grenland.

Administrasjon: Kasserer: Ivar Østli.   Sekretær: Bjørn Egeland.
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Æresmedlemmer
i Norges Kaninavlsforbund

pr 31. desember 2017:

Jan Erik P. Baller, Sarpsborg
tildelt: 25.02.2000

Just Andersen, Tønsberg 
tildelt: 24.02.2006

Carl Aage Sørensen, Danmark
tildelt: 24.02.2006

Alf Gunnes, Trøndelagen
tildelt: 03.03.2017

Norges
Kaninavls-
forbund

Organisert kaninhold i Norge
Stiftet 1897
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Styrets årsmelding for 2017

FORBUNDSTINGET 2017

Norges Kaninavlsforbunds Forbundsting 2017, ble avholdt fredag 3. mars på Quality
Hotel Grand Farris, Larvik, i forbindelse med Landsutstilling for voksne dyr/NM,
arrangert i Boligmappa Arena, 2. - 5. mars, av 2 foreninger i samarbeid; Larvik og
Sandefjord og Grenland.

På Forbundstinget møtte totalt 30 stemmeberettigede delegater, hvorav disse var
representanter fra 18 foreninger/lag, ett fylkeslag, dommergruppen og 3 spesial-
klubber, samt 5 fra NKFs styre. I tillegg var det også gjester fra inn- og utland.
Forbundstinget ble åpnnet av ordfører i Larvik, Rune Høiseth.
Faginnslag: Før forhandlingene startet, var det først et faginnslag ved Geir Klepaker,
som tok for seg om virusutbrudd, og om hvordan vi kunne ta forhåndsregler.
Det andre innslag var ved forfatter Tine Kortenbach fra Danmark, som fortalte om sin
bok «Urban Farming». Trenden er jo nå kortreist mat.

Alf Gunnes ble valgt til møteleder. Den ordinære dagsorden/saksliste ble gjennomgått
uten kommentarer, og punktene 5 - 9 ble godkjent.
Punkt 10: En sak som var innkommet til behandling, fra Askim: Ønske om NM/LU og
LUU skulle være mer forutsigbare og rullere fast. Forslaget falt (25 mot og 3 for).

Dagsorden, punkt 11: Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger:
NKFs leder, Gullik Klepaker, oppfordret foreningene om å søke om LUU/NM 2017,
som sto uten arrangør. For LU/NM 2018 var det innkommet en søknad og ble tildelt
de 3 foreningene i Rogaland – og LU/ NM 2020 ble tildelt Askim.

Dagsorden, punkt 12: Valg av styre: Leder for ett år: Gullik Klepaker ble gjenvalgt.
Nestleder for ett år: Johnny Lyshaug ble gjenvalgt.
Styremedlemmer for to år:  Svein Kamfjord og Kristin Harmens Berg
Geir Hovde og Johnny Lyshaug (ikke på valg, ett år igjen av perioden).
Varamedlemmer: Svein Ødegård, Jorunn Egner og Jonette Myrbostad.

Protokoll fra Forbundstinget 2017 ligger tilgjengelig på:  www.kanin-nkf.net

STYREMØTER i NKF

I 2017 er det avholdt 3 styremøter:

1) Styremøte, lørdag 21. januar. Sted: Ski. Behandling av sakene: 1 til 16.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Geir Hovde, Svein Kam-
fjord, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
2) Styremøte, lørdag 4. mars. Sted: Quality Hotel Grand Farris, Larvik.
Behandling av sakene: 17 til 25.
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Geir Hovde, Svein Kamfjord, Kristin Berg,
Svein Ødegård, Jorunn Egner, Jonette Myrbostad, Ivar Østli og Bjørn Egeland.
3) Styremøte, søndag 5. november. Sted: Thon Hotell Hallingdal, Ål.
Behandling av sakene: 23 til 38.
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Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Geir Hovde, Svein Kamfjord, Kristin Berg,
Svein Ødegård, Jonette Myrbostad, Ivar Østli og Bjørn Egeland.

Referat fra de enkelte styremøtene ligger tilgjengelig på:  www.kanin-nkf.net

ADMINISTRASJON

Regnskapsførsel er utført av Ivar Østli. Sekretærarbeidet er utført av Bjørn Egeland.

- Viser ellers til egen årsrapport fra sekretær og årsregnskap fra kasserer.

KONTINGENTSATSER

Kontingent for 2017 (foreningenes kontingentsatser inn til NKF) har vært følgende:
Senior kr 520       Junior kr 350    Fam. kr 210   Fam.pakke kr 1150   Ab./dir. kr 600

Kontingenten justeres hvert år. Forbundstinget 2017 vedtok kontingenten for 2018 slik:
Senior kr 540       Junior kr 365    Fam. kr 220   Fam.pakke kr 1200   Ab./dir. kr 625

REPRESENTASJON

NKF har blitt invitert og var representert på dansk LU-2017 i Svinninge ved Gullik
Klepaker og svensk LU-2017 i Trollhättan ved Johnny Lyshaug.
Vi har hatt representanter fra Danmark og Sverige under Landsutstillinger og For-
bundsting. - Dommergruppen har representert og vært på oppdrag ved utstillings-
arrangementer i Danmark, Finland og Sverige.

UTSTILLINGER

Antall gjennomførte utstillinger i løpet av året 2017, så er det utenom LU/NM og
LUU/NM, arrangert 21 åpne lokal- og fylkesutstillinger, samt 3 forenings-/registre-
ringsbedømmelser. Totalt utgjør disse 26 arrangementer 5893 katalognummer.
Utstillingene har forholdsvis jevn geografisk fordeling, og det har det vært bra inte-
resse og mange kaniner, med godt raseutvalg og varianter, samt flotte produkter.

For å kunne gi publikum bedre resultatservice gikk forbundet høsten 2010 til innkjøp
av printer til bruk på utstillinger. De fleste har egen printer og «katalogservicen» er bra
rundt om på utstillingene. - NKFs printer utleies til arrangører gjennom Datautvalget.

Konkurransen «Årets Utstiller» som ble igangsatt i 2008, har også i 2017 hatt en
positiv innvirkning. Vinner av «Årets Utstiller 2017» ble Jarluf Lomeland med 189p,
nr 2 Johnny Lyshaug med 160p og nr 3 Svein Erik Tønnesen med 145p.
Beste Junior ble Marie og Erik Stensland med 41p.
Konkurransen «Årets Utstillerforening» (sammenlagt for LUU-2016 og LU-2017), ble
vunnet av Rogaland med 1902p, nr 2 Jæren og Sandnes med 1900p,  og nr 3 Larvik og
Sandefjord med 1896,5p.

Flere foreninger har også egne grupper med kaninhoppere som er med på å utvide
det sportslige under arrangementene. Det gis honnør til de foreninger som gjennom-
fører publikumsvennlige arrangementer og utstillinger.
Samarbeid med andre organisasjoner er positivt.

Landsutstillingen/NM 2017, for voksne dyr

- ble som nevnt i innledningen, arrangert i Boligmappa Arena, 3.-5. mars, av Larvik og
Sandefjord og Grenland. Her var påmeldt 1257 kaniner i 40 raser,  samt 7 produkter.
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Totalt deltok 125 utstillere fra 18 foreninger. I kaninhopping deltok 133 ekvipasjer.
– Av vandrepokaler ble det utdelt 8 fra NKF, 26 rasepokaler, 1 for produkter og 1 for
kaninhopping, høyde.
Følgende personer kom på medaljeplasser:

1) Jarluf Lomeland, Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå 288 p.
2) Svein Erik Tønnesen, Jæren&Sandnes, Perle Ekorn 286,5 p.
3) Roy Thorstensen, Larvik&Sandefjord,  Hermelin white  286,5 p.
Best in Show: Roger Skjølås, Indre Østland, Wiener viltgrå 96 p.
Best i Motsatt: Jarluf Lomeland, Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå 96 p.
Vinner klasse E: Hilde Krogedal, Rogaland,  Angora 475 p.
Vinner klasse K: Rønnaug Flattum, Drammen, ullprodukter 96 p.
Juniorer: 1) Ludvig Gulliksen, Tønsberg, Stor Sølv svart 286,5 p.

2) Sina og Imre Ødegård, Jæren og Sandnes, Dverghare viltgrå   286 p.
3) Marie og Erik Stensland, Jæren og Sandnes,  Liten Havana 285,5 p.

NM hopp: Kroket elite: Tonje Engen. Høyde elite: Irene Dahlby.
Kroket veteran: Tonje Engen. Kombi: Hallgjerd Seim Paulsen.
NKHF sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Landsutstillingen/NM 2017, for ungdyr

- ble arrangert 3.-5 november av Indre Østland i Ål Idrettshall i Hallingdal.
Her var påmeldt 668 ungdyr i 36 raser, 88 voksne hanner i klasse C og to produkt i
klasse K. Det deltok 88 utstillere fra 18 foreninger.
I kaninhopping konkurrerte 73 ekvipasjer i 4 grener.

Følgende personer kom på medaljeplasser:

1) Jarluf Lomeland, Jæren&Sandnes,  Hermelin viltgrå 287 p.
2) Roger Skjølås,   Indre Østland,  Blå Wiener  286 p.
3) Hilde Krogedal,    Rogaland,   Angora hvit r.ø. 286 p.
Best in Show: Mathias Gaaserud, Indre Østland, Liten Wiener blå  96 p.
Best i Motsatt: Svein Kamfjord,   Askim,    Thyringer 96 p.
Vinner klasse C: Marianne Silkebækken, Indre Østland, Angora 96 p.
Vinner klasse K: Rønnaug Flattum, Drammen, ullprodukter 94 p.
Juniorer: 1) Marie og Erik Stensland, Jæren&Sandnes Liten Havana 284,5 p.

2) Ludvig Gulliksen,  Tønsberg,   Stor Sølv svart 284 p.
3) Nora Baller,  Sarpsborg,   Hermelin hvit b.ø. 282 p.

NM hopp: Lengde elite: Veslemøy Thunem. Rett elite: Irene Dahlby.
Rett veteran: Tonje Engen. Kombi: Nina Fagerland.
NKHF sto for gjennomføringen av hoppekonkurransene.

Fremtidige Landsutstillinger

LU/NM voksne dyr 2018, avholdes 15. -18. februar i Vigrestadhallen.
Arrangører er: Haugaland/Jæren&Sandnes/Rogaland.

Foreninger og lag oppfordres å søke om Landsutstillinger.

NKFs tilskudd til arrangører av LU/NM og LUU/NM, er kr 5,-  pr katalognr.
Dommergruppen fritar avgiften for 1500 ktl.nr. (gjelder LU/NM).
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HEDERSBEVISNINGER / PERSONALIA

Alf Gunnes, Trøndelagen, ble av Forbundstinget 2017 utnevnt til æresmedlem i NKF.
Gullik Klepaker ble under dansk LU-2017 tildelt dansk forbunds «Guldnålen».
I forbindelse med LU/NM-2017/Forbundsfesten, ble hedersbevisninger utdelt:
NKFs gullmedalje tildelt: Anne Mette Klepaker og Rolf Ludvigsen.
NKFs sølvmedalje tildelt: Line Clausen og Reidar Eikeland.
NKFs nål med krans tildelt: Jorunn Egner, Birgit Lundberg og Christer Järnede, samt
Erik Pihl (tildelt under dansk LU).

TIDSSKRIFTET

Medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl» kom i 2017 ut med 8 enkeltnummer.
Bladet har varierte artikler og er av god kvalitet. Redaktør er Bjørn Egeland.
- Viser også til egen melding fra red./Tidsskriftet.

UTVALGENE

Innen NKF  arbeides det (sammensatt av 2-4 personer) i følgende 6 utvalg:
1) Data,  2) Dyrevelferds,  3) PR/info,  4) Sport,  5) Standard  og  6) Ungdomsutvalg.

- Viser her til egne meldinger fra utvalgene.

FORENINGER/LAG og MEDLEMSTALLET

Totalt er 19 lokalforeninger tilsluttet NKF.
Pr 31.12.2017 står NKF registrert med totalt 533 medlemmer.

- Viser ellers til årsrappport fra sekretær med medlemsoversikt.
Kurs, utstillinger og god planlegging av aktuelle program til medlemsmøter, tema-
samlinger, samt kaninhopping og profilering av våre produkter/husflid, er områder
som vi forsøker få med, for å gjøre kaninhobbyen interessant for alle.

SPESIALKLUBBER

NKF har 4 spesialklubber: Dvergkaninklubben, Alaska- og Havana-klubben, Norsk
Vedderklubb og Norges Kaninhoppforening (NKHF). Norsk Angora «ligger i dvale».
Klubbene synliggjør seg på LU’er/NM med mesterskap og egne premier/pokaler.

DOMMERGRUPPEN

Dommergruppen er NKFs faglige ledd innen eksteriør og bedømmelse.
Gruppen består 13 autoriserte dommere og to dommerelever.
- Viser ellers til egen melding fra Dommergruppen.

STAMBOKKONTORET

Rolf Ludvigsen administrerer stambokkontoret og har ansvar for stambokføring.
- Viser ellers til egen melding fra stambokfører.

MATERIALSALGET

NKFs egne salgsvarer omfatter i hovedsak Nordisk Kaninstandard, merketenger/
merkeutstyr, og annen rekvisita. Dagfinn Johansen er ansvarlig for materialsalget.
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ØKONOMI

Gjennom året er regnskap fremlagt og gjennomgått på styremøtene, samt periodevis
er regnskap også utsendt elektronisk. Økonomistyringen mener styret er betryggende. 
Fremlagt årsregnskap for 2017, viser et underskudd på kroner 4.623,49.

IMPORTMULIGHETER

Å importere kaniner til Norge er vanskelig, men er mulig. Mattilsynets regelverk/for-
skrift må her følges, se:  www.mattilsynet.no – Vi må understreke: Ingen kaniner kan
krysse norsk grense uten papirer: Alle kaniner som innføres skal ha formelle indenti-
fikasjonsdokumenter. Kaniner som er importert, har karantenetid på minst 30 dager
+ 30 dagers hjemmekarantene, før de kan konkurrere/utstilles med andre kaniner.

KURS- og STUDIEARBEID

Studieforbundet Natur og Miljø, som NKF har stått tilknyttet siden 1992, er det i 2017
innmeldt og gjennomført 4 kurs: Rogaland alle 4 (hvorav 1 kurs er hoppegruppen).
Totalt utbetalt fra Natur og Miljø kroner 4.860. Foreninger og lag må bli flinkere til
å avholde aktuelle kurs. F.eks.: Burbygging, Nordisk Kaninstandard, Kaninoppdrett,
Kaninhopping, Fargegenetikk og Utstillingsprogrammet.

NKF PÅ INTERNETT

NKF har hatt egen hjemmeside på internett siden 1998, adresse er: www.kanin-nkf.net
Ansvarlig for oppdateringer har vært Kristin Berg.
- Siden 2010 har vi også synliggjort oss på facebook og har over 1000 følgere.
Noen av lokalforeningene har også egne internettsider.

NOEN SLUTTORD – samt noen stikkord vi må ha fokus på

Medlemsarbeidet: Tilrettelegge for å beholde - og være åpne og positive for nye!
Dyrevelferd: Levende dyr skal ha det godt, med topp stell, god boplass og korrekt mat!
Sykdommer: Når vi ser utforbi vår landegrense, må vi her være på vakt!
Vi er glad for alt positivt arbeid for kaninsaken i alle ledd i NKFs virksomhet gjennom
hele året, og det har gitt oss god basis for fortsatt innsats og framgang på viktige om-
råder. Det er inspirerende å se at unge som eldre har stor glede av kaninhold, sam-
hold og samarbeid, i et godt og trivelig kaninmiljø.
Vi gir en stor honnør til foreldre/foresatte som engasjerer seg på de forskjellige plan.
Flere av våre lokale lag og foreninger har vært til stede på større og mindre messer
og arrangementer landet rundt og disse fortjener en stor ros.

Sandnes, 31. desember 2017 / Langesund,  06. januar 2018

Gullik Klepaker, leder     /    Johnny Lyshaug, nestleder   /   Geir Hovde, styremedlem

Kristin H. Berg, styremedlem    /    Svein Kamfjord, styremedlem   /    Svein Ødegård,  varamedlem

Bjørn Egeland, sekretær



Styrets arbeidsplan for 2018:
Prioritere arbeidet med å ta vare på eksisterende medlemmer
og verve nye medlemmer.

Opprettholde et godt informasjonsmateriell, samt drive aktiv
informasjonsvirksomhet i samarbeid med lokalforeningene.

Jobbe for god dyrevelferd og godt kaninhold. Det vil gjøres ved
å spre kunnskap om kaninens natur og grunnleggende behov.
Et dyr som fungerer godt biologisk (god helse, lavt stressnivå
og god ytelse) har også god livskvalitet.

Oppfordre lag/foreninger til å gjennomføre kurs,
f.eks. de kursmuligheter som vi har gjennom «Natur og Miljø».

Sørge for at NKFs økonomi holdes på et positivt og stabilt nivå.

Arbeide for at flest mulig kjøper og aktivt bruker Nordisk
Kaninstandard.

Utgi 8 nummer av Tidsskrift for Kaninavl, med god kvalitet.

Være med å arbeide for at det blir arrangert landsutstillinger/
NM for voksne dyr med klassene:  A, E, K - og NM i hopping:
kroket elite, høyde elite, kroket veteran, figur (kombi),
og for ungdyr med klassene: B, K, C1,0 - og NM i hopping:
rett elite, lengde elite, rett veteran, figur (kombi).

Arbeide aktivt innen alle av NKFs utvalg
med oppgaver som til enhver tid melder seg.

Samarbeide med organisasjoner/lag/foreninger
som har sammenfallende interesser med NKF.

Bistå Danmarks KAF best mulig med personell under Europa-
utstillingen og tilrettelegge for deltakelse med kaniner.

Videreføre og styrke det internasjonale samarbeidet.
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Årsmelding 2017 fra Datautvalget
Utvalget har i 2017 bestått av: Svein Ødegård,

Rolf Ludvigsen,  Geir Nordvik og Geir Klepaker

Datautvalget har også i 2017 hatt flest av de dagligdagse oppgavene. Support tas
på telefon og e-post. I tillegg bruker vi fortsatt internettverktøyet TeamViewer,
et verktøy som gir Datautvalget mulighet til å ta kontroll over PC-en som arran-
gøren bruker og «fjern-operere» PC-en via internett - dette letter supporten
betraktelig. Internettverktøyet Filemail brukes til å sende ut databaser, og for
retur av databaser etter endt utstilling.

I 2017 er det bedømt 5893 kaniner fordelt på 2 landsutstillinger, 21 utstillinger
og 3 registreringsbedømmelser.

Databasen inneholder nå 104.585 bedømmelser og 47.514 kaniner.
Printeren ble i 2017 brukt på 3 utstillinger.

Datautvalget ønsker mer blest rundt Championat på kanin og har arbeidet med
å få dette synliggjort på NKF sine stamtavler. Det er laget et forslag til endringer
som er sendt Sportsutvalget. Dette blir gjennomgått med Sportsutvalget i neste
periode.

Datautvalget har arbeidet med å oppdatere excel-arket og  skal nå kvalitets-
sikre om alle variantene er godkjente i oppsatt rase. Dette arbeidet skal fullføres
i 2018. Det jobbes og med enkle programendringer, som vil forenkle bruken.

Samarbeidet mellom Datautvalget, NKF’s sekretær, NKF’s kasserer og Dommer-
gruppen fungerer godt. Dette sikrer oppdaterte medlemslister, underlag for
fakturering etter utstillinger og kvalitetskontroll.

En «Europaversjon» av programmet er laget. Dette brukes når vi har bedøm-
melse etter Europa-standarden. Det er ikke komplett, men i forhold til påmeldte
kaniner, så ble all info om disse rasene lagt inn. Sist nå i desember ble dette også
testet i Sverige.

Datautvalget vil understreke viktigheten at bruker tar jevnlig back-up av data-
basefilen når en arrangerer utstilling, slik at ikke alle data forsvinner hvis en
datafil eller datamaskin skulle havarere, eller om man skulle komme til å gjøre
en feil. Det er også viktig at alle arrangører raskt returnerer data etter avholdt
utstilling/bedømmelse. Dette må det dessverre purres litt på nå.

Varhaug 31/12-17  –  Svein Ødegård, leder
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Årsrapport fra Utvalg for dyrevelferd
Utvalget ble etablert i mars 2017 og har bestått av

Svein Kamfjord (leder), Jonette Myrbostad (medlem) og Henrik Erlandsen (medlem)

I arbeidsplanen pekes det på at man vil ha fokus på god dyrevelferd i forståel-
sen av kaninens biologiske funksjon.
Videre har man som overordnet mål at alle kanineiere skal behandle sin kanin
godt, og beskytte den mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Utvalget vil derfor:

a) Fremme godt kaninhold gjennom respekt for kaninens særegenheter.
Det vil gjøres ved å spre kunnskap om kaninens natur og kaninens grunn-
leggende behov

– Her er det skrevet en artikkel i TK nr 1/2017, som også har blitt spredt av
andre i sosiale medier i etterkant. 

–  En del om kaninens natur er også beskrevet i en ny veileder, kalt
«NKFs veileder for hold av kanin som husdyr» (se nedenfor).

b) Diskutere håndtering av kanin (dommere og kanineiere)

– En artikkel i TK nr 7/2017 om temaet, og med oppfordring til både bærere
og dommere om å tenke på hvordan kaninen håndteres i forbindelse med
bedømmelse.

c) Diskutere spørsmål om bur (størrelser og behov)

– Utvalget for dyrevelferd har lagt frem forslag til ny veileder for hold av kanin
som husdyr for styret i NKF, og fikk full tilslutning. Veilederen ble sendt til
Mattilsynet 23. november for orientering. Den er også publisert på vår hjemme-
side, slik at den for eksempel lett kan vises til i diskusjoner på sosiale medier
når temaer i veilederen tas opp. Den er også sendt samtlige foreninger i Norges
Kaninavlsforbund, med oppfordring om å bruke den aktivt i arbeidet som gjøres
lokalt.

d) Vårt arbeid vil publiseres på steder som Tidsskrift for Kaninavl (TK),
samt NKFs hjemmeside og facebookside.

Ski 06/01-18  –  Svein Kamfjord, leder
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Årsmelding 2017 fra
PR- og informasjonsutvalget

Utvalget har i 2017 bestått av følgende: Kristin H. Berg (webmaster),
Bjørn Egeland, Hans Petter Wold (import) og leder Geir Hovde. 

INFORMASJONSARBEID: Utvalget har hatt ansvaret for infostands under lands-
utstillingene: L.U./N.M.-17 i Boligmappa Arena i Larvik og L.U.U./N.M.-17 i Ål
idrettshall, samt på Dyrsku’n i Seljord. Det har som vanlig blitt delt ut vårt kjente
infomateriell. I Boligmappa Arena i Larvik og på Seljord, hadde vi stadig "klappe-
kaniner" fremme på bordet. Dette er et trekkplaster uten like og gjør det meget
enklere å komme i kontakt med publikum. På Dyrsku'n viste vår plassjef Anita
Løveseter klipping av Angorakaniner, noe som også bidro til at vi tiltrakk oss mye
publikum, og vi fikk delt ut en god del info og mange Tidsskrifter.

INFORMASJONSMATERIELL: Brosjyren "Kaniner - en levende hobby" gikk vi tom
for i høst og 2000 nye ble produsert.
Gjennom året besvarer og informerer Bjørn mange e-poster om medlemskap, kanin-
hold, fôring, og om hvor enkelte raser forefinnes rundt i landet.

KURSVIRKSOMHET: Gjennom Studieforbundet Natur og Miljø, har foreningene
mulighet for økonomisk støtte ved å arrangere kurs for sine medlemmer.
Dessverre er det bare Rogaland KAL, som har gjort bruk av kurstilbud i 2017.

IMPORT: Mottatt 3 henvendelser ang råd og annet. Det må presiseres: Mattilsynets
forskrifter må overholdes. Forflytting av 1 til 3 kaniner regnes for ikke-kommersiell
innførsel, og går under kjæledyrforskriften, se: www.mattilsynet.no

MEDLEMSVERVING: Opp gjennom de siste år har det på to av våre Forbundsting
blitt gitt informasjon omkring former for verving av medlemmer, men alle vet jo om
dagens situasjon. Utvalgets leder la fram på forbundsstyremøtet 05.11.17 i Ål, et for-
slag til verving av nye medlemmer. Dette ble vedtatt som en prøveordning for 2018,
og vil bli omtalt i TK og på hjemmesiden.

NKF på Facebook: Fungerer til å få ut forskjellig relevant informasjon raskt, og når
mange av våre medlemmer på et øyeblikk. Utstillingsannonser, resultater, årets ut-
stiller liste, forskjellige artikler eller filmsnutter av kaniner i media. Her kommer det
også inn en del spørsmål både i fra medlemmer og ikke medlemmer som besvares
etter beste evne. Det er også en del spørsmål i fra utstillere fra andre land, med
etterlysning av oppdrettere innen spesielle raser, spørsmål angående utstillinger i
fra folk som ønsker å komme og se.
NKF sin hjemmeside: Fungerer som en informasjonsside hvor relevant informasjon,
artikler, annonser, og annet blir lagt ut. Medlemmer må gjerne komme med innspill
og forslag til hva som kan legges ut både på facebook-siden og hjemmesiden.

Tjodalyng 30.12.2017  –  Geir Hovde
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Årsmelding for Sportsutvalget 2017
Sportsutvalget har i perioden bestått av følgende:

Leder: Johnny Lyshaug.
Pokalansvarlige: Anne Mette Klepaker og Kristian Kilde Øvergård

Championatansvarlig: Anne Nguyen
Medlemmer:  Svein Clausen og Ivar Østli

Arbeidsoppgaver som ligger under Sportsutvalget er:
Fordeling av Vandrepokaler/Rasekrus og medaljer ved LU/NM og LUU/NM.
Avholde og administrere konkurransen Årets utstillerforening, samt Årets ut-
stiller.
Konkurransen Årets utstiller er fortsatt meget populær og vi ser mange ut-
stillere som deltar på mange utstillinger for og samle poeng.
Årets utstiller i 2017 ble Jarluf Lomeland som med sine vakre Hermeliner i flere
fargevarianter tok en klar seier etter en god høstspurt.
Nr 2 i konkurransen ble Johnny Lyshaug og nr 3 ble Svein Erik Tønnesen.
Årets utstiller Junior ble Marie og Erik Stensland.
Årets utstillerforening 2016/2017 ble Rogaland Kaninalslag.
Første del av konkurransen 2017/2018 ble vunnet av Rogaland Kaninalslag.
Antall deltagere i denne lagkonkurransen ligger på det jevne, men vi får håpe
flere blir med i 2018.

To rasekrus ble vunnet til odel og eie i 2017. Begge ble fornyet.

Antall som har søkt, og har blitt tildelt Championat i 2017 er 28 kaniner.
Vi oppfordrer alle som har kaniner som har oppnådd kravet om Championat
søker om dette  –  og ha en Norsk Champion i kaninstallen vitner jo om kvalitet.

Sportsutvalget har i 2017 lagd nye regler for konkurransene Årets utstiller og
Årets Utstillerforening. De nye regler er det orientert om i TK og de er også og
finne på NKF sin hjemmeside.

Sportsutvalget vil takke for ett godt sportslig år i 2017,
med flotte utstillinger, høy kvalitet på utstilte kaniner

og flotte prestasjoner i hoppekonkurransene.
Vi håper på god oppslutning om våre konkurranser.

Årets utstillerforening og Årets utstiller i 2018.

For Sportsutvalget  –  Johnny Lyshaug, leder
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Årsmelding fra Standardutvalget 2017

Utvalget har hatt følgende sammensetning:

Svein Clausen, leder (oppnevnt av forbundsstyret)
Thormod Saue (valgt av årsmøtet i dommergruppa)
Gullik Klepaker (valgt av årsmøtet i dommergruppa)

Det nyopprettede arbeidsutvalget i Nordisk samarbeid (bestående av en
representant fra hvert land) var samlet på lørdag 3. mars under LU/NM i
Larvik.  
Det ble diskutert 14 saker, de fleste tas opp ved trykking av neste utgave.
Neste møte er ikke bestemt – det avgjøres av arbeidsutvalget.

Vi fikk denne måneden ett forslag om å godkjenne enda en farge på Belgisk
Kjempe.  

Vi oppfordrer alle medlemmer som har forslag til endringer om å ta kontakt
med en av oss i utvalget.

Skien, 31.12.2017

for standardutvalget

Svein Clausen
leder
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Årsmelding fra Ungdomsutvalget for 2017

Ungdomsutvalget for 2017 har bestått av:

Jorunn Egner, Helene Løining Bårdsen og Kristin Berg

Utvalget har også i år jobbet med å få organisert ungdomskonferanse under
LU/NM i Vigrestad i samarbeid med arrangør-foreningene. 

Vi har hatt diskusjon i forhold til å arrangere KOMBI under Landsutstillingene,
og spesielt under Landsutstillingene for ungdyr hvor det i det siste åra har vært
få deltakere, og interessen for KOMBI har virket laber.

Dette fikk vi en ordentlig diskusjon på, og engasjementet rundt Kombi viser
seg å være mye større enn det startlistene tilsier, noe som er positivt for både
NKF og NKHF.

Ungdomsutvalget vil oppfordre flere til å benytte seg av Kombi-klassen og
muligheten til å delta med sine kombikaniner, og til at arrangørene av lands-
utstillinger/NM gir kombiklassen den oppmerksomheten den fortjener med
å legge kaninhoppingen til hallenes åpningstider.

Ungdomsutvalget vil avslutte med å oppfordre alle innen NKF
til å være litt mer positiv til hverandre, og sette pris på den innsatsen

hver enkelt legge ned i vår fantastiske hobby.
Mange bruker mye av sin tid og ressurser, og gjør så godt de kan

både når det gjelder å arrangere hoppkonkurranser og utstillinger,
store som små arrangement, jobben må gjøres! 

Soknedal 08.01.2018
For ungdomsutvalget, ved Kristin Berg
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Årsrapport 2017 - Tidsskrift for Kaninavl

REDAKTØR: Bjørn Egeland. 

UTGIVELSER: NKFs medlemsblad, Tidsskrift for Kaninavl (TK), har i 2017
blitt utgitt med 8 enkelt-nummer. Alle nummer har hatt bilder med fargetrykk
og alle nummer utgitt med fargetrykk på samtlige innholds-sider.
Sideantallet: 3 nummer som 48-sidig blad og 5 nummer har blitt utgitt som
32-sidig blad. Totalt antall sider blir da 304.

INNHOLD:
I hovedsak har bladets innhold omfattet følgende:

Rasepresentasjoner.
Presentasjon/reportasjebesøk hos oppdrettere.
Diverse aktuelle fagartikler.
Utstillingsreferater, med bred dekning av våre landsutstillinger.
Veterinærspalte.
Mat-spalte.

ARBEIDSPLAN for 2018:

Antall utgivelser for 2018 er i arbeidsplanen til NKFs styre, satt opp med 8
utgivelser. Bladets utforming og innhold fortsetter i samme «spor».
3 nummer utgis som 48-sidig blad, og 5 nummer som 32-sidig blad.
Redaktør har et stort ønske om mer innspill/innlegg fra medlemmene.
Etterlyser faglige innlegg og bilder fra  medlemmene, som f.eks.:
Oppdretter-erfaringer, tips om bygging av bur og stall, hoppe- og treningstips,
fôring, forskjellige produkter, og annet lignende.

TAKK for innsendte artikler/bidrag, bilder og annet:

Takk til de foreninger som hurtig sender inn referater fra aktiviteter og ut-
stillinger. Takk til dere medlemmer som har bidratt med artikler og bilder.
Takk til foreninger som kjøper annonseplass til utstillinger og annet.
Til slutt stor takk til medhjelpere og skribentene:
Geir Klepaker, Henrik Erlandsen og Svein Kamfjord.

Sandnes, 31.12.2017  -  Bjørn Egeland, redaktør
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Årsrapport for 2017 fra NKFs sekretær

Registrering av medlemmer:
Arbeidet består av å legge inn alle NKFs medlemmer og ajourføre medlems-
registeret.
Klargjøring av «label» - adresseklistermerker - for postutsendelse av TK.
For hvert nyinnmeldt medlem blir det laget til en velkomstpakke med innhold:
Utkomne TK, info-brev og NKFs brosjyre
Rask innrapportering fra foreningskasserer av medlemmer som har betalt, er
et sterkt ønske. Viktig at nye medlemmer kommer raskt inn i medlemsregisteret.
Medlemmer som endrer adresse må straks selv innsende dette til:
sekreter@kanin-nkf.net

Styrearbeid:
Sekretær utarbeider saksliste til styremøtene i samarbeid med leder.
I 2017 har det utenom styremøtene vært saker og henvendelser vedr. virksom-
heten innen utstillinger, rasespørsmål og herav med veiledning innen kjøp og
salg, kaninhopping, samt også angående regeltolkninger, oppdatering av lokal-
foreningers lovverk og lovverkets funksjon.

Henvendelser:
En del e-post-henvendelser har det vært også gjennom 2017.
Videre er det henvendelser fra enkelte medlemmer, hvor det går på spørsmål
om råd og vink omkring kaninhold, utstillinger og kaninhopping.
Postpakker med TK-utgaver og info-materiell utsendes.
Utstillingsplakater har jeg laget til for noen foreninger, ferdig trykket eller et
ferdig oppsett og hvor da arrangørene har printet dem ut selv.
Blanke bedømmelseskort utsendes også til arrangører og finnes i to størrelser:
Som A5-format og 11,5 x 18,5 cm (som er tilpasset kortholderne som noen fore-
ninger har på utstillingsbura).

Litt statistikk og tall:
For 2016 viser statistikken at vi ble totalt 603 medlemmer, hvorav 93 var helt
nye - og 26 av disse ble innmeldt i perioden 01.10. - 31.12.-2016.
For 2017 viser statistikken at vi ble totalt 533 medlemmer, hvorav 66 var helt
nye - og 32 av disse ble innmeldt i perioden 01.10. - 31.12.-2017.
(viser ellers til foreningsoversikt på neste side).

Sandnes, 31.12.2017  -  Bjørn Egeland, sekretær
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Medlems-/ foreningsbarometer pr 31.12.2017

Forening Totalt      Senior Junior Fam.

Jæren og Sandnes 78 43 4 31

Sarpsborg 54 27 10 17

Trøndelagen 46 26 3 17

Askim 37 26 2 9

Bergen 36 29 3 4

Haugaland 30 17 1 12

Oslo og Akershus 28 21 5 2

Larvik og Sandefjord 28 20 3 5

Nord-Trøndelag 28 20 1 7

Indre Østland 28 24 2 2

Drammen 26 18 2 6

Rogaland 24 16 2 6

Møre og Romsdal 24 13 2 9

Sørlandets 22 14 4 4

Tønsberg 13 9 2 2

Sogn og Fjordane 9 9

Eidsvoll 8 6 2

Grenland 6 5 1

Glåmdal 5 5

Direkte medlemmer 3 3

Sum 533 351 46 136

Utvekslingsblader 29
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Regnskap 2017 - Norges Kaninavlsforbund

2016 2017 2017 
regnskap regnskap budsjett

Inntekter
Medlemskontingent 222 385 215 620 227 500
Annonser i Tidsskrift 53 561 52 143 55 000
Materialsalg, overskudd 10 779 8 692 8 000
Bruk av utstillingsprogram 32 500 35 722 40 000
Annet (kr 1.660 er inntekt printer) 5 458 6 610 5 000
Renteinntekt 2 694 6 680 6 500

Sum Inntekter 327 377  325 467 342 000

Kostnader
Godtgjørelser (note 1) 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 3 565 2 243 3 000
Forbundsstyret 22 820 23 142 28 000
Gjester/representasjon 5 125 11 075 8 000
Forbundstinget 4 500 3 500 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 2 820 13 746 4 000
Trykking Tidsskrift inkludert porto 196 000 181 900 196 000
Andre driftskostnader (note 2) 32 194 31 881 35 000
Diverse kostnader 2 878 2 603 3 000

Sum Kostnader 329 602 330 090 342 000

Overskudd / -underskudd -  2 225 -  4 623 00,00

Note 1: Godtgjørelser
Redaktør 20 000 20 000 
Kasserer 20 000 20 000 
Sekretær 20 000 20 000 

Sum 60 000 60 000 60 000 

Note 2: Andre driftskostnader
PR- og Info: Utsendelse reklamemateriell 840
PR- og Info: Trykking infobrosjyrer 4 000
Sportsutvalget: Premier og medaljer 1 416 3 719
Standardutvalget 660
Nye rasepokaler / vandrepokaler 9 270 3 230
Gravering vandrepokaler 3 342 2 983
Europaforbundet 5 162 5 503
Tilskudd til LU/NM + LUU/NM 9 385 10 115
Kostnad printer 2 778 1 671

Sum  andre driftskostnader 32 194 31 881 40 000
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Norges Kaninavlsforbund

Balanse pr 31.12.2017

EIENDELER:
Innkjøpte varer for videresalg 11 404,81 

Kundefordringer 22 713,00

Bedriftskonto 29 048,13

Høyrentekonto 48 700,73

Fastrenteinnskudd 381 060,62

Sum eiendeler 492 927,29

EGENKAPITAL:
Udisponert årsresultat (underskudd) 4 623,49

Annen egenkapital - 471 466,78

Sum egenkapital - 466 843,29

GJELD:
Leverandørgjeld - 20 000,00

Aurskog/Høland HK, avsluttet 12.05.14 - 6 084,00

Sum kortsiktig gjeld - 26 084,00

Sum egenkapital og gjeld - 492 927,29

Langesund,  06.01.2018

Gullik Klepaker, leder Johnny Lyshaug, nestleder Ivar Østli, kasserer

Geir Hovde, styremedlem Kristin H. Berg, styremedlem Svein Kamfjord, styremedlem



26

Revisjon – NKF 2017

Underskrivne har gått gjennom rekneskapen for Norges Kaninavlsforbund
for  2017.

Det er revisor sitt inntrykket er at rekneskapen er oversiktleg og ryddig ført,
og at den gir eit korrekt bilde av aktiviteten i 2017.

Rekneskapen er oppgjort med eit underskot på kr 4.623,49 og eigenkapitalen
til Norges Kaninavlsforbund er pr 31.12.2017  kr 466.843,29 

I løpet av 2017 er kr 380.000 av NKF sine bankinnskot overførte til fastrente-
innskot. Med dette har styret sikra ei betre renteavkasting på mykje av eigen-
kapitalen.

Styret har halde utgiftene på eit svært nøktent nivå. Dette har gjort at under-
skotet er svært begrensa sjølv om inntektene har svikta noko i forhold til bud-
sjettet for 2017.

Etter revisor si vurdering har styret god kontroll på økonomien og NKF har
ein svært solid økonomi.

Revisor ser at NKF har ei hovedutfordring i dei komande åra: Nedgangen i
medlemstalet har gått over mange år, og dersom dette fortset i åra framover
vil vi etter kvart nå ein kritisk lav medlemsmasse.
Men NKF er i den heldige situasjonen at forbundet har ein solid eigenkapital.
Der er derfor mulig å bruke av denne kapitalen til å «investere» i medlems-
verving. 

Utover dette har revisor ingen merknader til rekneskapen.

Revisor tilrår til at årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2017.

Vatne den 13.01.2018

Bjarne Øygard
Revisor
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Rapport 2017 fra Kontrollkomitéen
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2017 2018 2018 2019
regnskap          budsjett        budsjett budsjett

revidert forslag
Inntekter

Medlemskontingent 215 620 237 500 215 000 215 000
Annonser i Tidsskrift 52 143 55 000 52 000 52 000
Materialsalg, overskudd 8 692 8 000 8 000 8 000
Bruk av utstillingsprogram 35 722 48 000 44 000 44 000
Andre inntekter 6 610 5 000 5 000 5 000
Renteinntekt 6 680 6 500 6 500 6 500

Sum inntekter 325 467 360 000 330 500 330 500

Kostnader

Godtgjørelser 60 000 60 000 60 000 60 000
Administrasjon 2 243 3 000 3 000 3 000
Forbundsstyret 23 142 30 000 30 000 30 000
Gjester/representasjon 11 075 8 000 8 000 8 000
Forbundstinget 3 500 5 000 5 000 5 000
Fortjenestemedaljer og gaver 13 746 4 000 4 000 4 000
Trykking Tidsskrift inkl.porto 181 900 196 000 182 000 182 000
Andre driftskostnader 31 881 40 000 35 000 35 000
Diverse kostnader 2 603 3 000 3 000 3 000

Sum kostnader 330 090 349 000 330 000 330 000

Overskudd/-underskudd -  4 623 11 000 500 500

Kontingentsatsene for 2018  -  og for 2019:
Senior kr 540      Junior kr 365      Fam. kr 220      Fam.pk. kr 1200

Abonnement /direkte kr 625

Norges Kaninavlsforbund
- styrets forslag til budsjett for 2018/2019

Budsjett: Fremlegges med et revidert for 2018, og budsjettforslaget
for 2019 fremlegges uten økning av kontingenten fra 2018 til 2019.

–  NKFs styre, Langesund, 06.01.2018
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Eidsvoll og omegn KAF, ved Camilla Larsen Venger og Thore Lystad Nilsen, har
4 forslag til saker som ønskes fremlagt for Forbundstinget 2018:

Forslag 1: Alle utstillingskaniner skal veies av arrangør på utstillingsplassen,
ikke av eier på forhånd. Dette for å sikre at vekt er korrekt i forhold til standardens
retningslinjer, slik at poenggivning under vektkategorien blir korrekt og rettferdig.

Forslag 2: Forbundet bør oppnevne en komite, som har ansvar for å gjennom-
gå regler for bygging av utstillingsbur. Det bør utarbeides en standard for burenes
utforming, slik at høyde og bredde blir lik. Det bør være lik farge på burbunnene
og en viss høyde på listen i ytterkant av burbunnene. Den bør være høyere enn
det sammenslåtte nettingburet, slik at nettingburet får plass nedi bunnen uten å
bli klemt og deformert.

Forslag 3: Det bør tas i bruk et nytt merkesystem basert på det gamle merke-
systemet fra 50-60-tallet. Venstre øre skal inneholde en foreningsbokstav og et
eiermerke. Høyre øremerke skal bestå av årsbokstav, kull- og individnummer.
På denne måten vil alle utstillingsdyr være ferdig merket mens de er ungdyr og
slippe å merkes igjen senere. Det vil dessuten bli enklere for eier å holde oversikt
over stamtavlen på innkjøpte dyr.

Forslag 4: Under kasseutstillinger skal det være påbudt å ha vannskål/vann-
flaske i alle bur. Dette bør følges nøye opp av dyrevernmessige årsaker.
Mange av kaninene må sitte timesvis i kasser under transporten til og fra utstil-
lingsplassen, og det vil derfor ikke være forsvarlig at de i tillegg skal sitte uten
vann i de timene selve utstillingsarrangementet pågår.

Innkomne forslag/saker til behandling

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget, men styret støtter ikke forslaget,
fordi dagens ordning oppfattes til å fungere greit for de fleste involverte parter.

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget, men styret støtter ikke forslaget,
fordi dagens/nugjeldende merkesystem har fungert greit over mange år.

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget, og styret støtter forslaget.
Kaniner skal ha tilgang til vann på alle utstillinger. – Med hensyn til, og fokus på god

dyrevelferd, skal ikke kaniner sitte i sine transportkasser i utstillingslokalet.

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget, men styret støtter ikke forslaget, fordi det
ikke ønskes å påtvinge noen å kassere utstillingsbur for å bygge nye etter andre mål.



30

Vi i Jæren og Sandnes Kaninalslag ønsker Forbundstinget 2018 kan behandle
følgende forslag:

Forslag 5: Elektronisk utsendelse av TK
Utgangspunktet for forslaget er å styrke økonomien i NKF og gjøre det mer
attraktivt å søke LUU/NM og LU/NM.
Vi ser at den digitale verden inntar oss, og NKF må også følge med på denne
utviklingen. Vårt flotte Tidsskrift - er vi meget stolt av, og vi sette utrulig pris
på bladet våres.
Men vi trenge det ikke i papirform nå i 2018. Det jobbes mot mer digitalisering
i alle ledd; alt fra skattekort, E-avis, E-bøker, brev fra det offentlige.
Kontoutskrifter er fortid, dette sjekkes online på mobilen. Lønningslappen kom-
mer på mail. Det samme mener vi at vi kan gjøre med vårt TK. Flere av oss får
dette både digitalt og pr post nå. Digitalt 2-3 uker før det komme i postkassen.
Mulighetene på dagens telefoner gjør at du kan ha alle nr liggende inne her, og
kan slås opp når det måtte være.

Forslaget går ut på følgende:
–  Tidsskrift for kaninavl, TK, sendes ut til alle medlemmene kun pr mail.
Vi vil dermed spare opp mot kr 196.000,- pr år.

Noe av dette ønske vi å bruke på følgende:
–  LUU arrangør skal støttes fra NKF med kr 25.000,-
–  LU arrangør skal støttes fra NKF med kr 50.000,-
–  Honorar til redaktør økes med kr 10.000,-
–  Mulighet for å trykke et sommer nr av TK, som kan deles ut til info material.

Dette vil gi følgende fordeler:
–  Det vil øke interessen for å søke om LUU/ LU. Den siste tiden så har det vært
«stritt» å finne arrangører. Dette vil være en mulighet for flere til å ta på seg slike
store arrangement. Både med mulighet for å komme inn i flere haller (hall leie),
leie inn arbeidshjelp (dugnad for idrettslag), eller rett og slett være litt mer trygg
økonomisk i forkant.
–  Det vil styrke økonomien til NKF, som dei siste åra har mistet inntekter pga
manglende medlemsmasse. Før en eventuell trykking av et sommer-nr, så styrke
dette økonomien til NKF med ca kr 111.000,- pr år.
–  På lengre sikt så håper vi at dette vil snu det synkende medlemstallet, der
NKF kan bidra økonomisk for å få nye medlemmer.
– Kan også hjelpe til at arrangører ikke «brenne» seg når dei påtar seg en lands-
utstilling.
–  Redaktør vil få mer tid til å lage vårt TK enda betre.

Vi i Jæren og Sandnes Kaninalslag håper Forbundstinget kan støtte forslaget.

NKFs styre har følgende innstilling:

Forslaget legges fram for Forbundstinget, men flertallet i styret støtter ikke forslaget.
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På Forbundstinget i 1985 ble det vedtatt Vedtekter for Kontrollkomitéen, men de
er for lengst «utgått på dato» og det er mange år siden disse paragrafene hadde
en funksjonell verdi (de siste års kontrollkomitéer har ikke hatt en arbeidsplan).
NKFs styre fremlegger for Forbundstinget 2018 dermed følgende sak:

Forslag 6: Instruks for kontrollkomitéen i NKF
1: Valg
I følge NKFs Forretningsorden og lover (§6 og §7) velger NKFs Ting 3 medlem-
mer til Kontrollkomitéen for ett år.
Kontrollkomitéen konstituerer seg selv med leder - og ev. sekretær.

2: Formål
Kontrollkomitéen skal se til at NKF som organisasjon drives på en hensiktsmes-
sig og betryggende måte i samsvar med lov, vedtekter, retningslinjer fastsatt av
NKFs Ting.

3: Kontrollkomitéens arbeidsrutiner
Komitéen utfører den nødvendige kommunikasjon etter dagens tekniske hjelpe-
midler (e-post, ev. sms, telefon, osv.).
Kontrollkomitéens leder/ev. sekretær er ansvarlig for å lagre den årlige kommuni-
kasjon som grunnlag for å utarbeide en årlig rapport.
Kontrollkomitéen kan hvert år sette opp en arbeidsplan for sin virksomhet.

4: Innsynsrett
Kontrollkomitéens medlemmer har rett til å gjøre seg kjent med all foreliggende
informasjon om forbundet, forbundsstyrets møter og virksomhet.
Forbundets styre, forbundets kasserer og sekretær, samt revisor,
har plikt til å sørge for at Kontrollkomitéen får alle opplysninger som den har
behov for å kunne utføre sitt verv.

5: Møterett
Kontrollkomitéen har møterett til styrer og ev. utvalg
(én av Kontrollkomitéens medlemmer bør møte på NKFs Ting).

6: Virksomhetsomfang og oppgaver
Kontrollkomitéen skal regelmessig gjennomgå styrets protokoller/referater og
annet, slik som f.eks. halvårsregnskap, osv.
Kontrollkomitéen kan ta opp et hvilket som helst spørsmål som vedrører forbun-
dets virksomhet og organisering.
Kontrollkomitéen skal ellers foreta de undersøkelser den finner påkrevet og
nødvendig.

7: Årsrapport/årsmelding
Kontrollkomitéen skal for hvert år utarbeide en rapport som skal fremlegges
sammen med alle øvrige av forbundets årsmeldinger og årsrapporter.
Kontrollkomitéen fremlegger her eventuelle saker dem har vært involvert i.
Kontrollkomitéen skal også gi uttalelse om organisasjonens virksomhet, og
likeså gi en uttalelse til representantene om årsregnskap og årsberetning bør
godkjennes.
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Dagsorden, pkt. 11:

Fastsette tid og sted for fremtidige Landsutstillinger

1) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2018:

Ingen søknader foreligger

2) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2019:

Ingen søknader foreligger

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2019:

Ingen søknader foreligger

4) Landsutstilling for voksne dyr, LU/NM-2020:

Er tildelt Askim og omegn KAF

3) Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2020:

Ingen søknader foreligger
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Valgkomiteens forslag/innstilling
for Forbundstinget 16.02.2018:

Styret:

1) Leder: Gullik Klepaker, Larvik og Sandefjord - 1 år, gjenvalg

2) Styremedlem: Svein Ødegård, Jæren og Sandnes  - 2 år, ny

3) Styremedlem: Torgeir Vestenfor, Indre Østland - 2 år, ny

styremedlem Kristin H. Berg, Trøndelagen, ett år igjen av perioden

styremedlem Svein Kamfjord,  Askim, ett år igjen av perioden

4) Nestleder: Velges av Forbundstinget blant de 4 styremedlemmene

Varamedlemmer:
5) 1. varamedlem: Jorunn Egner, Oslo og Akershus  - 1 år, ny
6) 2. varamedlem: Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg  - 1 år, ny
7) 3. varamedlem: Jonette S. Myrbostad, Nord-Trøndelag - 1 år, gjenvalg

Kontrollkomité:

8) Jonny Hadland, Jæren og Sandnes - 1 år, gjenvalg
9) Kaare Midtun, Drammen - 1 år, gjenvalg
10) Siw Thu, Sørlandets - 1 år, ny

Revisor:

11) Bjarne Øygard, Møre og Romsdal  - 1 år, gjenvalg
12) Vararevisor: Knut Are Sundgot, Møre og Romsdal  - 1 år, gjenvalg

Valgkomité:

13) Svein Clausen har ett år igjen av perioden.
(her må representantene legge fram/komme med forslag).

Valgkomitéen har bestått av:
Alf Gunnes, Svein Clausen  og Kjell Helge Jåtun
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Bedømmelseoversikt: 29.10.16 – 15.10.17

Dommer: Bedømt: Reg.bed.: Overd.: Utland: Totalt:

Thormod Saue 9 1 5 4 14

Svein Clausen 8 1 4 1 10

Jan Erik P. Baller 5 0 2 1 6X

Svein Lundgren 6 0 0 0 6

Sturle Skeidsvoll 7 0 1 0 7

Gullik Klepaker 6 0 1 2 8X

Johnny Lyshaug 7 0 1 1 8

Kjell Helge Jåtun 7 0 6 0 7

Per Egil Hagen 4 0 2 0 4

Bjørn Egeland 4 0 0 0 4

Odd E. Lundervold 7 0 1 0 7X

Tor Gillerholtmoen       5 0 1 1 6

Snorre Jacobsen  5 0 5 0 5

Totalt 80 2 24 10 92

13 oppdrag er betjent av danske og svenske dommere:
Erik Rasmussen 2, Jørn Schmidt 2, Casper Jensen 1, Bo Paulsson 1, Michael
Ostermann 1, Paul Erik Søndergaard 1, Markus Hagstrøm 1, Niklas Wingård 1,
Christer Järnede 1, Pierre Eriksson 1, Stefan Fernlund 1.

Totalt oppdrag 91 4 105

Totalt for hele perioden 29.10.16 – 15.10.17 har det vært avholdt 27 utstillinger,
2 reg-bedømmelser og 1 klubbmesterskap. Totalt 30. Dette fordeler seg på 95
dommeroppdrag, derav 13 som er betjent av danske og svenske dommere.
Gruppens dommere har hatt 10 dommeroppdrag utenlands. Dette gir totalt 105
bedømmelser. Gruppen har to elever, Bjørn Petter Åsheim (har vært ute på 9) og
Sindre Bergsagel (har vært ute på 4).

Gruppen har i perioden 29.10.16 – 15.10.17 bestått av 13 dommere og 2 elever.
Styret: Formann Thormod Saue.   Sekretær Sturle Skeidsvoll.
Kasserer Snorre Jacobsen.  Vara Kjell Helge Jåtun.  Revisor: Svein Clausen
Vi avholdt siste årsm øte på Sola under LUU-2016, det var da 18 mnd siden siden
siste årsmøte. Grunnen var å samordne dommerkonferanse og årsmøte igjen.
I perioden har det vært avholdt to styremøter.
Kontakt utover dette via mail og telefon.

Beretning fra Dommergruppen
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Det har ikke vært noen store saker i perioden. Spørsmål om raser og bedøm-
melser av disse er besvart med en gang.
Problemstillinger som har interesse for hele gruppen vil bli tatt opp under
bedømmelsen av dyr på dommerkonferansen i 2017, 14.-15. oktober, Blixland
Gård (ref. settes inn i TK).

Formann, Thormod Saue, har deltatt på den danske og svenske dommerkon-
feransen.

Svein Clausen har deltatt på europeisk dommerkurs i Zeilen i Østerrike (for
dommergruppen). På samme kurs deltok også Gullik Klepaker (for NKF) og
begge dommerne er nå godkjente for å dømme etter Europa-standarden. De
kan dermed dømme under Europautstillingen i Herning november 2018.

Per dags dato har dommergruppen god dekning med dommere etter antall
utstillinger.

For dommergruppen: Sturle Skeidsvoll, Snorre Jacobsen og Thormod Saue

Regnskap for Dommergruppen, fra 30.09.16 til 30.09.17:
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Påmelding til Forbundstinget
Avholdes fredag 16. februar 2018
Bryne Kro & Hotell, Morenefaret 3, Bryne
Klokken 20 0 0

I henhold til NKFs lover, §5, minner vi om:
Tilsluttet forening/lag, kan være representert med én person for
hver påbegynt 50. medlem (dvs. foreninger som har fra 5 til 50 medlemmer
får 1 representant, foreninger med fra 51 medlemmer får 2 representanter, osv.).

Fylkeslag, Spesialklubber, Dommergruppe, kan være representert
med én person, samt det skal være innbetalt en seniorkontingent.
For at representanten(e) også skal ha stemmerett under Forbunds-
tinget, skal følgende dokumenter være innsendt:
Årsmelding, regnskap og arbeidsplan.

Hvis dere ikke allerede har innsendt ovennevnte dokumenter,
skal disse sendes, sammen med påmeldingen av representanten(e),
og må være i hende senest innen lørdag 10.02.2018.
Dokumenter (årsmelding, regnskap og arbeidsplan)
og påmelding av representant(er) sendes inn pr E-post til:

sekreter@kanin-nkf.net

Papirdokumenter kan også innsendes pr post til:
Bjørn Egeland, Frøyervegen 46,  4328 Sandnes

Reiseutgifter til Forbundstinget: Egenandel kr 1.000 pr representant.
Overskytende reiseutgifter kan etter søknad til NKF,  ved kasserer
Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,  fås refundert.
Med søknaden innsendes dokumentasjon på reiseutgifter, men det forut-
settes utregnet etter billigste reisealternativ. Overnatting refunderes ikke.

PS: Vi må be om at alle representanter
tar med seg tilsendt Tingdokument til Forbundstinget


