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Haugaland tok ansvar for LUU!
I løpet av mai har ivrige kaninentusiaster
jobbet «i kulissene» for å få på plass en
landsutstilling for ungdyr. Takk til dere!
Dette blir spennende med helt ny plass
og det står en lang kø for å ønske Hauga-
land lykke til med arrangementet.

Åke Johansson er død
Én av de store innen svensk forbund gikk
bort 11. mai. Åke var leder av forbundet i
32 år! Åke var en skribent av dimensjoner
og utga 9 bøker. Minnet om Åke vil der-
med leve på trykk i mange år framover.

Vår – og nye kaninunger
Etter hva som kan høres om tilstanden i
kaninstallene rundt forbi, så er det blitt

mye kaninunger hos mange av våre med-
lemmer. Enten en avler med to eller ti
hunner, så er visstnok «snakkisen» den at
antall bur og stallen har blitt for liten. Nå
vet vi det er mange forskjellige måter å
drifte sitt kaninhold på, dette angående
både hva den enkelte fôrer med og hva
en gjør når kaninmødrene er blitt drek-
tige. Her finnes avlere som kun sverger
for bruk av reirkasser, mens andre igjen
har holdt på med kaniner i 40 år og som
aldri har satt inn en reirkasse.Da fungerer
det slik, forteller én: Når fødsel nærmer
seg legger jeg inn en stor bunt med halm
og den vordende mor bygger da reir i ett
av hjørnene - og dette «funker» utmerket
hvert eneste år.

- Ønsker alle en fin sommer!
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Opphavet til Tan i svart grunnfarge
Tan’s opprinnelsesland er det ikke noe
tvil om – rasen er fra Storbritannia. Men
året «svinger litt» etter hvilken historie en
leser.TK har presentert Tan noen ganger
før, sist i nr 4 i 2001  –  nå benyttes mye
fra en tysk artikkel, og da blir det slik:
I 1883 satt Mr. Cox ut kaniner på en liten
øy på sin gård i Derbyshire. Disse var i
«flere nyanser» svarte sølv, hollenderteg-
nede i diverse farger og blekt fargede vill-
kaniner. Som vi har lest i rasehistorier tid-
ligere,var det på den tiden en vanlig form
for kaninhold i hele europa, å ha dem i

innhegninger. Kaninene utviklet seg og
reproduserte seg fritt. I slike innhegning-
er oppstod mutasjoner. Etter en tid fant
Cox kaniner som så ut som dagens Tan.
Den hadde allerede da svart grunnfarge
og den kjente tegning,men tan-fargen var
lys brun eller «svært blek».
Engelske oppdrettere fortsatte å avle på
«Cox-kaninene». Disse var ganske små og
kompakte. Avkommene hadde fremdeles
bare kremfarget til gråbrun tanfarge. Men
tegningene var relativt gode, men det vir-
ket litt håpløst å forbedre intensiteten til
en ønsket «glødende» tanfarge.

TTAANN

Hvem har ikke hørt om Tan  –  Rasen som utvilsomt
er én av den mest populære, fargerike og interessante



De påfølgende avlsforsøk, med å krysse
Cox’s kaniner med større grå og brune
dyr mislyktes, så vel som forsøkene på å
krysse tilbake avkommene.
Selv om intensiteten av tanfargen ble for-
bedret, var det på bekostning av den sor-
te grunnfarge. En periode visste de ikke
hva som skulle gjøres videre i avlen, ble
harekaniner krysset inn. En kom da nær-
mere den ønskede tanfarge.Selvsagt med-
førte innblandingen: Kaniner med mye
harepreg, som lange ører og langstrakt
kroppsform. – I de neste generasjoner
krysset en tilbake på villkaniner,men som

førte til en tanfarge som ble noe blassere.
I 1891 ble spesialklubb stiftet i England:
National Black and Tan Club. Standard-
beskrivelse ble også da satt opp.Engelske
avlere jobbet også med varianter: I 1922
kom den brune; Chocolate and Tan, og i
1933 i ekornfarge; Lilac and Tan.

Til Tyskland kom de første Tan i 1896, im-
portert av R. Rottloff, Ehrenfriedersdorf
i Erzgebirge. Disse kaninene ble på den
tiden kjærlig kalt "den lille skjørtede med
gyldne bånd" og ble entusiastisk mottatt,
slik som den hadde blitt mottatt noen år
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Bilde fra januar 2010:
Utstilling på Born-
holm hvor en finner
en Tan med meget
jevn og flammende
flott farge og som
strekker seg helt ut
til haletuppen

EEiieerr  oogg  oopppp--
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tidligere i England og ellers i europa og
øvrige land. Som vi har lest om i tidligere
tyske rasehistorier,ble de små sportsraser
i 1936 nedprioritert i Tyskland og følgelig
ble Tan klassifisert til den gruppen.
Alle oppdrettere ble oppfordret til å avle
andre anerkjente store raser, som hadde
mer økonomiske egenskaper velegnet til
kjøtt- og pelsproduksjon. Som en konse-
kvens av andre verdenskrig stoppet avlen
på Tan nesten opp. Etter krigens slutt be-
gynte de å gjenoppbygge rasen med de få
gjenværende dyrene. I de følgende årene
ble Tan stadig forbedret og rasen bredte
seg ut til å bli til en av de mest populære.
I dette arbeidet var et godt klubbarbeid
en svært viktig faktor. Det tyske rasenavn
er Lohkaninchen - og Loh - betyr flamme.

Men, dessverre har det også i den tyske
tan-avlen blitt gjort en rekke fatale og
«rare» innblandinger av andre raser. Hen-
sikten var blant annet for å få en bred
kroppsform, kraftigere hode og en bedre
tanfarge. En trenger bare å huske på inn-
blandingen av New Zealand White, som
fortsatt har sine konsekvenser, ved blant
annet at Tan fikk dårlig presentasjon (har
en tendens til å ligge flatt ut på bordet).

Andre raser med negativ innblanding var:
Alaska og Deilenaar. Alle disse 3 nevnte
raser førte til feil i farge og tegning, for
lange pelser, dårlig ørestilling og annet.

De 3 andre grunnfargene
I norden handler det meste om Tan i svart
og svart-varianten er totalt dominerende
også totalt sett. Men,Tan er utenom svart
godkjent i; blå, brun og ekornfarget (grå-
blå). Disse variantene er sjeldne, hvor en
kan si brun er den vanligste. Men de er
likevel flotte dyr som dessverre ses for
sjeldent. I nordisk standard beskrives tan-
fargen slik: Er ikke så intensiv på de blå
og ekornfargede.
Den brune fargevariant er nok den som
har best kvalitet. Den farge skal tilsvare
fargen som hos Havana, som er mørke-
brun og glansfull. Mulig har de 3 farge-
variantene blitt mindre populære, fordi
kontrasten ikke er like slående og intens
som hos de svarte Tan.
Den blå variant er også av engelsk opp-
rinnelse og ble vist på utstillinger allerede
i 1898. Tan i blå grunnfarge ble ansett å
være et utspaltingsprodukt av svart (noe
få oppdrettere ønsket å drive med) og ble
også «stemoderlig behandlet» i bedøm-
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Tan i brun, svart og blå
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melse av varianten. Dette har etter hvert
endret seg og de blå har oppnådd en viss
status. Kvaliteten har blitt bedre og i flere
land i europa «dukker det opp» toppdyr
slik en ønsker; i glansfull blåfarge, god
tanfarge og tegninger. Den blå farge skal
være mørk, men uten å virke blåsvart.

Siste farge inn i tan-familien er ekorn,som
ble godkjent i Tyskland i 2003, og det var
da 20 avlere som hadde varianten. Det
sies den opprinnelig stammet fra krys-
ning mellom brun og blå tan. De ekorn-
fargede avkom var som Marburger Ekorn
og dukket opp hos tyske oppdrettere. En
finner to ulike tilnærminger til hvordan
varianten skal videreutvikles: Én der det

brukes opphavet med blå og lys brun, og
én der det krysses inn Marburger Ekorn.
Mange mener; ved å bruke siste, vil det
oppnås forbedring også på kroppsform
og vekt. I nordisk standard står det kun
at Tan er godkjent i ekornfarget (gråblå).
Dette er nå etter siste møte i Standard-
komitéen, 23.02.19, endret til; grunnfar-
gen skal være slik som den er på Marbur-
ger Ekorn, og forskjellen der er jo at hos
Marburger’n skal det være et svakt brun-
slør.

Avl med Tan
Mange kjenner til hvordan det er å avle
med Tan. Normalt ligger kullstørrelsen på
mellom 4 til 6 unger. Hunnene gir godt
med melk. Allerede i redet viser tanung-
ene fred og ro. Flere avlere har fortalt de
har observert at tanunger tilbringer leng-
re tid i redet, enn unger av andre raser.
Når de først forlater redet og begynner å
spise fast føde er de nysgjerrige og tillits-
fulle. Det er rapportert at antall unger og
vitaliteten (særlig de svarte) har blitt noe
dårligere de siste årene. Mage- og tarm-
sykdommen enterocolitt har også spilt en
rolle hos flere raser og hos Tan har den
slått ut temmelig hardt. Dette bør opp-
drettere være oppmerksomme på i avlen
og legge vekt på kullstørrelse og vitalitet
(selv om dette ikke er med i standarden
og gir en bedre bedømmelse). Imidlertid
vil et bedre utvalg ved at man får flere
unger være bra for utviklingen av rasen
og være en investering for fremtiden.
Tan anses for å være en meget gjennom-
avlet rase, spesielt gjelder det de svarte.
Som oftest kan man stille ut mange av
ungdyrene. Dette på grunnlag over lang
tids systematisk arbeid med rasen som
har hatt mange seriøse avlere.
Dessverre er det også en del sterk innavl
og i Tyskland er det beskrevet at nesten
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alle blå er i slekt med hverandre og 80%
av de beste kolleksjoner på Bundesschau
er knyttet til hverandre. I Skandinavia er
nok ikke denne graden av innavl like
fremtredende.

Vekt (vær obs på de små typer)
Tan tilhører smårasene og oppgis med en
vekt på 2,51 til 3,20 kg som gir 5 poeng.
Spesielt svarte og brune anses fortsatt å
være voksevillige og når ofte en vekt på
rundt 2 kg etter 5 måneder.
Når voksne Tan er på sitt absolutt beste

har de en vekt på 2,9 til 3,1 kg. Avlsdyr
kan være noe tyngre for å unngå «små-
pinner». Dermed bør mange avlsdyr ha
en vekt på opptil 3,5 kg. Tan i blå og i
ekorn har imidlertid de siste år hatt vekt-
problemer, da noen er små typer og har
lav vekt. Dette var synlig på flere Bundes-
schau hvor dyr innen blå og ekorn ikke
veide mer enn 2,5 til 2,6 kg. Det er mulig
dette skyldes noe nedgang i disse to far-
ger og et påfølgende tap av avlsmateriale.
Derfor uansett andre raseegenskaper, må
det understrekes at dyr på mindre enn

LUU-2017: BiR Tan
hu 6mnd 96p (19-9-9,5)
til Alf Gunnes
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2,8 kg ikke bør brukes i avl. Som nevnt:
For å få vekten opp, er det ideelt å bruke
avlsdyr med vekt på godt over 3 kg.

Kroppsform og rasepreg
En Tan må ganske enkelt overbevise gjen-
nom sitt typepreg. Den skal ha kort hode
med bred panne og bære de «kjøttfulle»
ørene rett opp. Ørene skal harmonere
med type-størrelsen. Det har til tider vært
et problem med flere Tan som har hatt ut-
svevende ører, noe som ødelegger dette
inntrykket.
Kroppen er kompakt og sylinderformet
og med en godt avrundet bakpart.
I dag finnes mange Tan med høy kvalitet
og meget pene rasetypiske dyr. De beste
med god kroppsform. Men når vekt blir
for lav (knapt over 2,5) går dette ut over
kroppsformen med svake forparti (smalt
bryst) og kantede bakparter. Dette må
oppdrettere være obs på i avlen. Man bør
også være nøye på dyrenes presentasjon.
Som tidligere nevnt, har ørestilling vært
et problem (med såkalte V-ører).
Flere dyr presenterer seg bedre på dom-
merbordet enn hjemme i stallen eller i
buret. Her må en være objektiv som opp-
dretter. Svevende ører i utstillingsburet
kan skyldes utmattelse (varmt utstillings-
lokale). Men dersom dyr har svevende/
bred ørestilling hjemme, må en vurdere
nøye om slike dyr skal brukes i avlen.
Noen har også tynne ører (med lite kjøtt-
fylde). Etter europastandarden er optimal
ørelengde 8-10 cm, men lengden må har-
monere med dyret ellers. En god regel er
at øret bør dekke nakkekilen og ende i
toppen av denne.
Presentasjonen innen Tan har vært i en
klar og positiv forbedring. Tidligere var
«bare kaninen på dommerbordet». Men
nå er det vanlig for rasen å presentere seg
godt og viser hvor vakker den er. Her er

en avhengig av fysiske forhold. En kanin
som er under middels i kropp, f.eks. for
lang eller for kort og stabiliteten med for-
ben er dårlig, vil ikke kunne presentere
seg godt. Forberedelse av dyrene til utstil-
ling vil kunne hjelpe betydelig, men er
ikke de genetiske/fysiske forholdene til
stede, kan ikke kun trening gi et optimalt
godt resultat.

Pels 
Tan har en vakker, jevn og ikke for kort
pels. Tan har som oftest en svært god
pelskvalitet. Sporadisk kan det ses pelser
som er for korte, for tett eller tynn, slik
at forholdet mellom lengde, tetthet og
granhår ikke stemmer, dermed har ikke
pelsen den riktige struktur. Er pelsen i et
forhold med mye ullhår, mister den også
glans, og den får ikke det riktige slag, slik
at pelshårene faller tilbake i sin naturlige
utgangsposisjon. Sporadisk ses også dyr
som har meget lang og tynn pels som
ødelegger for den totale kvalitet.

««øørree--pprroobblleemm»»

??
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Hodets tegning
Hodets tegning hos Tan består av totalt
seks tegningstrekk.
Tegningene er rene og skarpt definerte;
nesevinger, så de jevne og ikke for store
øyenringene, innramming av underkjeve
som går uavbrutt opp til nakkekilen, og
de tanfargede innsider av ørene, og med
det tilhørende punktet nede ved ørerot.
Naturlig er også å inkludere nakkekilen
til hodets tegning.
Store forskjeller i hodets tegning kan det
også være, særlig mellom de ulike farger.
Det er også forskjeller mellom avlerne,
noe som nok skyldes ulik smak. Noen har
forholdsvis store øyenringer, men mer
ujevn tegning og uren rundt nesen. Tan
skal ses forfra med ett godt ørepunkt og
fra siden tydelig se innramming av under-
kjeven. Andre har bedre kroppstegning
og noe dårlig hodetegning (som smale
øyenringer med brudd) og en må også
passe på ørepunktet ved øreroten som
skal fremtre, og ikke må bli utydelig.
I tysk standard spiller vanligvis ikke stør-
relsen på øyenringene stor rolle i bedøm-
melsen, med mindre disse har en ujevn
bredde. Øyenringen skal være jevn, uten
avbrudd eller «utløpere» - og også ha en
intensiv tanfarge. Imidlertid er det viktig

å huske på at hos dyr med smalere øyen-
ringer, virker ikke tegningsfargen like in-
tens som hos dyr med bredere øyenring.
Viktig er jevne øyenringer og de må ha
en bredde på minst 2 mm. Derfor er de
største problemene øyenringene og tilhø-
rende avgrensninger rundt neseborene.
Mange oppdrettere er av den oppfatning
at det er en viss forbindelse mellom disse
tegningsforhold. En finner også dyr som
har mer enn tilstrekkelig brede øyenring-
er og likevel har rene grenser ved nese-
borene.
Når det gjelder innramming av underkje-
ve er det rom for avlsmessig forbedring,
også hos de svarte. Ofte er det ikke klart
hos noen dyr om tegningen langs under-
kjeven er kontinuerlig eller avbrutt. Ved

Tan som illustrerer en «perfekt» tegningTan brun med urenheter i snuteparti

GGoodd  øøyyeenn--
rriinngg
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dyr der dette ikke synes klart ved første
øyekast, kan man kontrollere dette ved å
strekke litt i pelsen. De peneste dyrene
er kanskje der hvor man klart ser denne
tegningen og at den er jevn.

Kroppens tegning
Kroppens tegning består også av flere
tegninger. En av disse er et bredt og jevnt
farget bryst som strekker seg fra haken til
buken og fra forbeina. Tegningen består
også av en tanfarget buk som strekker seg
ut i halen, innsidene av labber og ben og
en nakkekile. I tillegg skal tan-tegningen
gå ca 2 cm opp på sidene som en stripe
som skal være skarpt avgrenset. Den skal
ha en intens, god farge slik som buken.
Dyrene har også tan-fargede stikkelhår på
kroppen som skal gå jevnt over denne
stripen ca 2/3 opp på kroppen, men skal
ikke finnes på ryggen. Stikkelhårene er
jevnt fordelte og jo flere og lengre stik-
kelhår, desto bedre.

Et problem ved tegningen, er bredden av
tegningen på brystet som kan bli for smal
hos noen. Den er allerede smal når dyret
er ungt eller blir smalere med alderen.

Dette er observert hos noen Tan i svart
hvor også kjevekantene ikke er kontinu-
erlige og de har i tillegg smal nakkekile.
Dette har sammenheng med at kroppens
og hodets tegning henger sammen.

Tanfargen er best utviklet hos de svarte.
Ujevn farge ses ofte hos de andre varian-
tene og stikkelhårene når ikke opp til en
høyde på 2/3 av kroppen. Et annet punkt
som får liten oppmerksomhet er den
skarpe avgrensningen av for- og bakbein.
Ved nøye gransking vil en se enkelte dyr
der har en svak tegning.

PPåå
bbrryysstteett
sskkaall
ttaann--
ffaarrggeenn
hhaa  ggoodd
bbrreeddddee

Øverst i pannen, ved øreroten, skal det
tydelig fremtre et ørepunkt eller en
«dusk» med god mengde tan-hår
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Begrepet - «flammende tanfarge» - burde
være like aktuelt for brun, blå og ekorn-
fargede Tan. Dette skyldes følgende prin-
sipp: Grunnfargen og tanfargen må har-
monisere med hverandre.
I følge dagens genetiske kunnskap, kan
ikke disse fargene genetisk gi en like in-
tens farge som hos svart Tan. Dette skyl-
des blekningsfaktoren. Den blå farge har
for eksempel den svakeste tanfaktoren
(y1) i tanfamilien. Følgelig er ikke tanfar-
gen like så intens som det kreves av de
andre fargene. Selve tegningens farge be-
nevnes tan og er kraftig lysende rødbrun
og jo sterkere farge, desto bedre.

Grunnfargene eller dekkfargen
Viktig er det at grunnfargen viser god
glans hos alle fargevariantene og som for-
uten stikkelhårene på sidene, ikke har en-
kelte eller samlinger av hvite eller tanhår
i fargen. Grunnfargen må derfor være ren
hos alle fargevarianter. Hvite hår eller hår
med andre farger i ørekanten bør staffes.
Hos Tan blå skal grunnfargen være ren blå

med god glans, tilnærmet farge som Blå
Wiener (men det finnes forskjellige nyan-
ser av blått). Det ses dyr som er for lyse
blå, medium blå som noen ønsker og dyr
med en svært mørk blåfarge og der blir
intensiteten av tanfargen selvsagt bedre.
Selve øyets farge må også ses på (øynene
må være korrekt i forhold til grunnfarge).
I bedømmelsen blir ofte dyr i den mørke
blå variant foretrukket, noe som ikke all-
tid er korrekt. Det samme gjelder ekorn-
fargede dyr.Dekkfargen skal ha en delikat
lyse blå tone med et lysebrunt slør (etter
tysk standard).En for mørk farge er derfor
ikke å foretrekke i avl.

Hos Tan i svart grunnfarge skal den være
glansfull og dekkfargen skal gå dypt ned
mot bunnen. Manglende glans, ujevn far-
ge, lys bunnfarge og tegn til rustfarge gir
poengtrekk.

Tyskerne har fokus på detaljer: Her
svakt ørepunkt med alt for få tan-hår

Her ses en Tan svart med god bukfarge,
mens den «blasse / bleke» er Tan blå

Norske oppdrettere av Tan i svart har over mange år avlet fram kvalitetsdyr
og som oftets er flere av dem å finne i toppen på landsutstillingene.

Toppdyr finnes både på Vestlandet, i Østfold og i Trøndelagen
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Aleksandra med enda et nytt prosjekt

Mecklenburger Schecke



AAlleekkssaannddrraa  EEllaaiinnee  HHuusseebbyy  FFoossssee
Ett år er gått siden TK presenterte «Alex».
I blad nr 5/2018 kunne vi lese og se flere
flotte bilder av Alex og hennes favoritt-
rase: – Tysk Kjempeschecke (TKS).
Her fant vi fort ut at Alex ikke er redd for
tøffe utfordringer; hun jobbet med TKS,
ikke «bare» i svart, men også i fargene;
isabella, madagaskar og blå!
Nå har Alex hoppet på nok et krevende
prosjekt, nemlig med en helt ny rase her
til lands: Mecklenburger Schecke (MSch).
Rasepresentasjon av MSch hadde vi inne
på to sider i blad nr 1 i 2012. Siden den-
gang har MSch blant tyske oppdrettere
fått en god interesseøkning og med flere
spesialklubber som har blitt startet opp.
Nettsider viser bilder fra flere tyske club-
schau med flotte MSch, hvor også flere
nye fargevarianter har kommet til. Nå er
MSch godkjent i 6 farger: Svart, blå, rød,
viltgrå, jerngå og madagaskar (thyringer).

Hvordan startet så dette
med denne rasen da, Alex?
Jo, i november tok jeg turen til Danmark
og Herning, for å oppleve min største

utstilling frem til nå – Europautstillingen.
Så gikk det slik; «jeg falt pladask» for disse
mecklenburger’ne da og kjøpte like godt
4 dyr; to blå hanner og to svarte huer, så
er vel første gang rasen er her i Norge? 

Jeg vet ikke helt om de var fornøyd med
den kalde norske våren, for huene ble
ikke drektige. Jeg paret opp begge huene
første gangen tidligere på våren, men da
tok de seg ikke, så endelig kom de med
unger nå i slutten av mai.
Sååå spennende det var når det kom kull!
Veldig moro med begge huene som nå
går med kull, ett på 9 og ett med 4 unger.
Som dere ser av bildene er det «litt av
hvert» både med noen blå, men flest er
det av svarte - og - ser ut for noen blir
det en tålig bra tegning på også.
Til sammen er det fortsatt 13 unger og
med «liv å røre» i begge reir. Er virkelig
gøy og meget spennende å følge med på
disse herlige ungene.

MSch er jo en stor rase, så en god del
plass vil alle disse kreve etter hvert.
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Håper også andre får interesse for rasen.
Selvsagt ønskelig vi blir flere avlere, så
om noen har ønsker å bli bedre kjent
med denne flotte tegnings-rasen, håper
jeg virkelig dere kontakter meg, sier Alex.

Er å finne på FB – også med under stall-
navnet: Dalslettas Kaninoppdrett

16
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Noen av ungene
virker lovende
med hensyn til
tegning og det
skal bli meget
spennende å se
hvordan dem ut-
vikler seg fram-
over – så vi sier
«tvi-tvi» Alex og
lykke til!

Vekt:Tysk Stan-
dard har idealvekt
fra 4,5 til 5,5 kg.
Nordisk Standard
sier fra 4,61 og fri
vekt oppover
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Askimklubben hadde «en botanisk aften»
på medlemsmøtet i mai. Ett av medlem-
mene, Åge Bjerketvedt, snakket om spi-
selige og giftige planter for kanin. Åge
hadde lett seg frem til ulike planter fra
ulike kilder som han hadde fått tak i, og
i boka han hadde med var de fleste illu-
strert med gode tegninger.

Blomster/planter som er giftige for
kaniner og viktig å holde seg unna:
Myrsnelle,Tyrihjelm,Tiggersoleie, Stemor
kan vi spise men giftig for kanin,Svaleurt,
Selsnepe, Bulmeurt, Piggeple, Revebjelle,
Landøyda, Dikesvineblom, Hundekjeks,
Krysantemum, Hortensia og Liljer.

NB! Planter som ødelegger
slimhinner hos kaninene:
Stormaure, Ryllik, Prestekrage, Sølvbunke
og Finnskjegg.

Her er noen som kan spises:
Geitrams, kan bruke stengel som aspar-
ges, 163/fôrenhet (best før blomstring).
Brennesle er meget fint å gi tørket, er jo
litt arbeid, mye brukt før, 242/fôrenhet.
Mjølurt har mye protein, 189/fôrenhet.
Skvallerkål har mye jern, 120/fôrenhet.
Løvetann er «besk» og det liker kaninen
meget godt, 134/fôrenhet.
Tistel tørket, lite næring, 95/fôrenhet.
Meldestokk, mest protein, 335/fôrenhet.
Havre er bra for pelsen (noen sier klørne
gror raskere). Paprika er kaninen glad i.

«Botanisk aften» i Askim KAF

BBuullmmeeuurrtt HHuunnddeekkjjeekkss

LLaannddøøyyddaaSSeellssnneeppee

TTiiggggeerrssoolleeiiee



Tidsskrift for Kaninavl - 4-2019 19

FFuugglleekkvviikkkkee GGjjeerrddeekkvviikkkkee

Halm gir lite næring, men fin å bruke til
reirmateriale og for å aktivisere dyra.
Røsslyng, lite protein, fint som trivselfôr.
Einer, lite protein, men supert til trivsel
og gnagemateriale om vinteren (holder
orden på tenner og mage).
Fuglevikke og Gjerdevikke er god mat og
er vanlige å finne.
Vassarve er god mat for høns og kaniner.
Kløver er veldig fint. Rødkløver, den er

best de tre første årene.Gir mest nitrogen
tilbake til jorda. Står to-tre år,da begynner
annet gras å ta over.Har mye vitamin K og
brukes som blodfortynnende (Marevan).
Gran og Furu, er ikke akkurat det vi for-
binder med å gi som fôr, men det er noen
kaniner som spiser/gnager på greinene.
Reinfann kan brukes til «å ta» fluer, men
hvor effektive er de? Bjørkelauv mener
noen også fungerer mot fluer.

RRøøddkklløøvveerr

LLøøvveettaannnnGGeeiittrraammss ((uutteenn  bblloommsstt))
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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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Pål-Eirik’s bur er vist før i TK; nr 7/2017.
Nå har han flyttet til nyrestaurert gård i
Sør-Odal. Pål-Eirik har der nå fått på plass
de samme burtyper og de er satt inn i den
gamle hestestallen i enden av driftsbyg-
ningen. På gården var det tidligere stall-
plass der for 6 hester, og selve bygningen
ble opprinnelig oppført i 1923.
Kaninstallen er på 13,5 x 6 meter, så det
er rikelig med gulvplass og god takhøyde.

Hele kaninstallen er restaurert fra «topp
til tå», og alt er modernisert med ny inn-
vendig panel, vinduer, dører, kjøreport,
isolasjon, samt også lagt nytt gulv.
I stallen er det nå kommet på plass 40 bur
i målene: 75 X 70 cm, samt 6 avlsbur med
målene: 130 X 75 cm (ved hjelp av en løs
skillevegg som skyves inn, kan disse 6
avlsbur enkelt gjøres om til 12 enkle bur-
rom).

NNyy  kkaanniinnssttaallll  hhooss  PPååll--EEiirriikk  IIvveerrsseenn

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

Pål-Eirik driver med rasene Liten Sølv i
viltgul og Sachsengold
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Siste helga i mai arrangerte Nord Trønde-
lag og Trøndelagen sin sommerutstilling.
Den ble avholdt på Gudå Samfunnshus
og det var påmeldt 88 kaniner. Poengene
holdt seg «stabilt sommerlige» og 5 dyr
fikk 95p - alle var Hermelin-hanner.
BiS gikk til Kristin Berg med Hermelin
brun hann og BiM ble Stor Sølv til Iren
Storli. Dommere var Per Egil Hagen og
Snorre Jacobsen. -  Så over til resultatene:

Resultater klasse L:
1 Kristin Berg,  Trøndelag, Hermelin brun   284
2 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 284
3 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Alaska 283,5
4 Kristin Berg Trøndelag,  Hermelin viltgrå  283
5 Anne Lise/Kåre Tvedt, Trønd. Sallander   282,5
6 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Hermelin jerngrå  95
7 Jan Magne Lien,  Trøndelag,  Tan svart  374,5
8 Randi Uvaas,  Trøndelagen,  Thyringer   280
9 Iren Storli, Nord-Trøndel., Stor Sølv svart  94,5
10 Jan Magne Lien,  Trønd.,  Liten Havana   94,5
11 Jan Magne Lien,  Trønd.,   Hvit Land    94,5
12 Inger Eirin Haugan, N.-Tro. Dvergvedder  94

Resultatliste Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,  Alaska   95,5 
2 Ove Slåen, Fransk Vedder kappetegnet   95,5
3 Ove Slåen, Fransk Vedder jerngrå 94,5
4 Anne Lise og Kåre Tvedt,  Hermelin svart 94
5 Ove Slåen,    Hvit Land  93,5
6 Anne Lise og Kåre Tvedt,   Lux    93
7 Ove Slåen,   Fransk Vedder jerngrå   92
Resultater klasse D hu med kull:
1 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 94
Resultater Klasse G:
1 Ingrid Harmens,  Trøndelag  377
2 Kristin Berg,   Trøndelag  375
3 Anne Lise og Kåre Tvedt  374,5
BiR: Belgisk Kjempe: Rolf Nilsen 93. Fransk
Vedder: Robert Gabrielsen 92,5. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 89,5. Stor Sølv: Iren Storli 94,5.
Trønder: Kristian Berg Løset 92,5. Hvit Land: Jan
Magne Lien 94,5. Sallander: Anne Lise/Kåre
Tvedt 94,5. Thyringer: Randi Uvaas 94. Alaska:
Ingrid Harmens 94,5. Liten Havana: Jan Magne
Lien 94,5. Lux: Anne Lise/Kåre Tvedt 94. Tan:
Jan Magne Lien 94. Liten Rex: Iril Aakvik 92,5.
Dvergvedder: Inger Eirin Haugan 94. Hermelin:
Kristin Berg 95.

Sommerutstilling i Meråker, 24. - 26. mai

Uttak av BiS:
Hermelin hvit, jern-
grå og viltgrå til
Anne Lise/Kåre
Tvedt og Hermelin
brun og viltgrå til
Kristin Berg
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Lørdag 11. mai arrangerte Rogaland KAL
åpen utstilling på Forus Travbane, hvor
det ble påmeldt 64 kaniner. I tillegg had-
de hoppejentene konkurranseaktiviteter.
Med fortsatt meget lave mai-temperaturer
var det mange kaniner som holdt seg
godt i pels og var blanke og fine. 8 dyr
fikk 95,5p. To hanner fikk 96p, som var
Tan til Magnor Ølberg og Hermelin vilt-
grå til Arild Netland som ble BiS. BiM ble
Perle Ekorn til Bjørn Egeland. Dommer

var Odd Einar Lundervold. I lag-konken
ble det to vinnere,da Haugaland og Jæren
fikk samme poengsum. Dagen ble avslut-
tet med grilling av kaninkjøtt (det smakte
utmerket, uttalte Sigbjørn Thorvaldsen).
Resultater klasse L:
1 Magnor Ølberg,  Rogaland,   Tan svart  287
2 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn   381
3 HeidiJebsen/R.Nesvik, Hau. Hermelin grå 286
4 Arild Netland,  Rogaland,  Hermelin grå  285,5
5 Oddvar Stangeland, L.TyskVedder kapp. 379,5
6 Arild Netland,  Rog. Hermelin chinchilla   285

Rogaland’s Elite-utstilling: 11. mai

BBiiSS:: HHeerrmmeelliinn  hhaannnn
1122mmnndd  9966pp  ((3388--99--99))
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7 Tuva Nesvik,  Haugal. Hermelin sølv sv 283,5
8 Arild Gundersen, Jær. Belgisk Hare viltr. 283,5
9 HeidiJebsen/R.Nesvik, Liten Sølv svart  283
10 Odd Einar Svendsen, Hau. Perle Ekorn 282,5
11 HeidiJebsen/R.Nesvik, Ha. Zobel brun 282,5
12 Arild Gundersen,  Jæren,  Hermelin hvit rø 95
13 Even Seland Nesse, Hau., Fransk Vedder 95
14 Elin Stangeland, Jæren, Dvergvedder grå 95
15 HeidiJebsen/R.Nesvik, Dverghare hvit 94,5

BiR: Fransk Vedder: Even Seland Nesse 95.
Rex: William, Mathias, Kaia Lundervold 94. Bel-
gisk Hare: Arild Gundersen 95. Lit.TyskVedder:
Oddvar Stangeland 95,5. Perle Ekorn: Bjørn
Egeland 95,5. Liten Sølv: HeidiJebsen/R.Nesvik
95. Tan: Magnor Ølberg 96. Zobel: HeidiJebsen/
R.Nesvik 95. Dvergvedder: Elin Stangeland 95.
Hermelin: Arild Netland 96. Dverghare: Heidi
Jebsen/RogerNesvik 94,5.

BBiiMM:: PPeerrllee  EEkkoorrnn
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826. Fransk Vedder v.grå 1,0   721 / 987X   95 - 95 - 95 e/o: Geir Vidar Asgrimplass
827. Fransk Vedder v.grå 0,1   8533 / T078   95,5 - 95 - 95 e/o: Geir V. Asgrimplass
828. Fransk Vedder v.grå 1.0   8542 / 356H  96 - 96 - 95,5 e/o: Geir V. Asgrimplass
829. Fransk Vedder v.grå 0,1   8544 / Y442  95,5 - 95,5 - 95 e/o: Geir V. Asgrimplass

Nye Champions

Championat på din kanin - send da E-post til: annebjng@online.no
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Hobbydyrdagen på Jarlsberg Travbane er
etter hvert blitt en tradisjonsrik tilstel-
ning. Selvsagt også i år med innlagt kanin-
utstilling, hvor det var påmeldt 67 dyr i
klasse L + ei hu med kull. Dommere var
Johnny Lyshaug og Bjørn Petter Åsheim.
16 dyr fikk 95p, 5 dyr fikk 95,5p og Rex-
hann til Kari Jørgenrud-Dahl ble den ene
som fikk 96p og tok dermed BiS.BiM gikk
til Wiener viltgrå til Roger Skjølås.
Takk til Anne som tok seg av data’en.

BiR: Fransk Vedder: Torgeir Vestenfor 95. Blå
Wiener: Roger Skjølås 95,5. Wiener: Roger
Skjølås 95. Rex: Kari Jørgenrud-Dahl 96. Bour-
gogne: Torgeir Vestenfor 95. Belgisk Hare: Johan
Ludvik Viker 95,5. Perle Ekorn: Erik Birger Nilsen
95,5. Dvergvedder: Kari Jørgenrud-Dahl 95.
Hermelin: Jan Erik Baller 95,5. Dverghare:
Martine Sevlejordet 94.

Resultater klasse L:
1 Kari Jørgenrud-Dahl, Askim,  Rex castor  286,5
2 Jan Erik Baller, Sarpsborg, Hermelin grå 285,5 
3 Erik Birger Nilsen,   Sarp.,   Perle Ekorn  285,5
4 Roger Skjølås, Ind.Østland,  Blå Wiener  285,5
5 Roger Skjølås, Ind.Østland, Wiener viltgrå  285 
6 Torgeir Vestenfor, I.Østl. Fransk Vedder grå 285

7 Johan Ludvik Viker, Sarp. Belgisk Hare vr  379
8 Roy Thorstensen, Larv., Hermelin viltgrå 284,5
9 Terje Engh,  Grenl.,  Dvergvedder viltgrå  282,5
10 Kari Jørgenrud-Dahl, Dvergvedder kappet. 95
11 Kari Jørgenrud-Dahl, Dvergvedder viltgrå  95
12 Torgeir Vestenfor,  In.Østland,  Bourgogne  95
13 Kristoffer Frøyland,  Sarp.,  Rex viltblå  281,5

Resultat klasse D, hu med kull:
1 Erik Birger Nilsen,   Sarp.,   Perle Ekorn  95

Hobbydyrdag på Jarlsberg: Søndag 19. mai

26.-29. sept.: Jæren, Bjerkreimsmark
Annonse i TK nr 3

26.-27. oktober: Dommerkonferanse

1.-3. nov.: LUU/NM Haugaland, Etne
Annonse kommer

22.-24. nov.:Trøndelagen, Hovedutst.

23. nov.: Oslo&Akershus, Haga

29.-30. nov.: Sarpsborg

2020:

11. januar: Oslo&Akershus, Haga

17.-18. januar: Bergen, Fjell skule

24.-26. jan.: Jæren, FU på Varhaug

24.-26. jan.: Svensk LU, Vårgårda

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 bruke oppdatert database.

Denne bestilles på e-post: klepaker@hotmail.com



ÅRETS UTSTILLER 2019
I denne poeng-utregning er det tatt med de
3 utstillinger avholdt i løpet av mai, slik at
denne Årets Utstiller-liste tas dermed inn før

siste utstilling i sommer på Nes). Med de 3
utstillinger i mai; på Forus, på Jarlsberg og
i Meråker så får vi da følgende liste:

1 Roger Skjølås 55
2 Bjørn Egeland 50
3 Kari Jørgenrud Dahl 47
4 Kristin Berg 35
5 Johan Viker 27
6 Magnor Ølberg 24
7 Anne Lise og Kåre Tvedt 20
8 Roger Nesvik og Heidi Jebsen 18

9 Jan Erik Baller 18
10 Oddvar Stangeland 14
11 Erik Birger Nilsen 14
12 Ingrid Harmens 12
13 Arild Netland 11
14 Iren Storli 3
15 Svein Clausen 2

mvh for Sportsutvalget v/Kristin
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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. juni 2019
Totalt 465 (314 - 45 - 106)

Askim og omegn Kaninavlsforening  29
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 43
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: Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening  7
Leder:
Nestleder:Thormod Saue, Lier, tlf. 900 90 472.
E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.:

Eidsvoll og omegn Kaninavlsforening  7
Leder: Camilla Venger, Skansgårdsetervegen 32, 2224 Austmarka
e-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
tlf. 482 73 582
Nestleder: Anne Venger, tlf. 481 18 237

Grenland Kaninavlslag    8
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    37
Leder: Mia Gabrielsen, 5515 Haugesund 
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  27
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@gmail.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. 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-post sendes til: kragerokaninavlslag@hotmail.com

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.
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    24
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    42
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl./Kasserer: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net      konto-nr.: 1090.18.59715
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    16
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 5/2019: August, ut ca uke 35
-  manusfrist er 20. juli
Blad nr 6/2019: Sept./okt., ut ca uke 42
-  manusfrist er 20. august

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: 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, 4885 Grimstad
e-post: skjato@online.no
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening   53
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    17
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

Premieutdeling
kaninhoppkonkurransene

Forus travbane lørdag 11. mai

Alle kaninvenner
ønskes en flott og fin sommer
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