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KANINAVL
Juli - og feriestemning?
Vel, ikke for alle da, det er ganske mange
ungdommer som tar seg en «feriejobb».
For flere kaninoppdrettere er også denne
tiden travel og hektisk med mange nye
kaninunger - og ikke minst - ungdyr som
vokser til. Har en tatt fram en del kull og
hvert kull er på fem-seks unger, så er det
mye arbeid som «baller på seg» når de er
rundt et par måneder. En del mat går det
i dem «og den skal også ut igjen» så ren-
gjøringen må tas ganske ofte når en har
en gjeng gående i sammen. Nå sommers-
tid er det svært så viktig å være nøye med
å holde det rent i bura, dette er for både
å begrense sykdomsutbrudd, samt vi må
sørge for å gi dem et godt miljø, slik at
ungdyra får en topp trivsel.
Det er dette som også gjør det vanskelig
for oss kaninoppdrettere hvis vi skal reise
vekk på ferie. Har vi en del dyr i stallen,
så er det ikke helt enkelt å finne fram til
noen skal stelle dem, og blir en vekkreist
et par uker, er det ikke bare mat de skal
ha, men kanskje også en rengjøring som
må til - og møkk skal kjøres vekk.
Undersøkelser viser at folk vil ha fritid og
ser fram til ferier, og ikke minst gjelder
det da for svært mange å komme seg ut
på en reise. Sydlige reisemål bare øker og
øker, og det kan jo være forståelig etter
en lang kald vinter. Levende dyr blir i et
slikt tilfelle en «bremsekloss».

Vel, vel, la oss så ta det positive . . .
En levende hobby, som kaniner, er for

flere, svært så trivelig.Vi har noe å stelle
med og som gir oss noe hver dag. Når vi
først holder på med denne hobbyen, må
vi selv bare passe på å begrense det hele,
slik at det ikke blir noe stress. Når vi har
kaniner, så vet vi så veldig godt, at når ei
hu og en hann settes sammen,så parer de
og etter 32 dager så kommer det unger.
Dette er en spennende tid, med fødsel «å
greier», hvor mange unger det kommer
(og ofte kommer det en del). De begyn-
ner å få pels, vi kan ane hva farge de får,
eller tegning,og etter 9 dager får de øyne.
Etter ca 20 dager begynner de å sprette
rundt i buret, det er et herlig og trivelig
skue. Ungene søker etter mat, vi ser dem
begynner å spise, kryper under mora for
å se om det fortsatt er noe melk.De første
dagene ute i buret er dem vare og redde
for oss, men de venner seg fort til å forstå
at når vi kommer hver dag, så er det for å
være snille og for å gi dem noe godt som
de skal «knaske» i seg. Når de er rundt 4
uker kan vi ta å sjekke litt mer på dem,
hvor mange hunner og hvor mange han-
ner . . . - De vokser og vokser - og det er
like spennende hver gang  -  hvert år . . .
Men, som jeg nevnte innledningsvis, vi
må ikke glemme at de skal ha mye god
mat, stell, rengjøring og at vi har nok av
burplass til dem. Hvis en ikke har i tank-
ene å beholde alle, må en også ha en plan
for hvordan dette skal løses.
Til slutt - takk til dere som sendte bilder!

- alle lesere ønskes en god sommer!
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Vi skal til Froland i Aust Agder
- nærmere bestemt Sparsås, Helldalsmo,
og her finner vi familien Haukeli Wil-
helmsen - Roy, Hilde, Ole Fredrik og
Kristine. I garasjen er det mange kaniner
(bilen har carport) og for det meste er
det Fransk Vedder som opptar bura, men
Kristine har også to Dvergveddere som er
hoppekaniner og mor Hilde har bur uten-
for med 4 Angora.

Hvordan startet så dette - Roy?
Jeg hadde litt kaniner som ten-åring og da
var det Belgisk Kjempe og Fransk Vedder.
Så ble det hester og travsport, og hadde
også hundeoppdrett.Men så fikk jeg kreft
og det ble foretatt benmargstransplanta-
sjon, og da sier det seg selv at jeg ikke var
helt i form. En hobby måtte jeg jo ha, og
da falt valget på kaniner. For vel to år si-
den ble det innkjøp av et par Fransk Ved-

der.Vi meldte oss inn som medlemmer i
Sørlandets Kaninavlslag og siden har bare
interessen økt. Dette er også en god og
flott hobby for ungene. Nå er jeg også
med i styret i Norsk Vedderklubb og skal
prøve å gjøre en innsats der og har startet
med å opprette en web-side (er medlem

WWiillhheellmmsseennss
kkaanniinnssttaallll

Wilhelmsens Lollipop er
Kristines Fransk Vedder,
den fikk 95p på LUU-2012
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Dette er Tellefsgaards Loke som ble
kjøpt som unge for ett år siden, han er
født 29. mars 2012. Jeg har stilt Loke ut
to ganger i år og det ble 94,5 poeng på
LU/NM i Tønsberg (fikk 20 i rasepreg).
På Tromøya, Hove, i mars ble Loke best i
rasen, også da fikk han 94,5 poeng

også i Dansk Vedderklubb). Når vi i fjor
opprettet vår egen web-side
www.wilhelmsens-kaninstall.com
kom vi fort i kontakt med andre vedder-
interesserte, også i Danmark og Sverige,
og det synes jeg er gøy og trivelig. Siden
jeg også satser på noe salg av ungdyr, så
treffer du også en del kjøpere via nettet.

Hvordan har det gått med avlen i år?
Selve avlen må begrenses noe, vi har ikke
mer enn 20 enkelt-burrom i garasjen. I
år har vi brukt 3 huer og tatt ett kull på
hver av dem, og kullstørrelsen ble 6, 7 og
8 unger - et par unger døde, muligens det
var den harde kulda vi hadde på våren?
Har også 4 voksne avlshanner som skal
ha burplass, så det blir dermed noe salg
for å ha nok burplasser, da jeg ikke har
lyst til at dette skal bli for stort heller,
men her blir jeg vel nå i stor tvil . . .
Vel, vel, de ungdyra vi skal ha med videre
utover høsten, er nå valgt ut. Vi håper
dem blir bra til LUU, da pelsene ofte er

problemet med disse vedderne og ofte
kan fellingen ta sin tid før de er ferdige.

Søker etter kunnskap
Jeg er jo enda uerfaren vedderoppdretter
så det er en del å ta tak i. Ørelengde og
vekt går greit, mens kropp, pels og farge
er største utfordringen.

Kristine har to Dvergveddere som hun
har til kaninhopping, her er Økdalens

Minsten i full hoppetrening
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Her er vi alle i Wilhelmsens Kaninstall, Ole Fredrik med Wilhelmsens Prins,
Kristine med Wilhelmsens Lollipop og Roy med Wilhelmsens Molly

Jeg har flere burtyper, men de fleste er
ombygde revebur, hvor jeg har satt i tre-
bunner. De er store og gode, over 1x1 m.
Til avlshuene brukes det ikke reirkasser,
har funnet det unødvendig når de har så
store bur og står i garasjen, de bygger et
fint reir i et av burhjørnene, det går greit.
Når huene går med kull har de hele tiden
fri tilgang på pellets. Jeg bruker Norges-
fôr sin kaninpellets, men av og til blander
jeg i noe kalvepellets.
Høy er viktig! - og det må være godt høy
og jeg prøver å få tak i høy med mye ti-
motei, selv om det til tider kan være van-
skelig å oppspore. Høy har selvsagt alle
kaninene hele tiden fri tilgang til, så høy-
hekkene fylles opp hver dag.

Om vår og sommer blir det hentet løve-
tann, men ikke gras, er redd for at ferskt
grønt gras skal gi ungdyra mageproble-
mer. Blåbærlyng har jeg god tro på og
som det finnes nok av i nærheten her, vi
henter inn en del blåbærlyng, det er «god-
mat» for kaninene, da storkoser de seg.
Godt og rent vann er også viktig, drikke-
flasker og vannskåler rengjøres hver uke.
En må være nøye med alt renhold, slik at
det blir trivelig for dyra i deres bur, og så
skal det også være trivelig å være i stallen.
Ellers så søker jeg alltid etter mer kunn-
skap omkring vedderavlen.Anskaffer meg
bøker og søker på nettet, men skulle så
gjerne vært eier av F.Wannings lille bok:
«Vædderkaniner». Har noen et tips om



boka, så er min mail: rowhils@hotmail.no
Kaninutstillinger er som oftest et høyde-
punkt, ikke bare for å stille ut dyra, men
også for å få nye kontakter.
Derfor er det alltid trivelig å snakke med
erfarne oppdrettere, ja selvsagt alle, både
unge som gamle, det er alltid noe å hente
om både det ene og andre. Jeg har truffet
mange hyggelige kaninfolk og håper selv-
sagt på det også framover.
Jeg har også noen ideer hva vi kan gjøre
i Vedderklubben, men slik som det er nå,
så kjenner jeg for lite til selve historien
der, så akkurat på det området skulle jeg
hatt noe info, men det kommer nok.

Liten Tysk Vedder
Nå har interessen for Liten Tysk Vedder
også meldt seg. Har truffet på noen opp-

drettere av den rasen, så nå i sommer
kommer jeg nok til å kjøpe inn noen avls-
dyr også av Liten Tysk Vedder. De kappe-
tegnede er jo pene å se til og virker spen-
nende, men vil nok foreløpig holde meg
«vekke fra den spenningen» og satse på
dem uten tegning, som «kun» viltgrå, eller
variere litt med noen jerngrå, vel, vel, de
chinchilla er jo også fine . . .
Red. takker for praten og ønsker lykke til!
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Ole Fredrik med Kvitebjørn, en hvit blå-
øyd, som er født hos Bente Torland

Har litt forskjellige burtyper og muligens
jeg også må bygge flere bur, da jeg
venter inn noen Liten Tysk Vedder

I flere av bura har jeg laget til slike sitte-
hyller, ser ut for at de trives med utsikt
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Først noe historikk
Historien om navnet Angora, kan
fortelle oss at navnet tilknyttes den
tyrkiske by Ankara. I denne del av
verden, Lilleasia, viste Angorageita
seg første gang.Siden ble betegnel-
sen «angora» satt i sammenheng
med flere dyreslag med lang pels,
selv om de hadde sin opprinnelse
fra andre deler av verden.
Om Angorakaninen oppstod i An-
kara er usikkert, selv om det frem-
går i noe av litteraturen. Den kjen-
te tyske «kaninkapasitet», dr. Hein-
rich Niehaus (er omtalt i andre ar-
tikler i raseserien), var leder for
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tysk kontrollavlsstasjon i Celle, som også
omfattet Angorakaniner. Fra hans artikler
fremgår det at kaniner med lang pels ble
omtalt i England før 1400. Engelsk lov fra
1600 nevner at kaninull skal fortolles ved
utførsel. Skatteprotokollen i fra Dronning
Annes tid, 1700-tallet, forteller også om
eksport av kaninull.Videre sies det at eng-
elske sjømenn brakte Angorakaniner til
Bordeaux i Frankrike i 1723.
Til Tyskland kom de i 1777, importert
fra England av von Mayerbach.
En tysk prest, F. Ch. Mayers, var en dyktig
kaninavler som fattet interesse for rasen.
Han solgte til mange steder, bl.a. Praha og
Wien, og utga også en bok i 1784: «Vei-
ledning i Angorisk og engelsk kanin-
avl».
Men med Napoleonskrigene i begynnel-
sen på 1800-tallet, ble Angora «glemt» . . .
og det gikk mange år før det skjedde noe
omkring Angora, eller Silkehare som tys-
kerne kalte de hvite Angora.
Men i 1870 kom det flere småskrift om
kaninavl, hvor det meste omhandlet avl
av kaniner til slakt/kjøtt. En bok hadde
tittelen: «Kanin- og Silkehareavlen», så
Silkeharen var ikke glemt  . . .

I flere land i Europa ble det rundt 1880
dannet kaninforeninger og landsforbund,
og man startet med utstillinger.Tyskerne
arrangerte sin første i 1885 i Chemnitz,
hvor Angora var på plass. Pelslengde var
det viktigste i den tid. Standarden la krav
på minste ull-lengde med 25 cm! De lot
bare pelsen til Angora som skulle på ut-
stilling vokse, og det sies at rekorden var
på 42 cm. Angora kom også til Danmark
på denne tid og var representert på den
mange ganger omtalte utstilling i Køben-
havns Tivoli i 1895.
Når tid Angora kom seg videre i Norden
er usikkert, men antas å være noen år

etterpå. Det vi vet er at Nordenfjeldske
Kaninsamlag i 1934 utga et skrift: «Vei-
ledning i angoraavl». Så da kan vi vel
med sikkerhet si å ha et bevis på at
Angora hadde en viss utbredelse hos oss
tidlig på 1930-tallet. - Og i vår norske
kaninhistorie i fra 1927 kan vi lese det ble
importert mange kaniner, bl.a. Angora.
Prisen på ull var også bra i den tid, fra
kr 15 til 50. - Videre sier historikken at
Angorautvalget i 1949 hadde kurs med
24 deltagere. Men like etterpå ble det
kraftig nedgang i det totale kaninholdet
i Norge. Flere raser, også Angora, «forsvant
som dugg for solen».Vi hadde da også få
medlemmer til å ta vare på rasene, for ved
overgangen til 1960 viser NKFs medlems-
tall: 416! Men mot slutten på 60-årene
er det fremgang og NKF feiret jo 70-års
jubileum i 1967. Landbrukshøgskolen på
Ås får ny kaninstall hvor det settes i gang
ulike forsøk og NKF blir utstyrt med bed-
re informasjonsmateriell, bl.a. en lysbilde-
serie, hvor del 1 omhandler Angora.

Langhårspels - en mutasjon
De fleste av våre raser har oppstått (eller
vi har fått dem frem) ved krysninger, og
noen raser har kommet frem fordi det har
skjedd en forandring i arvestoffet. Disse
betegner vi som mutasjoner. Ordet muta-
sjon har tidligere blitt nevnt i denne rase-
serie, f.eks. Fransk Vedder, da hengeører
er mutasjon. Angora går inn i gruppen
for avvikende pelsstruktur
Men i forhold til andre mutasjoner og dyr
med lang pels, er det noe spesielt og sær-
egent med en Angorakanin; dens pels
vokser hele tiden, fra fødsel til død.
Altså en Angorakanin feller ikke sin pels,
og menneskene må «hjelpe» den med å
overleve.For hvis pelsen vokser uten å bli
klippet vil denne til slutt kvele kaninen,
og i vill tilstand blir den jo være et enkelt
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bytte for rovdyr når den skal «drasse» av-
sted med sin lange pels.
De første Angora var av viltgrå farge. De
fleste gir engelske oppdrettere æren for
å ha fremavlet den hvite, selv om de i
Frankrike ikke er enig. De holder på at
franske oppdrettere kombinerte anlegget
mellom angora og albino, og skapte den
hvite Angora som klart er den mest ut-
bredte og beste ullprodusent i dag.

Flere typer Angora og ull
Den type Angorakanin vi har i Norden,
regnes for å være den samme som de tys-
ke typer, med ca 4-7% dekkhår og ca 95%
ullhår.Altså stor ullvekst, og ikke bare på
kroppen, men godt med ull både på lab-
ber, hodet og ører.
Men så tilbake til Frankrike igjen, for fran-
ske oppdrettere (også i Sveits), har egent-
lig allikevel sin egen Angora. Denne type
har en meget større andel dekkhår, og
som medfører lite filtning. Den har for-

holdsvis kort pels på labber, hodet og
ører med kun «smådusker» ytterst. Men
det spesielle med denne Angora, er at ulla
nappes av! Nappeintervallene kan også
gå lenger tid imellom (i forhold til klippe-
intervaller), opp mot 120 dager.
Før napping får kaninen en pelletert urt
som heter Mimosa. Denne gjør at hårsek-
ken «slipper» håret,og ulla kan høstes ved
at den nappes av i små dotter. Kaninen
blir naken (unntatt hode og labber), men
vokser like fort ut igjen, slik som på den
Angoratype vi har. Ulla har en annen
karakter enn det som blir klippet,bl.a. for-
di ullhåra er spisse i begge ender.
I den senere tid hører vi også om andre
typer ull og pels som er krysset frem, og
kan nevne Satin-angora, Jamora (Fuchs+
Angora) og Orilag (Rex+Angora).

Angora i produksjon og utstilling
Å kombinere produksjon og utstilling er
ofte vanskelig,men det kan gå.Ønsker en
å være med å stille Angora for bedømmel-
se må en planlegge litt mer nøye ut fra
dato på den/de utstillinger en vil satse på.
Fødselsdato og klippeintervaller må en
ha i tankene, da det ikke bare uten videre
kan meldes på til en utstilling. Ull-lengde
og mengde må stemme.Dette tilsier at en
Angora må være nær oppunder en klippe-
dato når den utstilles.Altså utstillingsdato
er opp mot 90 dager etter siste klipp.
Det er den Angora, som den er der og da
som bedømmes. Poengsummen fra en ut-
stilling sier ikke noe om den er eller blir
en god ullprodusent. Dens produksjons-
evne er det bare eieren som vet ut av sine
egne notater. En Angora som produserer
ca 1200 g ull i året, regnes som en nor-
malt god ytelse. Men ut av bedømmelses-
kortet får en se hva dommeren mener om
ullas tetthet, kvalitet, lengde og filting. Og
en får også vite litt om seg selv,om en har

Bente Skjævestad Torland er den som på ut-
stillingssiden har hevdet seg best de siste år
med meget gode resultater både på LUU og
LU. - Bildet er fra desember 2009, Bente får

97 poeng på lokalutstilling i Grimstad
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stelt sin Angora og pelsen riktig fram mot
utstillingen. En må børste pelsen, slik at
den er fri for «floker» eller sammenfiltet
pels. Likeså skal den være ren, og det gjel-
der over hele kaninen, og selvfølgelig må
den være fri for midd/uttøy i pelsen.

Angoraull er verdens varmeste. Den har
større isolasjonsevne enn noen annen ull.
Dette er på grunn av hvert enkelt pels-
hårs spesielle oppbygging.
Vi har i tidligere artikler om både ullens
oppbygging,arbeid med ull og mye annet
beskrevet mer i detaljer, se TK nr 8-2007,
nr 3-2009 og nr 6-2011.
Da tar vi en beskrivelse av ulla for Angora
og som utstillingskanin:

Ullen det viktigste - med 60 poeng
Angorapels: Ullkaninens viktigste egen-
skap er å produsere ull av beste kvalitet
og størst mengde. Årstidene har innflytel-
se på ullproduksjonen. En kombinasjon
av temperatur og dagslyslengde starter

ullpelstilveksten. Fremfor alt styres de av-
tagende lysforhold pelstilveksten. Det er
allment kjent at jo kaldere der er, desto
kraftigere og tettere pels får kaninene. I
varme sommermåneder minsker pelstett-
heten og i noen grad lengde-tilveksten.

Ullens tetthet: Ullen skal være meget god
og tett og dekke hele hårbunnen (huden)
over hele kaninen, også buk.

Ullens kvalitet: Kvaliteten avhenger av
flere faktorer. Ullens lengde skal være
minst 7 cm (etter en voksetid på 90 da-
ger). Gjelder for ull på rygg, sider og buk.
Dekkhår skal finnes i passe stor mengde,
slik at ullen er fyldig og «livlig». Dekkhår
med ullhårskarakter (krusning) i bunnen
foretrekkes, fremfor rette dekkhår. Andel
dekkhår i pelsen varierer mellom 2-20%,
som beror på genetisk egenhet, samt kli-
maforhold (arv og miljø). Idealet er å ha
dekkhårsmengde på 3-10%. Kvalitet på-
virkes også av krusningens dybde og an-
tall på det enkelte ullhår.

Ullhårene er tynnest,men skal ha god tyk-
kelse, da det gir ullfiber med god brudd-
styrke og mindre filting.Tverrsnitt av ull-
hår er ca 10 mikron = 1/1000 mm. Ullen
skal være fri for filtede klumper. Lett ve-
vet ull i bunnen er ikke feil. Det viser hel-
ler at ullen er moden og noe ullhår har
løsnet. Dette kan føre til at de har filtet
seg sammen med faste hår. Filt-tendens
kjennes enklest rundt halen,på hals/bryst
eller bak ørene. Hanner har mer anlegg
for filting, enn hunner. Ved bedømmelse
av ullkvalitet, tar en hensyn til følgende:
Dekkhårsmengde, ulldekkhår, ullhårenes
krusning og ullfiberens tykkelse (tverr-
snitt). En ulltype av god kvalitet kjennes
«fet» og fyldig. Ull med for mye dekkhår
kjennes grov og «tørr/hard». Hanner har
ofte mindre dekkhår enn hunner og eldre
dyr mer dekkhår enn yngre.

Her har vi en meget pen og flott utstillings-
Angora, for å si det slik. Rasepreget er topp
med ører som har godt med pels, flotte store
øredusker, pannelugg og kraftig kinnskjegg.
Den fremstår ren og pen - slik skal det være!
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Helga 7.-9. juni arrangerte Nord-trøndelag
KAF åpen sommerutstilling på Fjelltun i
Leksvik. Vi tar værrapporten først: Øsen-
de, pøsende regnvær nesten hele helga.
Mest slitsomt ble det for hoppestevnet
som foregikk på en litt mer enn fuktig
grusbane, men med gode resultater. Leng-
de elite: Victoria Lysvand med Bjerkes I
Need to Know greide 220 cm. I høyde, to
som greide 70 cm:Victoria Lysvand med
Æn Plomme tå Økdalen og Kristin Berg
med Økdalens Ohwæææ. Børge F. Winje
vant kroket og rett (faktisk en mannlig
fører, er jo en sjeldenhet i hoppebanen).
Utstillingen hadde 130 katalognummer.
20 dyr ble tildelt 95p, 9 fikk 95,5p og 2
fikk 96p. Dommere var Snorre Jacobsen
og Tor Gilterholtmoen. Tor hadde beste
hanne+BiS, Belgisk Hare 96 og Jan Magne
Lien BiM, Liten Havana hunn 95,5p.

Best i Rasen: Fransk Vedder: Kristin H. Berg 95. Stor
Chinchilla: Ingjerd Lien 93,5. Beveren: Kristin Berg 94.
Trønder: Dagrun/Rolf Nilsen 94. Satin: Kåre Tvedt 94,5.
Bourgogne: Ingun Gilde 93. Belgisk Hare: Tor Gillerholt-
moen 96. Sallander: Anne Lise Tvedt 95. Alaska: Ingrid
Harmens 95,5. Liten Tysk Vedder: Anita Myklebost 90,5.
Deilenaar: Alf Gunnes 95. L.Havana: Jan Magne Lien 95.
Hollender: Brit Karin Brodersen 95. Lux: Kåre Tvedt 95.
Sachsengold: Rune Breistrand 95. Liten Sølv: Dagrun/
Rolf Nilsen 95. Tan: Alf Gunnes 95,5. Liten Wiener: Linus
Breistrand 95. Zobel: Tor Gillerholtmoen 96. Dvergved-
der: Emelie Rosvold 95. Løvehode: Tor Gillerholtmoen
94. Hermelin: Kristin H. Berg 95,5. Dverghare: Johanne
Rosvold 94.

Resultater Klasse L:
1 Tor-H. Gillerholtmoen, Indre Østland,  Zobel blå      287
2 Tor-H. Gillerholtmoen, In. Østland, Belgisk Hare   286,5
3 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Tan svart 286
4 Tor-H. Gillerholtmoen, Indre Østland,  Zobel brun    286

5 Jan Magne Lien, Møre og Romsdal, Liten Havana  285
6 Ingrid Harmens, Trøndelagen, Alaska 285
7 Dagrun/Rolf Nilsen, Nord-Trøndel., Liten Sølv sv  284,5
8 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Deilenaar 284,5
9 Anne Lise Tvedt,  Møre og Romsdal,  Sallander   283,5
10 Kristin H. Berg, Trøndelagen,  Hermelin viltgrå   95,5
11 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Deilenaar   282,5
12 Anne Lise Tvedt, MøreogRom. Hermelin hvit r.ø. 282
13 Jan Magne Lien, Møre og Romsdal,  Tan svart   95
14 Kristin H. Berg, Trøndelagen, Fransk Vedder viltgrå  95
15 Ann Jorun Hoøen,  Trøndelagen, Hermelin russer   95
16 Brit Karin Brodersen, Trøndelag,  Hollender gråblå  95
17 Snorre Jacobsen,   Nord-Trøndelag,   Tan svart       95
18 Linus Breistrand,  Trøndelagen,   Liten Wiener blå   95
19 Rune Breistrand,  Trøndelagen,   Sachsengold        95
20 Kåre Leonard Tvedt,   Møre og Romsdal,   Lux        95
21 Jan Reidar Sagmo,   Nord-Trøndelag,   Alaska      280
22 Brit Karin Brodersen,  Trøndelag,   Hollender sv   94,5

Nord-Trøndelag: Sommer-utstilling i Leksvik

BiR: Fransk Vedder hann til Kristin Berg,
13 mnd., 95p (38,5-9-9)
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Tor Gillerholtmoen bedømmer produktene

BiS: Belgisk
Hare hann til Tor
Gillerholtmoen,

12 mnd., 96p
(38-9-9,5)

BiR: Hermelin
hann viltgrå til

Kristin Berg,
36 mnd., 95,5p

(37,5-9-9,5)

23 Leif Henrik Hoøen, Trøndelagen, Hermelin zobel  94,5
24 Lene Merethe Hoøen,  Trøndelag, Hermelin russ 94,5
25 Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag,  Liten Havana  94,5
26 Kåre Leonard Tvedt, MøreogRomsdal, Satin lux  94,5
27 Kine Cecilia Buøy, Trøndelagen,  Deilenaar 94,5
28 Ann Jorun Hoøen,  Trøndelag,  Hermelin zobel     279
29 Kristin H. Berg,   Trøndelagen,   Beveren blå     94
30 Dagrun/Rolf Nilsen,  Nord-Trøndelag,  Trønder  94
31 Lene Merethe Hoøen,  Trøndelag, Hermelin zobel   94
32 Tor Gillerholtmoen, Indre Østland, Løvehode svart  94
Resultat Klasse D - Hunn med kull:
1 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Alaska 96
Resultatliste Klasse C  for juniorer:
1 Emelie Rosvold, N-Trønd. Dvergvedder kappetegn   95
2 Elias Sulen Jacobsen, N-Trønd. Dvergvedder viltgrå 94
3 Emelie Rosvold,  Nord-Trøndelag,   Liten Havana     94
4 Daniel Samdal,  Trøndelagen,   Hollender svart         94
5 Johanne Rosvold, Nord-Trønd. Dverghare hvit r.ø. 94
6 Ingvild Vingen,  Nord-Trøndelag,  Hollender svart  93,5
7 Solveig Marie Brodersen, Trønd. Dvergvedder svart 93
8 Bente Morseth,  Trøndelagen,  Hermelin chinchilla   93
9 Ingvild Vingen,  Nord-Trøndelag,  Hollender svart  92,5
10 Maren Myklebost, Trøndelag, Dvergvedder zobel    92
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen, Hollender svart   95
2 Kristin H. Berg,  Trøndelagen,  Dvergvedder viltgrå   93
Resultatliste Klasse G:
1 Alf Gunnes,   Trøndelagen 380
2 Ingrid Harmens,  Trøndelagen 377,5
3 Anne Lise Tvedt,  Møre og Romsdal 375
4 Jan Reidar Sagmo, Nord-Trøndelag  372,5
Resultatliste Klasse K  Produkter:
1 Camilla Rosvold,  Nord-Trøndelag,  Ullprodukter    95,5
2 Jonette S. Myrbostad, Nord-Trønd. Ullprodukter   95,5
3 Jonette S. Myrbostad, Nord-Trønd. Ullprodukter   95
4 Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag,   Ullprodukter    95
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Skal du melde inn en Champion, kanin må være bedømt med
minimum 3 x 95 poeng, send e-post til: annebjng@online.no

Championatreglene er å finne på: www.kanin-nkf.net

BiM: Liten Havana hunn
til Jan Magne Lien
5 mnd., 95,5p (38-9-9,5)

BiR: Sachsengold hann
til Rune Breistrand
26 mnd., 95p (38-9-9)
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Noen ord og info fra arrangør om LUU/NM
i Rakkestadhallen 1. - 3. november 2013 . . .

- Nå er vel kaninene som skal delta på LUU/NM født og oppdretterne begynner å
følge med på hvordan kaninene utvikler seg og allerede nå er det sikkert noen som
skiller seg positivt ut og får en ekstra «matching» . . .
Utstillingen blir avholdt i Rakkestad-hallen (samme hall som LUU november 2012).
Dere som skal delta i hoppekonkurransene får overnatte i hallens garderober og
vil koste kroner 100. Det vil være voksne personer som vakter om natten.
Overnatting for utstillere og dommere blir som også som sist:
Quality Hotel&Resort, Bjørnstadv. 20, 1713 Sarpsborg (til samme priser som sist):
Enkeltrom kr 872  / Dobbeltrom kr 1.112  / 3-sengs kr 1.352  / 4-sengs kr 1.592
Lørdag vil det bli Kamerataften med en flott buffét, også til samme pris som sist:
Voksne kroner 335 / Barn kroner 150.
Er det noen som allerede nå vet om de skal delta med dyr og ankommer med per-
sonlig besøk og kan tenke seg å være behjelpelig med å bære kaniner for dommerne,
så hadde det vært fint å gi oss ett tips allerede nå til:
Jan Erik Baller, tlf. 69 13 11 80    ev. på e-post: thove.baller@gmail.com
Johnny Lyshaug, tlf. 482 99 553  ev. på e-post: jlyshaug@onlie.no.
Jan Erik og Johnny kan kan også kontaktes om dere har anledning til å hjelpe oss
med andre ting. Vi kommer tilbake med utstillingsannonse, når sommerferien er over,
men kan nå opplyse om følgende:
Hoppeansvarlige: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013, e-post: sko1986@yahoo.no
eller Annette Bråten, tlf. 900 39 268, e-post: braaten86@hotmail.com
Påmeldingsansvarlig til utstilling er: Tuva Hagberg Andersen, tlf. 406 36 055
eller e-post: tuva.ha@gmail.com
Bestilling av rom på Quality Hotel&Resort:
gjøres på tlf. 69 10 15 00, oppgi kode: «Sarpsborg og Askim - Kaninutstilling».

Da ønsker vi alle velkommen til LUU/NM i Rakkestadhallen i tiden 1. - 3. november
2013, i regi av Sarpsborg Kaninavlsforening og Askim og omegn Kaninavlsforening.

Mvh Johnny Lyshaug, Utstillingsleder

Noen ord fra arrangør, vedr. LU/NM i Tønsberg:
På vegne av arrangøren av LU/NM-2013 ønsker vi å komme med en kort kommentar
til innlegget i forrige TK fra vår frivillige medhjelper Rune Breistrand:
Tusen takk for at du påtok deg å hjelpe oss med å bære under fredagens arrange-
ment.
Som arrangør måtte vi ta flere hensyn enn kun til bærerne. Messehallen i Tønsberg
har ett begrenset areal, så vi vurderte plasseringer i hallen nøye ut fra arealbehov
og at hoppebanen var ledig på fredag. Hensynet til de forskjellige konkurranser som
pågikk hele helgen med blant annet bruk av mikrofon og høyttalere samtidig, gjorde
at vi valgte som vi gjorde.

Med vennlig hilsen, Svein Clausen, Arrangementsleder LU/NM-2013



16 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2013

St.Hans helga, samlet Rogaland hoppe-
gruppe 20 deltakere og 80 kaniner, som
tilsammen utgjorde 390 ekvipasjer til
start.Talgje er ei lita øy utenfor Stavanger
(nå med tunnelforbindelse).Flere valgte å
ta rutebåten, men for oss som kjører var
det 3-4 tunneller under sjøen. Alle fikk
overnatte i hytta til Helene. Hun hadde
skaffa oss egen kokk, som laga pizza, ka-
ker, vårruller og kjøttsuppe.Alle satte pris
på maten. Hoppebanen var en flott gress-
bane ved barnehagen, med innefasiliteter
som toaletter og kjøkken. Sommerværet
var ikke som vi ønsket, men som normalt
med skiftende skydekke og regnbyger.
Noen ble nok våte, men i kaninhopping
er vi vandt med litt nedbør. Kaninene
hoppet svært bra,og fredagen ble lang og
våt før siste deltaker var over målstreken.
Lørdag var det også 10-12 timer med hop-
ping, flere pinner og banecert ble utdelt
og siste klasse var LE. Utrolig mange hop-
pet langt.Til slutt vant Amalie Skjæveland

og Zincerellas Clover Royal på 2,40 og da
“haglet” spørsmålene: Forsøk på norges-
rekorden, gjentatte ganger. Lista ble lagt
på 2,55 og gikk over til ny norgesrekord.
Så flyttet vi til 2,60 og etter andre forsøk
så var det et faktum og alle hylte i be-
geistring. De som hadde begynt å spise
kom løpende ut for de bare hørte alle
som jubla. Kaninen ble sjekka og virka fin
og pusten normal. Nytt forsøk på 2,70 og
gikk over dette også. Et forsøk ble det på
2,80, men da var den sliten, så det ble
ikke flere. - Om dette er «den perfekte

Talgjecup - og ny norgesrekord i lengde 2,70

Bak: Vilde Åstein,Tonje Engen,Tonje Søfteland, Hanne Kjærland, Edel Rygg, Helene Bårdsen,
Birgitte Lie, Rakel Fjelltvedt, Karoline Enoksen, Veslemøy Thunem, Hilde Kåstad.

Foran: Cindy Høyekvam, Kristina Marie Lura, Amalie Skjæveland, Madelen Bjerkeengen,
Ingrid Solheim, Lisa Ingvartsen, Elise Rosland og Marie Stokka
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hoppekanin, med kropp og lange ben for
hopp» - vet jeg ikke, vet det er Amalies
oppdrett etter løvehode-hann og DV-hu.
Søndag var det på an igjen fra morgenen
av, så ingen som driver med kaninhop-

ping kan sove lenge når de er på cup.
Høyde elite ble vunnet av Solhaugens Ch
Mirakel og Ingrid Solheim 75 cm. Også i
høyde i.e. gikk to over 75 cm: Flamencos
Lyckostjärna og Amalie Skjæveland, og
Regnbågens Fairy Tale og Hanne Kjær-
land. - Takker for ei fin helg, og særlig
til dere som gjorde en flott innsats med
banebygging og annet.
Håper på gjentakelse til neste år. Hilde K.

Hovedcup,Talgjecup (vanskelig/elite)
1 Kristina Marie Salte Lura, Grenens Touch of Ease
2 Madelen Bjerkeengen, Lineas Ch Storm
3 Tonje Engen, Hompetitten's Words of a Silent Heart
4 Tonje Søfteland, Neshagens Gt Ch Xenta
5 Hanne Kjærland, Volantos Hysteria av Eikhaugen

Talgje Minicup (lett/middels)
1 Amalie Skjæveland, Grenens Touch of Grace
2 Amalie Skjæveland, Æn Guava Tå Økdalen
3 Madelen Bjerkeengen, Khaos Amazilia
4 Elise Rosland Sørensen, Liwetts Edge of Desire
5 Madelen Bjerkeengen, SnöflingansMajestyof Beach

Amalie med Grenens Touch of Grace som
vant kroket middels og Æn Guava Tå Økdalen

vinner rett middels. Kristina vant Talgjecup

For Kaizers Olav Rex og Amalie gikk det ikke
så bra akkurat her. Men det gikk bedre i

høyde, da ble det 70 cm og 3.-plass + pinne

Steingardens Sweet Little Wannabe og Hilde
Kåstad ble nr 2 i Rett Elite og fikk sert

Hovedcupen:
f.v. Madelen
Bjerkeengen,
Kristina
Marie Lura,
Tonje Engen,
Tonje Søfte-
land og
Hanne
Kjærland
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I Nordisk Kaninstandard, på side 49, finner vi en oppramsing av generelle
diskvalifiserende feil under punktet Kondisjon og Pleie - blant annet står her:
Kløvd penis og tvekjønnet (hermafroditt). Dette er noe som kan forekomme,

men sees sjeldent. I år er det kommet noen henvendelser om dette er et øken-
de problem innen Dvergvedder og Hermelin? Noen sier ja, andre sier «tja» og
noen nei. - Vi ser på dette og tar også med noe fra en artikkel i TK nr 6/2007:

Defekt hannlig kjønnsorgan
Defekt genitalia (hypospadias)
Som unge, ser en kanin med en slik de-
fekt ut som en «normalt utviklet hunn».
Ved kjønnsmoden alder viser det seg å
ikke være en hunn allikevel,men en hann
med også såkalt «split penis».
I et kull kan det vise seg at alle hannene
kan få samme defekt, eller kun én av flere
hanner. Selve utviklingen av kjønnet ser
også ut for å variere, da f.eks. en hanns
split penis i noen tilfeller ser nesten nor-
mal ut. Dermed kan det være vanskelig å
oppdage og den er faktisk «brukbar» til
å pare/avle med. Eller det kan dreie seg
om tvekjønnethet (se de to bilder under).

Defekt genetalia spekuleres det også på
hvorvidt dette kan være miljøpåvirket?
Kan ett eller annet som påvirker miljø i
livmoren, gjøre det slik at ungene får de-
fekt kjønnsorgan (genitalia)?
Defekten finnes det ikke mye forsknings-
artikler om. Videre at dette er en defekt
som opptrer meget sjeldent.
Ved søk på nettet har en kommet over
denne artikkel om split penis:

www.threelittleladiesrabbitry.com/splitpenis.php 

Årsaken til hvordan split penis nedarves
er ukjent og usikkert. I artikkelen opere-
res det med 3 teorier.
Artikkelen starter med å si at typisk for
dette, er at en tror en har en hunn ved ut-
velgelse,men når den begynner å komme
i kjønnsmoden alder, så er det faktisk blitt
en hann med defekt kjønnsorgan.

Split penis kan være et dominant gen.
Da vil det være hannen som har denne
defekten synlig, men som likevel klarer
å være paringsdyktig.
Eller det kan være hunnen som bærer de-
fekten skjult og gir den videre synlig til
sine sønner. Men her kan vel også døt-
rene arve skjult og igjen gi dette videre
til sine avkom.
Ved innkjøp av nye dyr, så vet en jo aldri
hva som ligger latent i genene.

Split penis er enkelt recessivt, og både
hannen og hunnen må bære dette for at
det slår ut.
Split penis skyldes miljøpåvirkning. Men
dette mener artikkelen er noe vagt og

Her ses en annen
type for defekt
penis, denne er
mer utviklet, men
er en såkalt Split
Penis. Bildet viser
en mørkere
«renne» på under-
siden av penis,
altså det som da
er «splitten»
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ikke forsket noe særlig på. Uansett så kan
ikke kaniner leve med dette (ubehand-
let), grunnet at urin lekker ut av kløften
og vil skape infeksjoner. Dette er hva en
fikk til svar ved henvendelse til BEWorld:
I have seen many discussions here in the
US on hypospadias (split penis), and in
fact saw a golden retriever on an Animal
Planet show that had surgery for it; they
removed his penis and gave him an ope-
ning between his back legs similar to a
female's,as he was urinating out the cleft.
There is no clear evidence on genetics of
hypospadias in rabbits; lots of thoughts,
ideas and impressions, but no scientific
articles of which I am aware.
It is thought in humans to be carried by
the doe and expressed by the buck. I
have known people to use a split p buck
(when the split wasn't so bad he couldn't
reproduce) and not have a problem with
the offsprings, to their knowledge.
I have seen it fairly frequently in jersey
woolys, and netherland dwarfs, also in
holland lops. For some reason it seems
more prevalent in the miniature and toy
breeds (understreket skrift er for å vise
at de ikke kan leve med dette dersom
splitten er stor, grunnet at urinrøret ikke
har vokst sammen og urinen lekker ut av
kløften, og kan skape urinveisinfeksjon).

En annen teori - og, som kan oppstå hos
oss mennesker er dette:
Litteratur: Sexologi - Thore Langfeldt
Der står det at noen mannlige fostre er
ufølsomme for testosteron. Dette kalles
testosteron insensitiva, som betyr at det
eksisterer immunitet/ufølsomhet for tes-
tosteron. Testosteron kreves for at det
skal utvikles penis, men i disse tilfellene
så kan det istedet bli noe ufullstendig.
Alle er fra starten av - «kvinnekjønn i ytre
kjønnsorgan». Etter hva det forstås her,

så kan dette forannevnte være knyttet til
miljøpåvirkning i livmor. Dette blir vel
igjen kun spekulasjoner . . .
En veterinær undersøkte litt gjennom
sine «kanaler», og foretok også noen søk
på nettet.Vi kan da bli adskillig beroliget
etter å ha sett gjennom de viktigste forsk-
ningsartiklene:
http://urology.ucsf.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.vri.cz/
http://content.karger.com/ 
http://www.emedicine.com/
http://www.bioone.org/
De fleste artiklene konkluderer med at
feil / blokkering / konkurrerende  stoffer
i enzymet som omdanner testosteron til
dihydrotestosteron, kan gi hypospadias.
Men ingen kan med sikkerhet si årsaken
til enzymproblemet. Ingen av artiklene
nevner noe om enkel recessiv eller domi-
nant nedarving.
En artikkel sier at dersom dette er arvelig,
er det sannsynligvis polygenetisk,hvor en
da oppfatter at nedarvingen er kontrol-
lert av i hvert fall tre ulike gener, eller
antageligvis noen flere.
Alle artiklene sier at hypospadias er med-
født, men medfødt behøver ikke å være
arvelig/ha høy arvbarhet.
En artikkel omtaler et forsøk med kaniner
der konklusjonen er at enzymfeilen gir
hypospadias hos både kanin og mennes-
ke, dvs. samme mekanismer.
Ut fra artiklene er det sannsynlig at kanin-
hypospadias er den samme som hos men-
nesker.Det som skiller seg klart ut i forsk-
ningen her,er at innen kaninavl foretar en
beslektede prøver, noe som en selvsagt
ikke kan foreta ang. det menneskelige.
Da det kan gå ca 4-6 mnd før avkom kan
ses med split penis, har f.eks. den samme
paring blitt foretatt på ny, men da var det
ingen av hannene som fikk split penis . . .
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Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for TK, inkl. klips kr   100,00
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     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.
Frakt
kom-
mer i
tillegg

638. Hermelin otter sv  1,0   0231 / 205X   95,5-95,5-95   eier: T.Steinstø/op.: Netland
639. Hermelin otter sv  0,1   224  / 01M5   95,5-95-95      eier/oppdr.: Trond Steinstø
640. Perle Ekorn   1,0    2551  /  E089     96-95,5-95,5     eier/oppdr.: Bjørn Egeland
641. Perle Ekorn   1,0    2552  /  3U75     95,5-95,5-95     eier/oppdr.: Bjørn Egeland
642. Perle Ekorn   0,1    2555  /  3U76     95,5-95-95        eier/oppdr.: Bjørn Egeland
643. Perle Ekorn   0,1    2585  /  E094     95,5-95-95        eier/oppdr.: Bjørn Egeland

Nye Champions

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

HAUST-UTSTILLING: 30. aug. - 1. sept.
i samband med Dyregod-dagane i Batnfjorden
Åpen i klassane A, B, M, D, E, K og G(1 gruppe pr utstillar)

Innmelding skal sendast (helst excel-skjema) til: Anne Lise Tvedt,
epost: annlt@online.no   innan 21.08.2013

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin + kr 10 i kl. E og G

HOPPING - Laurdag: RL, KL, KM, KV, KV, HE, LIE, og LE
Søndag: RM, RV, RE, HIE og HE

Avgift kr 20 pr klasse/pr kanin. Påmelding til Kristin Harmens Berg,
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
ALLE avgifter skal betalast til Knut Are Sundgot,
6065 Ulsteinvik, konto nr.: 3910 16 23037
Innlevering av dyr fredag 31.08. kl 18-22.
Premieutdeling søndag kl 14.00.
Kontaktar: Bjarne 95020982 (utstilling), Anne Lise 
90202219 (påmelding) og Kristin 48114973 (hopping) Møre og Romsdal KAL
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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 600,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 700,00
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,Tinghaugv. 100, 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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01. Bjarne Øygard 110 p.

02. Bjørn Egeland 103 p.

03.Tor H Gillerholtmoen 103 p.

04. Alf Gunnes 81 p.

05. Magnor Ølberg 68 p.

06. Ingrid Harmens 63 p.

07. Bjørn P Aasheim 59 p.

08. Kai Tveten 58 p.

09. Arild Gundersen 44 p.

10. Ivar Haugland 36 p.

11. Sturle Skeidsvoll 35 p.

12. Johnny Kirkebirkeland 34 p.

13. Kari Jørgenrud 24 p.

14. Anne Lise Tveten 24 p.

15. Mathias Gaaserud 24 p.

16. Bjarte Halsne 24 p.

17. Jo Kristian Bårvåg Tønessen 23 p.

18. Oddmund Veka 21 p.

19. Trond Pettersen 21 p.

20. Øystein Osland 18 p.

21. Arild Netland 15 p.

22. Leif Opsund 15 p.

23. Snorre Jacobsen 14 p.

24. Oddvar Stangeland 13 p.

25. Bente S Torland 12 p.

26. Gillerholtmoen/Jokinen 09 p.

27. Johnny Lyshaug 07 p.

28. Jan Magne Lien 07 p.

29. Kjell Randby 06 p.

30. Knut Are Sundgot 06 p.

31. Martin Bjørk Kjørbek 06 p.

32. Jarluf Lomeland 05 p.

33. Eina Anshus 05 p.

34. Espen Klepaker 05 p.

35. Kristin Berg 03 p.

36. Pia Amundsen 03 p.

37. Helene Vadum Wilmann 03 p.

38. Trond Steinstø 02 p.

39. Therese Raustein Selnes  02 p.

40. Sverre Skeidsvoll 02 p.

ÅRETS UTSTILLER 2013
Nå har vi fått med resultatene fra utstillingen
til Nord Trøndelag 8.-9. juni og til Indre Øst-
lands utstilling 14.-15. juni. På utstillingen til
Nord Trøndelag gjorde Tor Gillerholtmoen
nesten rent bord og fikk plasseringene nr 1
og nr 2 og nr 4, samt BIS. Her ble det pre-
miert i kl L og han oppnådde fantastiske 59
p, på den utstilling, noe som har ført ham
helt opp på 3.-plass. Bjørn Egeland stilte på
Nes i kl A og vant der, samtidig som han fikk
både BIS og BIM, dette ga ham 20 p, og han

ligger fortsatt på en flott 2.-plass. Bjarne
Øygard leder fortsatt, men ledelsen har
krympet (Øygard stilte ikke på noen av disse
to juni-utstillingene).
- Vi går mot en spennende høst- og vinter-
sesong. Til dere som fikk premier i kl B på
Nes og savner poeng på denne oversikten,
vil vi nevne at ingen i kl B ppnådde minste-
kravet i konkurransen, som er 94 p. Årets ut-
stiller-liste pr juni ser dermed nå slik ut . . .

Mvh. Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

Nordisk Kaninstandard kr 375
Bestill/kjøp til: Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post: ingrjoh2@online.no
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Etter et kort sykeleie fikk vi den triste be-
skjed at Meinert Helland hadde gått bort,
67 år gammel.
Meinert var en allsidig mann med et vidt
spekter av interesser. Å få satt ned alt han
var innom gjennom livet ville krevd flere
bokbind. En kort oppsummering av hans
offentlige liv er: Lærer, rektor, ordfører,
kirkeverge, samt mange andre verv innen-
for kommunale og kirkelige organisasjon-
er.Ved siden av dette var han småbruker
med sau som spesialitet, sauedommer, for-
fatter og et aktivt medlem i NKF og BOK
I kaninverden kjente vi han som en god
og hjelpsom venn. En person som aldri
sa nei til et oppdrag eller to.
Hans store interesse var genetikk og ut-
vikling av kaninraser.Han ville lage kanin-
raser som var kjent i Standarden og ikke
«i levende live», noe som var et viktig bi-
drag til mangfoldet innenfor kaninavl.Det
han spesielt fikk til med rasen Isabella vil
bli vanskelig å følge opp for andre opp-

drettere. Et kjært medlem i BOK og NKF
er gått bort og han vil bli dypt savnet.
Vi lyser fred over hans minne - og våre
tanker går til hans familie i deres sorg.

Styret i Bergen og omland KAL

Året er 2007: Meinert har et flott år med sine
Isabella, blir nr 2 på LU og vinner av LUU

Meinert Helland til minne

30. aug.-1. sept.: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

11.-13. oktober: Trøndelagen

12. oktober: Jæren&Sandnes

1.-3. nov.: LUU/NM Rakkestadhallen
arr.: Askim og Sarpsborg

16. november: Oslo og Akershus

22.-24. nov.: Haugaland

23. november: Sørlandets

29. nov.- 1. des.: Askim

6.-  8. desember: Nord-Trøndelag

2014:

10.-12. januar: Rogaland

24.-26. januar: Trøndelagen

31. jan.-2. febr: FU-Rog. arr.: Jæren

14.-16. febr.: Dansk LU, Fyn

20.-23. febr.: LU/NM Letohallen
arr.: Indre Østland

28.2.-2.3: Svensk LU, Södertälje

Utstillinger - 2013/2014:

26.-27. oktober: Avholder dommergruppen dommerkonferanse
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«Tradisjonen tro» var det klart for Indre
Østlands sommerutstilling, 14.-16. juni i
vakre omgivelser på Nes og med Mjøsa
som flott «bakgrunn». Noe av tradisjonen
ble «brutt» i år, da det ikke var Angora-
samling. Men aktiviteten var stor rundt
kaninhoppingen hvor det f.eks. i Kroket
Middels Åpen startet 44 ekvipasjer, og
Martine Sevlejordet ble vinner med Eikja-
moens Oseberg. Selvsagt så mange fram
til lørdagens grillkveld, og både den og
været var helt topp som bildene forteller
på side 28-29. - Utstillingen samlet over
130 kaniner og ble bedømt av Thormod
Saue og Bjørn Egeland. Mange av dyra bar
preg av «sommerpelser» og dermed heller
ikke topp i farge. 15 dyr ble tildelt 95p,
2 fikk 95,5p og 1 fikk 96p. - På «sosiale
medier» og i TK takkes det for ei fin helg!
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94. Fransk
Vedder: Ingeborg Elise Moen 93,5. Stor Chinchilla: Tuva
Andersen 92. Wiener: Roger Skjølås 95. Angora: Kristian
Kilde Øvergård 94,5. Satin: Kåre Tvedt 92,5. Hvit Land:
Leif Opsund 95. Belgisk Hare: Espen Klepaker 95,5.

Rhinsk Schecke: Leif Opsund 95. Sallander: Anne Lise
Tvedt 94. Alaska: Ingrid Harmens 95. Liten Tysk Vedder:
Hilde Haakenstad 91,5. Lit.Chinchilla: Hallgjerd Paulsen
92,5. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 96. Engelsk Schecke:
Hilde Haakenstad 93,5. Lit.Havana: Anne Mette Klepaker
94,5. Hollender: Gullik Klepaker 93,5. Lux: Else-Marie
Pedersen 92. Tan: Magnor Ølberg 95,5. Zobel: Tor Giller-
holtmoen 95. Dvergvedder: Kaare Midtun 95. Løvehode:
Tor Gillerholtmoen 92. Hermelin: Anne Lise Tvedt 95.
Dverghare: Hallgjerd Paulsen 95.

Resultater Klasse A:
1 Bjørn Egeland,  Rogaland,   Perle Ekorn              285,5
2 Magnor Ølberg,  Rogaland,   Tan svart                 285
3. Tor-H. Gillerholtmoen,  Indre Østland,  Zobel blå 284
4 Espen Klepaker,  Larvik og S. Belgisk Hare       283,5
5 Hallgjerd S. Paulsen, Glåmdal, Dverghare viltgr 283,5
6 Anne Lise Tvedt,  Møre og R.,  Hermelin hvit r.ø. 283,5
7 Tor-H. Gillerholtmoen, IndreØstland,  Zobel brun  283,5
8 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 283
9 Arild Netland, Rogaland,  Hermelin svart 282
10 Tor Gillerholtmoen,  IndreØstland,  Belgisk Hare  282
11 Leif Opsund, Indre Østland, Hvit Land 95
12 Leif Opsund, Indre Østland, Tan svart 95
13 Leif Opsund, Indre Østland, Rhinsk Schecke s/g  95
14 Elina Jokinen,  Indre Østland,  Dverghare zobel   95
15 Kaare Midtun,  Drammen,  Dvergvedder viltgrå   95
16 Roger Skjølås, Indre Østland,   Wiener viltgrå     95
17 Ivar Østli,  IndreØstland, Belgisk Kjempe viltgrå 281,5
18 Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, Sallander   281,5
19 Kristian Kilde Øvergård,  I.Østl.,  Rhinsk Schecke  280
20 Anne Mette Klepaker,  LarvikogS. Liten Havana   94,5
21 Kristin H. Berg,  Trøndelagen,    Hermelin viltgrå   94,5

Indre Østland: Midt-sommer-utstilling, Nes

Oline Duenger Thorsen fikk kjæle med en Dvergvedder  - og Magnor fikk 2.-plass og en klem



22 Caroline Steinbakken,  I.Østl.,  Dverghare viltgrå  94,5
23 Anne Lise Tvedt, MøreogRom. Hermelin hvit b.ø. 94,5
24 Espen Klepaker, LarvikogS. Dvergvedder viltgrå  94,5
25 Kristian Kilde Øvergård,  I.Østl.,  Angora hvit r.ø. 94,5
26 Lisa Råket Ormset, Indre Østland, Angora gulbrun 94
27 Caroline Steinbakken, I.Østl. Dvergvedder kapp. 94
28 Silje Catrine Tellefsen, GlåmdalDvergvedder viltgr  94
29 Tuva Hagberg Andersen, Sarp., Belgisk Kjempe 94
30 Gerd Hilde Mortensen, I.Østland, Hermelin russer  94
31 Else-Marie Pedersen,  Møre,    Dvergvedder viltgå  94
32 Camilla Rosvold,  Nord-Trøndelag,  Liten Havana    94
Resultater Klasse B:
1 Hallgjerd Seim Paulsen, Glåmdal, Dverghare chin 93,5
2 Hilde Haakenstad, Glåmdal, Engelsk Schecke sv  93,5
3 Ingeborg Elise Moen, Dram., Fransk Vedder chin   93,5

Resultat Klasse D - Hunn med kull:
1 Leif Opsund, Indre Østland, Hvit Land 93
Resultatliste Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 Leif Opsund, Indre Østland, Hvit Land 92,5
2 Caroline Steinbakken, I.Østland, Dvergvedder otter  92
3 Caroline Steinbakken, I.Østland, Dvergvedder svart 91
4 Elisabeth Pedersen,  Møre,   Dvergvedder brun  90
Resultater Klasse K Produkter:
1 Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag, Ullprodukter   95
2 Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag, Ullprodukter   94
Resultater KANINHOPPING:
Rett lett: 1 Madelen Bjerkeengen, Khaos Amazilia

2 Silje Tellefsen, Tellefgaards Copal
Krok lett: 1 Emilie Berge, Lykkebos Taken

2 Madelen Bjerkeengen, Khaos Amazilia
Rett Van.: 1 Silje Hustad, Utsiktens Niam

2 Madelen Bjerkeengen, Lineas Stjernestøv
Rett Elite: 1 Monica Olsby Rogne, Lineas Everything

2 Madelene Bjerkeengen, Lineas Storm
Krok van.: 1 Hege Spjelkavik, Bjerkes Insider

2 Kristin Berg, Økdalens Ohwæææ
Lengde i.e. 1 Emilie Berge, Hopetitten Magic History 170

2 Martine Sevlejordet, Eikjamoens Oseberg
Krok elite: 1 Madelen Bjerkeengen, Lineas Storm
Krok m.å.: 1 Martine Sevlejordet, Eikjamoens Oseberg

2 Aina Magnus, Lineas Stjernesludd
3 Emilie Berge, Hopetittens Magic History

Lengde elite:
1 Madelen Bjerkeengen, Lamondas Beyond Limits 230
Sommerglede lett cup:
1 Madelen Bjerkeengen, Khaos Amazilia
Sommersmil middels cup:
1 Hallgjerd Paulsen, Vestkystens Maximum  OverDrive
2 Anne Marie Aarmo, Omegas Give Me Everything
Sommervarme vanskelig cup:
1 Madelen Bjerkeengen, Lineas Stjernestøv
2 Silje Hustad, Utsiktens Niam
Sommervind elite cup:
1 Madelen Bjerkeengen, Lineas Storm
2 Monica Olsby Rogne, Lineas Everything
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE - WIENER hvit (stor)

TAN - DVERGVEDDER

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

SACHSENGOLD

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

e-post: amklepaker@hotmail.com
BELGISK HARE - HOLLENDER

LITEN HAVANA

Thor Øivind Larsen
6740 Selje    e-post: tola72@online.no 

Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596 
LITEN TYSK VEDDER - TAN

DVERGVEDDER - HERMELIN hvit rødøyd

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

THYRINGER

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

e-post: jennista@online.no
LITEN TYSK VEDDER kappetegnet

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7600 Levanger

Mobil 90 64 3876 / 40 60 79 88
BELGISK KJEMPE viltgrå -  DEILENAAR
TAN svart  -  ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
THYRINGER

SCHWARZGRANNEN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik

Tlf. 70 01 14 01 - 917 72 340
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

LITEN SØLV - HERMELIN

Fogderud Kaninoppdrett - Tlf: 980 18 737
E-post: ingeborg_em92@msn.com

http://www.fogderudkaninoppdrett.com
Fransk Vedder - Stor Sølv svart / viltgrå

Hollender - Rex - Liten Rex

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug

Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net

DVERGHARE viltgrå og russertegnet

Stein Halvor og Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: livahaug@online.no

STOR SØLV, svart

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Svein Kamfjord
Grønlundveien 12, 1400 Ski, tlf. 930 30 423

e-post: kamfjord1@gmail.com
www.kamfjordskaninbod.com

NEW ZEALAND RED - LITEN BLÅ WIENER

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

DVERGVEDDER viltgrå og kappetegnet

Økdalens Kaninoppdrett www.okdalen.com
v/ Kristin Berg og Ingrid Harmens

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER - BEVEREN - ALASKA
FUCHS - DVERGVEDDER - HERMELIN

wilhelmsens-kaninstall v/Roy Wilhelmsen
Helldalsmo, 4820 Froland. Tlf. 37 03 99 01
mob 454 53 229    e-post: rowhils@hotmail.no

www.wilhelmsens-kaninstall.com
FRANSK VEDDER - viltgrå

Øystein Osland 
Sørebø, 6966 Guddal i Fjaler 

Tlf. 416 86 449    oysteinosland@hotmail.no
Belgisk Kjempe viltgrå  -  New Zealand Red

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

SAMLEPERM FOR TK
Pris kr 100 pr perm inkl. klips
Ring Dagfinn, tlf. 33 39 62 95

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

Oppdretterannonse:
prisen er kr 435 for ett år

Tlf. 51 67 19 00, eller e-post til:
redaktor@kanin-nkf.net

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

Kjemperaser: kr 300 kr 340 kr 400 kr 450 kr 490 kr 530

Store raser og
pelsstrukturraser: kr 300 kr 330 kr 390 kr 440 kr 480 kr 500

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd
Mellomstore-,
små-, og dvergraser: kr 300 kr 310 kr 360 kr 400 kr 440 kr 480

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.

Annonsepriser for 2013:
1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900

1/3-side kr   700
1/4-side kr   550
1/8-side kr   400
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Trivelig helg på Nes for Kristian Kilde Øvergård, Aleksandra Fosse,
Monica Olsby Rogne,Tuva Hagberg Andersen og Thea Helene Hurum

«Bedømmelse» av Belgisk Kjempe (kanskje det er fremtidige dommerelever)

Foto: Hilde Haakenstad
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Tor Gillerholtmoen har kontroll på grillen
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 7. juli 2013
Totalt: 666  (S: 351 - J: 141 - F: 174)
Foreningskasserere innmelder sine med-
lemmer til e-post: sekreter@kanin-nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening   42
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, Langsrudåsen 62, 1860 Trøgstad,
mobil 908 74 911, e-post: harry.w@tele2.no
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, Sundbyv. 281, 1820 Spydeberg
mobil 934 67 108, e-post: anne.charlotte@online.no
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kjjoerg@online.no
Hopping: Annette Bråten. e-post: braaten86@hotmail.com
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hjemmeside: www.askimkaf.net

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 6
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr. / Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
mobil: 930 44 650    e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hopping:
Jorunn Egner, tlf. 924 48 477, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Emilia Haaland-Johansen, e-post: emilia-j@live.no

Bergen og omland Kaninavlslag    35
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Heidi Nygård Jebsen, e-post: heidi.jebsen@hotmail.no
Kass.: Trond Steinstø, Hellestveitv. 16, 5610 Øystese, tlf. 410 67 056
e-post: trondsteinsto@msn.com
Sekr.: Jeanne Jebsen, tlf. 950 35 263. e-post: jeanne@saniteten.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.com
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    27
Leder: Cato Smørgrav.Tlf. 986 59 635
e-post: leder@drammenkaf.com 
Nestleder: Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekretær/Kasserer: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648.
E-post: kamt@cowi.no 
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Jeanette Feindt Berg, e-post: netty_dyr@hotmail.com
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    12
Leder: Anne Venger, Skansegårdseterv. 32, 224 Austmarka 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: unnihelenholm@gmail.com       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 11
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: hildedisi@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    10
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    31
Leder: Odd Einar Svendsen, Nessa Indre, 5560 Nedstrand
Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, Hinderlivegen 11, 5550 Sveio
Mobil: 458 09 023
Kasserer: Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52773007, mobil: 95989824 e-post: tobben.froland@hotmail.no
Sekretær: Cathrine Jacobsen, Skiftestadvegen 191, 5550 Sveio
Mobil: 916 08 087
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Mobil: 928 81 013
Hjemmeside: http://www.haugakal.net   E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  50
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 978 77 208. e-post: tor.giller@hotmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    77
Leder: Arild Gundersen, tlf. 992 44 614.
e-post: arild.gundersen@lyse.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  18
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng, tlf. 3319 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98
e-post: haneholmen@hotmail.com
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     21
Leiar/Sekretær: Bjarne Øygard, tlf. 950 20 982,
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Nestleiar: Anne Lise Tvedt, tlf. 902 02 219,
e-post: annlt@online.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, tlf. 917 72 340,
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Styremedlem: Sigurd Arne Hovde, tlf. 414 70 726

Anne Karin Hustad, tlf. 473 97 795

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    60
Leder: Snorre Jacobsen. Tlf. 906 43 876. E-post: snorj@online.no
Nestleder: Per Egil Hagen. Tlf. 959 43 513.
E-post: peregilhagen@c2i.net
Kasserer: Per Kløvstad. Tlf. 412 35 553. E-post: kloevst@online.no
Sekretær: Camilla Rosvold. Tlf. 482 34 506
E-post: ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.ntkaf.no     -  Kaninhopping:

www.leksvikmosvik.com - Camilla Rosvold, tlf. 482 34 506
www.trondersprett.com    - Anne Duvsethe, tlf. 990 44 998

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      14
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. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20,
1415 Oppegård, tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146
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Rogaland Kaninalslag     40
Leder: Helge Johansen, tlf. 415 07 786. e-post: helge.johansen@dnb.no
Nestl.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
kontingent settes inn på konto: 3204 07 02406
Hopping: Hilde Krogedal, tlf. 950 50 254, e-post: hilde@kleppnett.no
Møter avholdes på «Aktivitetshuset» Statoil Forus,
den andre mandagen i måneden, kl 19 (NB: ikke mai-august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    70
Leder: Kent Rune Eriksen, Edsäm 20B, S 457 91 Tanumshede,
tlf. 916 05 757 / 417 99 787. e-post: kentruneeriksen@gmail.com
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
Sekr.: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6 A, 1718 Greåker. Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    13
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    30
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
N.leder/sekretær: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    60
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Rune Breistrand, tlf. 952 41 856
e-post: rune.breistrand@trondos.no 
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf. 482 47 310 / 926 10 307
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    34
Leder: Siw Hauge, tlf: 478 28 707, e-post: fe-der-inn@hotmail.com
Nestleder: Anna Katrine Husted, tlf: 413 73 216
e-post: anna_katrine@live.dk
Sekretær:
Kasserer: Mona Sevlejordet, tlf: 958 39 136
e-post: ingermonasevlejordet@gmail.co
Hoppeleder: Pia Amundsen, tlf: 900 70 967
e-post: pia_amu@hotmail.com

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora      2
Leder / kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
Nestleder: Venche Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52 77 30 07
Sekretær: Jonette S. Myrbostad, Bringebærv. 10, 7600 Levanger,
tlf. 40 60 79 88. e-post: jonettes@hotmail.com
Kontingent, medlemmer innen NKF: kr 200   kontonr: 0530 0295691
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Anne Bjerkeli Nguyen, tlf. 990 21 565    e-post: annebjng@online.no
Kontingent kr 100,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Elina Jokinen, mobil 476 58 021
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Nestleder: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: marianne.wernersen@powermail.no
Sekretær: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer:Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Styrem.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com

Jarluf Lomeland, tlf. 473 190 31. e-post: lomeland@c2i.net
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder:Tonje Søfteland, Kalamyrv. 43, 4310 Hommersåk,
tlf. 926 62 791 e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Camilla Venger, tlf. 482 73 582,
e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Aina Magnus, tlf. 452 75 045,
e-post: sekretar@kaninhopping.no
Kasserer: Hege Spjelkavik, tlf. 942 78 077,
e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor. Tlf: 416 77 550
e-post: torgeir@hallingstorv.no
Nestl.: Roy Wilhelmsen.Tlf. 45453229 e-post: rowhils@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. Berg. Tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf: 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 200  settes inn på konto: 3250 26 57452

1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550

1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435

Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

Blad nr 5/2013: aug/sept, ut ca uke 35
-  manusfrist er 12. august

Blad nr 6/2013: oktober, ut ca uke 43
-  manusfrist er 20. sept.

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Flytte? Husk å meld adresse-endring til: sekreter@kanin-nkf.net
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Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Bildet over:
Amalie
Skjæveland
med
Zincerellas
Clover
Royal, som
22. juni satt
ny norsk
rekord i
lengde med
2 meter og
70 cm!
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