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KANINAVL
Juni ble «rekordvarm» . . .
For tiden er det en del «ting å tang» som
vi aldri har opplevd før, blant annet har
det ikke forekommet en slik varm juni.
Mange lengtet visst etter høst . . .
Sikkert er det at mine kaniner hadde det
ikke bra og de fleste lå «strekk ut». Ikke
«gadd» de å spise og mange av dem drakk
alt for lite vann.Slik blir det problemer av.
Heldigvis har gradene nå gått ned, fra 30
til 10,da er det mer liv igjen og gulvflaten
benyttes til «hopp å sprett å tjo å hei».
Avl og paring er over for de fleste, for de

som ikke fikk innfridd planlagte kull og
antall unger er det inne en artikkel om
det på neste side. For de som avler med
Hermelin har selvsagt også sine mål, og
her går det ofte på mål av ører. Artikkel
om dette var inne i 2012 og de som har
spurt om den artikkel har jeg tilsendt TK
fra 2012, men nå begynner det å bli tomt
og den er her tatt inn igjen, se side 12.
Har flere årganger av TK liggende, har du
interesse for disse, så gi meg et vink.
Takk til Indre Østland for LU/NM-2021!

Ønsker alle en fin sommer!
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Kaninen er kjent for sin store fruktbar-
het. I praksis vet vi imidlertid at det kan
oppstå problemer. Selv en erfaren opp-
dretter må ikke bare hver sesong orien-
tere seg etter kaninenes paringsvillighet,
men må også overholde datoer for utstil-
linger (f.eks. tilpasse alder til LUU)  eller
andre forhold. Derfor er det desto vik-
tigere å fôre kaninen optimalt for å un-
derstøtte alle fruktbarhetsprosessene.
En hunnkanin som skal inn i avlen må
ikke overfôres, fordi fruktbarheten for
fete kaniner er redusert.
I denne artikkel blir de viktigste fysiolo-
giske prosessene i kaninens fruktbarhet
og de nødvendige vitaminer og sporstof-
fer presentert.

Fysiologi og fruktbarhet
I motsetning til andre dyrearter og men-
nesker, har ikke kaniner en fast/perma-
nent eggløsnings- og brunst-syklus, men
faktisk er det miljøpåvirkninger og par-
ingsstimulus som påvirker hormondan-
nelse i kaninens hjerne.

Spesielle hormoner (LH = luteiniserende
hormon, og FSH = follikkelstimulerende
hormon) skilles ut fra hjernen og kon-
trollerer modningen av eggceller (follik-
lene) i eggstokkene der eggene befinner
seg. Ettersom folliklene vokser produse-
rer de østrogen som er et brunsthormon.
Dette hormonet bidrar til å utløse hunn-
kaninens paringsvillighet i sammen med
modne follikler med egg som er i stand til
befruktning. Folliklene er modne i om-
trent åtte dager. I løpet av denne tiden
er hunnen «varm» og ytre kjønnsorgan er
rødt på grunn av økt blodsirkulasjon og
hevelse. Hunnen godtar da, når hun blir
satt inn i hannens bur, at han går opp på
hennes rygg og «rir». Under paringsakten
bidrar hunnen ved å løfte opp halen - og
bakkroppen løftes opp. Dersom hunnen
ikke blir paret absorberes folliklene, noe
som får nye follikler med egg til å mod-
nes. Hos kaniner skjer eggløsningen når
folliklene sprekker slik at eggcellene fri-
gjøres fra eggstokkene og vandrer ned
mot livmoren gjennom egglederne. Dette

Vitaminer og sporstoffer
er viktige for kaninens fruktbarhet
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Her i TK har det ved flere anledninger vært inne artikler om
«De viktige mineraler og vitaminer» (f.eks. i TK 6/2010 og TK 8/2016).
De fleste kaninholdere gir sine kaniner kraftfôr-pellets. Vi vet også
det brukes mye forskjellige typer og varianter av kraftfôr. Ikke alle
bruker kaninpellets, men ser det benyttes både pellets beregnet til
hest, sau/lam og storfé - og - eller en blander i sammen flere typer.
Felles for alle typer kraftfôr, er at fôret er tilsatt vitaminer, mineraler

og sporelementer. Hva som er tilsatt og i hvilke prosentmengde,
fremkommer utenpå fôrsekken. Når noe ikke fungerer i din kaninstall
(f.eks. det oppnås ikke paringsvillighet) da er det på tide å sette seg
bedre inn kaninens behov (det meste av teksten er fra en tysk artikkel).



utløses av selve paringsakten og kalles
provosert eggløsning. Antall follikler på
eggstokkene er størst om våren. Etter
befruktning danner restene av follikelen
corpus luteum (det gule legemet) som
skiller ut hormonet progesteron – som
opprettholder graviditeten.

Sædcellene dannes i hannens testikler og
lagres i epididymis (bitestiklene) som lig-
ger på toppen av testiklene. Testiklene
kan trekkes opp i bukhulen gjennom
lyskekanalen ved opphisselse, eller for
å regulere temperaturen. Under ejakula-
sjonen (utløsningen) blandes sædceller
med sædvæske fra testikler og bitestikler.
Hannens paringsvillighet og evne utløses
av forskjellige hormoner som dannes i
testiklene og skjoldbruskkjertelen.
Hormonutskillelsen (bl.a. testosteron) på-
virkes av eksterne faktorer, som ekspo-
nering for lys og temperatur. I tillegg til
paringsvillighet, påvirker lysvarighet også

seksuell modenhet og befruktningsgrad.
De beste resultatene etter paring kan for-
ventes i månedene med korte netter og
økende daglengde, altså på våren.
Hannens paringsvillighet blir også i stor
grad stimulert av lukt  fra  brunstige hun-
ner. Denne lukten kjennes igjen i et spe-
sielt luktorgan – Jacobsons organ.
Under paring økes arteriell blodgjennom-
strømning inn i penis og sammen med
redusert venøs blodgjennomstrømning
stivner penis (ereksjon), noe som er nød-
vendig for vellykket paring og sædutløs-
ning.

Viktige vitaminer og
sporstoffer for fruktbarhet
Noen vitaminer og sporstoffer spiller en
spesiell rolle i fruktbarheten. En forutset-
ning for dette er imidlertid forsyningen
av kaninen med makronæringsstoffer, slik
som fett, fiber og karbohydrater, er i tråd
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med energi og ytelse. Mengden og type
råfiber er spesielt viktig for et effektivt
fordøyelsessystem og tilstrekkelig tilfør-
sel av proteiner av høy kvalitet, som er
nødvendige for celledannelse, vekst og
melkeproduksjon.
E-vitamin beskytter celleveggene mot ra-
dikaler og peroksider som oppstår i stoff-
skiftet. Hvis selen og E-vitaminforsyning-
en er utilstrekkelig, blir cellemetabolis-
men nedsatt og celleskader kan oppstå.
Dette kan forårsake økt død av embryoer
(befruktede egg).
E-vitamin er også nødvendig for utvikling
og funksjon av eggstokker, eggmodning
og befruktning, og den senere utvikling-
en av det gule legemet (corpus luteum).
Tilstrekkelig med vitamin E har også en
positiv effekt på livmorens sammentrek-
ningsevne og dermed på transporten av
sædcellene til eggcellene under og like
etter paringen.

C-vitamin støtter kaninens immunsystem.
Mangel på dette vitaminet fører til en dår-
ligere kvalitet på sædcellene.
Sporstoffer som jern, sink, mangan, kob-
ber, selen og jod, som er komponenter i
mange enzymer og hormoner, som igjen
er viktige for fruktbarheten.
Til dels er det indirekte effekter på frukt-
barheten som følge av påvirkning av fôr-
opptak, immunforsvaret - og energimeta-
bolisme.
På den annen side er effekten av mange
kjønnshormoner direkte avhengig av
sink, og ved sinkmangel kan kjønnshor-
monene tape sin funksjon. Og, likeså ved
sinkmangel, kan f.eks. ikke kjønnshormo-
nene regulere utviklingen av follikkelen.
Dette sporelementet påvirker også vita-
min A-omsetningen i follikkelen.
I tillegg er sink også direkte involvert i
celledeling og utviklingen av embryonale
celler og deres differensiering (bestem-
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melse av celletype). Mangan er også et
komponent av mange enzymer og er der-
for bygd inn i strukturen av kjønnshor-
monene. Dannelsen av progesteron er
kontrollert av mangan avhengige enzym-
er (stoffer). Ved manganmangel ses ure-
gelmessig brunst, redusert fruktbarhet og

økt antall aborter. Sporstoffer har også
en betydelig innflytelse på sædkvaliteten.
Sink har betydning for sædcellens levetid
og sammen med mangan sædcellens be-
vegelighet. Jod påvirker testiklenes ut-
vikling og funksjon og dermed dannelsen
av sædceller. Red.+Geir K.

GGuullrroott  eerr  ffaannttaassttiisskk
ssoomm  ffôôrr..  NNæærriinnggssrriikk
oogg  iinnnneehhoollddeerr  ssæærr--
sskkiilltt  mmyyee  AA--vviittaammiinn
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2020 synes å bli et spesielt år på mange
måter.Ulike smittevernregler har medført
avlyste utstillinger og andre arrangemen-
ter over hele verden. Når samfunnet har
vært nedstengt har man hatt god tid, men
dette har også inspirert til nye måter å
treffes på og bedrive sin hobby på.
Eksempler på slike arrangementer som
er funnet er ulike webinarer arrangert av
Danmarks Kaninavlerforening, det sven-
ske forbundet har hatt livesendinger med
anerkjente oppdrettere og i USA har det
vært arrangert en virtuell kaninutstilling.
Nedstengningen og alle avlyste arrange-
menter har gitt mange kaninavlere over

hele verden tid til å granske, fotografere
og vise frem årets avkom. På Facebook
finnes det mange grupper der man viser
frem bilder og videoer fra utstillinger og
oppdrettere. Av og til er det morsomt,
men også inspirerende, å se hva som er
idealet for hvordan kaninene skal se ut
og de har ulike standarder.
Store kaninland som er lett å finne info
om for oss er de nordiske landene,Tysk-

Digitale kaniner

Dvergvedder viltgrå fra Nederland New Zealand White fra Romania
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land, Storbritannia og USA. Man bør ikke
glemme de gamle østeuropeiske landene
der kaninhold er stort, men her er det
nok en språkbarriere.
Mange har lagt ut gode bilder, men et bil-
de er bare et øyeblikksbilde som ikke for-
teller hele sannheten. Dette bør man ha i
mente når man ser på alle type bilder og
videoer,og kaninen kan ha kvaliteter som
ikke kommer frem.

Etter å ha bladd gjennom flere sider på
Facebook og nett kunne det være mor-
somt å gjøre noen helt subjektive betrakt-
ninger basert på det man har sett og hørt
på fotografier og videoer.

Den standarden som nok ligger lengst
unna vår standard er den amerikanske.
Dette er en stor organisasjon:
www.arba.net – med mange tusen med-
lemmer.Men ikke alltid enkelt å gjenkjen-
ne rasene og fargene som presenteres.
Her brukes også en noe spesiell presen-
tasjonsteknikk, der målet er å få kaninen
til å ligge flatt og presse den sammen slik
at ryggen går i en høy bue der, der buens
form er viktig. Store bakpartier er viktig,
men kaninene er ofte forholdsvis smale
foran.Pels er viktig,og særlig pelsens tett-
het. På tegnede dyr fokuseres det av og
til på elementer på tegningen som vi i
Norden ikke er så opptatt av.

Jeg så et foredrag om hermeliner der man
var svært opptatt av øynene som helst
skulle være store og meningen var at da-
gens dyr hadde litt for små øyne.

Rex i alle fargevarianter ser ut for å være
en særlig populær rase i USA, men denne
standarden synes også å brukes i Japan,
Indonesia og flere sør-øst asiatiske land.

Amerikansk Rex, broken, hann
antakelig tilsvarende vår tidligere broket

Amerikansk hvit Rex, eldre hunn

T.h.: Amerikansk Dverghare, eldre hunn
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Den tyske standarden er flere godt kjent
med, og den likner mye på europastan-
darden og vår egen standard. Dyrene har
generelt kraftige og godt utfylte kropper
med kraftige ører. Særlig gjelder dette de
største rasene. Her er det lett å kjenne
igjen raser og fargevarianter.

Nederlandske dyr som synes å likne de
tyske, kanskje med unntak av hermeliner
der tyskerne synes å foretrekke litt mer
langstrakte dyr, mens de nederlandske
foretrekkes å være mer kompakte.

På bilder av engelske kaniner er det enk-
lere å kjenne igjen raser og fargevarian-

ter. Av utseende vil jeg si de likner mer
de tyske/våre kaniner, men noen forskjel-
ler synes det dog å være.
Presentasjonen er generelt lavere – og
hakeposer synes ikke å gi store trekk.
Kroppene er kanskje noe smalere, men
absolutt ikke kantede. Her synes Rex i
alle varianter å være populære, men det
finnes også andre varianter som en ellers
ikke ser, eksempelvis Lilac som vel må
sies å likne mye på Liten Ekorn. Ut ifra
bildene synes det som å være flere raser
av høy kvalitet, særlig blant dvergrasene.

Det kan absolutt anbefales å kikke litt på

Dvergvedder fra IndonesiaSallander fra Polen
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Amerikansk, hollender blå, eldre hann

Rex i tan fra Tyskland – og
til høyre: Mini-Rex fra England 

ulike sosiale medier; Facebook,Youtube,
Twitter, Instagram - og utenlandske nett-
sider for å se og lære litt om kaniner og
hva som er vakkert i andre land.
Bildene her er hentet fra Facebooksiden
International Show Quality Rabbits Only
og fra The Coronavirus Virtual Internatio-
nal Rabbit Show, men det finnes mange
flere sider som kan anbefales. Geir K.

Heading-bilde
International
Show Quality
Rabbits Only



Her er det som kom ut av dette . . .
Før målingene begynner, er det viktig å
fastlegge på hvilke datoer ungene skal
måles og veies. Mange oppdrettere fra-
venner sine unger fra mora i perioden
fra de er 6 til 8 uker gamle. Men uten at
dette har noe å bety, da ofte et ungekull
går sammen i enda lengre periode, før
de settes enkeltvis, så tas det et utgangs-
punkt i å gjøre dette «enkelt», ved å måle
hver tiende dag, med siste målingsdag på
den 60.-dag etter fødsel.Ved et slikt valg
skal det være mulig å få fram et tydelig ut-

viklingsbilde. Således vil det bli målt og
veiet 6 ganger, nemlig på den; 10.- 20.-
30.- 40.- 50.- og 60.-dag.
Viktig er det her å påpeke at målingene
alltid foretas på selve dagen, og at det
ikke «svinger» med flere dager på begge
sider av en fastsatt dato! På den 10.-dag
har de fleste unger fått øyne og noen kan
faktisk begynne å kravle litt ut av reiret.
Den kontakt ungene får med oss mennes-
ker i de første uker av sitt liv, betyr at de
hurtig blir fortrolig med å komme i våre
hender.

Nå dine mål
mål dine dyr

Dette er en artikkel basert på opplysninger fra en dansk Hermelin-oppdretter,
Lars Ellyton. Som overskriften forteller handler den om mål, og nærmere be-
stemt: Måling av ørelengde og vekt på Hermelin-unger. For en del år tilbake ut-
førte Lars målinger på Hermelin-unger fra 50 avlshuer over en periode på 2 år!
Med dette store materialet ville Lars gjøre forsøk å finne svar på to spørsmål:

1) Er det mulig for en Hermelin-oppdretter, ved hjelp av målinger,
å tidlig få en klarhet om ungenes kvalitet?

2) Er det noen likhet i Hermelin-ungenes oppvekst, både når det gjelder
ørelengde og vekt?

12 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2020
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En god målepinne og brukbar vekt
Men før målingene skal starte, er det vik-
tig at de rette redskaper er anskaffet. Det
skal brukes en målepinne til å måle ørene
med og du skal ha en vekt til å veie unge-
ne på. Målepinne kan være en liten plast-
linjal, eller den første del av en tomme-
stokk. Det viktigste er at strekene og tall
er tydelige og at de begynner helt nede
i måleenden (altså på null).
I dag finnes enkle digitale vekter til greie
priser, slik at å avlese den korrekte vekt,
med en skala som viser de nøyaktige
gram, skal heller ikke være noe problem.
Så må man anskaffe seg en blokk eller et
hefte til å notere ned målingene i.

I dagens «dataalder» er det jo mange som
legger dette rett inn på PC’en. Men du
kan f.eks. lage til skjemaark, hvor du har
et ark til hvert kull, slik at du får en god
oversikt, og skriver ned resultatene der
etterhvert som du foretar alle målingene,
med hensyn til den fastsatte dag.
Når det gjelder for Lars’ del, så ble det
jo en mengde skrivearbeid, på mål og
veiing; - over 200 kull med unger (over 2
år), og alt tallmaterialet og oppsett etter
nevnte arkhenvisninger. Men dette ble jo
da så stort at han mente det var forsvarlig
å bearbeide det statistisk. Og etter å ha
begynt innsetting av resultater i de en-
kelte skjema, viste det seg raskt noen

PPeenn  HHeerrmmeelliinn
zzoobbeell  bbllåå  ttiill
BBjjaarrnnee  ØØyyggaarrdd
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tydelige fellestrekk for kurvene: Uansett
om ungene var store eller små, hadde
store eller små ører, så var formen på
deres vekstkurve den samme. - Altså, det
var helt klare likhetstrekk i måten de for-
skjellige kaninunger vokste på.
Ved å sammenligne de fremkomne måle-
resultater, med kaninens senere øreleng-
de og vekt som voksne, kunne det nå ut
fra materialet trekkes de måleresultater
som skulle til for at det var mulig å av-
gjøre om en Hermelinunge ville bli kor-
rekt eller «kosedyr». Grensen for hva som
anses å være korrekt eller «kosedyr», for
både ørelengde og vekt,kan kanskje være
litt forskjellig fra oppdretter til oppdret-
ter. Lars har i sitt utabeidede materiale
lagt seg fast på en maks grense for voksen
Hermelin, med ørelengde på 6 cm.
Et dyr med ørelengde over 6 cm vil alltid
være et 2.-klasses dyr og derfor for ham
og de aller fleste – «uinteressant».

Figur 1: Viser utviklingen på 4 ungers
ørelengde på de første 60 dager. I figuren
er det ved 5,5 cm inntegnet en striplet
linje. Denne markerer maksimal øreleng-
demål som en Hermelinunge kan ha ved
60 dager etter fødsel, hvis den ikke skal

komme over 6 cm som voksen. Selv om
de 4 unger kan se ut for å bli alt fra et
«superdyr» til et «kosedyr», så er deres
måte å vokse på meget lik: En kraftig
vekst opp til den 40.-dag, og deretter en
beskjeden og avtagende vekst. Spesielt
er det at unge A vil vokse mer de siste
20 dager, enn de korrekte ungene (man
kunne si at raketten har større fart på).
– Følgende tommelfingerregel kom fram
etter den statistiske bearbeidelse: Hvis en
oppdretter ønsker å vite ørelengden på
sine 2 mndr.gamle Hermelinunger, så skal
det kun legges til 0,5 cm. Eller en kan  ta
utgangspunkt i ørelengde på den 40.-dag
og så legge til 1 cm,da har en den enkelte
Hermelins ørelengde som voksen.
Som det kan ses på figur 1, så har unge A
passert den striplete linje ved 5,5 cm og
vil således få mer enn 6 cm som voksen.
Unge A har på den 60.-dag ørelengde på
5,8 cm og vil altså få 6,3 cm. Unge B har
5,3 cm og vil få 5,8 cm som voksen, så
den «snuser på sperregrensen» og vil nok
bli sortert bort hos en del oppdrettere.
Unge C tegner til å bli riktig god. Den har
4,8 cm, og vil da få 5,3 cm som voksen,
som er en fin lengde til et 1.-klasses dyr.
Unge D er et riktig «superdyr», med 4,5

Figur 1: Måling av ørelengde
på 4 stk Hermelin

Figur 2: Vekt på 4 stk Hermelin
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cm og dermed 5 cm som voksen,er så ab-
solutt i toppen av 1.-klasse. En slik Her-
melin vil som oftest være et lite fint byg-
get dyr, noe som også figur 2 bekrefter.

Figur 2: Hvis vi nå sammenligner figur
2, som viser ungenes vekt, med figur 1,
som viser ørelengde, vil vi finne mange
felles trekk. Skjema/figurene viser at de
4 ungene har en veldig lik plassering.
Unge D skiller seg klart ut fra de andre
og i forhold til unge A er det nesten 300
gram i forskjell på den 60.-dag.
Interessant er det også å se på den 10.-
dag, der det kun er 10-15 gram i forskjell
mellom de 4 unger, og at vekt etter 50
dager har øket så mye. Det er altså selv
på en 10 dagers unge en helt klar mulig-
het til å konstatere forskjell.
Med denne viten om hvordan ungene ut-
vikler seg, og som nå mange oppdrettere
av Hermelin her har stor nytte av, vil det
altså helt fra ungene er små, være mulig
å danne seg et bilde av kvaliteten.

Men, hvilke krav skal vi så stille til vekten
på en 60 dagers unge, for at den skal bli
god som voksen?
Før vi ser på det, er det nødvendig med
litt historie. Mye historikk om Hermelin
har det vært her i TK, bl.a. nr 3/2004 og
Hermelins vekt ble omtalt. Flere dyr had-
de problem med å holde seg innenfor
den «øvre grense» som var satt til 1,3 kg
og etter 70-årenes Kaninstandard (som
gjaldt fram til 1. oktober 1986), så kunne
faktisk Hermelin ble bedømt med en vekt
på 1,8 kg, men over dette var det null
poeng.Men selvsagt var målet å holde seg
til idealet og det godt under 1,3 kg. For
flere kunne det bety at en «slankekur» var
nødvendig før de skulle på utstilling.

Men ettersom årene har gått er Hermelin
blitt den mest utbredte sportsrase og den
har følgelig eksteriørmessig blitt forbed-
ret på mange punkter, og kvaliteten er
helt på topp.Vekten er mer stabil, og ser
vi på de utstilte Hermelin i dag, så er det
meget sjeldent det sitter noen som har
blitt trukket i poeng på grunn av vekten.
Den er ikke et problem lenger (eller skal
ihvertfall ikke være det).

Vår Kaninstandard har en vektskala for
en voksen Hermelin, hvor den skal opp-
fylle kravet til 1.-klasses vekt og poeng,
og skal da veie mellom 0,81 til 1,3 kg.
Om en voksen Hermelin veier 0,9 eller
1,2 kg, er det ut fra Standarden ikke noe
forskjell. Begge deler er 1.-klasse, selv om
den ene faktisk veier 33% mer enn det
andre. Idealvekt for en 60 dagers unge
kan ikke fastlegges. Det eneste en kan
sortere etter,er de unger som er for store.
Ser vi på figur 2, er kun unge A for stor.
Den veier 760 gram, og vil som voksen
komme til å veie 1,25-1,35 kg, alt etter
fôring og oppvekst. På figur 1, kan vi se

Stil over
denne



at den vil få ørelengde på ca 6,3 cm som
voksen. Denne Hermelin vil etter all san-
synlighet bli trukket i poeng både på øre-
lengde (rasepreg) og vekt.
Med hensyn til vekt på ungene B og C, så
blir de bra, og ser ut til «å havne» på en
voksenvekt på ca 1 til 1,2 kg.
Unge D kan bli noe lett, ca 0,7 kg. Ønsker
en å regne ut en 60 dagers unges voksen-
vekt, så sett den på vekta denne dag og
pluss på 75-80%, så skal en komme ut
med voksenvekt.

Figur 3 er utarbeidet for oppdrettere
som ønsker seg et overblikk på ungenes
kvaliteter, allerede når ungene er 10 da-
ger, kan få det relativt klart. En unges øre-
lengde måles på den 10.-dag, og det av-
leste øremål fra målepinnen, finnes da i
første kolonne i figur 3.Til høyre kan en
da finne ørelengden som den nokså sik-
kert vil få som voksen. Men denne har et
interval på 0,5 cm, og det skyldes følgen-
de: Det er kun én måling og usikkerhets-
momenter er derfor til stede, da ungenes
ører vokser alt etter hvordan oppveksten
er. Altså - hvordan vær og temperatur er
under vekstperioden. Det er slik å forstå:
Får en hetebølge ved fødsel/oppvekst, vil
ungenes ører vokse med noen millimeter
mer – og likeså vil en kuldeperiode med-
føre at ørelengde «bremses» noe.

Slik måler du ørene: Når ørelengde måles
på den 10.-dag, så er det bare det ene øret
som skal måles. Det er viktig at du setter
målepinnen presist nede ved øreroten.
Ikke press målepinnen ned i hodet, slik
at du dermed får en for lang ørelengde,
eller ev. en kort ørelengde avlest.
Når du har en 10 dagers unge i hånden,
vil du konstatere de to ører står så langt
fra hverandre,at du ikke som ved de kom-
mende målinger på de senere måledager,

bare kan samle begge ørene og så måle
lengden. NB: Man må altså på den
10.-dag kun måle ett av ørene.

Målingene har dannet grunnlag for avls-
utvelgelse i mange år. Det har vært og er
et svært nyttig hjelperedskap for mange
Hermelin-oppdrettere, takket være Lars!
(første gang publisert i bladet til dansk
Dvergkanin-klubb).
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Figur 3: Måling av ørelengde på
Hermelin på 10.-dag for beregning

av ørelengde som voksen
2,3 cm og oppover = som voksen: 6,0 cm og oppover

2,2 cm = som voksen: 5,7 cm og oppover

2,1 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,5 cm

2,0 cm = som voksen: 5,6 cm til 6,0 cm

1,9 cm = som voksen: 5,5 cm til 6,0 cm

1,8 cm = som voksen: 5,4 cm til 5,9 cm

1,7 cm = som voksen: 5,3 cm til 5,8 cm

1,6 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,5 cm = som voksen: 5,0 cm til 5,5 cm

1,4 cm = som voksen: 4,7 cm til 5,0 cm

(ører under 1,4 cm ikke funnet blant disse avkom)

96’er fra
Siv/Zoo-Erik
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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
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   50,00
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
Drikkedispenser 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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855. Fransk Vedder vilt 1,0    9893 / 0Z02  96 - 95,5 - 95,5  ei/op: Torgeir Vestenfor
856. Fransk Vedder jerngrå 0,1  9902 / 2A48   95 - 95 - 95  ei/op: Torgeir Vestenfor

Nye Champions

Nordisk Standardkomité hadde møte under dansk LU
15. februar 2020. Alle de fire land var representert

Referat/protokoll ble lagt ut på NKFs nett-
side 12. juni, og som viser følgende:
Her fremgår det litt mer forklaring av Tysk
Schecketegning og videre for de invol-
verte schecke-raser, med beskrivelse av
godkjente farger og kroppens tegning.
Angora: Farger og tegninger har vært til
diskusjon i alle lands dommergrupper. De
farger som er godkjent nå beholdes og
det blir ikke gjort endringer foreløpig.
Otter: Her er det tegningens farge som er
grunnlag for diskusjon og det er her gjort

endringer i beskrivelsen. I protokollen er
det også lagt inn 6 bilder. Dere som avler
og stiller ut Hermelin otter må gå inn og
se på beskrivelsen i protokollen.
Viltrød, gjelder bl.a. da for Belgisk Hare
og Deilenaar: Her er det foretatt endring-
er vedr. blå bunnfarge på buken.
Det kreves ikke nå, men den skal ha blå
bunnfarge på brystet, mangler den er det
grunnlag for poengfradrag.
Californian: Har fått ny poengskala, og
Californian har nå 40p til kroppsform.

Over: En Deilenaar - som er en viltrød
kanin - og som har fått endringer i be-

skrivelsen av bunnfarge på buken.
Til venstre: En Fransk Vedder jerngrå.

Det er foretatt en liten justering i beskri-
velsen av hodeformen, som da gjelder
for Fransk Vedder, Liten Tysk Vedder

og Dvergvedder
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Etter en annerledes vår var det en glede å
informere at vi i Indre Østland ønsket å
gjennomføre vår tradisjonelle sommerut-
stilling 5.-7. juni. Nytt lokale: Stavsjø fol-
kets hus. Vi hadde kommunikasjon med
mattilsynet og kommuneoverlegen i god
tid og baserte planlegging og gjennomfø-
ring på veiledning gitt av regjeringen.
Det var tydelig kjærkomment med en ut-
stilling etter denne våren. Dermed var
det gøy å se påmeldingene tikket inn og
endte med 163 kaniner i kl L, 5 i kl M

ungdyrsgrupper og 1 i kl D hu m/kull.
Dommere var Per Egil Hagen, Johnny
Lyshaug og Roger Skjølås. De fant frem til
flere dyr som fikk gode poeng.Ti dyr ble
tildelt 95,5p og BIS ble en flott Fransk
Vedder hann til Torgeir Vestenfor. BIM ble
Hermelin chinchilla hu på 95p til Heidi
Jebsen&Roger Nesvik.Vinner av klasse L
ble Ingrid Harmens med flotte Alaska.
Gratulerer alle sammen og tusen takk for
flott innsats hele helgen både fra egne
medlemmer, tilreisende og dommere.

Midtsommerutstillingen – Stavsjø

BBiiMM::  HHeerrmmeelliinn
cchhiinncchhiillllaa  hhuu
66  mmnndd  --  9955pp
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BiR: Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94,5. Fransk
Vedder: Torgeir Vestenfor 95,5. Mecklenburger:
Aleksandra Fosse 93,5. Blå Wiener: Roger
Skjølås 95,5. Wiener: Roger Skjølås 95,5. Bour-
gogne: John Reidar Breivik 95. Hvit Land: Johan
Viker 95. Belgisk Hare: Johan Viker 95. Rhinsk
Schecke: Emilie Eckbo 95. Sallander: Anne Lise/
KåreTvedt 94,5.Thyringer: Rebekka E. Aglen 95.
Alaska: Ingrid Harmens 95,5. L.Tysk Vedder:
Ketil Wisløff 95. Marburger: Geir Klepaker 95.
Engelsk Schecke: Kristian Øvergård 95. Lux:
Anne Lise/Kåre Tvedt 94,5. Liten Sølv: Thore
Nilsen 95,5. Liten Wiener: Dag Larsen 95. Zobel:
HeidiJebsen/R.Nesvik 95. Liten Rex: Silje Tellef-
sen 95. Dvergvedder: Terje Engh 95,5. Løve-
hode: A.Bjørlien/T.Knudsen 92,5. Hermelin: Heidi
Jebsen/Nesvik 95,5. Dverghare: Elina Jokinen 95.
Resultater klasse L:
1 Ingrid Harmens, Trøndelagen,  Alaska  286
2 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 286
3 H.Jebsen/Nesvik, Haug. Hermelin chin  285,5
4 Roger Skjølås,  I.Østland,  Wiener viltgrå 285,5
5 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 285,5
6 Torgeir Vestenfor,   Fransk Vedder viltgrå  285
7 Johan Ludvik Viker, Sarp.,  Hvit Land 379
8 Johan Ludvik Viker, Sarp., Belgisk Hare  284,5
9 H.Jebsen/Nesvik, Haug. Hermelin vgrå  284,5
10 Terje Engh,  Grenland,   Hermelin grå   284,5

11 Dag Håvard Larsen,  Liten Wiener blå   284,5
12 AudhildBjørlien/Knudsen, Hermelin grå 284,5
13 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit r.ø. 284,5
14 AudhildBjørlien/Knudsen, Hermelin chin 378
15 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin grå 283,5
16 H.Jebsen/R.Nesvik, Haug. Zobel brun 283,5
17 Thore Lystad Nilsen,  Liten Sølv svart   283,5
18 Roger Skjølås, Indre Østl. Blå Wiener  95,5
19 Emilie Camilla Eckbo, Rhinsk Schecke 282,5
20 Anne Lise/KåreTvedt, Trønd., Sallander 282,5
21 Kristian K. Øvergård, Engelsk Schecke sv 95
22 Rebekka Eckbo Aglen,  I.Østl. Thyringer   95
23 Silje Cathrine Tellefsen,  Liten Rex svart   95
24 John Reidar Breivik,  Møre,  Hvit Land   95
25  Kristian K.Øvergård, Engelsk Schecke blå 95
26 Ketil Wisløff, IndreØst. L.Tysk Vedder grå  95
27 Kristin Berg, Trøndelag. Hermelin svart  95
28 Ketil Wisløff,  I.Østl. Dvergvedder viltgrå  95
29 H.Jebsen/R.Nesvik, Haug. Hermelin brun 95
30 Geir Klepaker,  Larvik,  Marburger Ekorn  95
31 Elina Jokinen, I.Østl.,   Dverghare hvit r.ø. 95
32 John Reidar Breivik,  Møre,   Bourgogne  95
Resultater Klasse M  –  Ungdyrsgruppe:
1 Torgeir Vestenfor, Fransk Vedder jerngrå 96
2 Isak Eckbo Aglen, Rhinsk Schecke sv/gul 94,5
3 Isak Eckbo Aglen, Rhinsk Schecke sv/gul 94
Resultater Klasse D  – Hunn med kull:
1 Rakel Eckbo Aglen,  Hermelin viltsvart  95

BBiiSS::  FFVV  hhaannnn  1133  mmnndd
9955,,55pp  ((ffiikkkk  9966  ppåå  LLUU
ssiieerr  eenn  ffoorrnnøøyydd  eeiieerr))



Utstillerliga’n2020/21
ENDELIG er årets utstiller i gang igjen etter
en lang pause i utstillingene pga Koronaen.
Takk til Indre Østland som var tøffe nok til
å dra det i gang igjen. På den tradisjonelle
midtsommerutstillingen var det denne gang
de svarte Alaska til Ingrid som trakk det
lengste strået, med Terje sine Dvergvedder

«hakk i hel» på samme poengsum. Mange
dyr ble påmeldt og med god geografisk
spredning.
Håper det nå hopper mange små lovende
kandidater rundt omkring i landet, som vok-
ser seg store og fine til høstens utstillinger.

Sportsutvalget v/Kristin Berg

1. Ingrid Harmens 24p

2. Terje Engh 18p

3. Heidi Jebsen/Roger Nesvik  15p

4. Roger Skjølås 6p

5. Torgeir Vestenfor 5p

6. Anne Lise/Kåre Tvedt 2p
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Salgs-varer fra NKF: Stambokblad, blokker a 50 ark: kr 50
Burkort på kraftig tykk kartong, 20 kort: kr 15
Bestilles hos Dagfinn, tlf. 90 19 19 11
e-mail: ingrjoh2@online.no
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Kaninen må ha
oppnådd 3x95p.
Priser:
Championdiplom kr 50
Championdiplom og
Championsløyfe kr 85
Diplomene kan leveres
i A4 eller A5-format
(med eller uten lami-
nering, gi beskjed)
Beløp settes inn på
NKFs konto:
51040516763
Send kopi av 3 kort til
e-post: annebjng@online.no

24. oktober: Oslo&Akershus

6.-8. nov.: NM/LUU Jæren, Varhaug
Annonse kommer i TK nr 5

27.-29. november: Trøndelagen

4.-6. desember: Askim Momarken

2021:

30. januar: Sarpsborg

12.-14. febr.: Svensk LU, Finspång

25.-28. febr.: NM/LU, Storefjell, Gol
Arrangør Indre Østland

Utstillinger - 2020/2021

Bestilling av dommere/innmelding av utstillinger, gjøres til:
e-post: thsaue@online.no

HHuusskk  åå  sseetttt  oopppp  iinnffoo--bboorrdd
ppåå  aallllee  aarrrraannggeemmeenntt



VVeellkkoommmmeenn  ttiill  JJæærreenn
Vi er godt i gang med planlegging av NM/LUU-2020 i Varhaughallen, 6.-8. november.
Annonse kommer i neste TK. Vi har fått en grei avtale med Hotell Jæren på Bryne
(de har også sponset oss med flotte gavekort til premier). Hotellet har gjennomgått
en totalrenovering og fremstår nå som helt nytt og topp moderne.
Avstand mellom Hotell Jæren og Varhaughallen er 17 km.

Hotell Jæren har 52 rom og alle er helt nyoppussa med flotte nye bad, nye senger,
lekker parkett og stilig moderne innredning som er bygget og perfeksjonert lokalt.
Alle er dobbeltrom med mulighet for ekstraseng. 11 av rommene har 2 enkle senger,
de andre har stor dobbelseng. Hotellet har også 4 familierom med dør mellom som
tilknytter rommene til hverandre.
Matbaren: Kjøkkensjef Kristine Vaule har jobbet med mat i 18 år, er erfaren, nytenk-
ende og sprek i sin matlaging. Læretiden hadde hun under Jærkokken Heine Grov.
Sammen med et fantastisk kjøkkenteam - sørger de for at du får akkurat det du har
sett for deg - og helst litt til. Vi kan friste med varme og kalde retter.
Matbaren er åpen onsdag-fredag fra kl. 17.00 - 21.00  og  lørdag fra kl. 14.00 - 21.00

Hotell Jæren har eget topp moderne treningsrom i underetasjen. Stort utvalg i utstyr.

Gratis parkering rett utenfor døren. Egen el-bil lading i parkeringsanlegg.

Jæren og
Sandnes
Kaninalslag

Følg oss på
Solhøgda 3, 4340 Bryne
Telefon: 51 77 11 00
www.hotelljaren.no
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Marinade til ca 1 kg kaninkjøtt:
2 ts paprikapulver,   2 ss garam masala,
1 ts chilipulver,   1⁄4 ts tandori-krydder,
2 ts sitronsaft,    4-6 hvitløksfedd,
5 cm frisk/fersk ingefær,
Noen «dusker» med korianderblader,

2,5 dl yoghurt naturell (ev tyrkisk yoghurt).
Finhakk hvitløksfeddene, ingefær og kori-
ander og bland sammen med resten av
ingrediensene (ev ta alt i en kjøkkenma-
skin) til en jevn masse. Kaninen skjæres
opp i passe stykker og legges i en bolle.

KKaanniinn  TTiikkkkaa  MMaassaallaa
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Dekk over kjøttet med marinaden og sett
bollen i kjøleskap ett eller to døgn. Legg
alt innholdet fra bollen over i en leirgryte,
som gir best resultat (ev stekepose eller
lignende). Sett inn i stekeovnen og la det
stå i ca 2 timer på 120 grader.

Saus/masala
1 ss olivenolje,  1 stor løk finhakkes,
2 kardemommekapsler,
2-3 hvitløksfedd knuses,
400 g hakkede tomater på boks
1⁄4 ts malt kanel,   1 ss garam masala
1⁄2 ts chilipulver,    1 ts mykt brunt sukker
3 dl fløte,   1 ss malte mandler
1-2 ss hakket korianderblader

Varm oljen i en tykkbunnet kjele på lav
varme. Tilsett løken og kardemomme-
kapslene og stek til løken er myk og be-
gynner å bli gyllen. Tilsett så hvitløken og
stek i ca 1 minutt. Så helles oppi en boks
hakkede tomater og koker til massen er
tykk. Dette gjøres mens kaninen steker
og kan da la det småkoke i 45 min. Husk
å rør jevnlig om. Tilsett så kanel, garam
masala, chili og sukker i kjelen og kok ca
1 minutt. Rør inn fløten og mandlene og
la det småkoke ca 5 minutter.

Pynt til slutt med hakket koriander.

Retten kan server med ris, nanbrød,
salat og hva du ellers måtte ønske.

TTaakkkk!! ––  ttiill  HHøøggaauunneett  ggåårrdd,,  LLeevvaannggeerr

I TK nr 5/2019 var
det en omtale om-
kring satsingen på
kjøttkaniner, både
med nyinnredet
stall og et god-
kjent moderne
slakteri. Salget av
kjøttet foretar dem
også selv og Lars
Bjarte Myren sier
det går unna på
salget gjennom
Reko-ringen Inn-
herred, spesielt i
Trondheim. Lykke
til videre og takk
for lån av bilder!

Tikka Masala-oppskriften
er lånt fra: hogaunet.no
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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

FRANSK VEDDER  +  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
HOLLENDER - MARBURGER EKORN

LITEN HAVANA - 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 - LITEN WIENER blå

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

ensfarget i vilt-/jerngrå - DVERGVEDDER

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

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

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

HERMELIN i beige og isabella
LITEN REX i diverse farger

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

Nesvik og Jebsen Kaninoppdrett
Ølensvåg. Tlf. 971 94 048 / 918 57 973
LITEN SØLV - ZOBEL - HOLLENDER i
svart og svart/gul japaner - HERMELIN i

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
3550 Gol  –  Tlf. 959 800 45

e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no 
FRANSK VEDDER viltgrå og jerngrå

BOURGOGNE

Øyvind Reinartsen
5235 Rådal 

Tlf. 915 50 146
e-post: oreinart@gmail.com

LITEN CHINCHILLA

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

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.
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Forenings-adresser:
medlemstall pr 01. juli 2020:

Totalt 412 (275 - 32 - 105)

Askim og omegn Kaninavlsforening  26
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Marius Johnsen, Stuputveien 33 A, 1816 Skiptvet.
Tlf. 970 89 090. e-post: mariusj7@online.no
Sekretær: Svein Kamfjord, 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   34
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  5
Leder: Cato Smørgrav,Voldstadvegen 294, 3320 Vestfossen
Nestleder:Thormod Saue, Lier, tlf. 900 90 472.
E-post: thsaue@online.no

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    32
Leder: Roger Lie, 5517 Haugesund. Tlf: 466 90 020
Kasserer: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Tlf: 907 57 302

Kontonummer: 3240 12 60888
Sekretær: Mia Gabrielsen, 5515 Haugesund. Tlf: 950 80 150
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Klubbmail: haugalandkaninalslag@gmail.com
Nettside: Vi holder oss oppdatert på Facebook

Indre Østland Kaninavlslag  34
Leder: 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    46
Leder: Kjell Helge Jåtun, tlf. 975 31 571
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
Tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Arild Gundersen. Tlf. 992 44 614
E-post: arild.gundersen@aarbakke.no     Kontonr.: 32905416382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

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     18
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    19
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    14
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    16
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. 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 mai-juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    46
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestleder: Kjell Frøyland, 1792 Tistedal, tlf. 928 33 210
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    12
Leiar / Kasserar: Øystein Osland,
Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    13
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: Henrik Erlandsen, Bøylestadvegen 1030, 4820 Froland
e-post: henrikerlandsen@hotmail.com
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com
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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 5/2020: aug/sept., ut ca uke 38
-  manusfrist er 20. august
Blad nr 6/2020: oktober, ut ca uke 44
-  manusfrist er 20. september

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

Trøndelagen Kaninavlsforening   47
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestleder: Ingrid Harmens, 7288 Soknedal 
tlf: 905 67 484     e-post: ingridharmens@yahoo.no 
Sekretær.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim
Tlf: 958 93 397    e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Ove Slåen, Flatheimvegen 25C, 7549 Tanem
Tlf: 934 49 171    e-post: ove.slaen@con-form.no 
Mailadresse: trondelagen@live.no 
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    11
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: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 480 55 761. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær/Red.: 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

Norges Kaninhoppforening
Leder. Mona Sevlejordet, tlf. 958 39 136
N. leder: Irene Aakeberg Dahlby
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby, tlf. 950 67 455
Sekretær:Tonje Engen
Mailadressen: StyretNKHF@hotmail.com
Dommer/reglementskomitee: Martine Milja Sevlejordet
Mailadressen: DommerNKHF@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753

Norsk Vedderklubb
Leder: Jonny Kirkebirkeland. Tlf. mobil 932 08 052
e-post: 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
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: marho@trondelagfylke.no
Kontingent kr 100.- betales til kontonummer: 9365 26 36762
(merk med navn og adresse)

Skal du ha NKFs godkjente stamtavle på
din kanin, send e-post til: ro-lud@online.no
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Angora i andre farger
enn de hvite, må vel
sies å være en sjelden-
het «her på bjerget».
De farga som ses en
gang i blant kan virke
som de ikke er mange
generasjoner i fra ut-
gangspunktet;
krysning av en farget
kanin normalpelset og
en hvit Angora.
Sverige har flere opp-
drettere som satser på
farga Angora og bildet
er fra utstilling i Häst-
holmen 3. august 2019
(ble utstilt 334 dyr).
Denne svarte Angora
ser ut for å ha god ull-
mengde. Rasepreg er
også på topp og den
ble Best in Show.
Eier Josefin Persson,
Mjölby, som avler med
Angora i flere farger
og også med andre ra-
ser. Stallnavn: Norrbys
Kaniner - er på
eller se:
norrbyskaniner.weebly.com
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