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To jenter som har «litt over middels interesse» for kaniner, Tuva
Hagberg Andersen og Hege Spjelkavik.
Vi skal bli mer kjent med dem begge, og fra side 4 til 11, kan du
lese om dem og se mer bilder av kaninene til Tuva og Hege.
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KANINAVL
Kaninhopping
Fra sommerleir til kaninhopperne, er det
bred reportasje denne gang og med en
god del bilder, se sidene 18-19, 24-25 og
28-29. I tillegg er det en 3 siders repor-
tasje om Hege Spjelkavik, side 9-11.
Håpet er nå framover at flere av kanin-
hopperne kan stille opp å være med på
en slik presentasjon her i TK.

Mobbing
NKHF har valgt en egen miljøgruppe som
et forsøk med å få slutt på trakasserende
meldinger og mobbing. Fra miljøgruppen
har TK fått innsendt en del punkter om-
kring mobbing, og dette er satt inn på
side 26.Vi har ved flere anledninger sagt
her at mobbetrakassering har null tole-
ranse. Flere mener fortsatt at noen driver
med slik forsuring av miljøet med mobbe-
meldinger på e-mail og på SMS, dette er
noe vi vil ha en slutt på.

Alingsås-utstillingen
Nolhagahallen samlet i år 342 kaniner til
svenskenes populære sommerutstilling.
Noen norske kaninfolk tar noen av sine
feriedager her og dem greide også i år å få
stablet på beina et lag til landskampen i
fotball mot Sverige. Norsk tap også i år,
men «kun» 7-3. Når det gjaldt utstillingen
ble den vunnet av R. Møller/J. Udh, med
Satin elfenben hu 95,5p, foran Affe Hed-
lund med Alaska hann 95,5p. Begge ble
dermed da også vinnere av Potatiscupen
med beste hann og beste hu.

Oslo Pet Show,Telenor Arena
går som kjent av stabelen i helgen 13. og
14. september. Arrangør gjør særlig opp-
merksom på innlevering av dyr, for å unn-
gå kaos når dørene åpner for publikum
lørdag morgen klokka 10. Kaninene kan
innleveres fredag kveld, for dem som skal
levere lørdag morgen, så ber arrangøren
om at dette skjer fra kl 08.30 til 09.00.

Nå går det mot høst
Etter en fantastisk varm sommer, så viser
kalenderen nå at vi er i september, og vi
går nå raskt inn i høstmånedene. Det vil
også si starten på en ny utstillingssesong.
Nå har det vært stille på den fronten,men
nå braker det løs. Årets landsutstilling for
ungdyr og NM kaninhopping er jo egent-
lig denne gang lagt sentralt til for mange,
hvor Tønsberg er byen og arrangementet
er et samarbeid mellom Drammen KAF
og Tønsberg KAF. Spennende skal det bli
å se hvor mange kaniner som er å finne i
Messehall B, første helga i november.
Vi ønsker arrangørene lykke til og vi må
selvsagt ikke glemme at dem har behov
for hjelp, særlig lørdag til bæring.

Mange tusen takk
Vil benytte anledningen til å takke alle
dere som har sendt inn bidrag til denne
TK-utgaven, og særlig med mange gode
bilder.Takk til Tuva H.A., Hege S., Silje T.,
Hilde K., Ann Kristin H.,Trine L., Roy W.
og Anne Marie Aa.

- Ønsker dere en fin og god høst!

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2014
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Vi skal til Østfold og Engelsviken, som lig-
ger 20 minutters kjøretur fra Fredrikstad
sentrum. Først skal Tuva si noe om seg
selv: Jeg går på Tomb v.g.skole, landbruks-
studier og begynner nå på 3.-året, natur-
forvaltning. 2.-året var fordypning innen
husdyr.Videre utdannelse blir på Ås, hus-
dyr- og plantevitenskap. Jeg er litt over
gjennomsnittet interessert i husdyra våre
med fôring/ernæring og også plantepro-
duksjon/dyrking.
Drømmer om egen gård med kyr, sau,
geit, høns, kaniner - og hest selvfølgelig!
Har vært i stall siden jeg var 3 år og hol-
der på med kaldblodstravere som jeg rir
på og kjører med. Men drømmer må for-
bli drømmer, utdannelse prioriteres først,
så får vi se veien videre . . .

Hvordan startet det med kaniner?
Jeg er oppvokst med kaniner. Da jeg var
lita jente hadde min far Belgisk Kjempe,
Tysk Kjempeschecke og Fransk Vedder.
Min første kanin het Andreas, en Tysk
Kjempeschecke som var 3 mnd eldre enn
meg. Vi pleide å leke på verandaen og i
hagen og var med meg til han ble 5,5 år.
Andreas hadde jeg lengst av de 3 som var
mine kaniner. Store kaniner vil jeg si har
vært meg nær. Hadde også ei blandings-
hue, BKxTKS som ble 9 år. Jeg og store-
søster hadde også noen Dvergvedder, så
kaniner var veldig stas for oss begge.Mest
stas var det når det kom kaninunger til
verden, da var det reine julaften. Pappa
tok fram kaninungene til meg og jeg var
helt i hundre hver gang!

PPåå  ssttaallll--
bbeessøøkk

hhooss
TTuuvvaa
HHaaggbbeerrgg
AAnnddeerrsseenn



Så ble det pause med kaniner,men vi had-
de høner og hund. I 2010 kjøpte jeg en
Dvergvedder. Vi flyttet like etterpå, bare
1200 m, og vi fikk mer plass, eiendom på
5,5 mål. Pappa bygde nye bur til meg og
det ble fler kaniner, Knærten og Lillebror,
som jeg fortsatt har og er med på hoppe-
konkurranser. Så fikk jeg to huer, mix av
løvehode og dvergvedder, og på våren
kom mitt første kull - det var stor stas!
Høsten 2011 kjøpte jeg Belgisk Kjempe,
en hann, som var viltblå! Og, jeg skulle jo
avle, og trengte ei hu! Jeg kom i kontakt
med Tove Olsen, og kjøpte da ei BK-hu.
Tove prakka på meg såpass mye info så
jeg bestemte meg for å melde meg inn i
Sarpsborg KAF, for det hørtes jo kult ut

med utstilling og hopping - og ikke minst;
å dele kanin-interessen med andre med
samme hobby! Pappa måtte bygge fler
bur, det ble en 8'er seksjon.

TTuuvvaass  hhooppppeekkaanniinn  ««KKnnæærrtteenn»»

TTuuvvaa  mmeedd  BBKK  bbllåå  ootttteerr
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FU 2012 stilte jeg mine Belgisk Kjempe,
den viltblå fikk 92,5 og viltgrå hua 91,5.
Jeg var kjempestolt. Fikk juniorpremie og
det syntes jeg var ekstra stas med premie
og greier! - gjett om jeg hadde et stort
smil resten av uka. - Jeg ble også da kjent
med de fleste i Sarpsborg-foreningen.

Så ble BK-hua parra, men det kom kun
to unger, begge hanner. Satt på nytt kull
og da ble det fler unger (noen gikk til

middag), men en fin hann som jeg hadde
god tro på har til nå fått 3 x 95 p!
Etter å ha snakka med andre i Sarp-fore-
ningen om raser og fôring, så fikk jeg av
Johan Viker ei ferdig parra Stor Chinchilla
hue (foreldra mine og jeg kjente Johan fra
før). Det kom 7 unger i kullet.
Siden har jeg også fått Trønder av Johan.
Liker å ha litt forskjellig, og Trønder ville
jeg ha fordi det er eneste norske kanin-
rase (jeg har en forkjærlighet for norske
dyreraser). Belgisk Kjempe er og forblir
min hovedrase og så kommer Stor Chin-
chilla. Jeg har stor interesse for rasene,avl
og genetikk, men per i dag har jeg alt for
mange prosjekter på gang og for mange
raser! I år fikk jeg frem Belgisk Kjempe i
viltblå, og otter i svart og blå! Og nå har
jeg også kjøpt 3 Belgisk Kjempe viltgul,
Tysk Kjempeschecke blå og svart, en Blå
Wiener og en Wiener svart. Har også et
par Dvergvedder hvit r.ø. I tillegg hoppe-
kaniner som er «løve-mix».
De nyinnkjøpte BK skal brukes i avl neste

SSttoorr  CChhiinncchhiillllaa
eerr  eenn  rraassee  jjeegg  lliikkeerr
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år, for da er planen å få frem viltblå og vilt-
gule, så det kan bli spennende!

I sommer var jeg oppe i 117 kaniner. Nå
har jeg 86. Men har kun 36 burplasser,
men snart ferdig med 8 bur til, så jeg må
få solgt en del,men jeg slakter også noen.

Alle kaninene mine bor ute året rundt og
jeg er fornøyd slik det er nå med store
utebur i seksjoner. Burbunnene er tette,
så jeg bruker sagflis som underlag.På sikt
ønsker jeg gjerne å få bygget en ordentlig
kaninstall med bra bur og god lufting.

Mye fôr går vel med . . .
Fôr - ja, selvsagt. I starten brukte jeg FKs
kaninpellets, men innså fort den ikke var
optimal for store kaniner. Jeg blandet i
kornavrens,men gikk senere over til drøv
moderat og drøv gromkalv fra Norgesfôr
og har også prøvd  FKs formel lam.
Nå skal jeg teste ut Versele-Laga, cuni fit
pure, som er kaninpellets fra Belgia.
Jeg fôrer selvsagt med mye høy og har
høyhekk i hvert bur. Alle kaninene får
greiner og kvist, det aktivisere dem, og så
henter jeg «butikk-svinn», frukt og grønt
fra butikker som dem ikke kan selge.

Jeg har nå registrert oppdrettet mitt med
Eliasbingen kaninoppdrett og jeg har fått
meg egen nettside:
http://eliasbingen.weebly.com

Utstillinger er det blitt flere av, så jeg har
fått helt dilla på kaninutstilling. Noen 95-
ere har det jo blitt og har også fått BIR
noen ganger. På LUU/NM 2013 ble ikke
resultatene «det helt store». Men jeg tok
her ansvar for påmeldingen og var borti
dataprogrammet for første gang. Noen
telefoner ble det, og litt stress når det
nærmet seg, men lærte jo mye da, så det
var absolutt verdt det. Noen verv har jeg
også påtatt meg, er styremedlem i Sarps-
borg KAF, steller også med hjemmesida til
Sarp, og er leder for Tombhopperne.
Nå sitter jeg å gleder meg til LUU/NM-14
og da skal det forhåpentligvis stilles litt
forskjellig fra meg. Ser også frem til å tref-
fe andre kaninfolk, kanskje noen av dem
jeg har blitt kjent med via facebook.

BBKK  uunnggddyyrr
--  ii  vvaarriiaanntteenn
ssvvaarrtt  ootttteerr!!

BBKK  vviillttgguull
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Tuva oppdaget ganske raskt at det å avle med Trønder er en stor utfordring.
I dette kullet kom det to hvite og den til høyre har hvit flekk på snuten

Vi takker
Tuva så me-
get for velvil-
lighet og bi-
drag til TK.
Det er alltid
spennende
å få se og
vite, og ikke
minst bli
bedre kjent
med opp-
drettere
rundt om i
landet.
Vi ønsker
Tuva lykke til
videre både
med utdan-
nelsen og
alle kaninene
som hun
driver med.
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Hvor holder du til,
og hvilken klubb er du tilsluttet?
Jeg bor i Nordlia på Østre Toten ca 7 km
sør for Gjøvik. Jeg er 21 år. Står tilsluttet
Gauldal Hoppeklubb som er en klubb in-
nen Trøndelagen Kaninavlsforening.

Hva driver du med til daglig?
I fjor høst tok jeg svennebrev som kon-
ditor, men etter å ha funnet at dette ikke
var helt det jeg hadde tenkt, så begynte

jeg på skolen igjen nå i høst. Jeg går på-
bygning til generell studiekompetanse på
Raufoss Videregående skole.

Når begynte du med kaniner - og hva
fikk deg til å starte med kaninhopping?
Jeg og et par venninner, meldte oss inn
i Glåmdal Kaninforening høsten 2009,
men vi begynte ikke å konkurrere før
våren 2010. Jeg begynte med kaninhop-
ping fordi jeg syns det virket interessant

PPrreesseennttaassjjoonn
oogg  ««eett  lliittee»»

iinntteerrvvjjuu
mmeedd

HHeeggee
SSppjjeellkkaavviikk

TToorrsshhaauuggss
KKaanniinnssttaallll
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og fordi jeg ville gjøre noe sammen med
kaninene mine. Gjennom kaninhoppinga
kom jeg også inn i utstillingsmiljøet. På
LU/NM-2010 fikk jeg de to første Dverg-
vedder i fargen havanna. Sommeren 2011
ble drømmen om å avle Dvergvedder i
havanna «knust», da det dukket opp tann-
feil på de dyra jeg hadde kjøpt inn. Jeg
valgte da å ta bort alle mine brune Dverg-
vedder for å ikke spre dette videre.
I vinter bestemte jeg meg for å begynne
på igjen med utstillingskaniner, så på LU i
februar kjøpte jeg rasen Liten Havana,
ei hu av Rolf Ludvigsen. - Utover våren
kjøpte jeg også inn flere Liten Havana.

Fortell litt om deg og kaninene,
og ditt daglige stell med dem:
Kaninene mine bor i burseksjon inne i en
isolert garasje. Så lenge været tillater det
står kaninene ute i store luftegårder. Jeg
går også litt turer med dem for å holde
kondisen vedlike. Til daglig får kaninene
pellets og høy, og selvsagt rent vann. Inni-

mellom gir jeg dem også litt grøntfôr som
trivselsfôr.

Hvilken konkurranse husker du best, av
alle du har deltatt i?
Hoppkonkurransen jeg husker aller best
må være den konkurranse jeg fikk min
første elitekanin.
Jeg hadde vært på helgekonkurranse uten
å lykkes med å få den siste pinnen på
Økdalens Best Uten Ball. På mandag var
jeg på treningskonkurranse hos Jorunn,
og her lyktes vi med å få den siste pinnen
i rett og drømmen om å kunne delta på
NM for første gang ble realisert.

Har du et godt tips du kan gi til en som
har lyst å starte med kaninhopping?
Jeg vil anbefale alle som har lyst til å star-
te med hopping om å skaffe seg litt kunn-
skap om både kanin, kaninhold og kanin-
hopping,også å melde seg inn i en klubb.
Veien bli til mens man går, men det er
greit med litt basis-kunnskap 

BBuurraa  ssoomm  eerr  ii  ggaarraassjjeenn
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EEnnddeerr  eerr  åållrreeiittee  ddyyrr,, ssiieerr  HHeeggee

Fortell litt om hvordan du får
dine kaniner til å starte å hoppe:
Jeg begynner med å vende kaninene
til sele når de er ca 3,5 mnd og når
de begynner å bli vant til den intro-
duserer jeg de for veldig lave hinder.
Etter hvert som de skjønner hva de
skal gjøre og blir trygge på de lave
hindrene øker jeg gradvis høyden.
Veldig viktig å ta det etter kaninens
tempo og ikke presse de til å hoppe
høyere enn de er klare for.

Vet du driver med Liten Havanna
for utstilling  -  er planen i fremtiden
å hoppe med dem i kombi?
Har ikke tenkt så mye på akkurat
det, men vi får se. Det er jo ikke
umulig det da, men planene er fore-
løpig å kun bruke de til utstilling.

Har du andre dyr enn kaniner
og andre hobbyer?
I tillegg til kaninene har jeg en hund
som heter Hansi, som er en svart
labrador på 5 år.
Jeg har også en katt på
12 år som heter Tussi.
Og så har jeg 3 akvarier
med litt diverse fisk.
Jeg har fått en forkjær-
lighet for Ancistrus
(Malle) og Corydoras
(Pansermalle).
Har også fattet interes-
se for ender, da jeg syns
de er ganske fascine-
rende dyr, og ikke
minst god mat.

Mange takk til Hege!
(kanskje vi får inn et nytt
intervju fra en annen
kaninhopper i neste TK) UUtteebbuurr  hhvvoorr

LLiitteenn  HHaavvaannaa  bboorr



12 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2014

På stallvandring i Sverige
Lørdag 23. august, dro 9 medlemmer fra
Sarpsborg KAF og 6 fra Askim KAF på
''uppfödar-visit'' til Alingsåsdistriktet.
Første stallbesøk var hos Affe Hedlund,
Gongstorp, Vårgårda. Der hadde flere av
oss vært tidligere på omvisning og Affes
stall har jo også vært avbildet her i TK før.
Vi tok en titt på alle kaninene og den
kjempefine kaninstallen! I hagen var det
en dam med karper, og Affe har også
noen duer. Av raser hadde Affe nå Dverg-
vedder og Alaska, samt rasen Affe alltid

har hatt, den ''gode gamla'' rase Liten
Sølv. Før vi forlot Affes herlige plass, fikk
vi kaffe og en ”ficka”
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Så gikk turen til Runar Herbertsson, Mo Öster-
gård, Vårgårda, og Runar hadde virkelig litt av en
dyrehage! Kaninrasene han drev med var Belgisk
Kjempe, Hvit Land og Hermelin i variantene hotot
og hollender. Stor eiendom, med en mengde med
pene blomster. Runar og Suzanne har også opp-
drett av hunder, bl.a. Valpino Italiano og Phaléne,
se www.mosjons.se. Flotte hønseraser var der,
og mange fantastiske tropefugler, samt ender.

SSyynnnnøøvvee  HHeerrmmaannsseenn  ffaanntt  eenn  99  åårr
ggaammmmeell  hheerrmmeelliinn  hhaannnn  ffrraa  NNoorrggee!!
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Så gikk turen til Vara, som var vårt siste
stopp, Mattias Gustafsson och Suzanne
Zackrisson, hvor også noen av oss had-
de vært på stallbesøk før. De hadde en
nybygd kaninstall som huset Angora.

I en eldre stall ved siden av, var der
Wiener i sort og hvit, Zobel og Hermelin
viltgrå og hvit. To hunder og en del høner
var også å se på eiendommen, og her var
oppdrett av shetlandsponni.
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13.-14. sept.: Oslo Pet Show
annonse i TK nr 4

26.-28. sept.: Jæren, Bjerkreimsmark
annonse i dette TK

11. oktober: Sarpsborg, klubb-bed.

05. okt.: registreringsbed. Askim

18. okt.: reg.bed. Larvik&Sandefjord

25. og 26. okt.: Dommerkonferanse

31.okt.-2.nov.: LUU/NM,Tønsberg
arr.: Drammen og Tønsberg
annonse i TK nr 4

21.-23. november: Jæren, Hognest.

22. november: Oslo&Akershus

22. november: Sørlandets

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

28.-30. nov.:Trøndelagen

2015:

02.-04. januar: Grenland

09.-11. januar: Bergen

10. januar:Trøndelagen, klubbkonk

16.-18. januar: FU-Østf., Sarpsborg

17. januar: Oslo&Akershus

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

23.-25. januar: Nord-Trøndelag

23.-25. jan.: Svensk LU, Vänersborg

13.-15. februar: Dansk LU, Nørager

19.-22. februar: LU/NM, Vigrestad
arr.: Jæren og Rogaland

9.-11. nov.: EU-utst. Metz, Frankrike

08. mars: Klubbkonk. Askim

Utstillinger - 2014 / 2015:

Oslo Pet Show: Vedrørende innlevering av kaninene kan disse leveres fredag
kveld, skal du innlevere dem lørdag morgen, så er det HELST fra kl 08:30 til 09:00.
Har du spørsmål, kontakt: Johnny, tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553,   e-post: jlyshaug@online.no

NKFs Dommerguppe: Årets dommerkonferanse er lagt til Rogaland, 25. og 26.
oktober. Håper snille kanineiere kan avse noen kaniner til den praktiske del av
konferansen på lørdagen. Hvis noen av dere kaninoppdrettere har noen emner
som dere mener bør tas opp på en slik konferanse, så send en mail om dette til:
thsaue@online.no      NB: Husk eventuelt å send det inn i god tid før konferansen!

Utstillingsarrangører må huske på å være ute i god tid når dommere skal bestil-
les. Dette gjøres på mail til: thsaue@online.no
Oppdatert dataprogram for utstillingen bestilles hos Geir Nordvik, tlf. 902 13 658
eller på mail: nordvik@unitech.no NB! Ny prisliste, salg kaniner: se side 23

NKHF ønsker å gratulere: Tonje Engen og Sarepta's GT CH Æn Mango Tå
Økdalen med ny norsk rekord i lengde, på hele 285 cm, den ble satt 27. juli, når
IØHG arrangerte Rosekonkurransen på Aas skole. - Vil du se filmen av norges-
rekorden er det bare å søke på Sarepta's CH Æn Mango Tå Økdalen på YouTube.

Gjør oppmerksom på at alle hopperesultater legges ut på www.kaninhopping.no
klikk så inn på: Forum  -  og rull deg så ned til du finner: Konkurranseresultater
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Arvelighet og sportsavl
Denne serie om arv og gener, startet i TK nr 4/2012, her er artikkel nr ni:

Et anlegg for brunt - og et som fortynner
I TK nr 7/2012 viste vi oversiktsskjema på
en del arveformler. I TK nr 9/2012, som
var artikkel nr 4 i denne serie, hvor det
der ble omtalt, samt vist eksempler om-
kring anleggene C og c.Vi skal nå se litt
mer på C og D.
Ved mutasjon er C endret til c og det vil
da si: Svarte partier i pelshårene erstattes
med brunt. Hvis de øvrige anlegg behol-
des, så skal formelen bli slik: ABcDG.
Og, hva blir så dette? Jo, det skal bli en
brun viltfarget kanin. Fargen ble tatt med
i vår Standard i 1999, men fargen er ikke
«tilknyttet» noen rase og vi har vel heller
ikke sett den på noen kanin her til lands.
I hollandsk standard ble fargen tatt inn
for over 60 år siden og da med en farge-
beskrivelse i innledningen under «andre
anerkjente farger», og slik er det også hos
oss nå. Det vil da si; fargen er tillatt på

raser som er godkjent i alle standardens
beskrevne farger, slik som f.eks. Fransk
Vedder, Dvergvedder og Hermelin.

Kombineres c med ensfargeanlegget g,
altså; AABBccDDgg - får vi en ensfarget
mørk brun kanin. Som farge på en rase
kjenner vi godt til denne brunfargen,
nemlig Havana. Vi ser også havanabrun
som variant innen Hermelin.
Hvis anlegget D erstattes med mutasjo-
nen d skjer der en «fortynning» av den
farge som kaninen ville ha uten denne
mutasjon.
Hvis viltfargen - AABBCCDDGG - «er-
stattes» med AABBCCddGG får vi en blå
viltfarget kanin, i det de sorte deler på
pelshårene endres til blått.
Hvorfor en «fortynning» av svart blir til
blått, kan forklares ved at svart farge hos
kaninene, «kjemisk sett», i virkeligheten
er en opphopning av blått.
Fargeformelen - AABBCCddGG - er altså
en blå viltfarget kanin og som vi kjenner
godt til, altså rasen Perle Ekorn.
At d virker fortynnende, kan vi se av:
- hvis D hos den brune viltfargede kanin
som vi nevnte i innledningen - ABcDG -
endres til d får vi - ABcdG - og det er
rasefargen vi kjenner fra Lux.
Hvis D hos Havana ABcDg, endres til d
får vi ekornfargen.
Hvis D hos madagaskarfarget (rødbrun)
endres til d får vi - AbCdg - og det er
rasefargen vi kjenner fra Isabella.
I alle tilfeller bevirker d en lysere tone
enn den opprinnelige.

Havana - en ens-
farget kanin med

fargeformelen;
AABBccDDgg
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Vi ser litt på Hollender-tegning
Hollender: Kaniner med Hollender-teg-
ning har vært kjent i flere århundrer, da
det bl.annet på malerier fra rundt år 1600
er gjengitt kaniner med en slik tegning.
Etter professor Hans Nachtsheim, kalles
hollender-anlegget for s - men da det som
regel opptrer i en rekke, benevnes det
gjerne med s1 s2 s3.
Jo flere hollender-anlegg, jo lysere dyr.
Man kan derfor treffe kaniner med hol-
lender-anlegg, som spenner fra nesten
ensfargede, med bare et hvitt bliss eller
en hvit flekk ytterst på snuten. Eller til
nesten helt hvite kaniner, med bare litt
farge ved øynene, men dette er sjeldent.
Som dere kjenner til er standard-idealet
en mellomform, og denne tegning lar seg
ikke renavle. Uansett hvor mange gene-
rasjoner vi gjennom uttak av pent teg-
nede dyr til avlsbruk, så vil avkommene
i noen tilfeller spalte ut med tegnings-
feil, men også dem som viser seg å ligge
omkring idealet. Nettopp her er det avle-
ren finner sjarmen ved rasen: Spenning-
en når et nyfødt kull skal undersøkes;
hvor mange har brukbar tegning?

Hollenderanlegget er uten forbindelse til
det vi kaller for bekjente anlegg ABCDG
og deres mutasjoner. Her kan avlere etter
ønske, eller la oss si forsøke å kombinere
fargeanlegg med anlegget for Hollender-
tegning. På utstillinger er det vanligvis
den svarte tegnings-varianten vi ser hos
oss. I Europa er Hollender en populær
sportsrase og ikke uvanlig å se den i 10-
20 varianter. Danmark har opp gjennom
årene hatt flere avlere som har satt farge
på Hollender-avlen, men litt «opp og ned»
har det også vært. LU-2012: 14 i svart, 6 i
madagaskar og 15 med japanertegning.
Hollender-anlegget benevnes som nevnt
med s - og den lille bokstav forteller oss
at anlegget er vikende. Parer vi en ensfar-
get kanin med en hollendertegnet, blir
det ingen unger med hollendertegning.
Men pares to av ungene i kullet, så skjer
den sedvanlige utspaltning, hvor det blir
noen tegnede unger, og vi kan være sik-
ker på at de har fått anlegget fra begge
foreldre.
La oss ta et eksempel:Vi går da ut fra at vi
har dyr med svart tegning,og hvor vi med

hjelp fra Havana vil avle fram
noen med havanafarget tegning.
Pares en Hollender som har svart
tegning - ABCDgs1s2s3 - med
en havana - ABcDG - blir alle
ungene ensfarget svarte,da C do-
minerer over c, og et ikke-hol-
lenderanlegg dominerer over
hollenderanlegg.

Parer vi sammen to av ungene i
kullet, skjer den utspaltning som
vi så ofte har sett før: 9 ensfarget
svarte, 3 ensfarget brune, 3 svart-
tegnede og 1 bruntegnet, og
denne skal da avle «rent».
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Sommerleir 2014
Tønsberg HG sto for sommerleir i kanin-
hopping fra 17. til 20. juli. Onsdag startet
vi å rigge til på Andebu ungdomsskole.
Hopperne våre var helt supre, og fikk det
unna i en fei. Så når kvelden kom, var det
klart for å ta imot alle påmeldte.Vi ble 24
deltagere, som gjorde dagene minnerike.
Litt publikum dukket også opp, og en
stor takk til Kamilla og foreldrene som
stilte opp som kioskvakter, så alle fikk seg
noe å spise.DNB sponset oss med drikke-
flasker til alle, det satt vi stor pris på, for
det gjorde at de fleste fikk i seg nok å
drikke. Fredag morgen startet med dom-
merkonferanse (skulle gjerne sett flere
dommere der). Referat ligger på hjemme-
siden: www.kaninhopping.no
Etter fire dager med kaninhopping, 23
klasser og 566 starter, så kan jeg ikke an-
net enn å si: Imponert over innsatsen til
alle som deltok.
Vi hadde premieutdeling hver dag og tid
til å grille sammen hver kveld. En utrolig
hyggelig gjeng med kaninhoppere som
var samlet disse dagene, tusen takk for
deltagelsen og hjelp vi fikk.Takk til Hilde
Krogedal, som stilte opp som opplærings-

dommer. En stor gratulasjon til Anna
Katrine Husted og Shamigos Maddie
Layne av Palemo som vant Elitecupen og
til Aina Magnus og Lavellas Star Altaise
som vant Lettcupen. Ann Kristin H.

Torsdag 17 Juli, Rett Elite, 27 starter, 2 sert
1. Aina Magnus og Stjärnans Skogsbär 2+1 feil
2. Irene A. Dalhby og Pandoras S CH Chikita 3+1 feil
Rett vanskelig, 28 starter, 6 pinner
1. Veronica U. Johanson og Lykkebos Now av Eikhaugen 
2. Aina Magnus og Rozettas Majesteten 0+1 feil
3. Irene A. Dahlby og Pandoras Lycan of Lota 0+1 feil
Rett middels, 30 starter, 6 pinner
1. Stine Moe Gulli og Snøslottets Drag Me To Hell 1+0 feil
2. Anna Katrine Husted, Shamigos Gruul theDragonkiller
3. Aina Magnus og Volantos Acid Rain av Eikhaugen 0+1
Rett lett, 26 starter, 6 pinner
1. Hege Spjelkavik,Torshaugs Winner of a Loosing Game 
2. Martine Persson og Rozettas Vicious Vampire 0+0 feil
3. Hege Spjelkavik og Økdalens Never Easy 0+0 feil
Rett veteran, 4 starter
1. Hilde Kristin Lomheim og Carmentas Sirocco 1+0 feil
2. Irene A. Dahlby og Solbakkenlias Taiger Zairo 1+1 feil
Lengde IE, 22 starter, 8 pinner
1. MariaRamsbacher, HompetittensAtomicQueen 190cm
2. Hilde Kristin Lomheim og Solliens Wiesel 180cm
3. Vilde Langvandsbråten og Lamondas Navarino 170cm
Lengde Elite 1, 15 starter, 1 sert
1. Irene A. Dahlby og Pandoras S CH Chikita 200cm
2. Maria Louise Ramsbacher og Pandoras Chitas 200cm
3. Irene A. Dahlby og Aakebergs Uthopia 200cm
Fredag 18 Juli, Kroket lett, 36 starter, 8 pinner
1. Malin Pedersen og Rozettas Miss Munchkin 0+0 feil
2. Mona Sevlejordet og Præstegrava Tagicomic 0+0 feil
3. Jorunn Egner og Aakebergs Spyder 0+0 feil

MMoonnaa
SSeevvlleejjoorrddeett
««iinn  aaccttiioonn»»

HHoommppee--
ttiitttteennss
AAttoommiicc
QQuueeeenn
ttiill  MMaarriiaa
LLoouuiissee
RRaammssbbaacchheerr
ggåårr  oovveerr
119900ccmm
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Kroket Elite, 18 starter, 1 sert
1. Thor Martin Skretteberg, Engens CH Sorrow Embrace
2. Aina Magnus og Lineas Stjernesludd 1+2 feil
3. Aina Magnus og Rozettas Moe Odin av Palema 2+2
Høyde IE, 25 starter, 6 pinner
1. Anna Katrine Husted Hompetittens Black Pewter 70cm
2. Maria  Ramsbacher, HompetittensAtomicQueen 65cm
3. Sandra Jacobsen og Snøslottets Endless Osean 60cm
Høyde Elite 1, 21 starter, 2 sert
1. MonaSevlejordet,VestkystenMaximumFirefox Fantasy
2. Aina Magnus og Stjärnans Skogsbär 75 cm
3. Sandra Knutsen og Lykkes Ralph Lauren 70cm
Lørdag 19 Juli, Kroket lett 2, 42 starter, 9 pinner
1. Aina Magnus og Lavellas Star Altaise 0+0 feil
2. Hege Spjelkavik og Økdalens Never Easy 0+0 feil
3. Hilde Kristin Lomheim, Symremyras Kingd of the Blind
Kroket vanskelig, 34 starter, 7 pinner
1. Anna Katrine Husted og Shamigos ch Prestige av LOC
2. Trine Holte og Reklingholms Aleppo 1+1 feil
3. Anna Katrine Husted og Trombens Quicksilver 2+0 feil
Kroket elite 2, 24 starter, 2 sert
1. Aina Magnus og Lineas Stjernesludd 2+2 feil
2. Aina Magnus og Rozettas Moe Odin av Palema 2+2 
3. Irene A. Dahlby og Aakebergs CH Scandic 5+0 feil

Rett lett 2, 36 starter 9 pinner
1. Stine Moe Gulli og Rozettas Monster Mist 0+0 feil
2. Aina Magnus og Lavellas Star Altaise 0+0 feil
3. HildeKristinLomheim,SymremyraKingdomOfThe Blind 
Lengde Elite 2, 18 starter, 1 sert
1. MariaLouise Ramsbacher, Pandoras Phx Suns 225cm
2. Martine Sevlejordet og Vestengas Cervelo 225cm
3. Irene A. Dahlby og Pandoras S CH Chikita 225cm
Lengde IE 2, 32 starter, 7 pinner
1. Maria Ramsbacher,  Hompetittens Atomic Queen 210
2. Hilde Kristin Lomheim, Vestkystens Maximum highlight
3. Irene A. Dahlby, Aakebergs Forbidden Fantasy 180cm
Søndag 20 Juli, Kroket middels, 26 starter, 6 pinner
1. Aina Magnus og Lavellas Star Altaise 0+0 feil
2. Sandra Knutsen og Reklingsholms Pacific Rose 0+1 
3. Malin Pedersen, Von Barts Violetta Beatrize Rozettas
Rett middels 2, 30 starter, 6 pinner
1. Irene A. Dahlby og Symremyras Feeling Thunder 0+0 
2. Sandra Jacobsen og Snøslottets Endless Ocean 1+1 
3. Hilde Kristin Lomheim, Vestkystens Maximum highlight 
Rett Elite 2, 28 starter, 2 sert
1. Veronica Johanson, Lykkeboes Now avEikhaugen 1+1
2. Irene A. Dahlby og Pandoras S CH Chikita 3+0 feil
3. Mona Sevlejordet,VestkystenMaximumFirefox Fantasy
Høyde IE 2, 20 starter, 7 pinner
1. Maria L. Ramsbacher, Hompetittens Atomic Queen
2. AnnaKatrine Husted, Hompetittens Black Pewter 70cm
3. Trine Holte, Lykkebos Disturbed DarknessHompetitten 
Høyde Elite 2, 20 starter, 2 sert
1. Irene A. Dahlby, Symremyras Feeling Thunder 80cm
2. Aina Magnus og Stjärnans Skogsbär 80cm
3. Sandra Knutsen og Lykkes Ralph Lauren 75cm
Elitecupen 
1. Anna Husted og Rozettas Maddie Layne  av Palema
2. Sandra Knutsen og Pandoras Paros
3. Mona Sevlejordet, Vestkystens Maxim Firefox Fantasy
Lettcupen
1. Aina Magnus og Lavellas Star Altaise
2. Hilde Kristin Lomheim, Symremyras Kingd of the Blind
3. Pia Amundsen og Novuz Xerneas

Premieutdeling Lettcup, fra v.: Hilde Kristin
Lomheim, Aina Magnus og Pia Amundsen.

Bilde til høyre Premieutdeling Elitecup:
Sandra Knutsen og Anna Katrine Husted.

Flere bilder fra Sommerleir, side 25, 28-29

HHeelleennee  ssiinn  ««OOttttoo»»
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Til alle foreningskasserere: Husk å meld inn medlemmer
som betaler pr omgående!  til: sekreter@kanin-nkf.net

695. Belgisk Kjempe viltgrå 1,0   251 / 424C  95-95-95   eier/op.: Tuva H. Andersen

Nye Champions

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

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

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling,Vikeså 26.-28. sept.
i forbindelse med Bjerkreimsmarken og er åpen i klassene

A og B (premiering etter kl L) + D hu med kull
BiS og BiM uttas - Utstillingen er med i «Årets Utstiller-konkurranse»

Innmelding: helst excel skjema, sendes e-post: sveinodegard@lyse.net
Husk å før inn kaninens vekt. Innmeldingsfrist: innen 20. september.
Innmeldingsavgift kr 50 pr. katalognr. betales til kasserer Svein Erik ved
innlevering, VM-hallen, torsdag kl 20 - 21, eller fredag mellom kl 09 - 17.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Bjerkreimsmarken er åpen fredag og lørdag: fra kl 9 til 17.
Søndag fra kl 10 til 17. Premieutdeling søndag kl 15.30
(uttak av kaninene etter premieutdeling er ferdig).
Hvis du har behov for hjelp til innmeldings-skjema,
ta kontakt med Svein Ødegård på mobiltlf. 959 30 906
Velkommen til trivelig kaninhelg på Vikeså!
Hilsen Jæren&Sandnes 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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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95 - Mobil 901 91 911
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. 480 55 761 

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 97 67 -  mob. 950 24 128
STOR SØLV svart og 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 - TAN

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
DVERGVEDDER

viltgrå

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

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik

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

LITEN SØLV - HERMELIN i flere varianter

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

http://www.fogderudkaninoppdrett.com
FRANSK VEDDER - HOLLENDER

STOR SØLV svart / viltgrå

Svein Ødegård
4360 Varhaug  -  Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
HERMELIN viltgrå og jerngrå

DVERGHARE viltgrå

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

Stig Thoresen
1930 Aurskog

Tlf. 984 42 399
TRØNDER

BELGISK HARE

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: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   100,00
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
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
NKFs kulepenn «Crown Juwel» pen og god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

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



Kanin-hopping
Grindheimscupen 2014
For andre gang arrangerte
Haugaland KHK Grind-
heimscup, en cup som
jobber mot det sosiale i
stedet for konkurransein-
stinktet.
Cupvinner ble Gina Elisa-
beth Torbergsen og Krem-
toppens Fade to Black
«Demi». Nr 2 ble Trine
Lofthus med Døleveiens Cryptocoryne Cordata «Ami» og nr 3 ble Gina Elisabeth
Torbergsen med Solhaugens The Other Side «Yoshi».Vi storkoste oss sammen og var
så heldige å bli vekket til yogatime av Karen Wedvik som driver Gaia.
Takk til alle som var med å gjorde Grindheimscup 2014 til en stor suksess!

Fra v.:Tuva Hebnes, Gina Elisabeth Torbergsen, Kjersti Sjøvoll,
Trine Lofthus, Lilly Jonassen og Peder Lofthus 

Økdalens Cup 2014 ble også i år et stort
høydepunkt for kaninhopperne i Trøndelag.
Stemningen på konkurranseplassen var helt
topp og dette ble en veldig koselig konk.
Tusen takk til alle som bidro til en helt fan-
tastisk hoppecup. Økdalens Never Easy og
Hege Spjelkavik vant cupen, 2: Solbakken-
lias Alv Harepus og Hedda Aurbakken - på
3: Engens SCh Høstgryning og Stine Ruud,
4: Torshaugs SCh Flying in Moonlight og
Anne Marie Aarmo, 5: Økdalens Neitakk
Ingenting og Maren Myklebust. Høyeste
hopp:Torshaugs Flying in Moonlight / Anne
Marie Aarmo 80cm.Lengste hopp:Økdalens
Ingen Verdens Ting / AnneMarie Aarmo 200.

ØØkkddaalleennss
NNeevveerr
EEaassyy

ØØkkddaalleennss  ZZaalloo  XXXXLL
ttiill  KKrriissttiinn  BBeerrgg
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AAaakkeebbeerrggss
FFoorrbbiiddddeenn  FFaannttaassyy
oogg  IIrreennee  DDaahhllbbyy

SSoommmmeerrlleeiirreenn
AAnnddeebbuu,,  22001144

FFrraa  ØØkkddaalleennss  CCuupp  22001144::
BBeennttee  MMoorrsseetthh  mmeedd  BBrruunnoo
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TTøønnssbbeerrgg  HHGGss
SSoommmmeerrlleeiirr  ii
AAnnddeebbuu  hhaaddddee
ssttrråålleennddee  vvæærr
aallllee  ddaaggeerr  oogg
ffoorr  TTrriinnee  oogg
HHeelleennee  sseerr
sstteemmnniinnggeenn
ggoodd  uutt  --  oogg
mmeedd  hhuummøørreett
ppåå  ttoopppp
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Tegn og symptomer på mobbing:
Ser bekymret eller engstelig ut og nekter like-
vel å si hva som er galt. Uforklarlige kutt og
blåmerker. Motvilje mot å gå på skolen. Mulig
nedgang i skoleprestasjoner. Endringer i hu-
mør og atferd. Lavere selvtillit og selvfølelse.
Klager over hodepine og vondt i magen. Pro-
blemer med å sove. Har sannsynligvis få
venner og synes å være sosialt isolert fra
jevnaldrende.

Råd til voksne/foreldre
hvis barn/ungdom mobbes:
Om den unge kommer til deg med en konkret
sak - gi støtte. Å fjerne tilgangen til nett er
sjelden en løsning. Be den unge om ikke å
svare på trakasserende eller opprørende
meldinger. Det vil sannsynligvis oppmuntre til
mer mobbing. Oppfordre den unge til å blok-
kere avsenderen eller fjerne vedkommende
fra vennelister, og understrek at man ikke fin-
ner seg i trakassering. Ta vare på bevis (logg,
SMS, eller screenshot). Lagres trakassering-
en er det viktig bevis for hendelsen om dere
søker hjelp eller rapporterer. Forsøk å løse
problemet på laves t mulig nivå først, f.eks.
ved å snakke med den/de som trakasserer
eller en lærer. Søk eventuelt hjelp og råd hos
politiet eller andre som jobber med mobbe-
problematikk. Husk anonym mobbing også
kan spores. Konfliktrådet kan bistå i en kon-
flikt, og slett meg.no kan hjelpe med tips og
råd til hvordan du får slettet uønsket innhold
på nettet. Får du kjennskap til mobbing av
andre, ta kontakt med foreldre eller lærer.

Å forebygge mobbing er et viktig fokus,
og her er noen råd om viktige ting å tenke
på. Som voksen kan du bidra til å forebyg-
ge mobbing på nett og mobil:
Tenk over hvordan du oppfører deg på nett –
vær en god rollemodell. Snakk med barn og
unge om livet på nett – på samme måte som
du snakker om hvordan de har det ellers.
Hjelp barn og unge å sette grenser for seg
selv og overfor andre, og minn dem om at
norsk lov og våre rettigheter også gjelder på
nett og mobil. Vær en god lytter - da er det

tryggere å fortelle om både gleder og utfor-
dringer. Hvis du selv har barn; bry deg også
om andres barn og bygg gode relasjoner til
dine barns omgangskrets og deres foreldre.

Både voksne og barn/ungdom
må hele tiden ha fokus på:
– Hvilken digital verden ønsker du?
– Hvilken digital verden skaper du?

Om ungdom mobbes / mobber:
1. Ta mobbing på alvor.
2. Lagre mobilsjikaner og trusler.
3. Ta utgangspunkt i konkrete hendelser ved
konfrontasjoner.
4. Involver foreldre og skolen i konkrete mob-
besaker.
5. Kontakt politi ved mistanke om lovbrudd,
og la dem vurdere hendelsen.

Tre tips mot digital mobbing:
1. Bare tulla? Når du sitter foran tastaturet
kan du ikke se reaksjonen til personen i den
andre enden. Husk at meldinger på nett og
mobil kan såre i virkeligheten også.
2.Tenk deg om før du trykker send eller publi-
ser. Du har ingen kontroll over hva andre gjør
med innholdet og det kan være vanskelig å
fjerne.
3. Når du videresender en mobbe-melding el-
ler et bilde, er du selv med på mobbingen.
Det er du som bestemmer om du skal være
passiv deltaker eller sette en stopper for digi-
tal mobbing.

Hva kan du gjøre?
1. Fortell dem om ikke å slette noen melding-
er de mottar fra mobbere. De bør ha en over-
sikt over alle meldinger de mottar.
2. Ved mobbing over nettet; ta vare på logg,
eller gjør en ”printscreen” av nettsiden.
3. Oppmuntre dem til å fortelle deg om mob-
bingen.
4. Fortell dem om ikke å svare på ev. mobbe-
meldinger de mottar.
5. Undersøk hvordan de kan blokkere disse
meldingene.
6. Fortell dem at det ikke er deres skyld.

MOBBING - HVA, HVORDAN, HVORFOR . . .
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Det var med stor sorg vi mottok budska-
pet om at vår kaninvenn, Ivar Haugland,
Vigrestad, var død, 79 år gammel.
Ivar døde etter kort tids sykeleie på uni-
versitetssykehuset i Stavanger, 9. august.
Ivar var født på garden Haugland 27. ja-
nuar 1935 og var yngst i en søskenflokk
på 3. Ivar var 11 år yngre enn mellomste,
Ola. Som 16-åring ble Ivar alvorlig syk.
Det hadde kommet mye vann i lungene
og Ivar måtte være på sykehus i 6 uker.
Dette var den lengste perioden Ivar har
hatt utenfor garden.
Han måtte tidlig ut i arbeid og i tillegg til
å hjelpe til på foreldrene og naboene sine
garder drev Ivar med rev og mink. Han
bygde flere rev- og mink-hus og leverte
flotte kvalitetspelser på auksjoner i nor-
den. Førstepremier ble det også på utstil-
linger. I 1978 døde Ivars far og han over-
tok garden. Her var det både melke- og

saueproduksjon, som Ivar drev videre i
sammen med sin pelsdyrfarm. Det kom
fler dyr til Haugland:Alt fra tiur, orrhane,
påfugler, fasaner, papegøyer og undulater
- og en Dvergvedder.
En junidag i 1987 var mitt første møte
med Ivar. Kaninen som eg huske, syns eg
var rar, då ørene hang nedover. August
1987 meldte Ivar seg inn i laget og ble en
ivrig avler og utstiller. Belgisk kjempe, grå
wiener,hermelin blå zobel og rødøyet var
raser han hadde,men er mest kjent for de
flotte belgisk harene som han avlet på og
utstilte topp kvalitetsdyr. Mange premier
ble det og han lå alltid helt i toppen på
lokale og på landsutstillinger. Største opp-
levelse var nok LU-2011 i Vigrestadhallen,
der Ivar kom på 2.-plass og fikk BiS.
Han var alltid opptatt av pelskvalitet og
tok nok med seg erfaring fra pelsproduk-
sjon over til kaninoppdrett. I hele sitt liv
var han opptatt av dyr og at dem skulle
ha det godt (han tenkte nok mer på dei
enn på seg selv av og til).
Dei siste år begynte Ivar å kjenne alderen
tynge på, og han fikk hjelp med stell av
kyr, sauer og fugler. Men når det gjaldt
kaninene skulle han ordne dette selv, og
fikk gjøre det til han måtte på sykehus,en
uke før han døde. Ivar hadde fått dobbel-
sidig lungebetennelse og det var denne
som gjorde at hjertet måtte gi opp. Eg var
å besøkte Ivar samme dag han døde. Han
var då med godt mot og drøste mye om
kaninene. Han var meget opptatt av de
flotte firbeinte som vi alle er så glad i.
Dette ble dessverre mitt siste møte med
Ivar.En flott læremester innen pelsdyr- og
fugl-oppdrett skulle senere på kvelden
sovne stille inn.
Vi lyser fred over Ivar Hauglands minne.
Svein Ødegård, Jæren og Sandnes KAL

Til minne om Ivar Haugland
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FORAN fra v.: Pia Amundsen, Veronica Johansen, Elise Kongstein, Madeleine Chluba,
Sandra Malene Jacobsen, Malin Pedersen, Aina Magnus, Irene Dahlby, Martine Sevle-
jordet og Helene Bårdsen. BAK fra v.: Martine Persson, Trine Holte, Sandra Knutsen,
Stine Gulli,Vilde Langvandsbråten,Tuva Andersen, Jorunn Egner, Hege Spjelkavik, Hilde
Kristin Lomheim, Mona Sevlejordet, Anna Katrine Husted og Maria Louise Ramsbacher

HHeelleennee
LLøøiinniinngg
BBåårrddsseenn
mmeedd
««OOttttoo»»

Martine Persson og Lisbodal Ella ll

Sommerleir 2014
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 27. juni 2014
Totalt: 625  (S: 353 - J: 103 - F: 169)

NB! Foreningskasserer MÅ
innmelde betalende medlemmer
pr omgående til e-post:
sekreter@kanin-nkf.net
eller ta kontakt på tlf.: 51 67 19 00
Askim og omegn Kaninavlsforening   36
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. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.
Hjemmeside: www.askimkaf.net

Aurskog/Høland Kaninavlsforening
Leder:

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    38
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    9
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 10
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    16
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    29
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  37
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    79
Leder: Arild Gundersen, tlf. 992 44 614.
e-post: arild.gundersen@aarbakke.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen,
sveinerik.tonnesen@navico.com         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. 33 19 32 68. Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98
e-post: haneholmen@hotmail.com
Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     24
Leiar: Anne Lise Tvedt, tlf. 902 02 219, e-post: annlt@online.no
Nestleiar: Kåre Tvedt
Sekretær: Bjarne Øygard, tlf. 950 20 982,
e-post: bjarne.oygard@mimer.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    52
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

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      17
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.pettersen.pt@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     27
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
e-post: magnor.olberg@lyse.net
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: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter avholdes på «Aktivitetshuset» Statoil Forus, kl 19.00

Sarpsborg Kaninavlsforening    57
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Sekr.: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Svein Petter Sponheim, e-post: svein.petter@sponheim.no
tlf. 913 63 735 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,
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    29
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
N.leder: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Hilde Haukeli, e-post: hildehaukeli@hotmail.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    58
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    39
Leder: Siw Hauge. tlf: 47 82 87 07. Mail: fe-der-inn@hotmail.com
Nestleder: Ann Kristin Knutsen. Tlf: 40 62 78 75
Mail: annkristin1@hotmail.no
Sekretær: Veronica Dyling. Mail: glenn@dyling.no
Kasserer: Mona Sevlejordet. Tlf: 95 83 91 36.
Mail: ingermonasevlejordet@gmail.com
Hoppeleder: Anna Katrine Husted. Mail: tbhg@live.no
www.tonsberghoppegruppe.weebly.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
Leder: Jonette S. Myrbostad, Bringebærv. 10, 7600 Levanger,
tlf. 403 89 423. e-post: jonettes@hotmail.com
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: Silje Solberg. e-post: silje@skumringen.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,
e-post: oddm-ve@online.no
Kontingent kr 150,- 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: Ann Kristin Hotvedt Knutsen. Tlf: 406 27 875
e-post: annkristin1@hotmail.no
Nestleder: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477,
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Sekretær: Mona Sevlejordet. Tlf: 958 39 136.
e-post: ingermonasevlejordet@gmail.com
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 6/2014: oktober, ut ca uke 44
-  manusfrist er 20. september

Blad nr 7/2014: november, ut ca uke 48
-  manusfrist er 2. november

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

Bildet til venstre:
Bente Torlands
Angora fotgrafert av
Roy Wilhelmsen.

Bildet under er tatt
fredag 25. juli, når
Tonje Engen og
Sareptas CH Æn
Mango Tå Økdalen
"Oleah" tar seg en
avkjølende dukkert i
Glomma. Lite visste
de at dagen etter
skulle de sammen
slå til i lengde og
sette norgesrekord
på hele 285 cm!
Foto: Silje Tellefsen
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