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BiS på FU-2014 i Rogaland: Perle Ekorn hu 9 mnd, som fikk 96p
(38-9,5-9,5) til Svein Erik Tønnesen - og ble FU-vinner med 288p.

Foto: Bjørn E.

Årets Utstiller 2013, Tor Gillerholtmoen, har startet 2014 på beste
vis med å ta «rent bord» på Singsås. Kristin Berg nr 3 og fikk BiM.
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KANINAVL
Godt Nytt År!
Vi er kommet et godt stykke inn i februar
når dette TK ligger i postkassen og årets
første TK byr på 48 sider og med litt av
hvert av varierende stoff. Her må det
rettes en stor takk til Geir Nordvik som
blant annet har bidratt med tekst og bil-
der fra utstilling i Holland.
Og i årets første måned har det som van-
lig blitt arrangert en del kaninutstillinger
og hoppekonkurranser hver helg, noe
som også preger denne TK-utgaven.
Nå er det ikke lenge til LU/NM-14, den
er faktisk snart i gang, hvor Letohallen
blir arena for ca 1300 kaniner, både ut-
stillings- og hoppekaniner. - Vi håper alle
på en trivelig helg, 20.-23. februar.

- Ved siste LUU/NM i Rakkestad, fikk vi
dessverre besøk av såkalte «dyrevernere»
og filmet utstillingskaninene og hoppe-
kaninene med sine førere, og la dette ut
på et nettsted med å sette fokus på vårt
arrangement i negativ retning.
Dette medfører at vi ikke kan tillate noen
som filmer på våre arrangementer, dette
må i så tilfelle avtales med arrangør.
Vi må derfor alle ha i våre tanker at vi må
presentere vår hobby på en fin og god
måte. Alle utstillere og hoppere må for-
holde seg til regler som gjelder. Det er
også noen uskrevne regler, det dreier seg
om noe som kalles «baksnakking». Flere
sier det er noen som snakker nedsetten-
de om andres kaniner både ovenfor dom-
mere og andre utstillere og hoppere. Slik

kan vi ikke ha det, og enhver må ta seg
selv i nakken å skjerpe seg. Når bedøm-
melse av kaninene foregår og når det er
hoppekonkurranse, så holder vi oss på
den plass vi skal være og ikke «svinser
rundt» på steder vi ikke skal oppholde
oss. Burdører skal kun åpnes av eier av
kaninen, noe som vil si; ingen andre skal
ta seg til rette med å dra andres kaniner
inn og ut av bura. Alle vet at paring av
kaniner skal foregå hjemme, og skal ikke
i det hele tatt foregå inne på et arrange-
ment! Vi må forholde oss til noe som
arrangør setter opp, f.eks. når tid vi kan
begynne å pakke ned dyra og at vi da
tømmer vannkoppene i den bøtta som
arrangøren har satt fram.
Hvis det er noen som har for lite å gjøre
under et slikt langhelgsarrangement, så ta
kontakt med utstillingsledelsen eller NKF
- der er nok av oppgaver å være med på! 

Arvelighet og sportsavl
Vår fargelæreserie leses av dem som er
litt over middels kanin-interessert. Vi har
en god venn i Sverige som er det, og han
har sendt inn en bemerkning:
- «På sidan 5 i decembernumret står föl-
jande: Således kan en få et kull med ung-
er, hvor alle er Zobel i den lyse variant,
ved å pare en mörk Zobel med en Russer
eller med en albino, hvit kanin med röda
ögon - som har enfärgsanlag (det
sista saknas)  -  Med hälsning Zoo-Erik.

- ønsker alle lykke til i det nye året!

Tidsskrift for Kaninavl - 1-2014
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Norges Kaninavlsforbund er medlemsor-
ganisasjon i Studieforbundet Natur og
Miljø. Det betyr at lokalforeningene når
som helst kan avholde kurs og få 100
kroner pr. undervisningstime i direkte
støtte. Men i tillegg til dette så deler også
Studieforbundet Natur og Miljø ut reise-
stipend for kurslærere/studielærere. Jeg
søkte om 5000 kroner i reisestipend for
å kunne reise utenlands og studere farger
og tegninger på kaniner som ikke finnes
i Norge. - Jeg ble tildelt 3000 kroner.
Reisen gikk til utstillingen Noordshow i
Zuidlaren i Nederland – og her er noen
bilder og en rapport om hva jeg fikk se.

Noordshow
er en utstilling for kaniner, marsvin, høns,
fasaner, duer og vannfugler (gjess/ender).
Dyrene var plassert i 3 haller og kaninene
hadde en stor hall sammen med marsvin
(som det ikke var så mange av).Til sam-
men var det stilt ut ca 3000 kaniner og
alle burene sto i en høyde.Burene er ikke
pyntet med grønt slik som vi gjerne gjør
her i Norge. Men her var flere flotte plan-
te-/blomster-sammenstillinger (dette er
tross alt blomsterlandet Nederland) og
også fine volierer og andedammer med
fugler. Egen junior-utstilling var det, hvor
alle juniorer stilte ut sammen; høns, duer
og kaniner i en utstillingshall.
Noordshow er også en salgsmesse for
alle typer utstyr til dyr og det er en lang
rekke infostander for forbund og spesial-
klubber – mange av disse var forseggjorte
og hadde masse informasjon.

Belgisk Kjempe
var å se i mange varianter

– her en i viltrød farge

Bourgogne
er mye lysere,
i fargen enn hva
vi er vant med,
her var de gulere
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Kaninene - mange raser og varianter
Siden jeg er kanindommer, er interessen
stor for å studere kvaliteten innen rasene.
Jeg brukte derfor nokså mye tid på å se
på de forskjellige rasene for å danne meg
et bilde av kvaliteten i forhold til Nordisk
Standard. Jeg fikk ikke lov til å ta dyrene
ut av burene, men jeg stakk hendene inn
i burene for å danne meg et inntrykk.

Jeg startet med Dvergvedder, siden jeg
har Dvergvedder selv. Men jeg må rett og
slett si jeg ble skuffet. Her var en god del
Dvergvedder som var utstilt, men de aller
fleste var markerte i krysset, hadde svak
farge (noen i madagaskarfarge hadde om-
trent ikke noe slør) og ørene var korte og
plassert feil slik at de sto i A-form. Men
Dvergvedder var vel også den rase som

var svakest (merkelig nok, for rasen er jo
hollandsk). Innen Belgisk Kjempe og Tysk
Kjempeschecke (begge i mange farger)
var det mange svært gode dyr. Særlig var
alle Kjempescheckene et imponerende
syn - store og kraftige dyr med lange og
store ører og noen med en fantastisk
tegning. Avgrensingen av øretegningen
så nesten uekte ut på noen av dem - så
gode var tegningene.

Jeg må også nevne Deilenaar (jeg har jo
selv avlet Deilenaar tidligere). Deilenaar
er en Nederlandsk rase og den ser nokså
forskjellig ut fra de vi har i Norge. For det
første er de noe større/tyngre. I tillegg
har de lengre pels – noe som gjør at de
ser enda større ut. Den lange pelsen gjør
imidlertid at de får en alldeles praktfull
sjattering – og sjatteringen dekker hele
kaninen. Mellomfargen på dem var imid-
lertid ikke noe å skryte av – jeg sjekket
mellomfargen på alle sammen og bare en
av dem fikk “godkjent” – resten hadde en
blass og noe grå mellomfarge med dårlig
avgrensing.Tanfargen på buken var heller
ikke spesielt bra – det er kraftigere tanfar-
ge på buken hos de norske.Blå bunnfarge

New Zealand Red:
flere som hadde
god og dyp farge

Hermelin i rød
fargevariant

Deilenaar - lang pels og kraftig sjattering
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på buken er en diskvalifiserende feil på
Deilenaar i Nederland, mens i Norge er
blå bunnfargen idealet.
Her var også noen raser som jeg ikke har
sett før, bl.a. Beige (som er godkjent i
Nordisk Standard) og Hulstlander (som
ikke er godkjent). Hulstlander er en liten
rase, en hvit kanin med blå øyne, så den

minner veldig mye om Liten Wiener hvit
(som er godkjent i Nordisk Standard).
Trivelig var det også å se Beveren blå –
selv om det bare var 2 utstilt av den – og
Beveren begynner jo å bli meget sjelden
hos oss i norden.
Gouwenaar er en rase som er godkjent i
Nordisk Standard, men finnes for tiden

Over: Beste Rex i dalmatinertegning

T.h.: Hôtot - trivelig bekjentskap, livlige
tamme dyr som virkelig sjarmerte meg

Dvergschecke – denne hadde veldig
god hodetegning med flott avgrensing

av øretegningen 

Liten Sølv svart lys
variant - de fleste
var skjoldet og
ujevne - dette var
nok den beste når
det gjaldt farge
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ikke i Norge. Gouwenaar har en lys, nes-
ten pastellfarget gråblå farge. Det spesiel-
le med denne er at bunnfargen er betyde-
lig mørkere enn dekkfargen – noe som
ikke er vanlig hos ensfargede dyr. Fargen
er ikke så all verden spennende å se på
kanskje, men det hadde jo vært kjekt om
noen startet med dem her i Norge.

Hôtot var også utstilt, og noen av disse
var av bra kvalitet – både kropp og pels
var bra på noen av dem. I tillegg var de
veldig livlige og kontaktsøkende – en vir-
kelig trivelig rase!
Jeg må også nevne en Rex dalmatiner
med veldig god tegning – pene runde
flekker, dyp svart tegningsfarge og ikke
minst en god øretegning (dalmatiner har
det jo med ofte å få nesten helt svarte
ører).

Kaniner med tysk schecketegning fantes
i mange størrelser. Tysk Kjempeschecke
er nevnt, og det var utstilt mange Liten
Tysk Schecke og de fleste hadde fine teg-
ninger. I Dvergschecke, hvor det var en

fin svart som hadde veldig bra hodeteg-
ning  –  men ellers var det litt “ymse”.

Innen Hermelin var det også dyr i tysk
schecketegning, men de aller fleste var
dårlig tegnet. Jeg stusset veldig på hvor-
for de ikke ble diskvalifisert. Noen hadde
kinnflekk som hang sammen med øyen-
ringen, noen hadde kun én sideflekk på
hver side, noen hadde sterkt sammen-
vokste sideflekker og tegningen i ørero-
ten  var  «ren katastrofe» på de aller fleste.

Men, Raimond Kamps, som er leder i
Dvergkaninklubben i Nederland, lot meg
se i en Nederlandsk Standard og schecke-
tegningen var beskrevet «mye mindre
strengt» under Hermelin, enn under de
andre rasene. Jeg fikk vite at grunnen til
dette er at schecketegningen er så ny
på Hermelin – så dersom det skal være
mulig å stille ut noen, uten å bli diskvali-
fisert for tegningsfeil, så kan man ikke
stille så strenge krav. Så er tanken at man
skal skjerpe kravene litt om noen år, når
tegningskvaliteten har bedret seg.

T.v.: Hermelin i siamesertegning brun

Under: Havana er i Europa en mellom-
stor rase med vektskala som Alaska og
det er vel kun i norden vi «henger igjen»

med å ha Stor og Liten Havana



Kaninfarger
Hva så med det jeg dro nedover for å se
på – nemlig farger.
Jo – jeg brukte mye tid på en del av de
kaninene som jeg på forhånd hadde i tan-
kene om å ta mer i nærmere øyensyn –
spesielt rasene Satin, som var å se i flere
farger. Rex også, som var i mange farger
og tegninger, Beige, Lux og Gouwenaar,
som er sjeldne i Norge eller mangler helt.
Men i tillegg brukte jeg også tid på en del
farger som vi har i Norge, men som er
annerledes i Nederland.
Den viltrøde farge til Deilenaar er nevnt,
men også Chinchilla har noe av det sam-
me – en lengre pels som gir veldig flott
sjattering – men mellomfargen var av
varierende kvalitet.
Bourgogne har en helt annen farge, da
den er lys gul med helt hvit buk. Gul-
fargen er uten rødoransje toner og dekk-

fargen er nokså grunn og den hvite bunn-
fargen skinner igjennom på noen av dem.
Havana er også annerledes enn dem vi
ser i Norge. I Europa er det en mellom-
stor rase med vekt rundt 3,5 kg. Når det
gjelder farge, er den mørkere - en «rikere»
farge, og minnet meg om de Havana jeg
husker fra Trondhjem på 1980-tallet.
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Dvergsatin kappetegnet
rød - flott og blank farge

Satyr Tragopan
– virkelig en

flott fasan
– så fikk den
da også 96 p

Orpington, gull svartrandet. Hallen med
hønsene var et fyrverkeri i farger, men
også et lurveleven uten like. Når hundre-
vis av haner hyler i kor, høres det godt ...
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Fugler
Det er imidlertid også ganske mye annet
å se på når man er på Noordshow . . .
Jeg må innrømme at de store hønseras-
ene og flere av fasanene imponerte meg.
Dette var litt av et syn! Særlig var det
noen Tragopaner,Gullfasaner og Diamant-
fasaner som var utrolig flotte, men også
mange av hanene var et imponerende
skue.

Litt om selve bedømmelsen
På Noordshow ble rasene Hermelin og
Dverghare bedømt etter den Europeiske
Standarden.
Selv om standardbeskrivelsene er nokså
like i Nordisk og Europeisk Standard, så

er det stor forskjell under selve bedøm-
melsen. - Jeg fikk være «litt dommerelev»
sammen med Johannes Jipping og dømte
da innen Hermelin 5-6 dyr i forskjellige
farger etter Europeisk Standard.
Kroppsform,hode,ører, labber og presen-
tasjon dømmes nokså likt som hos oss,
men bedømmelsen av pelsen er svært for-
skjellig.Vi ønsker en pels med godt slag,
men det er mindre viktig etter Europeisk
bedømmelse. Litt felling er heller ikke
feil. Derimot er pelsens tetthet og lengde
mye viktigere enn hos oss.
Fargen bedømmes også veldig forskjellig.
Glans er viktig hos oss, men var ikke så
viktig under denne europeiske bedøm-
melsen. Fellingsroser og uferdig pels er

Alle Angora gikk på praktiske nettingbunner, slik at ulla ikke skal bli full av halm og
flis. De holder seg da mye renere, som er et problem når de står i halm i et utstillings-
bur over flere dager. -  Våre Angora-utstillere ønsker også å få benytte slike bunner.



heller ikke fargefeil. Hos viltfargede så
vektlegges bunnfargen mer enn hos oss
på bekostning av mellomfargen. Blant
annet var det en Hermelin viltblå, som
var helt uten mellomfarge, men som fikk
14,5 poeng i mellom/bunnfarge (skalaen
er 15 poeng). I Norge ville vi nok ha gitt
den 0 poeng for manglende mellomfarge.
I tillegg så trekkes det mindre for de feil
som kaninen har. Litt overforenklet kan
man si at totalsummen blir 1-1,5 poeng
høyere enn man ville gjort etter den nor-
diske måten å trekke poeng på.

Stander til spesialklubbene
I hallene sto det mange informative stan-
de (se bildet under). Dette var praktiske
sammenleggbare stander bygget i tre og
kryssfinér - og disse tok veldig liten plass
når de var pakket sammen.Standene had-
de typisk brosjyrer, bilder, vandrepokaler
og annet. Slike stander kan jo også lokal-
foreninger enkelt lage for en billig penge.
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Hollender med svart/gul japanertegning
– veldig variabel tegning på disse

– men denne var flott

Her har vi standen til spesialklubben for
Hollender og Hôtot

Noen marsvin var også utstilt. Dette var
en Tsjekkisk Teddy. Fargen het viltsølv,

men minnet mer om chinchillafarge
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Stallbesøk hos Johannes Jipping
Jeg fikk også besøkt stallen til Johannes
Jipping. Han har Hermelin i forskjellige
farger – og disse dyrene var av god kvali-
tet, selv om noen av pelsene var litt bløte
etter norske forhold. Stallen var bygget

opp i en stor og lys dobbelgarasje (kanin-
folk har det med å parkere bilen ute…)
med bur langs to vegger og binger til avls-
huene ute på gulvet (se bilde siste side).
Vi fikk sett på mange dyr og drukket litt
kaffe. - En trivelig kveld.

Kaninoppdrettere på tur – og her har vi
fra venstre Arild Netland, Bengt Larsen
og Jarluf Lomeland. Disse karene kon-

sentrerte seg selvsagt om Hermelin

Til høyre: En av avlsbingene til Jipping

På «garasje-stallbesøk» hos Johannes Jipping. Han er i Holland en meget kjent
dommer og Hermelin-oppdretter (kommer til norsk LU for å dømme etter Europa-

standarden. Fra venstre: Heidi Karonen, meg, Sussi Virjolainen og Johannes Jipping
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Dommerne diskuterer sammen
Rune B. mener å ha lagt merke til at dom-
merne prater mye mere sammen på små
utstillinger, enn på LU og LUU:
Ingen av dommerne kjenner seg igjen i
dette – da vi mener vi prater like mye
med «sidedommer» på en LU/LUU, som
på andre mindre lokale utstillinger. Men,
det er klart vi ikke kan snakke med alle
på LU og LUU. På en liten utstilling med
3 dommere så snakker alle med alle og
alle dommere diskuterer sammen når det
er noe.Men på LU/LUU med 20 dommere

er det naturlig det ikke blir helt på sam-
me måte. Dermed ligger det i sakens na-
tur at ikke en hel «hær» med dommere
skal snakke sammen hver gang ett eller
annet diskusjonstema dukker opp på et
dommerbord. På LU blir det derfor mer
slik at man snakker med de dommerne
man har med seg i sin egen gruppe eller
som står “rundt” der man selv står, uten
at vi synes dette er noe problem.
Vi er selvsagt enige om å være åpne og
imøtekomne mot utenlandske dommere
som kommer til LU/LUU og som ikke

Kanindommer - og bedømmelser
I Tidsskrift nr 3, 2013, på side 24, har Rune Breistrand inne et leserbrev.

Her tas det opp noen tanker rundt bedømmelser (særlig rettet mot LU/LUU)
og det stilles noen spørsmål. Dommergruppen mener det er veldig bra

at utstillere engasjerer seg. Når det stilles spørsmål og det kommer nye idéer
så skal selvsagt disse vurderes opp mot dagens bedømmelsesystem.

Som referat viser i TK 7/13, hadde Dommergruppen konferanse på Momarken
26.-27. oktober. Her ble diskutert det åpne leserbrev og vi fikk en god diskusjon

i plenum, hvor dommerne gikk inn på og tok for seg ulike momenter i brevet

Dommerne snakker sammen
på LU-2012 i Trondheim

Fra venstre har vi danske Benny Garly, Kjell Helge Jåtun og Svein Clausen
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kjenner oss norske dommere så godt. Nå
er det nå en gang slik at det er lettere
å snakke med folk man kjenner godt fra
før – og vi dommere må selvsagt passe på
å inkludere nye utenlandske dommere
som kommer til Norge.

Poengtildelingen og sluttsummen
Mang en utstiller har engasjert seg i dis-
kusjonen «om 94,5p», etter at halve po-
eng og «to stempel» ble innført i 1999.
Så sier Rune han har hørt snakk om at
dommere har gitt 94,5p for å slippe og
vente på overdommer eller gruppedom-
mer på LU/LUU - det er en alvorlig sak.
Vi tok selvsagt da også det opp til disku-
sjon på dommerkonferansen, og dette er
selvsagt fullstendig uakseptabelt av en
dommer å gi 94,5p fordi man ikke kan
vente. Noe venting kan forekomme på
LU/LUU, men som regel er det snakk om
bare noen få minutter, og ingen hadde
problem med dette. Vi mener, håper og

tror derfor at det nevnte ikke har skjedd.
Kanindømming dreier seg ikke om å bli
først ferdig. Må vi dommere vente, så får
en heller ta seg en kopp kaffe, eller en
kan faktisk starte med å bedømme neste
kanin, og la kaninen som ikke er ferdig-
bedømt settes tilbake i bærekassen.
Eller, som nevnt, rett og slett bare vente
noen minutter – så går faktisk den tiden
ganske så fort. Dette er vi dommere vant
med og klar over.

Hvordan en kanin skal tildeles 95p, eller
mer, er selvsagt da neste diskusjon og det
foreslås i leserbrevet at en dommer som
ønsker å gi 95p kan gå til en hvilken som
helst annen dommer og disse blir enige
om 95p. Dagens system med overdom-
mer og gruppedommere, er beskrevet i
Standarden på side 18. Det er ikke tilfel-
dig at reglene i Standarden er som de er.
Dommergruppen finner ikke noen gode
argumenter for å endre på praksisen slik

Fra v.: Gullik Klepaker,Thormod Saue,Tor Gillerholtmoen og Svein Clausen

LU-2009
Vigrestadhallen
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som den fungerer i dag, med en over-
dommer og 3-4 gruppedommere.
Systemet er nemlig laget slik som det
er, for å få til en mest mulig jevn og en-
hetlig bedømmelse på utstillingen. Vi er
redd det «nye forslag» ubevisst kan føre
til at 2-3 dommere lager sin «egen uoffisi-
elle gruppe» der de setter sin «egen linje».
En kanin som kanskje skulle hatt 95,5p
blir da muligens «bare» vurdert til 95p, i
denne «uoffisielle gruppen».

Har vi et «ventetidsproblem»?
Noe av bakgrunnen for leserinnlegget var
“ventetidsproblemet” - og et forslag om
at gruppedommerne skulle «falle bort» på
en måte. Som vi har besvart i avsnittet
foran, så mener vi dette ikke er noe pro-
blem i praksis. Imidlertid vil vi alltid være
imøtekommende også . . .
På LUU-2013 i november i Rakkestad ble
det der brukt en overdommer som vanlig
(ikke tildelt dyr), men i tillegg var det en
«ekstra-dommer» (som var tildelt noen
få dyr) og som da skulle være med å vur-

dere dyr med tanke på spørsmål om 95p
og eventuelt høyere. Disse to dommerne
hadde da et tett samarbeid og de dannet
dermed en «felles linje».
Om dette var med på å korte ned på den
såkalte «ventetiden»? - skal vi evaluere i
ettertid og se hvordan det fungerte.
Men, dersom det kommer mange gode
dyr opp rundt på bordene samtidig, så
vil en nok uansett alltid få noen disku-
sjoner - og dermed «litt ventetid». Eller
det kan være dyr med feil som da selvsagt
også kan skape en diskusjon.

Europastandarden - og bedømmelse
Under LU i Tønsberg bedømte den neder-
landske dommer, Piet van Lune, norske
kaniner etter Europastandarden. I leser-
brevet, sies det: van Lune brukte dobbelt
så lang tid på å bedømmer hvert enkelt
dyr. Ja, han brukte nok noe lenger tid på
hvert dyr enn de nordiske dommerne.
Dette er ikke unaturlig. Van Lune dømte
etter en annen standard og etter en an-
nen «skikk». Selv om beskrivelsen av en

LU-13 i Tønsberg: Piet van Lune bedømte 80 kaniner på én dag etter Europa-
standarden (altså ca samme antall som en norsk dommer har på én dag)
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rase kan være nesten lik i to forskjellige
standarder, så vil nok bedømmelsen og
poengsummen kanskje være forskjellig.
Måten det dømmes på (og tenkes på) er
langt fra lik, og alle bedømmelseskalaer i
Europa-standarden er annerledes.
Akkurat dette tema ble tatt opp på Ung-
domskonferansen på LU i Tønsberg, der
Piet van Lune og Svein Clausengikk igjen-
nom noen kaniner sammen.
Men, ser vi i TK 2/13 på side 25, er det
kun sluttsummen til Dvergvedder som
«spriker». Når norske dommere diskute-
rer bedømmelse med utenlandske dom-
mere blir vi ofte «slått av» hvordan for-
skjellene faktisk kan være. Hvis nordiske
dommere skulle ha dømt etter Europa-
standarden og med den «skikk» som der
eksisterer for slik bedømmelse, så ville
nok også vi tittet mer nøye etter små
flekker med skitt på klør, målt ørene nøy-
aktig på alle kaniner osv. – ting som ikke
vektlegges på samme måte i Norden.

Hvordan anke en bedømmelse? 
Det spørres også om hvordan en utstiller
kan anke en avgjørelse. Det finnes mulig-
heter for å klage og reglene er beskrevet
i Standarden på side 18. Slik reglene er
beskrevet i Standarden må det være be-
gått en «klar feil» dersom kaninen skal
vurderes på ny. Det er altså ikke mulig
å be om en ny bedømmelse fordi man
er uenig i en dommers vurdering.
Klagen må fremsettes på bedømmelses-
dagen og mens dommer og overdommer
fremdeles er til stede.

Bedømmelser lokalt - og på LU/LUU
Det menes også det er prosentvis «store
avvik» i hvor mange dyr som får 95p og
95,5p på en lokalutstilling i forhold til
en LU/LUU. Det har også tidligere vært
diskusjon om akkurat dette, på utstilling-
er, medlemsmøter og på sosiale medier.
Der har det blitt «synset» om poengtilde-
linger og bedømmelser - og - hvor en har
«konkludert med» at det gis høyere po-
engsummer på LU/LUU enn ellers, mens
andre igjen har en annen oppfatning. Vi
tror dette i stor grad kommer av enkelt-
hendelser som utstillere har opplevd.

Se statistikk side 17 . . .
Som forsøk med å «luke vekk synsingen»
om dette, har dommergruppen tatt ut
statistikk fra stamboken som viser hvor-
dan det faktisk er. Poengfordelingene er
beregnet ut fra alle norske bedømmelser
de siste 10 årene (med kun få unntak).
Statistikken viser poengfordelinger for:
Registreringsbedømmelser = svart stolpe
Vanlig utstillinger = grå stolpe
LU/LUU = lys grå stolpe
I det store og hele er fordelingene veldig
like, bortsett fra registreringsbedømmel-
ser som avviker noe.Dette er som forven-
tet siden registreringsbedømmelser gjer-

Piet van Lune brukte kanskje noe
lenger tid på å bedømme kaninene?

- medførte dette til at kaninene da fikk
en mer korrekt bedømmelse . . . eller?
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ne gjøres tidlig i sesongen før kaninene
er «ferdige».
Videre kan vi se det er litt forskjell i de
andre søylene i diagrammet også – det er
f.eks. %-vis noen færre 95-ere og 95,5-ere
på LU/LUU enn på lokalutstillinger.
Som vi kan se, er det ca 15% av dyrene
som får 95p på vanlige utstillinger, mens
det er ca 12% som får det på LU. Dette
er ikke noen stor forskjell, og faktisk er
det som vi skulle forvente. Det er ikke
unormalt at dyrene begynner å bli i noe
dårlig utstillingsform mot LU. Mange dyr
klarer «beholde formen» helt til LU, men
februar er en tid da dyrene stunder mot
vårens pels-skifte. Det er altså ikke slik at
det er %-vis store avvik – poengfordeling-
ene viser seg å være nokså like! De for-
skjellene som vi ser er ikke så unaturlige
når man tenker på dyrenes utstillings-
form igjennom hele sesongen. En del for-
skjell er det også på utstillerne på lokale
utstillinger og på LU/LUU. På LU/LUU er
det forholdsvis flere «store erfarne gode»
oppdrettere/utstillere, enn på lokale ut-
stillinger (som i mange tilfeller har for-
holdsvis flere juniorutstillere). Dette kan
muligens forklare noe av forskjellen som
vi ser i fordelingene fra 92p og lavere.
På dommerkonferansen ble dette disku-

tert og det var ikke noen dommere som
mente de dømte annerledes på LU/LUU
enn ellers på lokale utstillinger.
Så lenge det er mennesker som dømmer
kaniner så vil det gjøres «feil». Det er der-
for ikke til å unngå at en kanin kan få for
høy eller for lav poengsum av og til, i for-
hold til hva den egentlig «skulle ha fått».
Det er også slik at kaniner dømmes «der
og da». Kaninen får sin tid på dommerens
bord og det er inntrykket som danner seg
på den tiden, som er utslagsgivende.
Om kaninen var kjempefin i forrige uke
eller alltid presenterer seg flott hjemme
i stallen når eieren håndterer den selv,
betyr dessverre ikke så mye «der og da».
En utstiller må gjerne ta kontakt med oss
dommere for gjennomgang, eller spørre
om noe en er usikker på, men det må
være etter bedømmelsen er ferdig.
Har vi tid så svarer vi gjerne på spørsmål
(men en må kanskje forberede seg på at
en ikke nødvendigvis kommer til «å like»
svaret). Selv om du ikke blir enig med
dommeren - så får du i hvert fall høre
hvordan dommeren har tenkt og hvordan
dommeren har vurdert kaninen.
Til slutt vil vi gjenta at vi synes det er flott
at utstillerne engasjerer seg i spørsmål
om dømming.Hilsen styret i Dommergruppen

Om vi har dommerkonferanse hver måned, vil nok diskusjonen være der
fortsatt  . . . - om en kanin skal ha 94,5 eller 95 eller 95,5 eller 94 eller 96 . . .

LU-2013
Tønsberg
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Arvelighet og sportsavl
Denne serie om arv og gener, startet i TK nr 4/2012, her er artikkel nr syv:

De gule og de jerngrå
- Vi ble i forrige TK ferdig med omtalen av
mutasjonene innenfor: a - albino, russer,
chinchilla og zobel. Nå skal vi se på mu-
tasjonene under B -  der er 3:

b gul
Be jerngrå
bj japaner

Anlegget b - bevirker at kun de gule ny-
anser blir tilbake i pelsen. Og, når de øv-
rige anlegg er uforandret, får vi altså en
kanin med fargeformelen AbCDG - som
er en gul kanin, viltfarget. Hvis vi tenker
oss en Liten Sølv gul, men uten de hvite
«sølvspisser», så har vi fargen.

Bourgogne har likeledes anleggene for
gul viltfarge, men de er her kombinert
med et antall såkalte gulforsterkningsan-
legg,som da gjør den gule fargen varmere
og mer over i det rødlige. Men dette skal
vi komme tilbake til i en annen artikkel.
Kombineres b med ensfargefaktoren g -
skulle vi få en ensfarget gul kanin, men
det får vi ikke. En kanin med anleggene
AbCDg blir rødbrun, eller madagaskar-
farget som vi kjenner fra Thyringer.

«Det er slik som de fleste har sett på det».
Men innen oppdrett av Hermelin har det
fremkommet Lutino, og flere mener da at
der er to b mutasjoner, én som gir mada-
gaskarfarge og én som gir ensfarget gul
kanin.
Anlegget b - bevirker altså at de blå og
svarte pigmenter forsvinner. I forrige TK
kunne dere lese om chinchilla-anlegget,
som bevirker at de gule og brune toner

«faller bort». Hva skjer så, hvis disse to an-
legg kombineres i det samme dyr? Det
som da skal skje, er at det ikke blir noen
farge tilbake i pelsen, kaninen blir hvit,
men de brune øyne bevares.
En av de største eksperter på arvelighets-
området hos kaniner for vel 70 år siden,
Fr. Harris, viste dette på en utstilling i
Lyngby i 1943.
Harris hadde da paret Bourgogne med
Chinchilla, og hvor ungene da ble viltgrå.
Ved innbyrdes paring av disse, skjedde
den sedvanlige utspalting, og blant ung-
ene i andre generasjon; her forekom det
dyr med dobbelt anlegg for såvel chin-

chilla achi  som for gult g - og disse var
hvite med brune øyne.

Som det tidligere flere ganger har blitt
omtalt her, er de fleste mutasjoner vik-
ende overfor det opprinnelige anlegg.
Anlegget for fargen jerngrå, er én av de
få unntagelser. Dette fremgår også av

betegnelsen i jerngrås fargeformel; Be -
altså en stor B

Jerngrå-anlegget sies å ha oppstått blant
Belgisk Kjempe. Det skal ha skjedd i ca
1890 hos oppdrettere i Belgia.
Men, det gjør seg imidlertid det forhold
gjeldende, at en kanin kun blir jerngrå,
hvis den har mottatt anlegget for jerngrå
fra den ene av foreldrene, og det opprin-
nelige anlegg hos de viltgrå dyr B fra den
andre, altså BeB

- Har en kanin mottatt anlegget Be fra
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begge foreldre, kan den bli svart, men
den blir ikke så intens svart som vi ser
på en Alaska. I større eller mindre grad
er denne svarte farge «isprengt» fremmed-
fargede pelshår. Vi betegner denne farge
eller anlegg for viltsvart, og det har altså
intet til felles med det anlegg som gir
Alaska dens svarte farge.
Hvis vi parer en Alaska med en viltsvart
kanin, skal det ikke komme noen svarte
kaniner ut av den kombinasjonen, men
alle ungene skal da bli jerngrå kaniner.

Det er klart, at en farge, som har to for-

skjellige anlegg som forutsetning, BeB
ikke lar seg renavle. Pares to kaniner med
disse anlegg sammen, blir det de sedvan-
lige 4 kombinasjonsmuligheter, nemlig:

BeBe     BeB BBe     BB
Den første kombinasjon gir viltsvart, de
to neste jerngrå og den siste blir en vilt-
grå kanin.
Vi kan deretter oppstille følgende skjema
for sammenparinger av kaniner i disse 3
farger; - viltgrå, jerngrå og viltsvart:

viltgrå x viltgrå = alle blir viltgrå

viltgrå x jerngrå = ca halvparten viltgrå
ca halvparten jerngrå

viltgrå x viltsvart = alle blir jerngrå

jerngrå x jerngrå = ca halvparten jerngrå
+ noen viltgrå og viltsvart

jerngrå x viltsvart = ca halvparten jerngrå
ca halvparten viltsvart

viltsvart x viltsvart = alle blir viltsvart

Denne oppstilling er tatt i betraktning av
at en bruker «renavlede» kaniner, altså det
vil si at det ikke i noen generasjoner bak
kan ligge f.eks. en blå eller brun, eller en
kanin med tegning.En merker seg også at
ved kombinasjonen jerngrå x jerngrå kan
en få ut 3 varianter og ofte sier en det slik
at den kombinasjon i prosent vil gi flg.:
50% jerngrå, 25% viltgrå og 25% viltsvart.
Men, uansett må disse beregningene tas
kun som et utgangspunkt. I en paring av
jerngråxjerngrå kan det også være mulig
at alle ungene kullet blir jerngrå, men en
har ingen garanti for noe «fast» når en par-
er jerngråxjerngrå,men i de fleste tilfeller
vil en få avkom i alle 3 fargevarianter.
Som vi har vært inne på tidligere, så kan
vi minne om at den jerngrå farge ikke
er mulig å renavle.

En Fransk Vedder jerngrå -  og ønsker vi
å fremavle en viltsvart Fransk Vedder er

ikke det noe problem, da pares to jerngrå



20 Tidsskrift for Kaninavl - 1-2014

Først litt om - hvorfor kaninhopping?
Kaninhopping er en morsom og givende
aktivitet å drive på med sammen med din
kanin,men det krever tid og tålmodighet.
Man skal aldri tvinge en kanin til å hoppe
hvis den ikke vil,og man må forstå at ikke
alle kaniner er fødte hoppekaniner. Men
når man har lært sin kanin til å hoppe, er
det ikke mye annet som er morsommere
enn å reise rundt på treninger og konkur-
ranser og få mange nye venner over hele
landet.

Kaninen
Den kaninrasen som blir aller mest brukt
på hoppebanen, er Dvergvedder og for-
skjellige Dvergvedderkrysninger.
Dvergvedder har vist seg å være en rase
som fort blir tam, er lett å lære opp, og de
er vanligvis veldig tillitsfulle og avbalan-
serte. Det blir også brukt andre raser
innen hopping,som f.eks.Sachsengold og
Rex. Alle raser og krysningskaniner kan
starte i konkurranser, men vær obs på at
ikke alle raser egner seg like godt.

Å kjøpe den «rette» kanin for deg
Når du skal kjøpe deg kanin, må du ikke
bare tenke på om kaninen kan bli en god
hoppekanin.
På hoppebanen er den en liten del av den
tiden du har den, for det meste er den
tida du omgås kaninen hjemme.
Første bud når du skal kjøpe kanin, er å
velge en kanin med forhåpentligvis et
godt gemytt. En kanin du er redd for, er
ikke så gøy å ha, selv om den hopper bra
og du må huske at kaninen din skal være
en venn og samarbeidspartner, ikke en
premiemaskin. Dessuten vil ikke et team
som ikke kan samarbeide, gjøre det noe
bra på hoppebanen, så velg heller en ko-
selig, snill kanin som du selv liker, fremfor
en kanin som er aggressiv,men har en bra
hoppeslekt.

Seletrening:
Første trinn mot en trygg og flink hoppe-
kanin, er å lære den å gå i sele og line.
Kaninen får ikke hoppe uten bånd på
konkurranser. NB: Det er heller ikke alle
seler som er godkjent for kaniner.

Seler som kan benyttes:
- H-sele/kattesele: Denne selen består
av en reim rundt halsen, en reim rundt
magen og et midtstykke på ryggen som
binder disse to delene sammen. På enden
av midtstykket, er det festet en ring til å
feste linen til. Linefestet skal alltid være
bakerst på midtstykket!
- Brystsele/bogsele: Denne selen ble ho-
vedsakelig laget for å legge mindre trykk
på halsen til kaniner som drar mye i bån-
det, men den brukes i dag av mange på
alle typer kaniner. Denne består av en
reim som går rundt halsen og bakover

Kanin-hopping
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Kaninhopping: Dommerkurs
I helgen 1.-2. februar ble det holdt dom-
merkurs i Tønsberg KAF.Vi var så heldige
å få Hallgjerd og Anne som opplærings-
dommere, og Mona Sevlejordet har laget
mat for gjengen hele helgen.Alle som var
med på kurset bestod, så nå er det 7 nye
aspiranter, og vi vil ønske alle lykke til
videre i opplæringen. Tusen takk for en
flott helg alle som har vært her.

Mvh Ann Kristin

Fra v.: Hallgjerd Seim Paulsen (opplæringsdommer) Ann Kristin Knutsen, Veronica Undbekken
Johansen, Trine Holte, Hilde-Kristin Lomheim, Helene Bårdsen, Martine Sevlejordet, Anne
Venger (opplæringsdommer),Thor Martin Skretteberg  -  foran Mona Sevlejordet (matansvarlig)

med to reimer som går over nakken og
ryggen som festes i reima rundt halsen.
Også denne har et midtstykke som fester
de to reimene over nakken og ryggen, og
det er i enden av denne linefestet sitter.
Det finnes også en lignende sele som i
tillegg har en reim som går mellom for-

labbene til kaninen. Denne er også god-
kjent. Det er ikke tillatt med halsbånd, og
eventuelle bjeller på selene må fjernes.

Linen:
Linen må være på ca 2 meter for bruk på
konkurranser. Dersom du skal starte i
lengde eller høyde på konkurranser, må
linen være ca 2 til 3 meter. Flexibånd er
ikke tillatt. Seler og liner får du kjøpt hos
blant annet: Anne, tlf. 74 14 39 71.
eller se: www.kaninhopping.no

fortsetter i neste nr
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Uansett mener jeg det er et lite eventyr.
Som dere andre kaninoppdrettere, gleder
jeg meg veldig til å komme i gang med
vårens kull - snart.
Det er alltid artig å se om noen kanskje
ser litt bedre ut enn de andre?
Jeg lærte meg fort å starte å velge ut dyr
så tidlig som mulig, for det er jo ikke
slik at jeg har plass til alt og alle i garasjen
og på plenen. Det blir jo noen kull. Da
er det for eksempel greit med noen av-
taler med andre som bare er interessert
i å fôre kanin til mat.
– I år «tjuvstartet» jeg litt . . .
Det var vår-tendenser her helt til over
nyttår før det endelig kom kuldegrader.
I skogen kunne jeg plukke frisk lyng hver
gang jeg var ute og gikk tur, og huene
sparket og rotet veldig i burene. Flere
begynte å røyte på nytt. Altså ingen ut-
stilling på dem, nei. De lettet bak bare
jeg kom borti’.

Samtidig drar mine gamle amerikanske
NZR-hanner på årene. De to blir fem år
allerede, og en vet jo aldri hvor lenge det
er krutt igjen i dem . . .
Dermed fikk gamlegutta prøve seg. Det
var ikke noe å si på innsatsen i alle fall!
Så får vi se om det blir kull.
Ungene der blir neppe vårens vakreste,
men de gir fra seg gener og egenskaper
som jeg prøver å gjøre noe med i videre
avl. Etterhvert blir de til min egen lille
stamme. Ut av 7 hanner og 19 huer jeg
per dato sitter igjen med, så blir det mye
spennende miksing i løpet av mars. Det
er da det gjelder å finne fram til den
perfekte kombinasjonen.

Finner jeg den ikke i år,
så gleder jeg meg allerede til neste år . . .

Lykke til alle sammen
– med å finne vårens vakreste!

Hilsen fra Svein K.

Vårens vakreste?

Like spennende hvert år, sier Svein
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Stambokkontoret har i 2013
som forrige år, fått alle utstillingsresulta-
ter digitalt. Databasen inneholder nå i
overkant av 45000 kaniner og drøyt
90000 bedømmelser.
Et stort ønske er det at enda flere blir be-
visst stambokas verdi og fyller ut korrek-
te opplysninger ved påmelding av uregis-
trerte dyr, her mangler det dessverre
fremdeles mye.
Kanskje hadde det vært på sin plass med
litt hjelp, spesiellt til enkelte juniorer og
“ferskinger” når det gjelder påføring av
data ved påmelding.
Totalt er det i 2013 påmeldt 6501 kata-
lognummer fordelt på 190 farge- og teg-
nings-varianter. Dette er 771 katalognum-
mer færre enn forrige år.
Tilsammen ble det arrangert 28 utstilling-
er og 3 registreringsbedømmelser i 2013.

Oversikt bedømmelser innen rasene
To dyr er tildelt 96,5p,45 er tildelt 96p og
252 95,5p, Det er stilt ut flest Hermelin
med 1114 dyr, fulgt av Dvergvedder med
597 og Tan med 460. Som statistikken un-
der her viser, samt oversikten på de to
neste sider med alle bedømte raser, kan
vi se at dem nevnte to dyr som har fått
96,5p er innen rasen Belgisk Hare.

Stambtavler
I 2013 er det solgt 170 stamtavler, nesten
en dobling fra 2012. Salg av stamtavler
på LU har vært populært,og er lettvint og
enkelt for utstillere som skal selge, eller
har kjøpt dyr. De fleste stamtavlene ut-
sendes nå som PDF pr mail. Det har vært
godt mottatt og sparer porto og tid.
Fra statistikken,er her en «rase-rangering»
av gode utstillingsresultater i 2013:

Stambokkontoret 2013
- og utstillingsprogrammets statistikker

Rase 95 95,5 96 96,5
Belgisk Hare 82 30 4 2
Tan 120 50 9
Perle Ekorn 73 19 9
Hermelin 168 36 7
Liten Sølv 67 18 3
Zobel 50 13 2
Alaska 34 13 2
Liten Wiener 32 6 2
Rex 7 3 2
Hvit Land 44 12 1
Dvergvedder 62 6 1
Liten Tysk Vedder 12 6 1
Angora 17 1 1
New Zealand Red 9 1

På de to
neste sider
viser poeng-
fordelingen
(fra 90 til
96,5p)
over alle ut-
stilte raser
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Bergen og omland KAL avholdt i helgen
10.-12. januar sin årlige Vestlands-utstil-
ling. Her møtte 17 utstillere fra Bergen
og Sogn og Fjordane, som stilte med 166
kaniner fordelt på 16 raser og hvorav
disse igjen var av 14 forskjellige farge- og
tegningsvarianter. På tross av en våt og
mild høst, samt en «sur» vinter, var det
mange kvalitetsdyr. Dommerne, Jan Erik
P. Baller (overdommer), Johnny Lyshaug
og Sturle Skeidsvoll kunne konstatere at
flere av kaninene holdt en fin og god ut-
stillingsform,og dommerne fant fram til 8
dyr som fikk tildelt 95,5 poeng og 36 dyr
fikk 95 poeng. Uttak av Best in Show ble
dermed spennende og gikk til Liten Sølv
svart ho fra Sturle Skeidsvoll.
Best i Motsatt ble en Dvergvedder viltgrå
hann fra Jonny Kirkebirkeland.
Lørdag kveld ble det avholdt årsmøte for
Bergen KAL, med en hyggelig Taco-aften
som avslutning.

Best i Rasen: Fransk Vedder: Marita Tørset 94. Stor
Chinchilla: Cecilie Fiskeseth 93,5. Beveren: Malvin
Emblem 94,5. New Zealand Red: Øystein Osland 95.
Trønder: Gaute Røsland 93,5. Satin: Cecilie Fiskeseth
95. Thyringer: Oddmund Veka 95. 380 p. Deilenaar: Heidi
Nygård Jebsen 92. Engelsk Schecke: Sindre Skeidsvoll
94,5. Liten Havana: Oddmund Veka 95. Hollender:
Jeanne Nygård Jebsen 94. Lux: Cecilie Fiskeseth 94,5.
Liten Sølv: Sturle Skeidsvoll 95,5. Liten Wiener: Sverre
Skeidsvoll 95. Dvergvedder: Jonny Kirkebirkeland 95,5.
Hermelin: Ståle Bruvoll 95,5.
Resultater Klasse L:
1 Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv svart 382
2 Jonny Kirkebirkeland, Bergen,  Dvergvedder vilt. 380,5
3 Ståle Bruvoll, Sogn og Fjordane,  Hermelin otter  285,5
4 Oddmund Veka,  Sogn og Fjordane,  Thyringer    380
5 Lisbeth Henriksen,  Bergen,   Hermelin hvit r.ø. 379,5
6 Sverre Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv brun 379,5
7 Heidi Nygård Jebsen, Bergen,  Liten Sølv blå   285
8 Sverre Skeidsvoll,  Bergen,   Liten Wiener blå   379
9 Annette Floen,  Bergen,   Hermelin hvit rødøyd    284,5
10 Øystein Osland, Sogn og Fj.,  Hermelin viltgrå   284,5
11 Øystein Osland, Sogn og Fj., Hermelin hvit r.ø. 284,5
12 Heidi Nygård Jebsen, Bergen, Liten Sølv svart 378,5
13 Oddmund Veka, Sogn og Fjord.,  Liten Havana  378,5
14 Ståle Bruvoll, Sogn og Fjord., Hermelin white sv. 284
15 Malvin Emblem,  Bergen,  Beveren blå 377,5
16 Ståle Bruvoll, Sogn og Fjord., Hermelin viltgrå  283,5
17 Øystein Osland, Sogn og Fjord. NewZealand Red 283
18 Lisbeth Henriksen,   Bergen,   Hermelin viltgrå      283
19 Malvin Emblem,  Bergen,  Dvergvedder viltgrå      283
20 Cecilie Fiskeseth,   Bergen,   Hermelin viltgrå    282,5
21 Cecilie Fiskeseth,   Bergen,    Satin lux 95
22 Erling Nes,  Sogn og Fjordane,  Hermelin otter   280,5
23 Jeanne Nygård Jebsen, Bergen, Hollender japan. 280
24 Gaute Røsland,  Bergen,    Trønder 280
25 Cecilie Fiskeseth, Bergen, Hermelin svart 94,5
26 Sindre Skeidsvoll, Bergen, Engelsk Schecke sv. 94,5
27 Cecilie Fiskeseth, Bergen, Lux 94,5

Vestlandsutstilling i Bergen, Indre Arna
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Jan Erik P. Baller og Johnny Lyshaug
er kommet til Engelsk Schecke og her
ble det 94,5 og 94 poeng.
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Østfolds Fylkesutstilling 2014, ble arran-
gert av Sarpsborg KAF, i Toolsbygget,
17.-19. januar. Alltid et stort spørsmåls-
tegn til hvor mange kaniner som vil bli
påmeldt, denne gang ble det til sammen
210 kaniner. Resultatlisten ble preget av
Askim på de øverste plassene,med Kai og
Anne Lise Tveten i spissen,og Johnny Lys-
haug som la «beslag» på 3. og 4. plass.
Raseantallet var bra, med 22 raser, men
det ble «kun» ett dyr som fikk 96p: Blå
Wiener hann fra Kai Tveten,og ble da BiS.
Kai stilte med 14 Blå Wiener og fikk 96p,
4x95,5p og 6x95p. Anne Lise stilte med
14 Liten Wiener og fikk 3x95,5p og 4x
95p. BiM gikk til Perle Ekorn til Harry W.
Nielsen som fikk 95,5 p (totalt ble det 11
kaniner som fikk 95,5p). Dommere var:
Svein Clausen, Svein Lundgren og Thor-
mod Saue (overdommer).
I klasse C, enkeltdyr for juniorer, var det
påmeldt 13 dyr. Vinner ble Lars Henrik
Viker, foran Hanna og Nora Baller.
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: TuvaAndersen 94. Fransk
Vedder: Anne Nguyen 94,5. Stor Chinchilla: Tuva Ander-
sen 94,5. Stor Sølv: Hans Petter Wold 94,5. Blå Wiener:
Kai Tveten 96. New Zealand Red: Hans Petter Wold 93,5.
New Zealand White: Silje Olsen 92. Trønder: Johan Viker
94. Wiener: Svein Petter Sponheim 94,5. Rex: Kari Jør-
genrud 95. Hvit Land: Johnny Lyshaug 95,5. Belgisk
Hare: Silje Olsen 95. Thyringer: Magne Steinarsrud 95.
Alaska: Johnny Lyshaug 95,5. Liten Tysk Vedder: Svein
Sponheim 95. Perle Ekorn: Harry Nielsen 95,5. Engelsk
Schecke: Monica Rogne 93,5. Sachsengold: Jan Ivar
Holm 94,5. Tan: Bjørn Petter Åsheim 95,5. Liten Wiener:
Anne Lise Tveten 95,5 p. Liten Rex: Monica Rogne 93.
Dvergvedder: Terje Engh 95. Hermelin: Mia Augustin 95.

Resultater Klasse C for juniorer:
1 Lars Henrik Viker, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   95
2 Hanna/Nora Baller, Sarpsb. Hermelin otter svart  94,5
3 Lars Henrik Viker, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   94,5
4 Lars Henrik Viker, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   94,5
5 Lars Henrik Viker, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   94,5
6 Selma Åsheim, Sarpsborg, Hermelin hvit blåøyd   94
7 Marius Ekhaugen,  Askim,  Perle Ekorn 94
8 Hanna/Nora Baller, Sarpsborg,   Hermelin viltgrå  94
9 Ludvik Åsheim, Sarpsborg, Hermelin hvit blåøyd   93,5
10 Hanna/Nora Baller, Sarpsborg, Hermelin white blå 92

Resultater Klasse L:
1 Kai Tveten,  Askim,  Blå Wiener 382,5
2 Anne Lise Tveten,  Askim,  Liten Wiener blå 381,5
3 Johnny Lyshaug,   Askim,   Alaska 380,5
4 Johnny Lyshaug,   Askim,   Hvit Land 285,5
5 Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg,  Tan svart 285,5
6 Harry W. Nielsen,   Askim,  Perle Ekorn 379,5
7 Terje Engh,   Grenland,  Hermelin hvit rødøyd  379,5
8 Terje Engh,   Grenland,  Dvergvedder viltgrå 379,5
9 Magne Steinarsrud,  Grenland,   Thyringer 379,5
10 Johan Viker,  Sarpsborg, Belgisk Hare viltrød  378,5
11 Kari Jørgenrud,  Askim,   Perle Ekorn 378,5
12 Hanna/Nora Baller, Sarp. Hermelin white svart  378,5
13 Kari Jørgenrud,   Askim,   Rex castor 378,5
14 Mia Augustin,  Sarpsborg, Hermelin white svart 377,5
15 Hanna/Nora Baller,  Sarp. Hermelin hvit b.ø. 377,5
16 Jan Ivar Holm,  Askim,  Sachsengold 377,5
17 Anne Bjerkeli Nguyen, Askim, FranskVedderviltgr 377
18 Hans Petter Wold, Oslo og Ak.,  Stor Sølv svart 283
19 Hans Petter Wold, Oslo og Ak., Perle Ekorn    376,5
20 AneElise Sponheim, Sarp. Hermelin white svart 376,5
21 Øyvind Andreassen, Sarpsborg,  Tan svart 282,5
22 Svein Petter Sponheim,  Sarp.,  Wiener viltgrå  282
23 Svein Petter Sponheim, Sarp. Liten Tysk Vedder   95
24 Silje Kristine Olsen, Sarpsborg,  Belgisk Hare tan  95
25 Johan Viker, Sarpsborg,  Trønder  281,5
26 Tuva Andersen, Sarpsborg, Belgisk Kjempe viltgr  281
27 Tuva Hagberg Andersen,  Sarp. Stor Chinchilla  94,5

Fylkesutstilling for Østfold i Sarpsborg

BiR: Belgisk Hare
95p (38-9-9,5)
hann 9 mnd.
i varianten tan, til
Silje Kristine Olsen



Fylkesutstilling Østfold, Kai Tveten vant med Blå Wiener, Anne Lise Tveten nr 2
Liten Wiener blå og Johnny Lyshaug, tok 3. og 4. pl. med Alaska og Hvit Land

BiR: Hermelin, 95p (19-9-9)
5 mnd. i varianten white svart,
til Mia Augustin

Tidsskrift for Kaninavl - 1-2014 29

F
o

to
s:

Tu
va

 H
.A

.



30 Tidsskrift for Kaninavl - 1-2014

Utstilling i Bamble
Nok en gang gikk den etter hvert tra-
disjonsrike utstillingen av stabelen på
Rugtvedt skole i helgen 24.-26. januar.
Gode og dyktige naboforeninger, Larvik&
Sandefjord og Grenland, gjorde sitt for at
alle kaninvenner skulle få fine dager sam-
men. Når det arrangeres  en liten utstil-
ling blir det ekstra god stemning og flere
får tid til å pleie kameratskap.
Årets vinner ble evigunge Ole Jan Fallet,
med sine nydelige Belgisk Hare, gruppe
hanner med en akseptabel sum 286,5p.
Ole har drevet med kaniner nærmest uav-
brutt siden 60-tallet. Beste junior Espen
Klepaker, tok en fin 4.-plass med Belgisk
Hare i 381p. Denne dagen var det 3 raser
som tok godt for seg fra premiebordet,
Belgisk Hare,Alaska og Thyringer, som la
beslag på de 5 øverste plassene.
Best in Show ble Thyringer hann 96p til
Magne Steinarsrud. Best in Show for juni-
orer, Espen Klepaker Belgisk Hare 95,5p.
Dommerne skal ha en stor takk for en et

godt dagsverk.Thormod Saue og Johnny
Lyshaug fant mange gode dyr, med 2 dyr
som fikk 96p og 9 som fikk 95,5p. LU
nærmer seg og dette var nok en liten pe-
kepinn for mange utstillere at dyra deres
er på vei! Takk til alle gode medhjelpere
som gjorde det mulig å gjennomføre ut-
stillingen.Reidar Eikeland, foto: Charlotte Sand

Best i Rasen: Fransk Vedder: Geir Vidar Asgrimplass
95,5. Stor Sølv: Lars Ivar Haugo 95. Angora: Bente
Torland 94. Rex: Kari Jørgenrud 95. Belgisk Hare: Ole
Jan Fallet 96. Sallander: Hallgjerd Seim Paulsen 93,5.
Thyringer: Magne Steinarsrud 96. Alaska: Reidar Eike-
land 95,5. Liten Tysk Vedder: Roy Wilhelmsen 95. Liten
Chinchilla: Hallgjerd Seim Paulsen 94,5. Perle Ekorn:
Kari Jørgenrud 95. Liten Havana: Nils Per Igland 95.
Hollender: Gullik Klepaker 95. Sachsengold: Otto Torland
94,5. Russer: Lars Ivar Haugo 94,5. Dvergvedder: Terje
Engh 95,5. Hermelin: Terje Engh 95. Dverghare: Hall-
gjerd Seim Paulsen 94.

Resultater Klasse L:
1 Ole Jan Fallet,  Tønsberg,  Belgisk Hare viltrød  286,5
2 Magne Steinarsrud,  Grenland,  Thyringer 381
3 Reidar Eikeland,  Larvik og Sandefjord,  Alaska  381
4 Espen Klepaker, Larvik og Sandefj. Belgisk Hare  381
5 Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska 286
6 Geir Vidar Asgrimplass, Dram.,  Fransk Vedder   380,5
7 Terje Engh, Grenland,  Hermelin hvit rødøyd 379,5
8 Torgeir Vestenfor, Indre Østland,  Fransk Vedder  379,5
9 Kari Jørgenrud,  Askim,   Perle Ekorn 379,5
10 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 379
11 Kari Jørgenrud,  Askim,  Rex castor 379
12 Ola Ruud Midtun,  Dram.,  Dvergvedder viltgrå  284,5
13 Lars Ivar Haugo, Indre Østland, Stor Sølv svart  378,5
14 Gullik Klepaker, Larvik og San. Hollender svart  378,5
15 Erik Ruud Midtun,  Dram.,  Dvergvedder viltgrå  378,5
16 Rolf Ludvigsen, Larvik og Sand.,  Liten Havana 378
17 Otto Torland,  Sørlandets,   Sachsengold 283,5
18 JohanneRuud/KMidtun, Dr., Dvergvedder viltgrå 283,5
19 Espen Klepaker, LarvikogS.,  Dvergvedder viltgrå 283
20 Nils Per Igland,  Sørlandets,  Thyringer 95
21 Nils Per Igland,  Sørlandets,  Liten Havana 95
22 Roy Wilhelmsen,  Sørlandets,  Liten Tysk Vedder   95
23 Kristine HaukeliWilhelmsen, Sø., LitenTyskVedder  95
24 HallgjerdSeimPaulsen, Glåmd., LitenChinchilla  281,5
25 HallgjerdSeimPaulsen, Glåm., Dverghare viltgr  281,5

Klart for
premieutdeling

Liten Chinchilla hann 9 mnd, til
Hallgjerd Seim Paulsen, 94,5p (19-9-9)
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Ole Jan Fallet stilte med 5 Belgisk
Hare (alle var satt for salg) en hann

på 30 mnd fikk 96p (37,5-9-10).

Til høyre øv.: Hermelin russer hann
36 mnd. til Charlotte Sand, 94,5p 
Til høyre: Dverghare viltgrå hann,

7 mnd, til Hallgjerd Seim Paulsen, 94p
Under: Angora til Bente Torland, 94p.
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«En langhelg som kanindommer i Finland»
Thormod Saue og jeg ble invitert til å be-
dømme kaniner i Finland i desember.
Fredag tok jeg Flybuss fra Ski kl 14.30 og
reiste til Gardermoen hvor jeg da traff
meddommer Thormod Saue.
Sammen tok vi fly til Helsinki.
Etter at vi var trygt fremme i Helsinki tok
vi et fly videre til Tammerfors.Vel fremme
i Tammerfors ble vi hentet på flyplassen
av representant fra Finlands Kaninavls-
forening. Vi ble kjørt til hotellet hvor vi
skulle bo denne helgen.
Etter å ha sett noe på TV og kost oss med
litt smågodt nærmet kl seg 00.45.Da kom
vår danske venn Jan Mortensen, som vi
også delte rom med. Etter og ha sittet og
pratet litt sammen ble klokken ganske
mye, så skulle vi i det heletatt få sovet litt
den natten måtte vi prøve nå.
Kl 05.30 måtte vi stå opp denne morge-
nen, og kl 06.00 kom sjafør fra arrangør-
foreningen og hentet oss. Da skulle vi
kjøre bil i 20 mil til stedet som utstilling-
en ble avholdt nemlig i Aijala.
Etter å ha kjørt noen få mil stoppet vi ved
en døgnåpen kafe hvor vi spiste en deilig
frokost.
Turen gikk videre til utstillingen hvor vi
ble godt mottatt og startet også med en
bevertning før bedømmelsen tok til. Det
var påmeldt hele 285 kaniner, så vi fikk
en stri tørn, da vi bare var 3 dommere.

Vi dømte 3. hvert dyr på samme måte
som hjemme.
Når bedømmelsen var ferdig hadde vi
funnet fram til to toppdyr og bedømt
disse to til 95,5p.
16 kaniner hadde vi gitt 95p.
De to kaninene som fikk 95,5p var en
Dvergvedder viltgrå og en Lux.
Dvergvedderen rangerte vi som den bes-

te, da den hadde meget god kropp, et
bra rasepreg, en god pels og farge.
Luxen hadde ikke så sterk kropp, men en
fantastisk god farge og pels.

Tan var en rase der det ble stilt mange av
og flere av dem fikk 95p,og hvor noen av
dem fikk fullt for god tanfarge.
Russer var en rase som vi ble positivt
overrasket over, her var flere med gode
tegninger og farge.
Det ble også stilt ut flere gode dyr i ras-
ene Alaska, Hermelin, Dvergvedder og
Perle Ekorn.
Raser som vi bedømte, men som vi ikke
ser hos oss var Beige og Stor Zobel.

Etter endt bedømmelse og med rangering
av de beste dyr, og ha deltatt på premie-
utdelingen, var det å sette seg i bilen og
bli kjørt 20 mil tilbake til Tammerfors.
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Når vi kom tilbake til Tammerfors var vi
på en av byens mange serveringssteder
og spiste en deilig middag. Og så var det
tilbake til hotellet.

Søndag før avreise ble vi vekket kl 04.00
da taxi til flyplassen var bestilt til kl
05.00. Så dette ble en slitsom men meget
hyggelig helg.

Takk til de finske arrangører og medhjel-
pere for gjestfrihet og god hjelp og ser-
vice. En spesiell takk til Susanne og
Mikko for god og sikker transport.

Vil også takke mine meddommere Jan
Mortensen og Thormod Saue for en hyg-
gelig helg.

Mvh Johnny Lyshaug. Foto: JenniTurunen
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Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
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

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening

innbyr til: Åpen endagsutstilling
på Jarlsberg travbane - Søndag 23. mars

Påmelding i klassene A og B
Premiering etter kl L og kl C kun for juniorer

Bindende påmelding på lister (korrekt utfyllt)
innen 14. mars til: annkristin1@hotmail.no 

eller per post til Ann Kristin Knutsen, Hauganv. 6, 3158 Andebu
Påmeldingsvgift: 70 kr pr kanin

settes inn på kontonummer  2400 31 21883  innen 14. mars.
Innlevering av dyr: Lørdag kl 16-18, ev. søndag kl 9-9.45.

Premieutdeling etter bedømmelsen når premielister er klar.

KANINHOPPING: Det blir hoppekonkurranser
Lørdag 22.03. og Søndag 23.03., se Forum
for mer info. -  Velkommen til Jarlsberg!

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375!

Bestill/kjøp hos: Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post: ingrjoh2@online.no
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . .  . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner  (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner  (dansk) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . .  . kr   30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr   18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   33,50
Drikkeflaske, 0,3  liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr   38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   55,00
Høyhekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   48,50
Burlås / fjørlås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr     6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god  . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   58,00
Tang for klipping klør, kraftig, liten type  . . . . . . . kr   99,00
Tang for klipping klør, kraftig, stor type   . .  . . . kr 114,00
Reisekasse i tre  med 4 rom  liten rase   . . . . . . . . kr 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

A
L

L
E

 p
ri

s
e

r 
e

r 
in

k
lu

d
e

r
t 

m
o

m
s



36 Tidsskrift for Kaninavl - 1-2014

Elite-utstilling lørdag 5. april 2014
i Lund grendehus, Mørkv. 3, Skiptvet

Det konkurreres om følgende:

Klasse H: Enkeltdyr, hanner, rasevis (én premie pr utstiller pr rase)

Klasse G: Elitegruppe, 4 hanner uavhengig av rase.
Klasse D: Hu med kull.
Lagkonkurranse: Forhåndspåmelding: 12 dyr min. i 5 raser

hvorav 10 dyr i 5 raser blir tellende.

Innmeldingslister sendes: Harald Frorud, Storveien 35, 1816 Skiptvet,
eller på  e-post: hafror@online.no
Alle påmeldinger må være mottatt innen 31. mai 
Innmeldingsavgift betales ved frammøte: kr 60 pr ktl.nr.
+ tillegg på kr 10 pr dyr i kl G.
Innlevering av dyr: lørdag 5. april før kl 09.00.
ALLE ØNSKES VELKOMMEN til Eliteutstilling!

hilsen Østfold Avlslag for Kaniner

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til
VÅRUTSTILLING - 28.-30. mars 2014
på FELLESKJØPET i Ålesund,Breivika
Åpen i klassane L A+B, E, K, G (1 gruppe pr utstillar)

Innmelding innan 19.03. til Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden
sendast helst i excel-skjema til  e-post: annlt@online.no 
Innmeldingsavgifter: kr 70 pr kanin + kr 10 i kl. E og G
Hopping kun laurdag i klassane: RL, RM, RV, RE, KL, KM, KV, KE.
Avgift kr 20 pr klasse/pr kanin. Påmelding hopping til:
Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, epost: rbkfrode_fan@yahoo.no
ALLE avgifter, både utstilling/hopping, skal betalast til:
Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, konto 3910.16.23037
Innlevering av kaninene fredag 28.03.14, kl 18 - 22.
Premieutdeling søndag kl 12.00.

Kontaktar: Bjarne 950 20 982 (utstilling)
Anne Lise 902 02 219 (påmelding)
Kristin 481 14 973 (hopping) 
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1.Janina Kujala/T.Gillerholtmoen 35 p.

2.Svein Erik Tønnesen 29 p.

3.Kai Tveten 29 p.

4.Sturle Skeidsvoll 29 p.

5.Ole Jan Fallet 24 p.

6.Magne Steinarsrud 23 p.

7.Jarluf Lomeland 21 p.

8.Johnny Kirkebirkeland 21 p.

9.Johnny Lyshaug 20 p.

10.Anne Lise Tveten 18 p.

11.Bjarne Øygard 18 p.

12.Kristin Harmens Berg 15 p.

13.Reidar Eikeland 12 p.

14.Geir Hamre 12 p.

15.Ståle Bruvoll 12 p.

16.Espen Klepaker 09 p.

17.Magnor Ølberg 06 p.

18.Oddmund Veka 06 p.

19.Harry W Nielsen 03 p.

20.Alf Gunnes 02 p.

21.Karl Meihack 02 p.

22.Lisbeth Henriksen 02 p.

23.Bjørn Petter Åsheim 02 p.

ÅRETS UTSTILLER 2014
Nå er vi i gang igjen med en ny sesong av
konkurransen «Årets Utstiller» 2014.
Vi håper sesongen vil bli preget av hard kon-
kurranse og engasjerte utstillere. Fjorårets
vinner Tor Gillerholtmoen og Janina Kujala
har tatt ledelsen fra start med gode resulta-
ter i Trøndelag. Nå håper vi at mange stiller
på LU/NM, der er det ekstra mange poeng

og konkurrere om. NB: Minner også her
foreningene om å huske og melde på 12 dyr
til konkurransen «Årets Utstillerforening».
Her kommer oppdatert liste etter at alle
utstillingene er avholdt i januar:
Bergen, Sarpsborg, Grenland/Larvik&San-
defjord, Jæren og Trøndelagen.

Mvh. Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

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

20.-23. febr.: LU/NM Letohallen
arr.: Indre Østland
annonse i TK nr 6

28.2.-2.3: Svensk LU, Södertälje

15. mars: Askim, klubbmesterskap

28.-30. mars: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

5. april: Østfold Avlslag, elite.
annonse i dette TK

12.-13. april: Sørlandets

26. april: Rogaland

26.-28. sept.: Jæren, Bjerkreimsmark

21.-23. november: Jæren, Hognest.

28.-30. nov.: Askim (adventsutst.)

2015:

23.-25. januar: FU-Rog. Haugaland

23.-25. januar: Nord-Trøndelag

Utstillinger - 2014/2015:

Dommer-bestillinger ønskes helst 6 mnd før avholdelse -  thsaue@online.no
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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

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
Sandnes. 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

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug

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

DVERGHARE viltgrå og russertegnet

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com

STOR SØLV, svart  -  RUSSER

Snøslottets Kaninoppdrett
Sandra og Ann Kristin Knutsen
E-post: annkristin1@hotmail.no

www.simplesite.com/snoslottetskaniner 
DVERGVEDDER viltgrå og hvit blåøyd

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

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: geir-1967@hotmail.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

Øystein Osland, 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449    oysteinosland@hotmail.no

BELGISK KJEMPE viltgrå
NEW ZEALAND RED

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

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 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700

ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750

ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650

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:
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:
kr 435 for ett år, bestill:
redaktor@kanin-nkf.net

Gå i gang med kurs! Se: www.naturogmiljo.no
Her er flere kurs å velge i, eller dere kan lage en kursplan selv.
Tilskudd gis med 100 kroner pr time. Min. 5 deltagere påmeldes

NNBB!! NNYYEE PPRRIISSEERR::
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
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Utstilling, Singsås
Trøndelagen KAF arrangerte utstilling i
helga 24.-26. januar. Her ble det påmeldt
223 kaniner og 4 produkter. Som resultat-
listen viser var det god kvalitet innen fle-
re raser, og hvor de 3 øverste har samme
poengsum 381. Dommerne, Per Egil
Hagen, Snorre Jacobsen og Tor Gillerholt-
moen, tildelte 9 dyr 95,5p som ble hel-
gens toppsum. 47 dyr fikk 95p. Best in
Show gikk til Zobel blå hu til Janina
Kujala/Tor Gillerholtmoen. BiM gikk til
Hermelin viltgrå til Kristin Berg.
Best i Rasen: Fransk Vedder: Kristin Berg 95. Stor Sølv:
Sigurd Fiske Hokstad 94,5. Beveren: Ingrid Harmens 94.
New Zealand Red: Margot Fiske Hokstad 95. Trønder:
Øya v.skole 92. Belgisk Hare: Kujala/Gillerholtmoen 95,5.
Thyringer: Bernhard Uvaas 95. Alaska: Ingrid Harmens
95. Deilenaar: Kine Cecilia Buøy 95. Hollender: Brit Karin
Brodersen 93,5. Sachsengold: Rune Breistrand 95. Liten
Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Alf Gunnes 95,5. Liten
Wiener: Linus Breistrand 95. Zobel: Kujala/Gillerholtmo-
en 95,5. Russer: Kujala/Gillerholtmoen 95. Dvergvedder:
Hanne Kristin Foss 95. Hermelin: Bjarne Øygard 95,5.
Dverghare: Jonette Sulen Myrbostad 94,5.

Resultater Klasse L:
1 Janina Kujala/Tor Gillerholtmoen, I.Østl.,  Zobel blå 381
2 Bjarne Øygard, Møre og Rom., Hermelin zobel blå 381
3 Kristin Harmens Berg, Trøndelag,  Hermelin viltgrå  381
4 Janina Kujala/TGillerholtmoen, I.Ø. Belgisk Hare 285,5
5 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Tan svart 285,5
6 JaninaKujala/TorGillerholtmoen, I.Østl., Zobel brun 380
7 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 285
8 Rune Breistrand,  Trøndelagen,  Sachsengold  285
9 Janina Kujala/Tor Gillerholtmoen,  I.Øst.,   Russer  379
10 Kine Cecilia Buøy,  Trøndelagen, Deilenaar 379
11 Sander Hagen, Nord-Trønd.,  Hermelin white blå  379
12  Ola Uvaas,   Trøndelagen,  Thyringer 284,5
13 Knut Are Sundgot,  Møre og R. Liten Sølv svart 284,5
14 MarteSkodjevågSundgot, M&R.,  Hermelin chin 284,5
15 Hanne Kristin Foss, Trøndel.,  Dvergvedder blå  378,5
16 Bjarne Øygard, Møre og Roms. Liten Sølv svart 378,5
17 Alf Gunnes,  Trøndelagen,   Deilenaar 378,5

18 Katrin Skodjevåg Sundgot, Hermelin sølv svart  378,5
19 Bernhard Uvaas, Trøndelagen,  Thyringer 284
20 Hanne Kristin Foss, Trøndel. Dvergvedder viltgrå 284
21 Erling Killingberg,   Trøndelagen,   Tan svart 284
22 Ola Uvaas,   Trøndelagen,   Thyringer 378
23 Per Kløvstad,  Nord-Trøndelag,  Sachsengold  283,5
24 Linus Breistrand, Trøndelagen, Liten Wiener blå 282,5
25 Jonette Myrbostad, Nord-Trø. Dverghare viltgrå 282,5
26 Bente Morseth,  Trøndelagen, Hermelin chinchilla 282
27 Margot Fiske  Hokstad, Trønd. New Zealand Red 95
28 Kristin Berg,  Trønd., Fransk Vedder kappetegnet  95
29 Sondre Hagen, Nord-Trønd. Hermelin white svart 95
30 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,   Tan svart   95
31 Anita Myklebost,  Trøndelag,  Dvergvedder viltgrå  95
32 Anja Rambraut, Nord-Trønd. Dvergvedder viltgrå  95
33 Sigurd Fiske Hokstad,  Trøndelagen,  Stor Sølv 280,5
34 Kristin Berg,  Trøndelag,  Fransk Vedder viltgrå  280
35 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,  Deilenaar   280
Resultater Klasse G:
1 Alf Gunnes,  Trøndelagen 378,5
2 Knut Are Sundgot,  Møre og Romsdal  378,5
3 Bjarne Øygard,  Møre og Romsdal       377,5
4 Ingrid Harmens,    Trøndelagen 377
Resultater Klasse K Produkter:
1 Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag, Ullprod. 95
2 Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag, Ullprod. 94
3 Margot Fiske  Hokstad,  Trøndelagen,   Ullprodukter 94
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II  ZZoobbeell  bbllåå  ssttiillttee  JJaanniinnaa  KKuujjaallaa//TToorr
GGiilllleerrhhoollttmmooeenn  88  ddyyrr,, hhvvoorr  ddeett  bbllee
22xx9955,,55pp,, 44xx9955pp  oogg  22xx9944,,55pp.. DDeennnnee
99  mmnndd  hhuuaa  bbllee  BBiiSS  9955,,55pp  ((1199--99--99,,55))

Til v.: Klubbmestere, Kristin Berg senior og Ola Uvaas junior. Bildene under:
BiM ble Hermelin viltgrå hann på 20 mnd. til Kristin Berg, 95,5p (38-9-9).

Hermelin zobel blå hu på 6 mnd. til Bjarne Øygard, 95,5p (19-9-9).
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Rogalands FU-2014, ble arrangert helga
24.-26. januar i Hognestadhallen i regi av
Jæren og Sandnes KAL.Hallen er ypperlig
til formålet og det er ikke mange slike
haller hvor en slipper inn levende dyr.
FU-14 samlet 314 kaniner og et produkt.
21 raser var å se.Når 7 dyr i Tysk Kjempe-
schecke inntar hallen i de bur som er
laget noe større, så viser dem igjen. Men
i det hele innen kjemperasene, så er det
mye å ta tak i. - I Hermelin var det flest
dyr med 64, fulgt av Belgisk Hare med 46,
Hvit Land 34 og Tan 30. - Kaninhopping
var det også gjennom hele helgen.
Dommere var: Sturle Skeidsvoll, Kjell
Helge Jåtun, Odd Einar Lundervold, Geir
Nordvik og Jan Erik P. Baller som over-
dommer. 12 dyr fikk tildelt helgens topp-
sum 96p. For Svein Erik Tønnesen med
sine flotte Perle Ekorn, slo drømmen ut
i full blomst med 3 i 96p og tar også BiS.
Jarluf Lomeland og Geir Hamre får 2 hver
i 96p, og Jarluf tar BiM.

Fylkesutstilling for Rogaland på Hognestad

Erik Stensland ble beste junior med
Liten Havana hann som fikk 95 poeng

T.v.: BiS til Svein Erik Tønnesen og
BiM til Jarluf Lomeland og til høyre,
premieutdeling: Jarluf Lomeland,
Svein Erik Tønnesen og Geir Hamre
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Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Roy Tjemsland 93. Tysk
Kjempeschecke: Jorunn Søyland 93. Blå Wiener: Odd
Einar Svendsen 95. Trønder: Odd Einar Svendsen 94.
Angora: Hilde Krogedal 95. Rex: Anne Soldal 94,5. Hvit
Land: Karl Meihack 96. Belgisk Hare: Ivar Haugland 95,5.
Rhinsk Schecke: Jorunn Søyland 93. Thyringer: Ingrid
Høien 94. White: Johan Halsne 95. L.Tysk Vedder: Odd-
var Stangeland 95,5. L.Chinchilla: Johan Halsne 95.
Perle Ekorn: Svein Erik Tønnesen 96. Engelsk Schecke:
Tore Hadland 95,5. Liten Havana: Erik Stensland 95.
Hollender: Odd Einar Svendsen 94. Tan: Magnor Ølberg
96. Dvergvedder: Victoria Figved 94. Hermelin: Geir
Hamre 96.

Resultater klasse L:
1 Svein Erik Tønnesen, JærenogSand., Perle Ekorn  288
2 Jarluf Lomeland, JærenogS., Hermelin hvit rødøyd 383
3 Geir Hamre, JærenogSand.,  Hermelin hvit rødøyd 383
4 Magnor Ølberg,   Rogaland,   Tan svart 287,5
5 Karl Meihack,  Rogaland,  Hvit Land 382,5
6 Arild Gundersen, JærenogSa., Belgisk Hare viltrød 382
7 Bjørn Egeland,   Rogaland,  Perle Ekorn 381,5
8 Bjarte Halsne,  Rogaland,   Tan svart 381
9 Ivar Haugland, JærenogSan.,  Belgisk Hare viltrød  381
10 Leiv-Petter Torsen, Rogaland, Hvit Land 380,5
11 Svein Ødegård, JærenogSa., Dverghare viltgrå 380,5
12 Sølvi Svendsen,  Haugaland,   Tan svart 285,5
13 Arild Netland,  Rogaland,  Hermelin otter svart  285,5
14 Tore Hadland,  Jæren,  Engelsk Schecke svart  285,5
15 Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit rødøyd  380
16 Johan Halsne,  Rogaland,   White svart 379,5
17 Oddvar Stangeland,  J.,  LitenTyskVedder kapt. 379,5
18 Johan Halsne,  Rogaland , Liten Chinchilla 379,5
19 Svein Erik Tønnesen, JærenogSa.Liten Havana 378,5

20 JarlufLomeland, JærenogS., Hermelin h.blåøyd 283,5
21 Arild Netland, Rogaland, Hermelin brun 282,5
22 Arild Netland, Rogaland, Hermelin viltgrå 375,5
23 Sindre Tjemsland,  Jæren og Sand.,  Tan svart  375,5
24 Odd Einar Svendsen, Haugaland,  Trønder 375,5
25 Anne Oline H. Soldal, Haugaland,  Rex castor  282
26 Erik Stensland,  JærenogSandnes,  Liten Havana   95
27 Odd Einar Svendsen, Haugaland, Blå Wiener  95
28 Veslemøy FjermestadThunem, Jær. Belgisk Hare  95
29 Tore Hadland, JærenogS. Engelsk Schecke blå 280,5
Resultat Klasse E:
1 Arild Gundersen, Jæren og Sa., Belgisk Hare    476,5
Klasse K:
1  Anne Oline H. Soldal, Haugaland, Skinnprodukt 94

Stall Hadland kom
med bra Schecker,
95,5p og 7x95p!



44

Svein Erik Tønnesen stilte med
9 Perle Ekorn og fikk en utrolig
bedømmelse med 3 huer i 96p,
ei hu i 95,5p og 4 dyr i 95p og ei
hu i 94,5p Hua på bildet ble BiS
(38-9,5-9,5)

Fylkes-pokaler
(utdeles etter klasse A):
BiS: Svein Erik Tønnesen, Perle Ekorn  96
BiM: Jarluf Lomeland, Hermelin 96
Beste Junior: Erik Stensland, Liten Havana 95
Kjemperaser: Ingen kvalifisert
Store Raser:
Odd Einar Svendsen, Trønder 282
Mell.store Raser: Karl Meihack, Hvit Land 287
Avvikende Pelsstruktur:
Hilde Krogedal, Angora 285
Små Raser:
Svein Erik Tønnesen, Perle Ekorn   288
Dvergraser: Jarluf Lomeland, Hermelin 287,5
Beste Enkeltdyr (etter bed.kortet):
Bjørn Egeland, Perle Ekorn 96

Jarluf Lomeland
stilte med 26 dyr i
Hermelin hvit rød-
øyd. Det ble 2x96p,
5x95,5p og 9x95p.
Denne hannen på
7 mnd ble BiM,
96p (38-9-9)



Magnor Ølberg stilte med 7 Tan
og fikk denne fine «stribe»
med dyr: 2x96p, 95,5p, 2x95p
og 94p. Her hannen på 33 mnd
som fikk 96p (19-9-9,5)

Arild Netland stilte med 5 dyr i
Hermelin otter og fikk 285,5p.
Her hannen på 21 mnd som
fikk 96p (19-9-9)
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 31. desember 2013
Totalt: 721  (S: 379 - J: 160 - F: 182)
Foreningskasserere innmelder sine med-
lemmer til e-post: sekreter@kanin-nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening   44
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
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, 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    36
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.: Cecilie Fiskeseth, e-post: cec_kanin@hotmail.com
Grendatunv. 24B, 5250 Hjellestad. Tlf. 915 21 797
Sekr.: Jeanne Jebsen, tlf. 950 35 263. e-post: jeanne@saniteten.no
Krokeidev. 110, 5244 Fana. Tlf. 950 35 263.
Bergen og omegn Kaninhoppere: Helene Osland, tlf. 454 80 548
e-post: helenefo1910@hotmail.com
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    28
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    13
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. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien.

Haugaland Kaninalslag    33
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  56
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. 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    82
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    66
Leder: Snorre Jacobsen. Tlf. 906 43 876. E-post: sn-j@online.no
Nestleder: Rolf Nilsen. Tlf. 412 84 090    dagrun-nilsen@hotmail.no
Kasserer: Per Kløvstad. Tlf. 412 35 553. E-post: kloevst@online.no
Sekr.: Camilla Rosvold. Tlf. 482 34 506. E-post: ar-rosvo@online.no
S.m: Per Egil Hagen.Tlf. 959 17 224. E-post: peregilhagen@mail.com
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      15
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.pettersen@gmail.com
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     42
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, kl 19.00

Sarpsborg Kaninavlsforening    74
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    18
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: torolarsen@gmail.com

Sørlandets Kaninavlslag    32
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 / 911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    65
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    44
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/kasserer: 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

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
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
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: torolarsen@gmail.com
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: lomelandj@gmail.com
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. mobil 416 76 550
e-post: torgeir@hallingtorv.no
Nestl.: Roy Wilhelmsen.Tlf. 45453229 e-post: rowhils@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 200  settes inn på konto: 3250 26 57452
Hjemmeside: www.norsk-vedderklubb.com

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 2/2014: mars, ut ca uke 13
-  manusfrist er 24. februar
Blad nr 3/2014: april, ut ca uke 18
-  manusfrist er 16. april

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

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

Noen av
avlsbingene
til Johannes
Jipping – de
står på hjul

og kan enkelt
trilles rundt i

stallen 

Belgisk Hare slapper av,

utstilling på Rugtvedt skole

foto: Charlotte Sand


