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Vi skal presentere familien Klepaker, som består av NKFs nyvalg-
te leder Gullik, Anne Mette, Karoline og Espen André.

Så har vi en Angorakanin, blå, fotografert hjemme i hagen på Radøy
til vår gjesteskribent Grethe Hansen. fotos: Rolf L. / Grethe H.
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KANINAVL
Fortsatt sommerlig
Vi har lagt bak oss noen fine vårmåneder,
samt at en flott juni som også er historie
og feriemåneden juli er vi nå inne i. Mye
bra vær må det vel sies vi har hatt. En del
regn har skyllet ned enkelte steder, til er-
grelse for noen og til stor tilfredshet for
andre - «til lags kan ikke alle gjøres».

Sommeren er ikke den tid hvor «skrive-
kløen» er aller størst, men har nå etter litt
forsinkelse også denne gang fått fylt opp
alle sidene av årets sommerutgave av TK.
Rolf Ludvigsen har vært behjelpelig med
presentasjonen av en av våre mest ivrige
oppdretterfamilier, og hvor dere da på de
neste sider kan gjøre dere mer kjent med
familien Klepaker og NKFs leder.

Kaninavlen landet rundt håper jeg går
bra. Første halvår er jo tilbakelagt, og da
var jo høydepunktet for en avler å få være
med på LU/NM, samt å få satt i gang en
ny og spennende avls- og vårsesong. Jeg
minnes en trivelig LU/NM-08 for 100 års-
jubilanten Drammen, hvor det var kjekt
å se vårt æresmedlem og tidligere topp-
oppdretter og dommer, Jan Erik P. Baller
i full sving som bærer under bedømmel-
sen hele fredagen.
Så er det å håpe at de nyinnkjøpte (samt
kanskje noen gamle) avlsdyr har gjort det
brukbart under vårens avl. Om ikke så
lenge «bryter det løs» med høstens kon-
kurranser, og hvor den største samlingen
bli ungdyrs-NM, som går av stabelen 7.-9.
november i Moelvhallen.

Artikler om kaninens fordøyelse, mage-
problemer og fôring, er noe som vi hele
tiden er innom (se f.eks. TK nr 7/2007).
Noen oppdrettere setter søkelyset på sitt
kraftfôr når problemene oppstår. Innhold-
et i fôret varierer noe,etter hvor og hvem
som produserer fôret. Jeg vil her derfor
legge fram det som står utpå sekken til
den kaninpellets jeg kjøper av FK:

Beregnet innhold:
Protein 14,5 %
Fett 3,4 %
Trevler 13,5 %
Aske 7,3 %
Stivelse 18,6 %
Vann 12,6 %
Kalsium 0,75%
Fosfor 0,55%
Magnesium 0,25%
Natrium 0,25%
L-lysin 0,64%
DL-metionin 0,26%

Tilsetningsstoff pr kg der ikke annet er nevnt:
Kobber (Cu) som kopper (II) sulfat 15 mg.
Toleranse for avvik fra oppgitt innhold av hvert
enkelt fôrmiddel er +/- 15 %.

Spørsmålet er da også hvor stor garanti
en har for at sekken virkelig inneholder
det som er oppgitt. Jeg synes også at hold-
barhetsdatoen som er påstemplet er blitt
lenger - stemmer det? Min siste sekk som
jeg kjøpte 20. juni, så var den oppgitt til
å holde helt til 18. november . . . Vi fikk
også stor prisstigning per kg når det ble
lagt om fra 40 kgs sekk til 25 kgs sekk.
Siste sekken jeg kjøpte kostet kr 134.
Jeg fôrer med fri tilgang på høy, gir mye
kvist og annet fra naturen. - God sommer!
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109. årgang

Forord:
Bjørn Egeland

INNHOLD:
Hvetekli 32,1 %
Havre 27,0 %
Luserne 22,9 %
Soya 6,3 %
Betepulp 5,0 %
Melasse 5,0 %
Forkalk 0,64%
Natriumklorid 0,53%
Premiks vitamin 0,32%
Monoammoniumfosfat 0,13%
Premiks aminosyrer 0,05%
Premiks mikromineral 0,05%
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerree::

FFaamm..  KKlleeppaakkeerr,,  SSyyrrrriisstt

Gården er på totalt 390 da, hvorav 180 da
er dyrket mark. Hovedproduksjonen er
korn, men bak låven dyrkes det ca 5 da
prima høy til kaninene. Gullik er «måne-
skinnsbonde», og det kan forklares slik;
han har full jobb som gravemaskinkjører
ved siden av gårdsdriften.Anne Mette job-
ber som helsesøster.

Det må vel sies at det dreier seg mye om
kaniner på gården til Gullik og Anne
Mette. Nå på forsommeren er det ca 180
kaniner på stallen, dette er med smått og
stort, som en sier, og er fordelt på Gulliks
Hollendere, Anne Mettes Liten Havana,
Karolines Perle Ekorn og Espen Andre
sine nyervervede Tan.

- og så litt historikk og presentasjon
Gullik er vel kjent for de fleste som ha

vært på kaninutstilling. Et langt og trofast
forhold til kaninsaken startet da han
meldte seg inn i Larvik KAL i 1970, 12 år
gammel. Han stilte ut sin første Franske
Vedder i 1971, som var kjøpt fra Kjell
Meinskog. Senere utvidet han med rasene
Hvit Land og Stor Sølv.
Interessen for kaninavl holdt seg oppe
til 1977, da var Larviksforeningen på hell.
Sandefjordsforeningen ble nedlagt om-
trent på samme tid.Da noen av disse fore-
ningenes tidligere medlemmer i 1982 stif-
tet et nytt lokallag fattet Gullik ny interes-
se og skaffet seg igjen Fransk Vedder, i til-
legg til sine første Hollendere. Rasen har
han fremdeles - altså - 26 års kontinuerlig
avl med Hollender! Toppen av utstillings-
karrieren er utvilsomt da han i Trondheim
i 1996 vant LU med Hollender.

Denne gangen skal vi til Vestfold og skal presentere ikke bare én
oppdretter, men en hel oppdretterfamilie. Nyvalgt leder av NKF,
Gullik Klepaker, bor på og driver Syrrist gård i Tjølling sammen
med leder av Larvik & Sandefjord KAL, Anne Mette Klepaker, og
her finner vi også datteren Karoline og minstemann Espen Andre

Stall Syrrist
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Men for de fleste er vel Gullik mest kjent
som kanindommer. Han meldte seg som
dommerelev i 1984 og besto dommer-
prøven på Gjøvik i 1986. Senere har det
blitt utallige bedømmelser. I flere år var
han mest benyttet dommer i Norge og
den mest brukte norske dommeren i
Sverige og Danmark.

Anne Mettes kanin-interesse ble vekket
i barndomsbyen Trondheim. Hun meldte
seg inn i Trøndelagen KAF i 1988 og hvor
Ola Uvås blir nevnt som en spesielt inspi-
rerende faktor i hennes unge dager som
kaninoppdretter.Starten var Dvergvedder
i «udde» farger, som hun selv betegner
dem, hvilket omfatter siameser, madagas-

Dommergruppens styre fra 1988 til 1993, f.v.
Helge Johansen, leder,Thormod Saue, sekre-
tær og Gullik Klepaker, kasserer, et verv han

hadde i hele 13 år! - Og, bildet til venstre:
Et høydepunkt for Gullik, LU-vinner 1996

LUU-2003: Karoline vinner med Dvergvedder - og LU-2005: Anne Mette blir gullvinner med Liten
Havana 287,5 p, foran Geir Hamre med Hermelin 287 p og Kai Tveten med Blå Wiener 286 p.
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kar og isabella. Overgangen fra Trønde-
lagen til Larvik & Sandefjord KAL ble til
etter deltagelse på LU 1990 i Fredrikstad,
og flyttesjauen var overstått i god tid før
neste LU. Flyttingen til Hem og Tjølling
ble også starten med en ny rase, Engelsk
Schecke, som hun gjorde det godt med
på mange utstillinger. Hun hadde også
Alaska sammen med Gullik i den perio-
den. Liten Havana ble det «for alle penge-
ne» etter en import fra Sveits vinteren
2004. Allerede høsten 2004 vant Anne
Mette LUU med egenavlede Havana. 6
måneder senere var det igjen LU-seier,
denne gangen LU-2005 i Bergen.Det har i
årene senere vanket mange seire på lokal-
utstillinger og også topp-10-plasseringer
på landsutstillinger. Anne Mettes inntre-
den i Gulliks liv førte også til barn. Gullik
hadde to gutter fra før (som ikke var så
ivrige med kaniner). Karoline kom til ver-
den i 1995 og Espen Andre i 2002. Begge
to har vært mye i kaninstallen og på
mange utstillinger.Anne Mette fikk en dag
en kommentar fra personalet i Espens
barnehage angående guttens kosthold da
det var tydelige spor etter anselig meng-
de kaninpellets i guttens bleie.
Karoline ville jo også ha egne kaniner

etter hvert, og valget falt (med Gulliks
hjelp) på Dvergvedder viltgrå. De fikk tak
i avlsdyr med god mellomfarge og lav
vekt. Resultatet var at også hun kan skilte
med en gullmedalje fra en landsutstilling.
Jeg husker godt jeg satt i sekretariatet un-
der LUU i Drammen i 2003 da Karoline
freidig kommer inn og vil låne dataen til å
spille, hun var da 8 år. Den kunne hun
ikke få låne da jeg holdt på med premie-
lista. ”Sett meg øverst da” var Karolines
kommentar, og det måtte jeg jo i rettfer-
dighetens navn gjøre.

Ektefellene Klepaker gjør begge ”manns
jobb” i lokallag og forbund.
Anne Mette kom inn i styret i lokallaget i
1992, først som sekretær, og «avanserte» i
1995 til leder, et verv hun fremdeles be-
sitter.Anne Mette ble innvalgt i forbunds-
styret i 1997 og var med der i 4 år, og har
siden vært fast i Sportsutvalget.
Gullik startet foreningslivet med ett år

Svensk LU-1990, uttak av BiS, Gullik sammen
med to gode dommerkollegaer, Benny Garly

og Kjell Arne Åkerman

Anne Mette har avlet fram en mengde med
toppdyr innen Engelsk Schecke i vel 15 år, og

her er det dommerne Johnny Lyshaug, Jan
Erik P. Baller og Tor Arve Kristoffersen som

enes om nok et pent dyr fra Anne Mette
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som sekretær i lokallaget (da han var 18),
senere ett år som leder og sitter nå på sitt
25’ende som nestleder! Han har et par
år som redaksjonsmedlem i TK,10 år som
leder i Alaskaklubben (som han også var
med å stifte) og to år i forbundsstyret på
80-tallet. Han har sittet 13 år som kasser-
er i dommergruppen og vært med som
dommergruppens representant i Stan-
dardutvalget siden 1987, med unntak av
ett år hvor han ble ”frosset ut” til fordel
for en oppdretterrepresentant. På for-
bundstinget 2008 ble Gullik valgt til leder
av NKF, et verv han tar seriøst og til nå
har taklet meget tilfredsstillende. Gullik
er en person med egne meninger og er
frittalende, noe som opp gjennom årene
har skaffet ham både venner og motstan-
dere. Da han valgte å stille til valg som le-
der var han litt spent på utfallet,men så at
det faktisk ikke fantes andre villige kandi-
dater til vervet. Han er så glad i hobbyen
sin at han ikke tok sjansen på at forbun-
det skulle stå uten leder etter tinget i
Drammen. Forbundet har i Gullik fått en
leder som vet hvor skapet skal stå. Han
har også en meget lang erfaring med for-
bundets drift og kjenner alle rutiner bed-

re enn de fleste. Gjennom reiser til kanin-
utstillinger og stallbesøk i inn og utland
har han en meget bred kontaktflate. Opp
gjennom årene har han skaffet seg kon-
takter og en vennekrets innen kaninmil-
jøet i alle de land han har besøkt.

4 seirer på landsutstillinger
Hva gjør de da på ”Stall Syrrist” for å vin-
ne 4 landsutstillinger på 9 år med 3 for-
skjellige raser? Gullik røper ingen spesiel-
le triks i så måte. Mye av oppskriften er
vel her, som i andre kaninstaller, at man
må ha gode avlsdyr som passer sammen,
og selvsagt avle fram mange dyr. Stallen
er innredet i det nedlagte fjøset som rom-
met melkekyr fram til 1975. Etter mange
ombygginger står bura i to rekker med
god lufting. All fjøsinnredning er fjernet,
gjødselrennene er gjenstøpt, veggene
pusset opp, luftingen er god og nye lys-
armaturer er installert. I tillegg til enkelt-
bura, bruker de på sommer- og høstse-
songen, binger til ungdyr som skal til
slakt. Samme binge brukes om vinteren
til voksne huer som skal benyttes i avl
neste vår. Fôringen foregår med kraftfôr
og egenavlet høy. Mange oppdrettere har
egen mening om kraftfôr og blander og
mikser egne blandinger. Det samme gjel-
der Gullik, men han har løst det på en
elegant måte.For noen år siden tok Gullik
med seg sin gode venn og inspirator, Just
Andersen, bort til den lokale mølleren.
Sammen komponerte de en kaninpellets
som den dag i dag produseres av Norges-
fôr, som selges nesten over hele landet.

Gratulerer med vel overstått dag
18. juni fylte Gullik 50 år. Dagen ble feiret
hjemme på Syrrist med kaninvenner, na-
boer og familie. Gratulasjoner og gaver
fra bl.a. lokallaget og NKF ble overrakt.

tekst: Rolf L.

Gullik med sin favorittrase Hollender
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Hei! Så med glede i oppdretterpresenta-
sjonen i forrige TK nr 4, at det finnes Tan
i blå (samt brun) grunnfarge her til lands.
-  Artig, at Elina og Tor satser utradisjonelt!
Vel, jeg har Tan i ekorn og håper på sikt
å få dyr å vise frem. Har avlet de frem fra
"bunnen" av og jeg har holdt på med pro-
sjektet i tre år (så langt). Men, tre år med
glede, for det er jo avl det handler om...
Kunne tenkt meg å hatt et oppdretter-

samarbeid med de som har Tan i andre
farger enn svart, når det gjelder blodfor-
nyelse og oppfriskning til mine ekorn.
Mine er nok litt lyse i tan-fargen enda,
men jeg håper selvsagt det kommer seg.

- med vennlig hilsen Rune Slemdal

TK vil prøve følge med på prosjektet og
håper å få presentert Rune i oppdretter-
spalten her i TK om ikke så lenge.

Anne Mette og Gullik tar en runde i ungdyrsavdelingen - mon tro om årets avl gir noen stjerner?

Tan - mer enn «kun» i svart
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Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr nok en gang til:
Utstilling og kaninhopping i forbindelse med Bygdedager

Orkdal Tråvpark, Fannrem, 29. til 31. aug.
Bygdedagene ”Ørkdalsdåggån” omfatter
utstillinger, demonstrasjoner, håndverk, husflid, bygdekultur, husdyr,
travløp, landbruksmesse og mye mer.

Utstillingen er åpen for medlemmer i NKF, i klassene: A - B - D - M
Innmelding på lister, som sendes innen 15. august til:
Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger, e-mail: asbjgr@online.no
Innmeldingsavgift: kr 50,- pr. ktl.nr. sendes: Trøndelagen KAF. gironr.: 4270 13 59520
Innlevering av dyr fredag 29. aug. så tidlig som mulig fra kl. 16. Vi fôrer med høy og
vann, så husk opphengbare vannkopper! Spørsmål - ring Sverre 920 69737.
Utstillingen inngår i Midt-norsk lagkonkurranse.
Kaninhopping: Lørdag; KL, KM, KV, KE   og - Søndag; RL, RM, RV
Påmelding sendes Kristin Berg, e-mail: rbkfrode_fan@yahoo.no
Kr 10 pr start, som betales før start. Kontaktperson  Mari tlf. 415 20 747
ALLE innmeldinger, utstilling og hopping, MÅ være mottatt senest 15. aug. Utstillere/
hoppere får gratisbillett til ”Ørkdalsdåggån”. Premieutdeling søndag kl. 14.30
Overnatting: Orkla Camping tlf 72 48 73 21, Orkla Gjestegård 72 48 25 04,
Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89

Velkommen til Orkdal! - Hilsen Trøndelagen KAF.

En dags HØST-UTSTILLING
Lørdag 18. oktober
Norrøna Grendehus, Mogreina
Kasseutstilling åpen i klassene: A og B
Innmelding på lister (fortrinnsvis Excel

på mail for de som kan) sendes til June K. Årøe, mail:
june@ka9n.no  eller  post: Sætreveien 5, 2054 Mogreina.
Listene skal være i hende senest 11.10.08.
Innmeldingsavgift: kr 50 per kanin, som betales ved inn-le-
vering av kaninene. - Innlevering av kaninene lørdag
18. oktober innen kl 10.00. - Premieutdeling etter ferdig
bedømmelse, antatt rundt kl. 15.00.
Tlf. kontakt: Kim Kofstad: 408 26 016 eller June Årøe: 924 99 637

Vi ønsker alle velkommen til Mogreina!
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Utstilling i Gauldal 18. mai
Trøndelagen KAF arrangerte en-dagsut-
stilling søndag 18. mai hos Kristin Berg
i Hauka, Midtre Gauldal. Dette var tenkt
å være en utstilling "med nogo attåt", så
her ble det gjennomført kaninhopping,
natursti og så grilling av mye god mat.Det
som ikke var helt etter planen var været!
Snøskurene gikk ganske tett å ofte om-
kring oss, så det ble litt surt og kaldt, men
ellers fikk vi en trivelig dag.
109 dyr var innmeldt, fordelt på 15 raser,
så Per Egil Hagen fikk en lang å stri dag
før han var ferdig, men det gikk greit, og
han tok seg tid til å vurdere kaninene
nøye. Elev Snorre Jacobsen var også i
sving for å tilegne seg mest mulig kunn-
skap om de forskjellige rasene.
Dyra konkurrerte i klassene A, M og G.
Flere dyr holdt god kvalitet, og 12 dyr får
94,5 p, 12 får 95 p og 3 får 95,5 p (en Tan
og to Hermelin). Ved uttak av Best in
Show ble det en Tan-hann til Alf Gunnes
som gikk av med seieren, og BiM ble der-
med Hermelin-hu til Sverre Grandetrø.
Hopperne hadde rigget seg til ute på
gårdsplassen, og de gjennomførte kon-
kurransene mellom snøskurene uten at
det fikk ødelagt opplegget. I det store og
hele et trivelig opplegg, som var en for-
søksordning, som kan gjentas, men vi vil
gjerne ha bedre vær neste gang. Alf G.

Best i rasen: Fransk Vedder: Kristin Harmens Berg 95.
Beveren: Tor Einar Holm 95. New Zealand Red: Gine
Beate Hegg 95. Stor Sølv: Kristin Harmens Berg 92.
Trønder: Øya V.g.skole  93. Rex: Carina Johnsen 94,5.
Thyringer: Sverre Grandetrø 94. Deilenaar: Alf Gunnes
95. Liten Havana: Camilla Løkken 94,5. Hollender: Brit
Karin Brodersen 93,5. Sachsengold: Inger Arnesen 94.

Liten Sølv: Arve Lilleøen 95. Tan: Alf Gunnes 95,5.
Dvergvedder: Kristin Harmens Berg 94. Hermelin: Sverre
Grandetrø 95,5.

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1 Sverre Grandetrø, Trønd., 1,2 Hermelin hvit r.ø. 285,5
2 Alf Gunnes, Trøndelagen,   3,0 Tan  svart 285,5
3 Inger Arnesen, Trøndelag,  3,0 Hermelin viltgrå 284,5
4 Arve Lilleøen, Trøndelagen,  3,0 Liten Sølv svart  284
5 Lene Merethe Hoøen, Trø., 0,1 Hermelin zobel brun 95
6 Tor Einar Holm, Trøndelagen,  0,1 Beveren blå  95
7 Alf Gunnes, Trøndelagen,  1,0 Deilenaar 95
8 Kristin Harmens Berg, Trøn., Fransk Vedder kappet. 95
9 Gine Beate Hegg, Trøndel.,   1,0 New Zealand Red  95
10 Camilla Løkken, Nord-Trøndel.,  1,2 Liten Havana 281
11 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,  1,0 Tan svart 94,5
12 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndel.,    1,0 Deilenaar 94,5
13 Carina Johnsen, Trøndelagen,  1,0 Rex hvit r.ø. 94,5
14 Ann Jorun Hoøen, Trønd., Hermelin zobel brun  279,5
15 Lene Merethe Hoøen, Trønd.,   0,1 Rex dalmatiner 94
16 Anja Christin Hegg, Trø.,  0,1 Fransk Vedder viltgrå 94
17 Carina Johnsen, Trøndelagen,  0,1 Hermelin viltgrå 94
18 Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndel.,   Rex blå 94
19 Kristin Harmens Berg, Trønd., Dvergvedder viltgrå  94
20 Kristin Harmens Berg, Trøn., Fransk Vedder viltgrå 94
Resultater Klasse G Elitegrupper:
1 Sverre Grandetrø, Trøndelagen,  380,5
2 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag   377,5
3 Inger Arnesen, Trøndelagen   377

Per Egil har
fått en New
Zealand Red
på bordet, og
denne var
bra, så der-
med ble det
95 poeng

Utgivelsesplan for TK
Blad nr 6 utgis i uke 34
innlevering av stoff innen 20. juli.
Blad nr 7 utgis i uke 38
innlevering av stoff innen 20. august.

Blad nr 8 utgis i uke 43
innlevering av stoff innen 20. september.
Blad nr 9 utgis i uke 46
innlevering av stoff innen 20. oktober.
Blad nr 10 utgis i uke 50
innlevering av stoff innen 20. november.
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«En litt annerledes 17. mai» . . .
To stykk Jørgenrud setter seg i bilen 16.
mai og kjører 40 mil, fra Spydeberg til
Mora. Dette for å oppleve en kaninutstil-
ling på Norges nasjonaldag - 17. mai . . .
Utstillingen ble arrangert av Dalarnas
kaninavelsförening og ble avholdt hos
Lantmännen (Sveriges svar på Felles-
kjøpet). Totalt var det påmeldt 208 kata-
lognummer fra 59 oppdrettere. De fleste
var påmeldt i klasse A, men det var også
6 hoer med kull og 11 ungdyrsgrupper.
Vinner ble Virginia Holmgren med en
Angora hvit i 95,5 poeng og ble også best
in show. Beste junior ble Sara Holmgren
med en liten sølv svart i 95 poeng. Man
kan vel si at arrangørene var litt uheldig
med været, med både regn og snø hele
dagen. Og - utstillingsburene sto uten-
dørs! (på bildet kan vi se hvordan det
problemet ble løst). Dommere var Tore
Wigren, Owe Karlsson og Maria Ottos-
son. Heldigvis var det ryddet plass inne
hos Lantmännen til dommere, premie-
bord, loddsalg og kafeteria. Alle hadde
humøret på topp tross dårlig vær - ja, til
og med gutta som sto på utsiden å grillet
og solgte hamburgere. Dette var en opp-
levelse vi aldri kommer til å glemme!
På turen hjem, lørdagskvelden 17. mai,

kom det enda mere snø og det ble opp
til 25 cm noen steder - så det ble en ut-
fordring med sommerdekk.

hilsen fra Kari og Kjell Jørgenrud - alt er mulig!

De tre dommerne diskuterer
Hermelin i bourgogne-farge

Kari løfter på «regnfrakken»
for å ta en titt på de utstilte kaniner

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Ny Nordisk Kaninstandard 350 sider kr   375,00
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
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Kaniners fordøyelse er veldig avhengig
av rett næringsinntak for å kunne fungere
optimalt. Dette både pga oppbygning og
funksjon av selve fordøyelsessystemet,
men også pga at kaninenes hovedfordøy-
else er ved hjelp av mikroorganismer.
Disse er sårbare for endringer og feil i
sammensetningen av maten som kaninen
inntar. Mikroorganismene holder til i
kaninens store blindtarm, og denne er
den viktigste delen av kaninens fordøyel-
sessystem. Mikroorganismene påvirkes
av det kaninen spiser. Mikroorganismene
hjelper å omdanne store deler av fôret
kaninen spiser til lettere tilgjengelige
stoffer, som da kaninen kan nyttegjøre
seg av.
Spiser kaninen feil mat, kan dette gjøre at
balansen mellom de ulike mikroorganis-
mene endres og dette kan føre til at mi-
kroorganismene ikke gjør jobben sin til-
strekkelig.Dette gir kaninen dårligere/feil
opptak av næringsstoffer og kan også
føre til sykdom hos kaninen, som trom-
mesyke og diaré.

Optimale verdier i kaninpellets
av Sølvi Lysfjord
I de årene jeg har drevet med kaninopp-
drett, har jeg fôret med FK Kaninpellets,
høy fra bonde og rent friskt vann. Videre
har jeg om sommeren byttet ut pellets
annenhver kveld med grønt fra naturen.
Dette for at kaninene skal få i seg variert
og fiberrik kost og minimalt med stivelse.

Alt har vært bra og ingen løs avføring hos
mine kaniner, helt til i fjor vår. Da startet

det også på mine dyr. Jeg begynte å miste
unger i diaré i stor stil i alderen 3-8 uker.
Det var en fortvilet situasjon, og som jeg
ville forsøke å finne årsaken til. Et par av
ungene ble sendt inn til obduksjon, men
prøvene var «takk og lov» negative. I min
stall var det ikke oppsamling av hverken
farlige bakterier eller parasitter. Imidler-
tid fortsatte diaréen med dødsfall også
noe utover høsten, og den begynte på
nytt igjen i år med avlsstart. Jeg sendte
på nytt inn noen dyr for obduksjon og
prøveuttak av avførings- og tarminnhold.
Også denne gang var prøvene negative,
både den bakteriologiske og parasittolo-
giske. Det som imidlertid ble oppdaget
nå, var en oppsamling av gjærsopp. Gjær-
sopp finnes naturlig hos alle i tarm- og
fordøyelsessystem, men det skal holde
seg på et moderat nivå.For mye gjærsopp
tyder på at noe er feil i fordøyelsessyste-
met, som mest sannsynlig kan ha sam-
menheng med fôret. Jeg ble forespurt om
jeg fôret med brød. Noe jeg ikke gjør.
Brød inneholder mye karbohydrater, så
brød er ikke egnet til kaninfôr. - Det var
da jeg begynte å tenke fôring, og kanskje
diaréen var relatert til fôret jeg brukte.
Dette spesielt med tanke på fjorårets dår-
lige høysesong, med dertil trolig dårligere
høykvalitet. Dette fordrer jo da et bedre
kraftfôr, slik at verdiene blir balansert.

Jeg har nå gått helt bort fra FK Kanin-
pellets, og fôrer nå kun på et amerikansk
produkt: Oxbow, som har to typer av
pellets til kanin: Bunny Basic T er et ved-
likeholdsfôr for voksne kaniner og Bunny

KANINFÔRING
- og optimale verdier i pellets

Cecilie Børgund
og Sølvi Lysfjord:
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Basic 15/23 er et oppdrettsfôr beregnet
på gravide og lakterende (diende) hun-
ner, samt unger i vekst opp til 6 mndr.
Ingen kaniner har etter at jeg skiftet fôr
hatt antydning til løs avføring. Jeg har
ikke belegg for å si at diaré hos mine
kaniner skyldes fôret, men trolig kan det
se ut som fôret har vært en medvirkende
årsak, siden alt annet har vært holdt
konstant i min fôring og håndtering av
kaninene.
Oxbow sin kaninpellets er videre tilsatt
encellede mikroorganismer, som virker
som probiotika. Dette er med på å opp-
rettholde en normal tarmflora. Min erfa-
ring så langt, er at kaninungene tåler bed-
re grønt fôr fra tidlig alder. Jeg  har i år
gitt unger fra 3-4 uker både Blåbærlyng,
Geiterams, Rogn, Selje, Løvetann, Bringe-
bærskudd og annet, uten at de får løs av-
føring.Videre har jeg heller ikke sett hos
ungene, den ”typiske” gjørmete avføring-
en, som en del unger sliter med i over-
gangen til fast føde.

Jeg har sendt FK forespørsel hvorvidt de

kan endre verdiene i sin kaninpellets, slik
at de blir mer optimale, og f.eks. lage to
typer pellets: Ett for produksjonsdyr og
ett for vedlikehold. I den forbindelse hen-
viste jeg til Oxbow sine produkter og ver-
dier.

Bunny Basic T inneholder (garantert analyse):
Råprotein (min) 14.00%
Ubearbeidet fett (min) 1.50%
Råfiber (min) 25.00% / (maks) 29.00%
Vann (maks) 10.00%
Kalsium (min) 0.35% / (maks) 0.85%
Fosfor (min) 0.25%
Salt (min) 0.50%
Salt (maks) 1.00%
Vitamin A IU/kg 20,000
Vitamin D IU/kg 880
Vitamin E IU/kg 140
Kobber mg/kg 20

Inneholder: Timothy grass Meal, Soybean Hulls,
Wheat Middlings, Soybean Meal, Cane Molasses,
Limestone, Salt, Yeast Culture (Saccharomyces
cerevisiae), Vitamin A Acetate, Vitamin D3 Supple-
ment, Vitamin E Supplement (tocopherol), Vitamin
C Supplement (Ascorbic Acid), Colloidal Silica,
Menadione Sodium Bisulfite Complex (vitamin K),
Riboflavin, Niacin Supplement, Vitamin B12 Sup-
plement, Pantothenic Acid, Biotin, Thiamin, Cho-
line Chloride, DL-Methionine, Pyrodoxine Hydro-
chloride, Folic Acid, Sodium Selenite, Magnesium
Sulfate, Ferrous Sulfate, Cobalt Carbonate, Man-
ganese Oxide, Zinc Oxide, Zinc Sulfate, Copper
Sulfate, Mineral Oil, Calcium Iodate, Potassium
Chloride.

Bunny Basic 15/23 inneholder (garantert analyse):
Råprotein (min) 15.00%
Ubearbeidet fett (min) 2.00%
Råfiber (min) 22.00% / (maks) 25.00%
Vann (maks) 10.00%
Kalsium (min) 0.50% / (maks) 1.00%
Fosfor (min) 0.25%
Salt (min) 0.50% / (maks) 1.00%
Vitamin A IU/kg 10,000
Vitamin D IU/kg 400
Vitamin E IU/kg 140
Kobber mg/kg 13

Inneholder: Alfalfa Meal, Soybean Hulls, Wheat
Middlings, Soybean Meal, Limestone, Salt, Cane
Molasses, Yeast Culture (Saccharomyces cerevisi-
ae), Vitamin A Acetate, Vitamin D3 Supplement,
Vitamin E Supplement (tocopherol), Vitamin C
Supplement (Ascorbic Acid), Colloidal Silica, Me-

Lysfjords Wilhelm koser seg med blåbærlyng
og lauv fra rogn  -  og slikt triveselfôr gis

jevnlig til alle mine kaniner
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nadione Sodium Bisulfite Complex (vitamin K),
Riboflavin, Niacin Supplement, Vitamin B12 Sup-
plement, Pantothenic Acid, Biotin, Thiamin, Cho-
line Chloride, DL-Methionine, Pyrodoxine Hydro-
chloride, Folic Acid, Sodium Selenite, Magnesium
Sulfate, Ferrous Sulfate, Cobalt Carbonate, Man-
ganese Oxide, Zinc Oxide, Zinc Sulfate, Copper
Sulfate, Mineral Oil, Calcium Iodate, Potassium
Chloride.

Bunny Basic T har lavere proteininnhold
og lavere kalsiuminnhold enn 15/23.
Videre ser en at begge har enormt høyt
fiberinnhold tilpasset kaninen fordøyel-
se. En tommelfingerregel er at fiberinn-
holdet alltid skal være høyere enn protei-
ninnholdet. Og fiberinnholdet bør være
på over 18%.Videre bør ikke kalsiuminn-
holdet overstige 1%.

Interessante funn - før og nå
Siden i vinter har jeg hatt en avtale med
veterinær som overtar kaniner fra meg til
avlivning og forskning. Dette er en vinn-
vinn-situasjon.Veterinæren ønsker å lære
mer om kanin og anatomi, og jeg får til-
bakemeldinger om funn som kan være
viktige og interessante for mitt oppdrett
og mine linjer. Veterinæren ser tydelig
forskjell i fordøyelses- og tarmsystemet
på de kaniner hun får av meg nå med den
nye kaninpellets.Tarmvegger og slimhin-
ner har friskere og mer glansfull farge
og blodgjennomstrømningen ser ut til å
være bedre nå,enn på tidligere obduserte
kaniner. Dette betyr at fordøyelsessyste-
met nå fungerer optimalt, og er friskt å fri
for bakterie- og parasittangrep.
En kan ikke trekke noen årsaksslutning
her.Til det er dette et for tynt og begren-
set materiale forskningsmessig. Men det
er et interessant funn, som kan peke i ret-
ning av hvor viktig det er med optimale
verdier i fôret, med tanke på sykdom.
Det er logisk at parasitter og bakterier
trives bedre innvortes i feil flora og dår-

lig miljø, og at friske kaniner som får til-
passet og riktig fôr ikke er så utsatt for
parasitt- og bakterieangrep, som for ek-
sempel Passalurus (blindtarmsorm).

Kaninfôring
av Cecilie Børgund
Som dere ser har Oxbow to ulike fôr; ett
for vedlikehold og ett for ungdyr/opp-
drett. Dette fordi kaniner har ulike behov
etter hva de skal utføre av oppgaver. Hos
alle andre husdyr/kjæledyr har vi ulike
fôrblandinger for ulikt arbeid,bare ta hest
som eksempel. Der får man oppdrettsfôr,
ponnifôr (for nøysomme hester), høyakti-
vitetsfôr for konkurransehester, osv.

Kaniner fungerer på samme måte. En
kanin i vedlikehold, som de fleste kjæle-
dyrkaniner og avlshanner, har ikke så
stort behov for høye verdier av protein,
fett og kalsium, tvert imot, det kan fort bli
skadelig med så høye verdier.
Drektige hunner, lakterende hunner, ung-
er og ungdyr, har derimot større behov
for protein, fett og kalsium, og bør få et
fôr tilpasset dette. Man bør derfor ha
minst to ulike fôr; ett for vedlikehold og
ett for produksjon. Se på Oxbows fôr for
å se forskjellene.Produksjonsfôr kan godt
være enda kraftigere enn Oxbows 15/23,
da Oxbow ikke er laget med tanke på
særlig produksjon, mest for kjæledyr.
Protein på 16-17%, fett på 3% og kalsium
på 1% er fint for produksjon, og da selv-
sagt med fiberinnhold på minst 18-20%.
Lakterende hunner har stort behov for
kalsium og protein.

For noen år siden hadde jeg ganske stort
oppdrett av hermelin og løvehode. De
ble fôret på FK Kaninpellets, høy, grønt
og GP luserne. Jeg hadde store problemer
med at unger og ungdyr døde/ble syke.
Veterinærer klarte ikke å finne ut hva
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det var og obduksjoner viste ikke noe.
Problemet fortsatte, og jeg kuttet sterkt
ned på oppdrettet. For 2 år siden byttet
jeg fôrsammensetning og begynte å blan-
de kraftfôr selv, av flere typer fôr. Dette
for å få et fôr med høyt innhold av fiber.
Og dette har fungert helt utrolig. Jeg har
siste året hatt småskala avl, og har ikke
hatt ett eneste tilfelle av svakelig eller syk
unge. Jeg fôrer nå, som Sølvi, med Ox-
bow, men blander dette med FK kanin-
pellets og noen andre kraftfôrtyper. Blan-
dingene har begge ca 20% fiber, noe som
viser seg å gi veldig gode resultater.
Jeg gir nå store mengder grønt til mine
kaniner, også til ungene gjennom hele
oppveksten, uten problemer med løs
mage. Det var umulig tidligere.

Vi vil begge understreke viktigheten av
at kaniner får rikelig med grovt høy, som
bør være hovedfôret. Anbefalt mengde
kaninpellets 20-25 gram per kilo voksen-

vekt. Jo høyere fiberinnhold det er i pel-
letsen, jo større mengde tåler kaninen,
siden kombinasjonen dårlig kraftfôr med
feil verdier og stor mengde er veldig uhel-
dig. Jo mer kraftfôr kaninen spiser, jo
mindre høy spiser den, og har da kraft-
fôret uheldige verdier vil den totale ba-
lansen i fôret bli veldig feil.
Med bra kraftfôr vil ikke balansen bli så
feil ved større mengder kraftfôr, og man
kan da gi lakterende hunner, unger og
ungdyr større rasjoner uten at de får øde-
lagt balansen i kosten sin. Veiledende
mengde pellets er 20-25 gram per kilo
voksenvekt, med justeringer ved lakta-
sjon og for individuelle forskjeller. Dette
forutsatt fri tilgang på et godt høy.

For mer informasjon omkring gode fôr-
ingsrutiner/kosthold henvises til denne
linken: http://www.medirabbit.com

NO/GI_no/Food/feeding_no.pdf
utarbeidet av Camilla Bergstrøm

Sommerutstilling i Leksvik
Nord Trøndelag Kaf. avholdt sin tradi-
sjonelle sommerutstilling, 13.-15. juni på
Fjelltun i Leksvik. 114 katalognummer
møtte til bedømmelse. Dommere var
Thormod Saue (o.d.) og Per Egil Hagen,
samt Snorre Jacobsen var med som elev.
De 108 kaninene i kl A og B var av vari-
erende kvalitet, med 6 dyr i 94,5 p, 12
dyr fikk 95 p og som topp ble det 2 dyr
som fikk 95,5 p, og det var 2 Hermelin
til Sverre Grandetrø, og dermed hadde
Sverre beste hanne og hue og var klar vin-
ner av klasse A, foran Alf Gunnes som
også hadde en fin «gjeng» med  gode  Tan.

Best i rasen: Fransk Vedder: Anja-Christin Hegg 92,5.
New Zealand Red: Gine-Beathe Hegg 95. Rex: Jonette
Myrbostad 94,5. Bourgogne: Ingun Gilde 94,5. Hvit Land:
Turid Lien 94,5. Belgisk Hare: Kåre Tvedt 93,5. White:
Anne Lise Tvedt 93. Deilenaar: Snorre Jacobsen 94,5.
Liten Havana: Camilla Løkken 94. Hollender: Brit Karin

Brodersen 93,5. Sachsengold: Inger Arnesen 94. Liten
Sølv: Arve Lilleøen 95. Tan: Jan Magne Lien 95.
Dvergvedder: Kristin Harmens Berg 95. Hermelin: Sverre
Grandetrø 95,5.

Resultater Klasse A Voksne dyr
1 Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Hermelin hvit r.ø. 286
2 Alf Gunnes, Trøndelagen,  Tan svart  285
3 Arve Lilleøen, Trøndelagen,  Liten Sølv svart 283
4 Jan Magne Lien, Møre&Romsdal,  Tan svart   282,5
5 Kristin Harmens Berg, Trønd., Dvergvedder kappet. 95
6 Gine-Beathe  Hegg, Trøndelag.,  New Zealand Red 95
7 Kristin Harmens Berg, Trønd.,  Dvergvedder viltgrå 95
8 Inger Arnesen, Trøndelagen, Hermelin viltgrå     280,5
9 Carina Johnsen, Trøndelagen,  Hermelin viltgrå 280
10 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,  Deilenaar  94,5
11 Ingun Gilde, Nord-Trøndelag,  Bourgogne 94,5
12 Turid Lien, Møre&Romsdal, Hvit Land 94,5
13 Jonette S. Myrbostad, Nord-Trønd., Rex hvit r.ø. 94,5

Resultater Klasse B Ungdyr
1 Camilla Løkken, Nord-Trønd.,  Dvergvedder siam. 95
2 May Gabrielsen, Nord-Trøndel.,  New Zealand Red  94

Resultat Klasse D Hunn med kull
1 Jan Magne Lien, Møre&Romsdal,  Tan svart 92

Resultat Klasse M Ungdyrsgruppe
1 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen,  Hollender  94
2 May Gabrielsen, Nord-Trønd.,  New Zealand Red  92
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30.-31. august: Tønsberg
annonse i TK nr 4

29.-31. august: Trøndelagen
annonse i dette TK

13. september: Eidsvoll - reg.bed.
annonse i TK nr 4

19.-21. sept.: Dommerkonferanse

17.-19. oktober: Rogaland

18. oktober: Eidsvoll
annonse i dette TK

??-??. oktober: Sogn og Fjordane

7.-  9. november: LUU/NM-2008
Indre Østland, Moelvhallen

5.-  7. desember: Askim
forhåndsannonse i dette TK

9.-11. januar: Drammen

19.-22. febr.: LU/NM-09, Jæren/Rogal.
Vigrestadhallen

14 . mars: Askim (klubbmesterskap)

Utstillinger meldes inn på flg. mail:
thsaue@online.no

Utstillinger - 2008/2009:

Kristin Bergan har «knipset» en av sine kaninunger i sommersolen

Ha en fortsatt god sommer alle kaninvenner!
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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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Skogbakkens Great Ch Rummy,
eier Thea Mei Yu

Granlibakkens Parodi,
eier Anette Aashammer

Ilebrekkes Bringer of The Light, en
Sachsengold som eies av Siw Hauge

Granlibakkens Sarkasme,
som eies av Selma Tandberg

Kløverdalens Great Ch Out Of Place,
eier Thea Mei Yu

Fra sommer-
konkurransen
på Jarlsberg,
lørdag 31. mai og
søndag 1. juni
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Flamencos Mosaik
med fører Annicken Valseth, som fikk
pinne på sin første start i vanskelig

Kløverdalens Super Ch Walking On Love
"Siria" med fører Annicken Valseth

som ble super champion

Glittertinds Spectacular Election "Elle"
med fører Hilde Torp.

OG - her utdrag fra referatet:

Great Ch Frisella Eskaroll Batavia
"Aina" med fører Carine Rodal Moe

som fikk sitt første cert i høyde

Tombstevnet 2008 var igang! Etter lett kon-
kurransen var det klart for HIE og her skulle
det bli mere fart i sakene! Mange kaniner
sto på startlisten, og det skulle vise seg å
være Granlibakkens Ironi og Believe in
Magic som skulle klare å svinge kroppene
sine over 65 cm, og dermed bli elite denne
dagen, grattis! Spennende var det da
Annicken Valseth med sin noe lange, og til
tider slappe Flamencos Mosaik gjorde høy
spenning da de skulle hoppe 50 cm! Utrolig
nok klarte hun det, og vi alle satt og holdt
på hverandre av spenning da de prøvde 60
cm,men det ble for vanskelig for Annicken..
eller vent.. . Mosaik!  Vi gratulerte vinnerne!
Så kroket lett, som gikk som smurt, og det
var Ylva, Granlibakkens Ironi, som her stjal
førsteplassen! Tiden gikk,og kroket middels
var klar for å starte. Også her godt nivå.
Kroket vanskelig ble satt opp,og her var det
mange fine runder som ble vist, og dagens
beste i klassen var Carine med Ludde! Så
kom Tina med Anton, Sollias Endless Fanta-
sy,hvor det første vi så var en Tina som så på

Anton, mens huns sa: "Nei, du fikk pinne"! -
Jøss, trodde en ble glad for det.Anton var nå
blitt KE, og vi gratulerte! Vi startet sä med
LIE, som ble vunnet av Kristin med Kløver-
dalens Iris, så kom Renate med Granlibak-
kens Eros av Glittertind på 160 cm, etter-
fulgt av Maria og "Pernille" grattis! Så kom
dagens første eliteklasse, og her skulle det
virkelig bli spennende! Første omgang gikk,
og Siria til Annicken, Klöverdalens Gt Ch
Walking on Love, sto for å ta sitt siste cert i
KE, og lå godt ann. Største konkurrent skul-
le bli Carines Aina, Gt Ch Frisella Eskaroll
Batavia.Med full spenning satt alle å så p,og
jaggu var det ikke Siria som stakk av med
certet, og kan nå starte med det flotte nav-
net: Kløverdalens S Ch Walking on Love -
stor gratulasjon! - Så var det klart for dagens
siste konk,som var LE.Her var det vel egent-
lig ingen tvil om hvem som skulle vinne,
siden Wille,Bredes Ch Special Wish,til Hilde
viste en god dag allerede på starten.Og ikke
uventet,Wille tok certet på 200 cm - grattis!

tekst: Isabell J. / alle fotos: Kristin B.

Tomb-stevnet
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HEI! - Benytter meg av TK
med å skrive om noen be-
dømmelser på LU-08 innen
Stor Sølv. Noen av dem var
svarte på ører og nese og
fikk 95 poeng, mens andre
blir trekt for det. - Hvordan
skal Stor Sølv egentlig være?
Jeg synes det virker så rart at
det skal være så stor forskjell
på samme rasen og hvordan
dommerne egentlig dømmer
rasen. Vi driver med Stor
Sølv og blir trekt hver gang
hvis det er svart på ører og
nese, derfor synes vi at det
skal skrives om dette i TK.

-  Hilsen Tone Aasen

Hei Tone - Jeg kan ikke gi meg ut med
å kommentere de Stor Sølv dyra som du
sikter til, da jeg heller ikke har sett de,
eller vet dommernes tildeling av poeng,
ei heller om dommerne har bemerkning-
er og kommentarer på punktet farge.
Men jeg kan prøve å svare litt mer gene-
relt. Først det med mørk nese, noe som
er tillatt og ikke noe trekkgrunnlag i seg
selv. Når det gjelder mørke ører, så er det
"graden" av hvor mørke de er i forhold til
dekkfargen, som vi må vurdere. Når det
er sagt, så er det jo mye mere som inngår

i punktet farge. Dekkfargen har vi vært
inne på, som skal være så jevn som mulig,
med riktig fordeling av hvite hårspisser
som gir dyret sølvskjæret. Hode, ører og
ben iberegnet
- Et annet viktig moment som vi vurderer
er, hvor mye hvite hår en Sølv er i be-
sittelse av og hvor "ren" mellomfarge og
bunnfarge er. Her er det store forskjeller
fra kanin til kanin, noe som kanskje kan
belyse / forklare det du spør om. Da kan
det godt bli forskjellig poengtildeling på
punktet farge.
Håper dette kan være svar på det du lurer
på. -  For dommergruppen, Thormod Saue

Bedømmelse av Stor Sølv
Etter LU i Drammen fikk TK inn et spørsmål omkring Stor Sølv - hvordan den skal
være og hvordan den bedømmes. Her ble det henvist til Stor Sølv som fikk 95 p,
og hvorfor ikke andre fikk 95 p. Bedømmelsespunktet det ble rettet spørsmål om,
var omkring farge. I ettertid av en bedømmelse er det vanskelig å vurdere hvem
som skal ha 95 eller ikke, når en ikke har dyrene å vurdere, og heller ikke bilder
av de aktuelle kaninene, for å belyse emnet farge som det her rettes spørsmål ved.
TK fikk dermed dommergruppens leder til å svare på farge-spørsmålet. Samtidig
kan det bemerkes at en tar det som en selvfølge at alle utstillere og oppdrettere
har kjøpt sin Standard og kan lese der om hvordan rasen en driver med skal se ut

foto: Bjørn E.
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KONKURRANSEN ÅRETS UTSTILLER 2008
Nå har vi fått resultater fra 3 nye utstillinger: Trøndelagen 18. mai, Nord-Trøndelag 14. juni
og Indre Østland 21. juni.Vi trodde vi hadde en suveren vinner av konkurransen, i det Johan
Viker har en god ledelse som kan være umulig å innhente? - Fortsatt leder Johan, men det
er flere som sanker mye poeng. Alf Gunnes og Sverre Grandetrø har siden sist begge del-
tatt på 2 utstillinger hver og har tatt 23 og 30 poeng. June Årøe/Kim Kofstad og Terje Engh
er blant flere som samler mye poeng. Listen ser nå slik ut.

01. Johan Viker 110 p
02. Alf Gunnes 61 p
03. Sverre Grandetrø 54 p
04.Terje Engh 42 p
05. Leiv Petter Thorsen 38 p
06. Bjarte Halsne 23 p
07. June Årøe/Kim Kofstad  23 p
08. Ivar Haugland 22 p
09. Geir Engelsgård 19 p
10. Geir Hamre 18 p
11. Steinar Aase 18 p
12. Arve Lilleøen 18 p
13. Kari Jørgenrud 16 p
14. Bjørn Egeland 15 p
15. Kai Tveten 15 p
16. Oddvar Antonsen 15 p
17. Johan Halsne 14 p
18.Tore Askeland 13 p
19. Camilla Løkken 12 p
20. Magne Steinarsrud 12 p
21. Rolf Helgesen 12 p
22. Meinert Helland 12 p

23. Merethe Engh 12 p
24. Anne Mette Klepaker 12 p
25. Harry W Nielsen 11 p
26. Kristin Hovde 11 p
27. Raymond Nettland 10 p
28. Johnny Lyshaug 10 p
29. Hilde Haakenstad 9 p
30. Jonette Myrbostad 9 p
31. Bjarne Øygard 9 p
32. Kristine Myntevik 9 p
33. Henrik Helgesen 9 p
34. Roy Tjemsland 9 p
35. Ola Uvås 9 p
36. Leif Opsund 9 p
37. Grete Moskvil 9 p
38. Anne Lise Tveten 9 p
39. Inger Arnesen 9 p
40. Jokinen/Gillerholtmoen 9 p
41. Anne Brochs 7 p
42. Svein Ødegård 6 p
43. Øystein Osland 6 p
44. Ingvar Holmen 6 p

Sportsutvalget ønsker alle en fortsatt god sommer og ønsker velkommen tilbake til høsten
med mange spennende konkurranser. -  For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug, leder

ADVENTSUTSTILLING,Momarken, 5.-7. desember
Bli med på kjempesuksessen til Askim og omegn kaninavlsforening
Planlegg allerede nå med å delta på vår populære utstilling.
Utstillingen er åpen i klassene A - B og K
Påmelding innen 24. november til:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg. E-post: annebbro@online.no

Meget god premiering (mulighet å vinne kunstverk med kaninmotiv av Frank Solhaug)
Overnattingsmuligheter: Ditt Gjestehus, Momarken,  tlf. 69891556, Smaalenene Hotell,
Askim, tlf. 69844040, Solstrand Terasse, Ørje, tlf. 69812137
Info om utstillingen: Anne, tlf. 990 21 565 eller Johnny, tlf. 482 99 553
Hovedannonse kommer i et senere TK  -  Velkommen alle til Momarken i desember!
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Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: genor@statoilhydro.com

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

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

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats

Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no

REX: Blå, Dalmatiner

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 
LITEN TYSK VEDDER - TAN

DVERGVEDDER

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

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

TRØNDER

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

Tlf. 57 73 14 08 - mob. 90 01 88 77
e-post: oddmveka@start.no

ALASKA - THYRINGER - HERMELIN viltgrå

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
DVERGVEDDER i hvit blåøyd

Sølvi Lysfjord, Bevervn. 2, 1914 Y. Enebakk,
tlf. 64925131/97173190 e-post:: slysfjord@yahoo.com
http://geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Malin og Thorbjørn Berntsen
Jarenv. 30A, 1340 Skui. Tlf. 67 13 56 33

e-post: tobbenbe@online.no
Oppdretter av "filmstjernen" Cleopatra,

samt andre "stjerner" i TAN i svart

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø
Tlf. 62 35 26 59 - mob. 997 99 141
FRANSK VEDDER - HVIT LAND

RHINSK SCHECKE - LITEN HAVANA

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



Tidsskrift for Kaninavl - 5-2008 23

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Solvangbakken’s Kaninoppdrett
v/Kerstin Carlsson, Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss
Tlf. 412 87 764 e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens
Oppdrett av original Løvehode i flere farger

Karmsunds kaninoppdrett
DVERGVEDDER i hvit blåøyd

Marit Fosen, Strandv. 15, 5545 Vormedal
Tlf. 52830976/41203741- http://karmsunds.com

e-post: m-k-fose@online.no

Kanintoppen’s kaninoppdrett
Marianne Wernersen

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

WIENER hvit og DVERGVEDDER hvit blåøyd

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Tlf. mobil 906 43 876  /  976 63 684   

www.jonettemor.piczo.com
Rex blå+hvit r.ø. - Deilenaar - Hollender svart
Sachsengold - Hermelin i zobel (blå + brun)

Kallehagen kaninoppdrett - TRØNDER
v/ Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post oe-sven@online.no
http://www.kallehagen.no

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

Hollendertunet kaninavl Elin Mariboe Hovde
Snarumsv., 3370 Vikersund. Tlf. 905 91 433

e-post: kaniner@hollendertunet.no
Hjemmeside: www.hollendertunet.no

HOLLENDER i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

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

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

Kjemperaser: kr 200 kr 240 kr 300 kr 350 kr 390 kr 430

Store raser og
pelsstrukturraser: kr 200 kr 230 kr 290 kr 340 kr 380 kr 400

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd
Mellomstore-,
små-, og dvergraser: kr 200 kr 210 kr 260 kr 300 kr 340 kr 380

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

Poengtillegg: 93 p = kr 100  /  94 p = kr 150  /  95 p = kr 200  /  96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Minner alle foreninger nok en gang om kursmulighetene vi har
og som gir ekstrainntekt i klubbkassen! Flere aktuelle og nyttige

kurs som kan gjennomføres på høstens medlemsmøter.
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
Gjesteskribent: Grethe Hansen

Hei alle kaninvenner!

Mens regnet fosser ned andre steder i ver-
den, er vi utsatt for sol fra blå himmel,
høye temperaturer. Bøndene begynner å
bekymre seg for foret til dyrene. 4 uker
med tørke, ikke en regndråpe. Selv van-
ner jeg hagen hver dag for å redde plan-
tene mine.Tenk å lengte etter regn! Men
det gjør jeg faktisk nå. Kaninene har så
varm ull at de må beskyttes mot varmen
så godt som mulig. Uteburene ble for var-
me, så nå er de inne i huset sitt, og der
står vinduer og dør åpen døgnet rundt.
I dag er temperaturen pluss 27 grader og
jeg rømmer inn i huset for å unnslippe
heten. Vi vestlendinger er ikke forvent
med sol, blå himmel og varme!

Angorakaninene er så spesielle at jeg vil
ta med litt historikk og angorakaninens
ulike sider i forhold til andre kaniner. Ut
i fra det jeg har lest, har angorakaninen
eksistert fra år 1723. Danske Erling Balle
har den mest grundige historien, så jeg
tar et sammendrag fra boken hans.
Angorakaninen feller ikke ull slik andre
kaniner gjør. Ullen vokser hele livet. Så
den kan ikke klare seg uten klipp 4 gang-
er i året. En voksen kanin gir ca. 1200
gram i året.Angora er en mutasjon, det vil
si at det plutselig har oppstått en endring
av de arvelige anlegg. Langhårsanlegget
dukker av og til opp også hos tamkanin-
er. Det var engelske sjøfolk som bragte
angorakaninene med seg fra landet rundt
det sorte hav. De solgte dem først til
Frankrike og Belgia. Engelskmennene var
flink med husdyrforedling. I år 1777 ble

angorakaninen innført i Tyskland. I dag
eksisterer angorakaninen i de fleste land.
Kineserne driver storproduksjon av an-
goraull.
Når vi kjøper nye angorakaniner så kom-
mer de helst fra Sverrige, Danmark og
Tyskland. Noen kommer vel også i fra
Belgia, England og Frankrike. I Frankrike
plukker de ullen av angorakaninene. Det
gir en førsteklasses ull. Hos oss er det
mest vanlig å klippe med saks eller ma-
skin.Selv synes jeg det går godt med saks.
For å ha angorakaninene med på utstil-
ling, må de være klippeklare. Dette gjør
det vanskelig for mange å delta, da flere
må mellomklippe kaninene for å få de
klar til utstillingstidspunktet. Mye fin ull
går tapt. Så mange velger å la være.
Idealvekten på en voksen kanin er vel ca.
4,5 kg. Kaninen skal ha godt utviklede
øredusker, pannelugg og kinnskjegg.
Fiberlengden på ullen skal være 7 cm,
eller mer, etter 90 dager. Andel dekkhår
i pelsen kan variere, fra mellom 2 og 20%.
Fibertverrsnittet for ullen er i gjennom-
snitt 10 til 12 mikron. En ull av god kvali-
tet kjennes fet, mens ull med mye dekk-
hår kjennes tørr.Ut i fra Nordisk Standard
er angorakaninene på lik linje som alle
kaniner når det gjelder bedømmelse av
kaniner. Forskjellen fra andre kaniner er
ullkvaliteten.

I dag drives utpreget avl av fargede dyr.
Men da det ikke er så mange oppdrettere,
så er det vanskelig å få kaniner som for
eksempel bare får blå unger. Det er van-
lig å blande diverse farger. Dette gjør det
like spennende hver gang de får unger.
Ungene jeg fikk, var det fire sorte og tre
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grå, fra to blå foreldre (men ser ut for at
de tre grå,er tre blå).Det er jo avlere som
har blandet hvite angora med fargede for
å få en bedre ullpels. De hvite har den
beste ullen, da det er de hvite som har
vært enerådene i mange år. Vi er så hel-
dige å ha vårt eget avlssenter som drives
av Marianne Myki.

Vi som driver med angorakaniner har det
som hobby,men også som en mulighet til
å tjene noen kroner. De fleste av oss er
husflidinteresserte og deltar på messer
rundt omkring i landet, der selger vi pro-
dukter som vi skaper av ullen fra angora-
kaninene. Det gir oss en mulighet til å
komme ut blant folk og delta i husflidlag.
Først og sist er det gleden over å være
sammen med kaninene og å lære dem å
kjenne. De er lik andre kaniner på de
aller fleste områder og liker å koses med.

- Fortsatt god sommer!
- hilsen  Grethe
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«Brann i boden»
- litt om brannsikring av kaninanlegg

I forbindelse med alle brannene som har
herjet den siste tiden, har jeg gjort meg
noen tanker om brannsikkerhet. Det er
vel de færreste forunt å ha et sprinkler-
anlegg, men noe kan da gjøres som ikke
koster all verden.
Selv har jeg ingen kaniner å miste, så sik-
kerhet er viktig for meg. Burene er lukket
på en slik måte at kaninene holder seg
trygt på innsiden av døra, nettingen er
solid og treverket likeså. Likevel kan jeg
lett få opp dørene. Jeg bruker ikke henge-
lås. Har heller ikke elektrisitet i boden.
Det er flere grunner for det: Litt manglen-
de evner, litt latskap, men også grunnet
brannsikkerhet. Boden er ny, men tynn-
vegget, så helt «stuetørr» er den ikke.

Noen betraktninger om hva som kan gjø-
res: - Ha reisebur tilgjengelig slik at man

kan få ut kaniner i en fei (ikke lagret
f.eks. oppunder låvetaket).
- Vannslangen ved husveggen skal rekke
bort til boden/burene.
- Ikke ha flere kaniner enn man kan få ut
i løpet av relativt kort tid.
- Ha brannslukningsapparat i nærheten av
boden/buranlegget.
- Naboene synes allerde du er gæ’rn (så
du kan fint ha en liten brannøvelse med
kaninene).
- Merk boden med vannfast tusj slik at
andre vet det er dyr der inne. Selv har jeg
et klistremerke, kjøpt i nettbutikken til
Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus, og
det kostet kun 20 spenn (se bildet over).
Bestilles på: www.dooa.no

hilsen fra Johanna Podhorny

Brev fra
leserne

«Beas historie»
- litt om fødselsproblemer

Vi mennesker skal jo ikke gripe for mye
inn i naturens gang, men en dag i slutten
av mars i år, klarte jeg ikke å la være. Det
hadde lenge vært en mild og fin vinter,og
jeg hadde satt kull på to hollenderhuer.
Den første fikk 25. mars, men da var det
blitt vinterkaldt igjen, og siden jeg holder
dem utendørs, var jeg litt på vakt denne

morgenen. Jeg gir alltid litt frokost til
dyra, og da jeg fora hadde ingenting
skjedd, men så tok jeg meg en tur til ut
igjen før jeg skulle på jobb, og der lå tre
store, døde unger, og oppe på ei høysåte
mora hadde raska sammen, satt en knøtt
liten tass helt stille. Jeg putta den lynraskt
under varmedressen, raska med litt høy
og pels fra huas bol, og et reisebur, og løp
inn på badet. Der lagde jeg kaninbol i rei-
seburet og satte det på de varme bade-
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Norske kaniner  -  Finske Champions
Følgende norskoppdrettede kaniner har fått "Finsk Champion"-status:
Liten Havana  1,0   6813/Y372  (95-95-95), oppdretter Anne Mette Klepaker
Tan svart   1,0   6524/M881 (95,5-95-95),  oppdretter Thormod Saue
Perle Ekorn  1,0   6141/K765  (95-95-95), oppdretter Kari Jørgenrud
Takker oppdretterne for fine avlsdyr de har solgt meg  -  Mvh. Sol-Britt Ståhlberg

romsflisene. - Ungen levde. - Det gjorde
den også neste dag, men nå måtte den ha
mat og stell. Jeg henta inn hua, satte hen-
ne på baken i fanget mitt, og holdt ungen
slik at den fikk die. Den tok hintet, og dia
godt. Men hua viste ingen interesse for
den, så det var jeg som måtte gjøre stellet
av den etterpå. Jeg hadde ikke lyst til å
vaske den med vann, så jeg spytta på en
vaskeklut og strøk den over mage og
kropp, og jammen fikk jeg den ikke til
å tisse! Det er første gang jeg har blitt
glad for at en kanin har tissa på meg!
Nok en dag gikk slik, men så, tredje dag,
fatta mora interesse for denne vesle byl-
ten og begynte å slikke den. Dagen etter
lot jeg mora sitte på et håndkle på bade-
gulvet mens jeg tok ut ungen og lot den
selv finne pattene. Nå ble den stelt slik
den skulle, og jeg pusta letta ut.
Slik fortsatte vi i fire uker. Hua ble etter
hvert så vant til at jeg tok henne med inn
at hun rista i burdøra når hun hadde mel-
kespreng: - «Kom og hent meg», sa den
ristinga.
Ungen vokste og ble god og rund, fikk
øyer og hørsel som den skulle, og elska å

sove i hånda mi. Etter hvert viste det seg
at det var ei hu, så det ble bestemt at det-
te dyret måtte få inngå videre i avl. Hua
fikk navnet Bea, og hun har dagbok fra
sine første døgn liggende ute på hjemme-
sida mi. Der ligger det også en video av
Bea som dier sin mor inne på badet vårt.
Bea er i dag fire måneder, og assosierer
seg fremdeles mer med mennesker enn
med andre kaniner. Hun har flytta ut for
lengst, men liker best å få komme inn
igjen i menneskehuset å løpe. Da jeg tok
med den vesle kaninungen inn, visste jeg
at å fostre opp en kaninunge ikke var
noen spøk. Og hadde jeg ikke hatt ei så
snill hu, ville det heller ikke gått. Men Bea
og hennes mor kommer for alltid til å ha
en spesiell plass i avlen her hos meg. Og
Beas historie kan dere følge videre på
www.hollendertunet.no

-  Og det 
siste er 
nok ikke 
sagt om 
Bea. Det 
hører med 
til histori
en at den
andre hua 
som fikk 
unger på 
denne tida fikk varmelampe inn til seg,
så hun fikk fram alle sine åtte unger uten
menneskelig inngripen.

Hilsen Elin Mariboe Hovde
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Årets sommersamling fant sted helga 13.-
15. juni 2008 på Frya Leir i Ringebu. I alt
9 av våre medlemmer deltok, og her var
det både kjente og nye ansikter å se. På
programmet hadde vi satt opp spinning,
toving og plantefarging av garn, samt vi
gjennomførte også et lite kurs i å slå nu-
pereller og i gimping.

Vi starta opp fredagskvelden med nupe-
reller som tema, og Liv Øyen Strind var
lærer.Hun demonstrerte teknikken,og de
fleste prøvde sjøl. Det var ganske vanske-
lig! Så her trengs det trening for å bli god!
Liv viste mange flott bilder og hadde med
mange fine produkter som hun hadde
lagd med nuperelleteknikk, det var alt fra
dørmatte til smykker. Hun har prøvd ut
mange forskjellige slags garn/materiale.
Angoragarnet er litt svakt, men hvis en
legger med for eksempel en gulltråd, så
blir det sterkt nok. Liv foreslo å bruke
angoragarn til å lage kanter av nupereller
på sjal. Her er det bare å prøve seg fram.
Det er spennende å bruke angoragarnet

til gamle håndarbeidsteknikker. Samtidig
er det flott at vi kan være med å holde
gamle teknikker i hevd.
Fredagskvelden ble avslutta med forbere-
delser til plantefarging og toving dagen
etter.

Lørdag morgen starta vi med plantefar-
ging.Vi plukka reinfann som vi farga med,
først gult, og deretter grønt. For å få grønt
brukte vi 2 gram jernsulfat i fargebadet
de siste 15 minuttene av fargetida. Vi
brukte også lørdagen til toving av filtflak
som kan brukes til sitteunderlag, såler og
annet.Anette demonstrerte nålefilting og
hun lagde et flak med mønster på. Alle
deltakerne hadde spinnekunnskaper fra
før. Noen hadde ønske om litt hjelp, men
ellers ble spinnedelen i kurset både av-

SOMMERSAMLING
I NORSK ANGORA

Opplæring i nupereller

Anette
gimper

Plante-
farging



slappa og sosial. Praten gikk om angora-
kaniner og angoraull mens vi spant
mange meter med tråd! 
Søndagen fortsatte vi å spinne, og vi av-
slutta kurset med innføring i gimping,
som også er en gammel håndarbeidstek-
nikk. Gimping var mye lettere å få til enn
nupereller! Kursdeltakerne fikk med seg
oppskrifter på to sjal. Det blir spennende
å se om gimping og nupereller dukker
opp igjen på produktutstillingene under
LUU og LU!

Frya Leir var en flott plass å ha sommer-
samling, så kursdeltakerne ønska å bruke

det samme sted
og helg også til
neste år.
Styret har dermed
bestemt å avholde
sommersamling-
en 2009 på Frya
Leir i Ringebu,
12.-14. juni.
Ønsker for kurste-
ma er blant annet:
Farging av garn
med kochenille.
Nålefilting. Gamle
håndarbeidstek-
nikker (sprang og
fingring av band).
Takk for ei fin helg til alle som deltok!
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Tovet flak av angora

Anne Berit spinner

Plantefarget garn til tørk

Nordisk Kaninstandard:

kr 375,-
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
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 31. juli 2008
Totalt: 846  (420 - 240 - 186)

Askim og omegn Kaninavlsforening    53
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  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   19
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.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no

Bergen og omland Kaninavlslag    37
Leder: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Meinert Helland, Sletta
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    37
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635.
Nestl.: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82, mobil: 404 01 885
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501
Sekr.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472   e-post: thsaue@online.no
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    38
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529  
Nestleder: Marianne Myki, Tønset gård, 2340 Løten, tlf. 926 37 194.
Sekretær: Kim Andre Kofstad, Mor Karines vei 14, 2070 Råholt,
tlf. 408 26 016.
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://home.no.net/ekaf 

Glåmdal Kaninavlsforening 29
Leder/kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen,
tlf. 62 83 79 85, mob. 905 87 557  (post sendes leder)
e-post: linedagestad702@hotmail.com
Nestl.: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå, tlf. 958 81 559
e-post: toaamodt@bbnett.no
Sekretær: Hedda Aurbakken, Tobøl, 2232 Tobøl

Grenland Kaninavlslag    19
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    24
Leder: Odd Einar Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats,
tlf. 911 90 945, e-post: oddelund@online.no  
Nestl.: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand, tlf. 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
Kass.: Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07, e-post: torbjorn_froland@hotmail.com
Sekretær/hoppekontakt: Camilla Ramsnes, tlf.: 976 97 975
Hjemmeside: http://home.no.net/haugakal
mailadressa til foreningen: haugakal@start.no

Indre Østland Kaninavlslag  40
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745
Nestl.: Tor Gillerholtmoem, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 984 79 577
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi M. Odden,Vollfeltetv., 2410 Hernes,
tlf. 62 52 81 80 -  Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    61
Leder: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes, tlf. 902 13 658,
e-post: genor@statoilhydro.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Ingrid Høien, Rolighet 7, 4353 Klepp st.
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
e-post: amklepaker@hotmail.com
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.

Midt-Telemark Kaninavlslag   6
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 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, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     50
Leder: Kirsti Sætran, Kalvhusbakken 23, 6523 Frei, tlf.: 900 73 588
e-post: kirsti@saetran.no
Nestl.: Stig Eivind Meisal, 6100 Volda, tlf. 700 76 038, mob. 990 40 939
e-post: stigmeis@online.no
Sekretær: Hilde Elin Vestnes, 6391 Tresfjord, tlf.: 71 18 03 18,
mobil 957 88 813, e-post: hielive.@hotmail.com
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bølsøya, tlf. 71 24 41 21,
mob. 916 30 720    -   e-post: elvring@online.no
Frei Kaninhoppeklubb: Ingjerd Lien, tlf. 71 52 34 45
Vatne Kaninhoppeklubb: Kristin Øygard, tlf. 995 42 113
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    75
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74857911
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.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      62
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:Thorbjørn Berntsen, Jarenv. 30A, 1340 Skui,
tlf. 67 13 56 33 - mob. 930 14 496   -   e-post: tobbenbe@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
-  konto-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     19
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
e-post: magnor.olberg@lyse.net     bet. kontinget til: 3204.07.02406
Kontingent for 2008: Sen kr 400     Jun kr 260    Fam kr 150
Møter: 2. mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00

Sarpsborg Kaninavlsforening    82
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.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.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 K. Olsen, tlf. 976 76 013
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     19
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.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddmveka@start.no
Sekr.: Ståle Bruvold, 6776 Kjølsdalen, tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319
e-post: sbruvoll@sensewave.com
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
e-post: astr_r@hotmail.com
Nestleder: Arne Bjørntvedt, 3855 Treungen, tlf. 469 35 957 
Sekr. / Kass.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk, tlf: 958 19 073 
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00 
hjemmeside: http://www.soerlandetskal.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    45
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@online.no
Kasserer: Carina Johnsen rexkanin_77@hotmail.com
Gauldal Hoppeklubb: marigynnild@hotmail.com
Orkdal Kaninhoppeklubb: sigrid_meese@hotmail.com
Nidaros Kaninhoppeklubb: stine9218@hotmail.com
Skjetlein Kaninhoppeklubb: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Besøk vår hjemmeside: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     56
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Kass./nestl.: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen,
tlf. 33 34 54 21.
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Tønsberg Hoppegruppe: Linda Olsen Bakke, Hvål, 3160 Stokke
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 10
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: Betina Sandviken, Rytterbakken, 2450 Rena
tlf. 62 41 65 16 /  962 33 608      e-post: eventyrskogen@msn.com
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42 / 625 92 943       e-post: angora.i.saksen@tele2.no
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: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no
tlf. 924 20 607
Sekretær: Annicken Valseth, Brækka, 7710 Sparbu
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
Bestilling av hoppebøker: Leder Hilde Krogedal
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Trøndelag Hoppeklubb: Sunniva Tusvik, tlf. 74 07 68 46

1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400

1/8-side kr   300
Oppdretterannonse
innrykk i 10 nr: kr 435
bjorn.egeland@lyse.net

Annonsepriser:
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