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KANINAVL
Våren i anmarsj
Som nevnt ved flere anledninger er det
en «umulighet» å beskrive vårens flotte
og fantastiske fargespekter som på denne
tiden kommer frem i naturen.
Vi har hatt en flott april de fleste steder
og i Bergen har det ikke vært så tørt siden
1891. Men dette medfører også den fare
som da oppstår ute i skog og mark; nem-
lig stor brannfare. Selv hvor mye det in-
formeres om at opptenning er totalt for-
budt, er det allikevel noen som greier å få
«svidd av litt mer enn beregnet».

Lysere dager, været og varmen, gjør sitt til
med mer «liv å røre» i kaninstallen, hvor
de voksne kaninhuene «graver å grynter»
og brunsten er på topp.

I dette TK har vi tatt inn en artikkel av
danske Steen Løvgreen.For dere som drar
kjensel på navnet, så stemmer det, vi har
tidligere presentert gode artikler fra skri-
bent Steen og denne gang blir det om em-
net: Fruktbarhet. Steen kommer med fle-
re gode poeng og dere vil nok ikke være
enig i alt. Må innrømme jeg er i stor tvil
om det som står vedrørende antall fødte
unger i et kull, så aktiverer hunnen kun
en dievorte til hver unge.
Men, men, les å lær, og trekk dine egne
konklusjoner og erfaringer . . .
Som jeg flere ganger tidligere har nevnt
og har hatt som et stort ønske fra dere, er
mer «skrivekløe» og erfaringer kunne blitt
meddelt her i TK.

Danske kaninoppdrettere har meddelt de
har god erfaring med å gi ungdyra eike-
kvist, fordi dette er med på å oppretthol-
de den sure PH-verdi som tarm og mage
har behov for.
Selv har jeg brukt litt eikekvist og blader
men jeg sanker også mye selje. For tiden
er det «god gang» i ugressblomstringen, så
det går nå mye i god fersk løvetann.
God dyrevelferd er å bruke alt det gode
som kaninene liker, det som er naturlig
for dem og som finnes gratis på mark og
eng - og også flere gode trær og busker.

LUU til høsten?
Vår nyvalgte leder, Torgeir Vestenfor, er
for tiden meget bekymret. Han har «son-
dert terrenget» om muligheter for lands-
utstilling for ungdyr. Dessverre står dette
arrangement «tomt» – men lever i håpet
om at noen greier å vrikke seg rundt og
finne en god partner og egnet lokale.

- Ha en fortsatt fin og flott vår!
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FFrruukkttbbaarrhheett  hhooss  kkaanniinneerr
Av Steen Løvgreen
Tidligere her i TK har vi stiftet bekjentskap
med Steen fra Bornholm med noen kunn-
skapsrike artikler: TK 8-2010 og 7-2011.
Nå har vi igjen lånt en «tanke-vekker» fra
Steen, som anbefales å lese linje for linje
og plukke ut lærdom (selv for de garvede).

Lykke til med årets avl og tiden framover!

Fruktbarheten hos en hunn
Hos kaninhunner, eller innen en stamme
dyr, måles fruktbarheten blant annet på
antall unger, som blir født pr kull.
Men det er selvfølgelig likegyldig, hvor
mange unger som blir født, hvis ungene
ikke klarer seg, til de skal fravennes fra
moren.

Et mer interessant tall for fruktbarheten
er derfor:

«Antall fravente unger pr kull»

I utstillingssammenheng, vi ser i Nordisk
Kaninstandard klasse D; hunn med unger
og hvor der utstilles f.eks. Fransk Vedder
som skal ha 8 unger, medens Hermelin
kan nøyes med 3 unger for å oppnå maks
poeng for antall unger i kullet (det er da
langt fra alle hunner, som kan prestere
dette). I vår tid, hvor det fokuseres mye
på utstillingskvalitet, enn f.eks. hvor stor
mengde kjøtt en avlshunn kan produ-
sere, er det ikke uvanlig at sportsavlere
aksepterer hunner som føder langt færre
unger, bare der kommer avkom med en
rimelig god utstillingskvalitet ut av det.
Motsatt ses det hos f.eks. Hollender og
Rhinsk Schecke, som har ry på seg for å
føde store kull. I de vanskelige tegnings-
raser er der ofte langt mellom de virkelig
godt tegnede avkom, og avlerne ønsker

derfor store kull, slik det blir mange ung-
er å velge mellom. I slike tegningsraser
er det mulig å sortere etter tegningene
allerede kort etter fødsel. Dermed kan
kullstørrelsen reduseres. Uvanlig er det
ikke med Rhinsk Schecke som får 10 eller
flere unger i hvert kull.

Generelt er der en tendens til – innenfor
både dyr og planter – hvor produktene
foredles, så faller fruktbarheten.
En ser også ofte det arbeides med mere
«begrensede» avlsstammer, dette for å in-
tensivere de gode egenskaper (for utstil-
lingskvalitet). Når fruktbarhet ikke anses
for en vesentlig egenskap, så faller denne
naturlig nok over en periode.

Herabilitet 
Et avlsdyrs fruktbarhet avgjøres ikke av
ett enkelt, arvelig anlegg, men påvirkes
både av mange forskjellige arvelige an-
legg, såvel som et stort antall av ytre på-
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virkninger fra miljøet omkring kaninen.
Innenfor forplantning, det være seg dyr,
planter eller mennesker, taler man om;
hvor stor del av det endelige resultat som
skyldes de arvelige anlegg fra den forrige
generasjon, og hvor meget som skyldes
det omgivende miljø en vokser opp i.
Andelen av arvemessig påvirkning angis
i prosent og kalles herabilitet.
For gris, utgjør herabiliteten vedrørende
antall grisunger pr kull, ca 5% (så vidt en
kan finne ut fra en forskning).
Det vil si: Foreldredyrenes samlede inn-
flytelse på kullstørrelsen er 5%. Hvilket
betyr; de resterende 95% består av den
samlede påvirkningen fra miljøet dyrene
går og vokser opp i; herunder det stell og

fôring, de utsettes for. Et herabilitetstall
for kaniner, vedrørende fruktbarhet, har
jeg ikke funnet, men selv om det skulle
være større enn 5%, fremgår det klart ut
fra andre kjente tall:
– En hver avler har en ganske betydelig
innflytelse på hvilke resultater som en
oppnår med sine dyr i stallen.
Det er her ikke mulig å inndra alle de
faktorer som har innflytelse på kaniners
fruktbarhet, men la oss se på noen av
dem.

Arvelighet
Fruktbarheten er sterkt avhengig av den
stamme et dyr kommer fra. Hvis en ut-
velger sine avlsdyr etter det kriterium,
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at der skal fødes store kull, vil en over
en periode kunne øke antallet av unger i
kullene. I store europeiske produksjoner
av slaktekaniner, regnes der med; en avls-
hunn skal kunne prestere opp til 6 kull i
løpet av et år og 46 til 48 fravente unger,
som gir gjennomsnitt på 8 unger pr kull
(det er tall som selvfølgelig overstiger hva
en hobbyavler har bruk for og heller ikke
har som mål «å kjøre på» så intenst).

Da hannen ved en paring under normale
omstendigheter alltid leverer sædceller til
et langt større antall unger enn hva noen
hunn kan bære og føde opp, må antallet
av unger i et kull primært tillegges mor-
ens gode eller dårlige egenskaper for
dette. Men ønsker man å øke fruktbar-
heten må hannenes anlegg/avstamming
også tas i betraktning, fordi de med be-
fruktningen også tar del i ungenes an-
legg. Kommer en hann fra en stamme
som tradisjonelt har meget produktive
dyr, må det forventes hans unger også
arver den egenskapen.

Antall fødte unger avhenger også mye av
hunnens kroppsvekt:

– Jo større mordyr en avler med, jo flere
unger i kullene kan der forventes.

Alder og paring
Jo mindre rase, jo hurtigere blir en hunn
ferdigutviklet og jo tidligere kan hunnen
settes i avl. – I europeiske produksjons-
staller har noen hatt som mål å kunne
sette hunnene i avl meget tidlig: Parer
hunnene ved 3 måneders-alder og føder
da sitt første kull når de er 4 måneder.
Innen rasekaninavl er formodentlig dette
ukjent og vel ikke noen avlere som vil
anbefale. Men i naturen vil dette skje, da
villkaniner lever i kolonier og ofte blir
paret så snart de er kjønnsmodne.

Dievorter og melkeproduksjon
Antallet av dievorter hos hunnen er arve-
lig og antall varierer normalt mellom 6
til 10. Men i de store raser kan det opp-
leves å finne flere og der er hunner som
uten problem kan føde opp 12 unger.

Som avler er det ikke så interessant å ha
hunner som føder større kull enn hva de
har dievorter til. For er der flere unger

«Hollenderkull med mangfold»  –  brun, viltbrun, jerngrå og svart
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enn det er dievorter, skal ungene kjempe
om å komme til, i den korte tid hvor
hunnen dier dem. Dette vil medføre, at
noen unger «presses over» måltider, og
da de fleste hunner typisk kun dier en
gang i døgnet, vil f.eks. én eller en del
av ungene i kullet svekkes (noen unger
vil slett ikke klare det og vil tørke inn).
En kan nok påstå det er et fåtall avlere
som sorterer avlsdyr etter antallet av die-
vorter. Men hvis der til tider er unger i
kullene som klarer seg dårlig, kan det
være en god idé å kontrollere, om kull-
størrelsene overstiger antallet dievorter.
Normalt er det slik: Hunnens dievorter
aktiveres i de første par dager og alt etter
antallet av unger i kullet. Føder hunnen
5 unger, aktiveres der altså 5 dievorter
(selv om hunnen har flere).
Melkeproduksjonen aktiveres i samme
omfang (mener noen). Det blir således
ikke mere melk til hver unge i et kull på
5 unger, enn hvis der var 8 unger.
Forsøk i slaktedyrsproduksjoner har vist;
at unger etter de GODE avlshunner har
samme daglige tilvekst, uansett hvilket
antall unger der var i kullet.

Morsegenskaper
Der finnes hunner, som føder opp store
kull, uten en nesten kan se det på hun-
nen. Så er der andre, som etter et enkelt
kull må ha en lengre pause for å restitu-
ere seg. Andre hunner virker nervøse
eller er kanskje likeglade med deres av-
kom og ungene lever en kummerlig til-
værelse med sin mor.

En del av denne oppførsel er genetisk
betinget – og en annen del kommer av:
Ungene lærer av deres mor!

Hunnens oppførsel smitter faktisk over
på avkommene! – Jo roligere mordyr en
bruker å avle med, jo mere ro kommer
der også i avlen – og dermed bedre avls-
resultater som kommer ut av det.

Melkeevnen er til dels arvelig. Men hvis
hunnen skal kunne produsere kaninmel-
ken (som er noe av den feteste melk som
finnes) krever det selvfølgelig en allsidig
fôring som gir hunnen de næringsstoffer
som skal til for å produsere melken.

Kryssningsfrodighet
Hvis man avler med ganske få dyr i en
mere eller mindre «lukket» stamme (det
kan være som linjeavl eller innavl) kan
det medføre dårligere fruktbarhet.

Men – det behøver ikke skje . . .

En som avler på denne måte, er det oftest
for å fokusere på bestemte egenskaper i
sin stamme av dyr, som f.eks. en god ut-
stillingskvalitet. I et slik oppdrett kan en
miste en stor del av fruktbarheten, ikke
fordi linjeavl (eller delvis innavl) nødven-
digvis er skyld i dette, men fordi avleren
ikke fokuserer på det.

Hvis avleren av en slik stamme, vil prio-
ritere mer på fruktbarheten, kan denne
økes igjen – men kanskje på bekostning
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av utstillingskvaliteten? Naturlig vil det
ellers være normalt å foreslå; innkjøp av
nye dyr fra en «fremmed» stamme som
kan tilføre en økt fruktbarhet.
Da er det meget viktig å vite det meste
om et slikt dyr, som må komme fra en
stamme med stor fruktbarhet (ikke en
stamme som sliter med samme problem)
for ellers oppnår man ikke meget.

Oppdretterens påvirkninger
Enhver avler har som nevnt en betydelig
innflytelse på avlsresultatene i sin stall.
Dyrene har selvfølgelig en «bagasje» med
seg i form av de anlegg som er arvet fra
foreldrene, som ofte i flere generasjoner.
Men avleren bestemmer jo «alt selv» og
hvilke dyr som settes sammen, og hvilke
egenskaper som prioriteres i stallen.

Her kan legges til grunn faktorer som:
●  Intensiteten i avlen
●  Stallforhold
●  Fôring
●  Håndteringen av kaninene.

Intensiteten i avlen
Et typisk mønster i vår hobby med rase-
kaninavl, er nok at de fleste hunner er 10
til 14 måneder gamle når de settes inn i
avl for første gang. Det er lenge etter de
er blitt kjønnsmodne, men dette er «be-
stemt» av utstillingssesongen og været.
De fleste kaniner føder på vårparten og
inntil tidlig sommer. Den beste utstillings-
kvalitet oppnås typisk ved en alder på 8
til 12 måneder. Avlen planlegges selvføl-
gelig slik at den alder faller sammen med
vintermånedene, hvor utstillinger av vik-
tighet ligger, og disse skal en oppdretter
ha med seg, før kaninene settes i avl.
Kaninhunnene kan ofte være vanskelige
med å få paringsvillige på årets første vår-
måneder, særlig hvis vinterkulden fortsatt
henger med. Kaninens brunst og villighet
er avhengig av lysmengde og den omgi-
vende temperatur. Når antallet av de lyse
timer og temperaturen stiger på våren,
setter dyrenes automatikk i gang: Det er
tid til å formere seg. Derfor er det ikke
merkelig; når utstillingsdyr, som kommer

Ofte gode morsegenskaper og store kull innen Tysk Kjempeschecke

FFoottoo:: AAffffee  HHeeddlluunndd
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fra en vintermørk og kald stall, og inn i
oppvarmte og opplyste lokaler på en ut-
stilling, kommer i brunst. Men når de så
vender tilbake til stallen, forsvinner som
oftest brunsten igjen.

Villkaninen er hulebygger, hvor hunnene
plasserer sine unger i reder i sidegangene
i det underjordiske hulesystem. Derfor er
det slik; når frosten henger i luften, sier
kaninens indre system ifra, med hensyn
til brunst og drektighet, fordi jorden er
frossen og for hard til å grave et rede i.

Forskning har også vist: Drektige hunner
i den første del av en drektighetsperiode
kan oppsuge hele kullet, når ytre omsten-
digheter umuliggjør ungenes overlevelse.
Dette kan være en plutselig kuldeperiode
eller at hunnen ikke kan skaffe nok mat
til seg selv. Så skrumper ungene inn og
forsvinner. Men en må ikke ta det som et
tegn på det er en dårlig avlshunn. Dette
er naturens finurlige måte å sikre at hun-
nen ikke utsettes for en unødig risiko,når
omstendighetene er umulige og dårlige.

For en del år siden forsøkte jeg i perioden
september til januar å sette 30 hunner i
avl.Alle ble paret flere ganger (i alt 200)
men kun 4 kull ble født - og kun ett kull
overlevde. En klar konklusjon: Ikke en
stor anbefaling å avle om vinteren!

Hvor lett det går med å få hunnene i
brunst og paringsvillige, beror til dels på
arvemessige forhold. Der kan være stor
forskjell mellom de forskjellige raser og
mellom de enkelte dyr i hver rase.
Men oppdrettere som respekterer årets
innvirkninger på kaninhunnenes syklus,
kommer nok lettest over avlen.

Når litteraturen leses om kaniner, støter
en på mange «bud» hvorledes kaniners
brunst følger forskjellige mønstre. Noen
sier, de kommer i brunst hver 17. dag og
den varer i 3 dager. Andre sier; de er i
brunst hver 18. til 25.dag.
En amerikansk slaktedyrsprodusent har
konkluderet med følgende:
Hunnens syklus er 5 til 7 dager og brun-
sten varer så kort som 6 til 7 timer.
Alt dette kan teoretisk være korrekt og
kanskje beror det på arvelige anlegg.

Under alle omstendigheter har enhver
brunst en begynnelse, en topp og en av-
slutning. En alminnelig erfaring det vises
til er: Jo tettere på toppen en hunn pares,
jo bedre er eggløsningen og dermed flere
unger i kullet.

EEnn  ssjjeellddeennhheett:: 66  uunnggeerr  ii  eett  HHeerrmmeelliinnkkuullll
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Mange avlere er tilfreds med ett eller to
kull med unger på hver avlshunn til året.
Dette er langt fra villkaninens normale liv
og da avlshunner oftest får færre unger i
sitt første kull, enn ved senere, gir denne
avlsform et dårlig grunnlag for å vurdere
fruktbarheten.Eller en kan si det slik: Det
gir et «begrenset» grunnlag.

Stallforhold
Måler vi fruktbarheten på antall fravente
unger, er det innlysende at stallforhold-
ene har en stor betydning. Romslige bur,
frisk luft, lys og en rolig adferd hos alle
som kommer i stallen, er de beste forut-
setninger for at de små unger trives.
Burenes utforming kan resultere i (eller
motvirke) stress. Kaninene har behov for
å føle seg trygge når de er «hjemme».Alt
for åpne bur, uten tette hjørner hvor de
kan trekke seg inn,kan gjøre dem urolige.
På gulvflaten skal ikke kaninene oppleve
at en kommer til dem «ovenfra» som en
rovfugl, da kan dem virkelig bli skremt.

Spesielt hvis en kanin er flyttet til et nytt
bur og den er vokst opp i en burtype den
har følt seg trygg, er det viktig med en
varsom og rolig håndtering.

Fôring
Fôringen er nært knyttet til fruktbarhet-
en. Som utgangspunkt er det vanskelig å
få de overvektige hunner drektige. Fete
kaniner har ikke fettet sittende som mar-
morering i kjøttet. Når en slakter en over-
vektig kanin, vil en se fettet sitter i store
klumper omkring innvollene og indre or-
ganer (nyrer er i flere tilfeller tildekket av
fett). Dette gjør at kaninen derfor ikke
fungerer optimalt og det har innflytelse
på både brunst, eggløsning og drektighet.
Mønsteret, med å avle utover våren, så
utstille om høst og vinter, for så å sette
kaninene først i avl som årsgamle den
etterfølgende vår, er som nevnt ikke op-
timalt for fruktbarheten.
En kanins utstillingskondisjon, hvor den
er fôret godt for å oppnå en god kropps-
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form, er ikke nødvendigvis en god avls-
kondisjon. De fleste utstillingshunner må
derfor slankes, før det er mulig å få dem
drektige.

Pels og fellingsperioder
Kaninens fellingsperioder krever mye
energi, især når den nye pels vokser ut.
I perioden kan dyrene være mer dorske
og de kan også være noe utilpasse med
en liten temperaturstigning (nærmest
som når vi mennesker får influensa).
Vinterpelsen felles normalt på våren, og
dette faller ofte sammen med at dyrene
skal settes i avl. Derfor kan det ha stor
innflytelse både på forekomsten av villig-

het til å la seg pare, brunst og de ressur-
ser hunnen skal ha, for å klare drektig-
heten, fødsel og etterfølgende diegivning.

Håndtering av kaninene
En stresset kanin oppfører seg ikke rasjo-
nelt. Grunnene til stress kan være flere.
Når en kanin oppfører seg unormalt og
stresset, kan det ligge i dens arv og da
særlig «læring» fra moren (som nevnt tid-
ligere). Men det kan også ligge i avlerens
håndtering av dyrene og adferden om-
kring burene. Hvis dyrene i «utide» blir
skremt eller håndteres voldsomt, vil de
utvikle frykt for mennesker generelt.
Det kan koste mange unger hvis hunnene
er så lettskremt, at de farer panikkslagne
rundt i buret og da kan det gå helt galt
når de har unger liggende i redet. Eller
hvis hunnen føler ungene må forsvares
hver gang avleren kommer, og hunnen
tramper og setter seg på ungene i redet.
Kannibalisme,hvor kaninmoren spiser på
unger (én eller flere) kan bero på flere
faktorer. Gjentatte forstyrrelser kan være
én grunn. Noen hunner spiser unger som
er skadet, dødfødt eller som dør meget
små. Dette antas å være en nedarvet me-
kanisme fra villkanin, som spiste døde
unger for å unngå sykdom og forråtnelse
i redet, for at fiender ikke skulle kunne
snuse seg frem til hennes skjulte rede.
Gjennom flere års utvelgelse av de gode
og beste avlshunner, må kannibalisme nå
betegnes for å være en sjeldenhet.

Avslutning
Når en tar alle forhold i betraktning, skal
vi være glade for, at det tross alt blir født
mange unger i våre staller.
Og - endatil gode, sunne og trivelige dyr!
Så husk å glede deg over dette faktum
hver gang det lykkes – og det er tross alt
de aller fleste ganger.

FF
oo

ttoo
::

SS
ttee

eenn
  LL

øø
vvgg

rree
eenn

Trivelige dyr skal avleren ha fokus på
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På oppdretterbesøk hos:
Svein Erikog Jo Kristian Tønnesen
Vi skal til Egersund
Fra det intime trivelige Egersund sentrum
tar vi retning opp mot «de store høyder».
For på toppen, med utstikt over byen, er
det vi finner fam Tønnesen. «Siste hus»
som grenser til en fantastisk natur og et
meget attraktivt turområde.
Kaninstallen er bygget opp litt etter hvert
og den siste utvidelse må vel nå sies å
være endelig, mener og tror Svein Erik.
Under planleggingen av stallutvidelse og
antall bur, så var også tanken det skulle
være plass til 3 raser, med én hver til de
to ungene og én til «han far sjøl» . . .

Rasekaninavl startet i 2011
Ja, det var i 2011 interessen for avl med
rasekaniner ble satt i gang, forteller Svein
Erik. Alle med litt plass og hage har som

oftest hatt noen kaniner i sin barndom og
slik var det også her. Så gikk det over til
noe interesse for hund, så jakt, husbyg-
ging, blomster og busker - og mye annet.

Landsutstilling/NM 2011 var på Vigrestad
og det er ikke så langt fra Egersund. Her
ble rasekaniner og en stor flott utstilling
presentert med 1400 kaniner.
«Tilfeldighetene» ble til ved en sterkere
tanke omkring interesse for rasekaniner
og valget falt på Liten Havana. Noen kull
ble tatt på våren og til høsten var det klart
for første utstilling på Bjerkreimsmarken.
Selv om det «kun» ble 279,5 – så kan en
vel ikke si noe annet enn; «kaninbasillen»
hadde gjort sin entré.
På Jærutstillingen senere på høsten kom
den første 95’er på Liten Havana.
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Liten Havana og Perle Ekorn
En ny «tilfeldighet» gjorde det slik; enda
en rase ble gjort plass for i kaninstallen,
nemlig Perle Ekorn.
Kaninholdet er en god og lærerik hobby
for ungdom og jeg liker å engasjere mine
barn med stell av kaninene. Da ble det
slik; det ble meg som skulle stelle med
Liten Havana og for Jo Kristian så ble det
Perle Ekorn.
Men, så skulle selvsagt min datter, Emma
Karete, også ha seg kanin og da var det
klart for Dvergvedder viltgrå.
Etter en stund ble Liten Havana-avlen av-
sluttet, og i 2014 ble Havana’ene «byttet»

ut med Zobel blå, som var Emma Karete
sin jobb å ta seg av den rasen.
Vi har også vært innom Hermelin, ble vel
et par år med otter og white. Hermelin
var nok ikke det helt store i avlen.
De siste to årene har det vært «fullt kjør»
med kun én rase, Perle Ekorn.
Vet vel egentlig ikke helt hvorfor vi hav-
net på å beholde den, for avlsmessig har
både Perle Ekorn, Havana og Zobel vært
stabile. Men uansett, artig og lærerikt er
det å bli kjent med flere raser og da også
flere av andre oppdrettere. Alle disse 3
smårasene har gode mødre, får passelige
store kull og kvalitet vet vi jo finnes.

Ikke «bare - bare» å avle med Perle Ekorn: Her to unger fra samme kull hvor
den ene har helt hvit buk (som er disk) og så en korrekt, som har bunnfarge
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Å «spesialisere» seg
Skal en tenke fornuft, så er det selvsagt en
stor fordel å konsentrere seg om én rase.
Men, slik som stallen er nå, med nok av
burplasser, så får vi bare se hva som skjer
framover . . .
Perle Ekorn-avlen er godt i gang i år igjen.
Eneste som ser ut for å være en umulig-
het å finne ut av, er disse ungene som av

og til kommer med helt hvit buk, altså
uten gråblå bunnfarge. Stamtavler og kull-
skjema føres nøye og en prøver hele ti-
den å finne ut om det er en «linje» som
gjør at dette dukker opp. Problemet er
ikke så stort,men det «irriterer» når det er
så uforutsigbart og plutselig «bare er der».
Men, men, en vet jo det er ett eller annet
samme hvilken rase en driver med . . .
Våren er en herlig og fin tid, hvor det
kommer nye kull og det er «liv å røre»
med spretne unger som kommer ut av
kassen. - Og - alt rundt oss, som nå skal
spire å gro - da er det tid for å fokusere på
kun det positive ved denne vakre årstid.

Slakt, kjøtt og foredling
Svein Erik er en ivrig jeger og dermed er
det helt naturlig at også kaninkjøttet inn-
går i husholdningen. Slakterom med kjøle
har han innredet og én av «spesialitetene»
han blant annet liker å utforske er diverse
pølse-typer og kaninkjøttdeig. Her er det
stort fokus på foredling og å teste sam-
mensetninger og smaker.

Jærutstillingen 2014: Emma Karete
gjør det bra med sine flotte Zobel i
blå fargevariant. Hederlig resultat
ble det også på LU/NM-2015 med

Zobel; plass nr 15 og 285,5p

SSttaalllleennss
««ggrroommgguutttt»»
fflleerree  9966’’eerree
oogg  BBiiSS--ttiittlleerr
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Avlsarbeid, nye
unger og spen-
ningen om det
er fremgang . . .
– Ja, det er en
trivelig hobby
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EEii  ««ggrroomm--
jjeennttee»»  mmeedd
9966pp  oogg  BBiiSS--
ttiitttteell

Trivsel og variert fôr er viktig
Å være oppdretter som er sterkt opptatt
av å fokusere på kaninens velferd og triv-
sel, så er akkurat det Svein Eriks melodi.
Viktigheten med å studere hva som kan
være det aller beste for dyra,er av stor be-
tydning. Som f.eks.: Her brukes ikke fôr-
skåler . . . – Ja, sier Svein Erik, her legges
pelletsen rett på gulvet, for kaniner liker
å gå å rote i marka etter mat, så derfor er
det naturlig at maten ligger på bakken.
Svein Erik er opptatt av det naturlige, så
her får kaninene så mye einer,eller brake,
som de orker å tygge i seg. På områdene
rundt bostedet er det fullt av einerbus-
ker, så her er det nok å ta av.



17Tidsskrift for Kaninavl - 3-2019

FU Rogaland 2013: Jo Kristian får BiS 96p - og også beste junior: 286,5p

ÅRETS UTSTILLER 2019
Årets Utstiller-sesong 2019 er i gang
og resultatene i fra Askim sin Eliteutstilling
og Vårutstillingen på Sørlandet danner
grunnlaget for denne lista.
Roger gjorde storeslem i Askim og har tatt
en klar ledelse.
Bjørn gjorde det bra med seier og BiS på

Sørlandet - og så har vi Johan lurende rett
bak! 
Det er fortsatt flere utstillinger før sommer-
en, før vi går en spennende høst i møte og
får se hvem som har hatt god klaff denne
avlssessongen.

Sportsutvalget v/Kristin

1 Roger Skjølås 44
2 Bjørn Egeland 29
3 Johan Viker 27
4 Kari Jørgenrud-Dahl 18

5 Oddvar Stangeland 12
6 Roger Nesvik&Heidi Jebsen 6
7 Svein Clausen 2
8 Erik Birger Nilsen 2

Hei alle foreninger: Har dere behov for NKFs
info-brosjyre og TK til å legge ut på utstillinger,

stands og annet, så gi beskjed sekreter@kanin-nkf.net
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   45,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   45,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms  . . . . . . . . . . kr 1000,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1250,00

Netting til kaniner, duer og høns
Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr,Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no
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Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling,Vikeså: 26.-29.sept.
i forbindelse med Bjerkreimsmarken og er åpen i klassene
A/B (premiering kl L)  +  C for juniorer* +  D hu med kull

*1 premie pr utst./pr rase (C-dyr som også konkurrerer i kl L: kr 70 pr dyr)

Innmeldingsavgift: kr 60 pr ktl.nr. settes på konto 32905416382
Innmelding innen søndag 22. september: helst excel skjema
til e-post: sveinodegard@lyse.net (husk å før inn kaninens vekt).
Innsett av dyr: «VM-hallen» torsdag kl 20-21, eller fredag kl 10-17.
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 16. Premieutdeling søndag kl 15.30
(kaninene skal stå i sine bur til 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

Nord-Trøndelag og Trøndelagen KAF
ønsker velkommen til Sommer-utstilling
Gudå Samfunnshus Meråker: 24.-26. mai
Åpen i klassene / konkurreres i:
A + B (premieres etter L) D - G - M - K
Påmeldingsavgift: 75 kr pr ktl.nr + 10 kr kl G
Betales til konto: 4420 30 52933
Påmelding innen 15. mai til Kristin Berg: trondelagen@live.no
Trøndelagen KAF har innlagt klubbmesterskap, pluss det deles ut vandrepokal
for beste hu med kull og beste produksjonsdyr.
Innlevering kaniner fredag fra kl 18. Vi fôrer med høy, husk
opphengbare vannskåler. Overnatting: Mulighet ved lokalet
for campingvogn og telt (er også noe plass inne).
Alternativ: Teveltunet Fjellstue, tlf. 74 81 25 00
Lørdag kveld: «Grill-kos» - vi håper alle deltar på den!
Kontaktpersoner: Snorre 906 43 876 eller Kristin 481 14 973
VELKOMMEN til ei trivelig kaninhelg i Meråker!
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Påske for snart 10 år siden farget jeg mitt
første garn av håndspunnet angora. Først
var jeg på apoteket og kjøpte beis;Alun,
som minner om sukker og fargen blir klar
og lys. Også annet finnes som kan brukes
til beis, og da vil garnet få andre farger
som kaliumdikromat/krom, koparvitriol,
vinstein, tinnsalt og jernsulfat. - Noe sies
også å være giftig og kreftfremkallende.
Tryggest for meg ble da å bruke Alun.
Så samlet jeg inn løkskall.
Fremgangsmåten: I mitt forsøk laget jeg
3 farger. Først må en lage fargesuppe av
løkskall, jeg brukte minst 50 gram gult

skall og 5 liter vann. Neste suppe var gult
og rødt løkskall mellom 50-100 gram og
siste var rødt løkskall. Dette kokes minst
en time, for så å avkjøle til neste dag.
Fargesuppen ble så silet, og varmet opp
til ca 50 grader. Garnet la jeg i bløt i rent
lunkent vann, ca 30 grader.
Neste gryte hadde jeg vann og beis Alun

Farging av angoragarn
med Alun - og skall av gul og rød løk
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oppi og varma dette til 40-50 grader. Her
skulle det ligge i minst 5 minutter. Alun
brukes for at fargen skal feste seg bedre
til garnet. Så gikk garnet over til farge-
suppen, som gradvis ble varmet opp til
nesten koking (90 grader) og farget gar-
net i minst en time. Her må en røre med
rolige bevegelser slik at ikke garnet tover
seg. Garnet ble så hengt opp til avren-
ning, og etterpå skyllet i kaldt vann.
«Ettersuppa» ble brukt til å farge ull. Ulla
må jeg karde før spinning. Dette ga en
mye lysere farge på restene.
Garn ble tørket og nøstet opp, ull tørkes
før karding og spinning.
Ut av dette fikk jeg garn i 6 forskjellige
nyanser: To gulfarger og 4 grønnfarger.
Fargesuppen med rødløk var av rød farge
(hadde forventet en brun/rød som vi får
når vi farger egg).Til min forundring opp-

daget jeg garnet ble grønt.Tok en test på
dette i etterkant: Det var grunnet beisen,
for når jeg la garn oppi, med eller uten
beis, ble det to forskjellige farger; grønn-
fargen kom når jeg brukte Alun i vannet.
Gult garn ble noe ujevnt (mulig det ikke
var god nok bevegelse).

Oppskrift: Løkskall eller ev. tørkede plan-
ter fra ca 50 til 100 gram,  5 liter vann,
16 gram Alun, til ca 100 gram garn.

Bildene viser: Hesplet garn, og garn og
ull som er farget på «ettersuppen».
Hovedfargingen av garn ferdig nøstet.
(det ble en påske med mye løksuppe, rå
løk og stekt løk - av alt som ble skrellet).
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En STOOOOR
takk til Geir N!
NKF retter en stor takk til Geir Nordvik
for alle de timer, dager og netter han har
nedlagt med programmering og annet for
dataprogrammet til kaninutstillinger.
For å ta det hele litt mer «kronologisk» . . .
Senhøsten 2003 startet Geir med å bygge
opp dataprogram for kaninutstilling. Han
ble overtalt til å være med i datautvalget
og alle innen NKF var ikke i tvil og hadde
selvsagt meget stor tro på «rett mann på
riktig plass» med en dyktig Geir N som i
nær framtid ville løse oppgaven.
Allerede januar 2004 var det klar en test-
versjon som ble brukt på utstilling i Sta-
vanger. Jo, det funket og Geir var på god
vei til å nå målet.Foreløpig var det kun én
klasse i progammet; klasse A, og det var
fortsatt innmelding på egne bedømmelse-
kort. Geir var da ikke snauere enn å si ja
til å bruke programmet på den foreståen-
de LU 2004 i Skien.Det viktigste funket jo
og selv om Geir N sa; - «det gikk litt over
stokk og stein» - var det ikke noen andre
enn han selv som merket det. For det ble
en sen fredagskveld, inntastingen av alle
bedømte dyr gikk «litt treigt» og program-
met den gang, fungerte kun med én PC.
På store utstillinger var målet å taste inn
resultater på flere PC’er, slik at katalog og
resultatlister var så og si klar når siste dyr
hadde forlatt bedømmelsebordet.

Etter dette gikk den videre utviklingen av
programmet kun én vei, for å si det slik,
nemlig oppover og programmet ble solgt
til både Sverige og Finland.
Forbedringer ble hele tiden utført og det
ble innmelding på excel-liste og arrangør
kunne selv skrive ut bedømmelsekort.
Men, et dataprogram skal også driftes og
der har Geir N vært alene om den jobben.
En medhjelper for klargjøring av databas-
en før og etter utstillinger har en over tid
vært på utkikk etter.
Som kjent - «dukket det opp en ny» Geir -
Klepaker - med datainteresse. Dermed er
det nå i Datautvalget Geir N og Geir K.
Sammen med Svein Ødegård og Rolf Lud-
vigsen vil disse fungere som før.
Men Geir N har fått avløsning av Geir K
som nå har gått i lære og tar ansvar for å
oppdatere databasen. Som det ble infor-
mert om i TK nr 2/2019 side 32, bestilles
nytt program til: klepaker@hotmail.com

824. Dvergvedder viltgrå 1,0   712 / 22I9   95 - 95 - 95 eier/op: Inger Eirin Haugan
825. Hermelin otter svart 1,0  821 / M390   96 - 95 - 95     eier/oppdr: Ola Kvaal

Nye Champions
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Hva menes med: Hodet sitter direkte på kroppen?
Spørsmålet kom inn for en god stund til-
bake. Jo, det var kanskje naturlig å spørre
om for en som var nybegynner og hadde
startet med å lese i standarden.
Denne beskrivelse finnes under Fransk
Vedder, Liten Tysk Vedder, Dvergvedder
og Hermelin. Jeg henviste da til en god
tegning/illustrasjon av Hermelin, som er
å finne i standarden på side 334.
Tegningen viser Hermelin-idealet med en
«usynlig» hals.Kort kompakt type,en flott
rygglinje og vakker benstilling.

Tenkte ikke mer på det, for den som stilte
spørsmålet var fornøyd med e-post som
ble sendt «litt sånt frem-å-tilbake».
Så holdt jeg på å sortere i mitt bildearkiv
og kom over denne Hermelin her en dag.
Da slo tanken meg om det spørsmålet og
her er jo en Hermelin med kort hals og
hvor inntrykket er at hodet sitter rett på
kroppen.
Er det flere «der ute» som har spørsmål
om raser, beskrivelser eller annet – så er
dere hjertelig velkommen med det!
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Palmehelga på Tromøy i Hove Leir er for
noen tradisjon og som normalt med flott
vær, sol og duft av vår.Nok en gang en tri-
velig utstilling i Flimra; 12.-14. april (selv
om arrangør lørdag fikk det hektisk, gikk
det greit - takk til Geir Klepaker som tok
dataen). Positivt var det med litt økning
av antall dyr, som ble 147 (138 i fjor), for-
delt på 20 raser, flest i Hermelin med 39,
Perle Ekorn med 19 og Liten Tysk Vedder
16. Kvalitet var det hos flere og 7 kaniner

fikk «dagens høyeste»; 95,5p og 27 fikk
95p. BiS gikk til en Perle Ekorn hann til
Bjørn Egeland og BiM ble Belgisk Hare til
Johan Viker. Dommere var Thormod Saue
og Bjørn Egeland.

BiR: Fransk Vedder: Marianne Wernersen 95,5.
Stor Sølv: Ingvar Holmen 94,5. Blå Wiener:
Claudia Moritz 94. N.Zealand Red: Siw Thu 95.
Wiener: Claudia Moritz 92,5. Angora: Bente/Otto
Torland 95. Hvit Land: Johan Viker 95. Belgisk
Hare: Johan Viker 95,5. Sallander: Marianne
Wernersen 94. Thyringer: Bente/Otto Torland 95.

Sørlandet’s Vår-utstilling: 12.-14. april

I Norge har det sida 1958 vært avholdt to
landsutstillinger årlig, for ungdyr om høs-
ten, og voksne dyr i februar/mars. Denne
tradisjon er dessverre i ferd med å gå
tapt.
Antall lag og foreninger er ikke dramatisk
færre enn i «glansdagene» på 80-90 tallet,
men antall aktive medlemmer som treffes
på utstillinger og andre arrangement er
mange færre. I mange lag er det nå bare
en håndfull aktive.
Søknader for å avholde LU og LUU har de
siste år langt fra stått i kø, en må ofte
spørre aktuelle lag om de har mulighet til
å ta arrangementet.
Så også i år, vi har ingen arrangør til høs-
tens landsutstilling for ungdyr.
I Trondheim i februar var dette tema, og
viljen blant noen ivrige sjeler i Indre Øst-
land Kaninavlslag,gjorde meg optimistisk
på at dette skulle gå bra.
Det har i perioden etter LU i Trondheim
blitt gjort en god jobb, men å få egnede
lokaler til fornuftig pris er ikke lett.
Tanken var å avholde LUU i «kjærneområ-
det» til Indre Østland sin medlemsmasse;
rundt Mjøsområdet. Mange haller tar ikke

imot levende dyr, men tre haller har sagt
ja og er aktuelle. Men så er prisen for leie
så høg, ca 19-20.000 for tre dagers leie i
disse. Budsjett satt opp viser da at et slikt
arrangement ikke er økonomisk forsvar-
lig, det vil bli underskudd. Lysten til å ar-
rangere faller bort og det må også nevnes
at Indre Østland Kaninavlslag i løpet av
de siste 11 år har arrangert hele 5 lands-
utstillinger. Slik sett er det ikke deres tur,
men andre lag/foreninger som bør ta tak.
Prøv å skaff rimelig lokale, ikke lag for
mye ut av arrangementet. Bare litt mer ar-
beid enn  ei vanlig utstilling.
Ser vi på terminlister for utstillinger de
siste år, har det særlig i perioden mellom
LUU og LU vært et godt utvalg der våre
medlemmer kan stille ut dyr, jevnt fordelt
over hele Sør-Norge. Det er fortsatt tid til
første del av november.
Rundt omkring fødes i disse dager mange
fine kull med dyr som absolutt bør stilles
på ei ungdyrutstilling.
Dersom året 2019 ender med ikke av-
holdt LUU, vil dette være et stort person-
lig nederlag for undertegnede som nyvalt
leder i NKF. Torgeir Vestenfor

Får vi til landsutstilling for ungdyr?
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L.TyskVedder: Oddvar Stangeland 95. Marburger
Ekorn: Geir Klepaker 95. Perle Ekorn: Bjørn Ege-
land 95,5. Engelsk Schecke: Trine Lofthus 94.
Liten Havana: Bente/Otto Torland 94,5. Tan: Tore
Askeland 95. Zobel: HeidiJebsen/Ro.Nesvik 95.
Dvergvedder: Karoline&Ulrik Klepaker 95. Her-
melin: Arild Netland 95,5.

Resultater klasse L:
1 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn   381
2 Johan Viker,  Sarpsborg,  Belgisk Hare v.r. 381
3 Oddvar Stangeland, L.TyskVedder kapp. 379,5
4 HeidiJebsen/RNesvik, Haug. Hermelin grå 379
5 Erik Birger Nilsen, Sarpsborg,  Perle Ekorn 379
6 OddvarStangeland, L.TyskVedder viltgrå 284,5
7 Tore Askeland,  Sørlandets,  Tan svart  284,5
8 Arild Netland,  Rogaland,  Hermelin grå  284,5
9 Terje Engh, Grenland,  Hermelin hvit r.ø. 378,5
10 Bente/Otto Torland, Sørland. Angora hvit  284
11 Arild Netland,  Rog. Hermelin chinchilla   284
12 Magnor Ølberg,  Rogaland,   Tan svart  284
13 Bente/Otto Torland, Sørland,  Thyringer 377,5
14 Terje Engh, Grenl. Dvergvedder viltgrå  377,5
15 Geir Klepaker, Larvik, Marburger Ekorn 283,5
16 Arild Netland,  Rog. Hermelin otter svart 283
17 HeidiJebsen/RNesvik, Haug. Zobel brun 283
18 MarianneWernersen, Sør. FranskVedder 95,5
19 Bente/Otto Torland, Sørl. Liten Havana  282,5
20 Siw Thu,  Sørland. New Zealand Red  282,5

21 HeidiJebsen/R.Nesvik,  Hermelin chin   282,5
22 Kristin Berg,  Trøndelagen, Hermelin brun  95
23 Karoline/Ulrik Klepaker, Dvergvedder v.grå 95
24 Johan Ludvik Viker, Sarpsborg, Hvit Land   95
25 Ingvar Holmen,  Jæren,  Stor Sølv v.grå   281
26 Claudia Moritz,  Sørlandets,   Blå Wiener  280
27 Marianne Wernersen, Sørland. Sallander 280
28 Trine Lofthus, Kragerø, Engelsk Schecke 279
29 Pål Kenneth Sirris, Sørl. L.Tysk Vedder vg 279

Belgisk Hare
til Johan Viker
som fikk 95,5p

og ble BiM

Thormod
tar ut BiS
og BiM

NKF minner foreningene om
medlemstilbudet for 2019:
(gjelder for helt nye medlemmer)

kr 100 for junior
kr 200 for senior

Bruk tilbudet og verv medlem
når du selger en kanin, eller
sett opp en plakat når dere
har stand og utstillinger
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Trøgstad Bygdemuseum var årets arena
for Eliteutstilling i Østfold. Fornøyelig og
greit sted å ha utstilling. En del publikum
kom også på besøk.Vi hadde satt opp bur
for denne lørdagen og flere hadde ikke
sett så mange kaninraser, selv om Herme-
lin manglet.Totalt ble 126 kaniner utstilt.
Av utstillerne var det Roger Skjølås som
tok de største «kakestykkene» med 1.- og
3.-plass og så både BiS og BiM! Dommere
var Svein Clausen og Thormod Saue.

Resultater klasse L:
1 Roger Skjølås,  IndreØstl.,  Wiener viltgrå  381 
2 Kari Jørgenrud-Dahl,   Askim,  Rex castor  381
3 Roger Skjølås,  IndreØstl.,    Blå Wiener    381
4 Johan Ludvik Viker, Belgisk Hare viltrød   380,5
5 Svein Clausen, Grenland, Liten Sølv blå  380,5
6 Johnny Lyshaug,  Askim,    Alaska    379,5
7 Johan Ludvik Viker,   Sarp. Hvit Land    378,5
8 Erik Birger Nilsen,   Sarp. Perle Ekorn     378,5
9 Line Clausen,  Grenland,  Sachsengold   284
10 Svein Kamfjord,   Askim,    Thyringer    284
11 Jorunn Egner,   OsloogAk. Perle Ekorn  377,5
12 Geir Klepaker, Larvik, MarburgEkorn    283,5

13 Kim Grøtli Henriksen,    Sachsengold    283,5
14 Arild Henriksen, Askim,   Belgisk Hare vilt 377
15 Harry W. Nielsen,  Askim,   Perle Ekorn    282
16 Kristoffer Frøyland,  Sarp.,   Rex castor   282
17 Karoline/Ulrik Klepaker,  Dvergvedder vilt  95
18 Svein Kamfjord, Askim, New Zealand Red 95
19 Hans Petter Wold,    Stor Sølv viltgrå   281,5

Resultater klasse G:
1 Kari Jørgenrud-Dahl,    Askim 381
2 Svein Clausen,    Grenland 380,5
3 Roger Skjølås, Indre Østland 380,5
4 Johan Ludvik Viker, Sarpsborg 380
5 Johnny Lyshaug,   Askim 379,5
6 Svein Kamfjord,     Askim 377

BiR: Belgisk Kjempe: Kjell Birger Frøyland 93,5.
Tysk Kjempeschecke: Sigbjørn Johannessen 92.
Stor Sølv: Hans Petter Wold 94. Blå Wiener:
Roger Skjølås 95,5. N.Zealand Red: Svein Kam-
fjord 95. Wiener: Roger Skjølås 96. Rex: Kari
Jørgenrud-Dahl 95,5. Hvit Land: Johan Viker 95.
Belgisk Hare: Johan Viker 95,5. Thyringer: Svein
Kamfjord 95. Alaska: Johnny Lyshaug 95. Mar-
burger Ekorn: Geir Klepaker 95. Perle Ekorn: Erik
Birger Nilsen 95. Sachsengold: Line Clausen 95.
Liten Sølv: Svein Clausen 95,5. Dvergvedder:
Karoline&Ulrik Klepaker 95.

Askim’s utstilling: Lørdag 16. mars

Vinner-
pallen
klasse G
fra v.:
Svein
Clausen
Liten
Sølv blå
380,5p.
Kari
Jørgen-
rud-
Dahl
Rex
castor
381p og
Roger
Skjølås
Wiener
blå+grå
380,5p
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Møre og Romsdal arrangerte ein dags-ut-
stilling lørdag 9. mars i garasjen til Bjarne
på Vatne.Når påmeldingane strøymde inn
fekk «datasjefen» litt å tenka på . . . det
stoppa på 190 kaniner. Med nokre ekstra
arbeid, sporty dommerar og positive ut-
stillerar, så gjekk dette fint. For dei som
hadde noe lang reiseveg blei det satt opp
utstillingsbur.
Dommerane Per Egil, Snorre og Sturle
hadde ein kald jobb,men dei fann fram til
verdige vinnerar.
Dei viltgrå Hermelin fekk sin store dag:
Heidi Jebsen&Roger Nesvik toppa lista,
BIS var ein han til Katrin Skodjevåg Sund-
got og BIM gikk til Kristin Berg – alle var
Hermelin i viltgrå fargevariant!

BiR: Belgisk Kjempe: Marita Tørset 94,5. Fransk
Vedder: Jonathan Torheim 94,5. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 93,5. Stor Sølv: Iren Storli 95,5. Be-
veren: Per Bjarte Ludviksen 93. N.Zealand Red:
Stian Andre Moldskred 95. Trønder: Per Bjarte
Ludviksen 93. Angora: Lisa Råket 92. Bourgog-
ne: John Reidar Breivik 95. Hvit Land: John
Reidar Breivik 95. Alaska: Karl Martin Fjell 95.
Lit.Havana: Sturle Skeidsvoll 95. Sachsengold:

Øystein Osland 94,5. Liten Sølv: Knut Are Sund-
got 95,5. Tan: Jan M. Lien 95. Russer: Steinar
Aase 94,5. Dvergvedder: Inger Eirin Haugan 95.
Hermelin: Katrin Skodjevåg Sundgot 95,5.

Resultater klasse L:
1 H.Jebsen/R.Nesvik, Haug. Hermelin grå 381,5
2 Knut Are Sundgot,  Møre,  Liten Sølv sv  381
3 Iren Storli, Nord-Trønd.,  Stor Sølv svart  380,5
4 Katrin Skodjevåg Sundgot, Hermelin grå 380,5
5 Jonathan Torheim, Sogn&Fj. Hermelin grå  380
6 John Reidar Breivik,  Møre,   Bourgogne   380
7 Sturle Skeidsvoll,  Bergen,   Liten Havana 380
8 Sturle Skeidsvoll, Bergen,  Liten Sølv sv 379,5
9 John Reidar Breivik,   Møre,   Hvit Land   379,5
10 Bjarne Øygard,  Møre,  Liten Sølv svart 379,5
11 Ola Kvaal, Sogn&Fj.,  Hermelin  white sv  285
12 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,  Alaska  379
13 Kristin Berg,  Trøndelag,  Hermelin grå  284,5
14 Steinar Helge Aase, Sogn, Stor Sølv sv 284,5
15 Bjarne Øygard Møre,  Hermelin zobel blå  284
16 Øyvind Eide,   Bergen,   Tan svart 284
17 Jan Magne Lien, Trønd.,  Liten Havana  283,5
18 Frida/Hedda Buene Fjell, Dvergvedder  283,5
19 Kristin Berg,   Trøndelag,   Hermelin brun 283
20 Jan Magne Lien,  Trøndelag,  Tan svart   282
21 Stian Andre Moldskred, New Zealand Red 95 
22 Ingjerd Lien,   Trøndelagen,   Hvit Land   95
23 Ola Kvaal,  SognogF. Hermelin otter svart  95
24 Inger Eirin Haugan,  Dvergvedder viltgrå  95
25 Karl Martin Fjell,  Bergen,  Alaska   95

Møre og Romsdal’s utstilling: Lørdag 9. mars

11. mai: Rogaland, NB: på FORUS
Annonse i TK nr 2

19. mai:Tønsberg, Jarlsberg hobbydyr
Annonse i TK nr 2

26.-28. mai:Trøndelag, Meråker
Annonse i dette TK

28.-30. juni: Indre Østland, Nes
Annonse i TK nr 2

26.-29. sept.: Jæren, Bjerkreimsmark
Annonse i dette TK

22.-24. nov.:Trøndelagen, Hovedutst.

2020:

17.-18. januar: Bergen, Fjell skule

24.-26. jan.: Jæren, FU på Varhaug

14.-16. febr.: Dansk LU, Ryomgård
Djurslands Kaf, Midtdjurshallen

20.-23. februar: LU/NM Askimhallen
Arr.: Askim og Sarpsborg

Utstillinger - 2019/2020:

Dataprogram for utstilling: Arrangør må alltid bruke en oppdatert database.
Denne bestilles på e-post: klepaker@hotmail.com
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

Tlf. 52 76 14 48  -  mobil 958 46 529
e-post: inhandel@online.no

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes
Mobil 90 19 19 11 og  905 90 341

Godt utvalg i flere typer fuglearter
og rasefjærfe

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

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

Tlf. mobil 970 66 450
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

PERLE EKORN

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, 7606 Levanger

mobil 906 43 876 / 403 89 423
TAN svart  -  REX

DVERGVEDDER viltgrå + kappetegnet

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
L.TYSK VEDDER - HOLLENDER - PERLE EKORN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
LITEN SØLV - HERMELIN i flere varianter

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

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

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

Tlf. 412 35 553
e-post: kloevst@online.no

ALASKA - SACHSENGOLD

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

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER  -  ALASKA  -  DVERG-
VEDDER - HERMELIN  - HOPPEKANINER

Øystein Osland 6976 Sande 
Tlf. 416 86 449

e-post: oysteinosland@hotmail.no
LITEN SØLV svart

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

e-post: rogerlie@live.no
www.hermelinkanin.com

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

Tlf. 906 67 358 / 407 21 113
e-post: silkebae@online.no

ANGORA hvit r.ø. og farget

Bjørn Petter Åsheim
Vollheim, 1730 Ise

Tlf. 916 27 825
e-post: bjoaash2@online.no

TAN

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

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

Svein Kamfjord
Grønlundv. 12, 1400 Ski. Tlf. 930 30 423

e-post: kamfjord1@gmail.com
NEW ZEALAND RED

THYRINGER

Nesvik og Jebsen Kaninoppdrett
5570 Aksdal. tlf. 971 94 048 / 918 57 973
LITEN SØLV svart og blå - HOLLENDER
svart og svart/gul japaner - HERMELIN
chinchilla, viltgrå, svart, otter og white

Johan Viker, Gresvik
Tlf. 952 77 525

TRØNDER  -  HVIT LAND
BELGISK HARE i viltrød og tan

HERMELIN i viltgrå, otter og lutino

Torgeir Vestenfor
Tronderudvegen 41, 3550 Gol

Mobil 959 80045
e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no 

FRANSK VEDDER viltgrå og jerngrå

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   125,00
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, god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00

Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 90 19 19 11 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 22. april 2019
Totalt 437 (298 - 38 - 101)

Askim og omegn Kaninavlsforening  28
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekretær: Svein Kamfjord,
tlf. 930 30 423, e-post: kamfjord1@gmail.com
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møteandre mandag i måneden, kl.19 på KABB-huset,
Skogveien 22, 1831 Askim (ikke juni, juli og august)

Bergen og omland Kaninavlslag 42
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 E-post: sturle.skeidsvoll@gmail.com
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset, e-post: marita@langedalen.com
Tlf 997 93 020       Konto nr.: 3625 87 09378
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com + Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening  7
Leder: Cato Smørgrav, 3330 Vestfossen, tlf. 986 59 635
Nestleder:Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 

Eidsvoll og omegn Kaninavlsforening  5
Leder: Camilla Venger

Grenland Kaninavlslag    87
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    34
Leder: Mia Gabrielsen, 5515 Haugesund
Nestleder:
Kasserer: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  23
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvegen 334, 2750 Gran,
mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestleder: Silje Catrine Tellefsen,
mobil 952 96 099, e-post: tellefsgaards@hotmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021,
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik, mobil 942 78 077
e-post: egge_cool@hotmail.com   Kontonr.: 1506 21 26938   
St.m: Emilie Camilla Eckbo, e-post: emilieeckbo@hotmail.com 

Jæren og Sandnes Kaninalslag    53
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. Tlf. 473 78 523
e-post: sveinerik.tonnesen@outlook.com     Kontonr.: 32905416382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Kragerø Kaninavlslag   8
Leder: Roar Welton Jacobsen, Frydensborgv. 12A, 3772 Kragerø
Tlf. 973 78 242
Nestleder: Victoria Amalie Jacobsen,
Frydensborgveien 12A, 3772 kragerø. Tlf. 905 30 118
Kasserer: Nancy Nilsen, Frydensborgveien 12A, 3772 Kragerø
Tlf. 992 26 733
Sekretær: Camilla Kristoffersen, Symreveien 23 A, 3772 Kragerø
Tlf. 901 55 046
E-poste sendes til: kragerokaninavlslag@hotmail.com

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag   17
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
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     13
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    27
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Frida Tove Meland, tlf. 905 85 209     fritom@online.no
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening    19
Leder: Arild Rønning, Fuglefjellv. 96, 2150  Årnes, tlf. 980 09 949
e-post: arild57@outlook.com         
Nestleder: Dag Larsen, Nikevegen 265, 2160 Vormsund
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, Mellandsveien 121, 2223 Galterud
tlf. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag    18
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 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-konto: 3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    41
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
Kass. 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.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    13
Leiar: Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal.Tlf: 950 19 601
e-post: anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
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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 som er i
TK legges ut gratis
på www.kanin-nkf.net

Blad nr 4/2019: Juni/Juli, ut ca uke 27
-  manusfrist er 20. juni
Blad nr 5/2019: August, ut ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Adresse-endring MÅ meldes til:
sekreter@kanin-nkf.net

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen

mobil 90 19 19 11  /  905 90 341
e-post:  ingrjoh2@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    20
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Otto Torland, Gamlevegen 15, 4885 Grimstad
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening   46
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Hanne Kristin Foss, tlf. 934 12 349
e-post: hannekfoss@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    15
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. mobil  905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
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
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927
Nestleder: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, tlf. 916 39 782
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50)
Betales til konto nr  05303462173
www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.no
Kasserer: Hege Spjelkavik, mobil 942 78 077
e-post: egge_cool@hotmail.com
NB: ALLE MAIL SKAL GÅ TIL FLG.: styretnkhf@hotmail.com
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder: Jonny Kirkebirkeland.Tlf. mobil 932 08 052
e-post adresse jonnykirk@live.com
Sekretær: Kristin 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 250  fam kr 70 konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Frida Tove Meland, tlf: 90585209,
e-post: fritom@online.no 
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 92610307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.- betales til kontonummer: 9365 26 36762
(merk med navn og adresse)
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Eliteutstilling 16.mars,Trøgstad
Junior-premier til Theo og Casper Lien
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