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Forsidefoto:
Liten Wiener blå, en hann på 4 mnd. – Og, Liten Wiener er rasen
som i dette TK presenteres. Nøyaktig 15 år er gått siden sist den
var å lese om her, og mye har skjedd siden den gang . . . Foto: Bjørn E.
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KANINAVL
Fortsatt «labert og stille» . . .
Føler det er ikke så mye som skyter fart
og det tar liksom ikke noe av – det står å
stamper. Vi må fortsatt leve i håpet, å ha
troen på 4.-6. november og LUU/NM på
Jæren kan gi oss en samling med venner
for vår felles interesse, kaninen.
Skulle ønske det var mer skrivekløe ute
blant medlemmene og det var noen som
tok for seg et emne dem ønsket å lufte
om her i TK. Og, ikke minst – bilder er jo
ønskelig trilter inn på e-posten.
Men, da er det å lete . . . og, heldigvis, jeg
kjenner til en som kan sine saker når det
gjelder avl med schecketegning. Støtter
meg denne gang til dyktige Louise Møller.

Hun har arbeidet nå noen år med Dverg-
schecke og ble vinner av dansk LU i 2019
og satt punktum med også å ta BiS.
At Louise vil dele sin erfaring med tysk
schecketegning, og på en ærlig og utfyl-
lende måte, er fantastisk. Artikkelen har
jeg delt i to, hvor første del er å finne på
sidene 12 til 15. For alle som har tenkt å
jobbe målrettet med raseavl, så er de em-
ner og punkter hun drar fram lærerikt og
noe enhver oppdretter kan og bør notere
seg bak øret. – Jeg sier bare: Les og lær.
Litt av hvert er det å lese om i presenta-
sjonen av Liten Wiener.Når jeg satt i gang
å surre på nettet, kom fler rase-historier.

Ønsker alle en fin høst!

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2020
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Først - historien om «Fynsk Land»
På dansk LU i Aars i 1990, ble det presen-
tert en ny kaninrase: Fynsk Land
– som var en hvit kanin med blå øyne,
men det var jo ikke «noe nytt». Men ideal-
vekten var 2,5 til 3,2 kg, altså en ny rase
innen gruppen for de små raser.
Navneønske på den nye rase var Fynsk
Land og det var den danske oppdretter
Arne Nielsen fra Kirke Søby,Assens, som
var mannen bak nyheten.
- Men Fynsk Land ble ikke godkjent der
og da, til det forelå ikke et godt nok skrift-
lig bakgrunnsmateriale og rasebeskrivel-
se. Senere på året kom Arne Nielsen med
en redegjørelse for hvordan han planmes-
sig hadde gjort sitt avlsarbeide:
Han startet i 1988 og valgte ut ei stor hu,
Hermelin hvit blåøyet på 1,4 kg og en for-
holdsvis liten hann Hvit Wiener på 3,3 kg.
Arne krysset de to kaninene og skulle da
ut fra dens avkom arbeide videre med å
få fram dyr som avlet stabilt med hensyn

til vekt. Etter to år kunne Arne fremvise
sitt avlsresultat, som han ønsket opptatt
i Nordisk Kaninstandard under navnet
Fynsk Land. Diskusjonen omkring Fynsk
Land gikk «friskt» i standardkomitéen i
1990 og på høsten meddeler komitéen
følgende: - «Danmark ønsker godkjennel-
se av en hvit blåøyet kanin på størrelse
med de små raser. Forslag til rasebeskri-
velse er utarbeidet. Men det viser seg at
en slik rase er i hollandsk standard og har
vært opptatt der siden 1984 - en avventer
derfor godkjennelsen» . . .
Under dansk LU 1991 i Sorø, var Nordisk
standardkomité samlet – det rapporteres
i de nordiske tidsskrifter om følgende:
På anmodning fra det danske utvalget ble
det vedtatt å oppta en ny rase i Standard-
en. Dette er en hvit blåøyet kanin, med
vektskala som de små raser: 2,5 - 3,2 kg.
Opprinnelig gjaldt søknaden for navnet
Fynsk Land. Komitéen endret imidlertid
dette til Liten Hvit Wiener og skal ha sam-

Liten Wiener

Fynsk Land til Arne Nielsen og til høyre
den hollandske rase Hulstlander 
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me poengskala som Hvit Wiener og er
midlertidig opptatt fra 1. mars 1991 fram
til 30. september 1994.

Hulstlander
Noe av grunnen til det ikke ble tatt hen-
syn til ønsket navn, Fynsk Land, var som
nevnt en nesten identisk rase i Holland;
Hulstlander – og som har vært opptatt i
hollandsk standard siden 15. september
1984. Hulstlander er egentlig litt mindre,
med idealvekt fra 2,4 til 2,75 kg.
I historien om Hulstlander, nevnes avls-
arbeidet å være noenlunde samme frem-
gangsmåte som Fynsk Land, altså med ut-
gangspunkt i fra en stor Hermelin hvit
blåøyet og liten type Hvit Wiener.
Oppdretteren som står bak Hulstlander,
er Jac. de Graaf, som startet sitt Hulst-
lander-prosjekt i 1979.

I Holland har rasen spesialklubb, sammen
med den røde Thrianta, som vi kjenner
som Sachsengold. Ingen har kommet med
forslag om å ta inn Hulstlander i Nordisk
Kaninstandard, for Hulstlander var å finne
bl.a. i Sverige, men disse ble da utstilt un-
der Liten Hvit Wiener.

Liten Wiener fra 01.10. 1994
Rasen var «kommet for å bli» kan en si.
Flere oppdrettere avlet med den hvite på
90-tallet og i fra 1994 blir det slik:
Rasenavnet skal være Liten Wiener og
den godkjennes i 3 varianter:
Hvit blåøyet, blå og viltgrå.
Flere syslet med tanken om å avle fram
fargevarianter. Om Liten Wiener blå, sier
historien det var Axel Eriksen, Høng, Sjæl-
land, som på 90-tallet tok en av sine små-
vokste Blå Wiener-hanne og krysset med

HHuullsstt--
llaannddeerr
oogg
TThhrriiaannttaa
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Hermelin blå. Riktig størrelse gikk fint,
men problemet var farge og pels. Det sies
Axel krysset inn Liten Sølv blå – og det
høres utrolig ut – det er jo å be om enda
mer problemer og å gjøre prosjektet mer
langvarig.Men etter mange krysninger og
med å bruke de minste Blå Wiener, kom
Axel i mål og stilte ut sine Liten Wiener
blå i mange år.

Historien om norsk Liten Wiener blå
Mange norske oppdrettere viste interesse
for Liten Hvit Wiener på 90-tallet og flere
år var statistikken over 60 utstilte dyr.
En som på den tiden gikk med tanker
om å sette litt mer farge på Liten Wiener-
avlen, var Roar Strand. – Historien er mu-
ligens best ufortalt, sier Roar, og noe av

grunnen er at en er avhengig av dyr som
avler rent på farge, for hvis andre «skjulte»
farger ligger bak en av foreldredyrene, vil
resultatet bare bli «kluss», hvor det kan
spalte ut andre farger. I min Hermelin-avl
forekom det huer som ble over 1,5 kg og
hadde ørelengde på 6,5 cm. Dermed slo
tanken meg i 1998 om et «fargeprosjekt»
og det ble kjøp av en Blå Wiener hanne
fra Kai Tveten. Den var meget flott type
og med god fyldig pels og mørk bra farge.
Den ble også plukket ut for den manglet
litt på størrelse. Jeg startet med 3 viltgrå
huer, hvor det i første generasjon, så var
alle avkom viltgrå (men i det ene kullet
viste det seg å være en viltsvart og da den
hua ikke avlet reint ble den tatt ut).
Fargeformel viltgrå: AA BB CC DD GG

For fem år siden foretok Affe Hedlund et prosjekt med å krysse Dvergvedder viltgrå
med Alaska. Resultatet ble et kull hvor alle var viltgrå, hvorav 3 av dem, som vises
på bildet, fikk gode opprettstående ører og hodeform slik som Wiener skal ha (som
disse da arvet fra Dvergvedder). Fargen satt som den skulle og to av dem fikk 95p.
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Fargeformel blå: AA BB CC dd gg
På de to andre kull var det litt mer flaks
og hvor det da var 5 huer og 2 hanner.
I neste generasjon, med søskenparring,
skulle det spalte ut blå unger. I det ene
kullet kom det 2 blå (tenkte dette ville bli
enkelt). Disse 5 viltgrå avlshuene fikk til
sammen 92 unger, men kun 5 av de 92
var blå og det kom bare ei blå hue. Det
som spaltet ut av farger var; blå, svart,vilt-
blå og viltgrå.
I teorien skal én av 16 bli blå.
Vekt på 2.-3. generasjonsdyra hadde vært
ønskelig å få litt større, lå ganske stabilt

på 2,5 kg. I den videre avl ble jo den blå
hua med, samt 5 svarte huer. Da ville jeg
slippe de viltgrå og viltblå på de neste av-
kom. De dyr med best mulig fyldig og
lang pels ble tatt med videre.
For å få opp vekten, ble det i neste gene-
rasjon igjen satt inn Blå Wiener,slik at den
generasjon fikk vekt på 2,8-3,0 kg.
Det som en får «gratis» fra Hermelin-opp-
havet, er type og presentasjon. Alle fikk
godt og kraftig hode, med korte kjøttfulle
ører. Slike prosjekter høres jo spennende
ut, men en må ha god plass og må være
klar for å fremavle 200-300 unger.

LLUUUU--22001111::  LLiitteenn
WWiieenneerr  bbllåå  hhuu  ttiill
MMaatthhiiaass  GGaaaasseerruudd
9966pp  oogg  bblliirr  BBiiSS
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LLUU--22001100::  SSttaallll  TTvveetteenn
vviinnnneerr  mmeedd  LLiitteenn
WWiieenneerr  bbllåå  ii  228877pp

Roar stilte ut sine Liten Wiener blå en
kort periode, men så ble det nedtrapping
og Kai Tveten overtok. Historien fremgår
av bildet over: Kai viste straks riktig så
gode kvalitetsdyr, de første på LU-2005 i
Bergen og siden gikk det «slag-i-slag» – og
disse LW blå vakte interesse hos kjente
oppdrettere «over kjølen» – og har også
toppet svensk LU.

Kleine Wiener  -  historien fortsetter
Etter Euro-show i Herning hadde et par
tyske oppdrettere funnet interesse for

den danske rase Liten Wiener. Så 25. no-
vember 2019 kom det info om opprettel-
se av en tysk interessegruppe.
Etter en artikkel i Kleintiernews ble grup-
pen utvidet med flere oppdrettere.Under
Bundes-schau i Karlsruhe desember 2019
søkte dem om å få rasen opptatt i tysk
standard.Til møtet ble danskene invitert
og hvor lykken var stor; rasen ble god-
kjent, men «kun» i hvit blåøyet, viltgrå og
jerngrå (mørkegrå).
Blå variant ble foreløpig avvist fordi det
er en del likhet med Blaue Holicer, en
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slovensk rase som ble tatt opp i tysk stan-
dard i 2015.Svart variant ble avvist (ligger
i størrelse for nær opp mot Alaska).
Gruppen, se: www.kleinewiener.de
mener L.W. blå må godkjennes, og kom-
mer til «å kjempe» for det, fordi fargefor-
skjellen er stor nok til å skille rasene.
I standarden er nemlig Blaue Holicer be-
skrevet som lys stålblå, og er den mørk,
som Blå Wiener, er det en feil.
En opplever også på utstillinger innen
Blaue Holicer hvor det er ganske mange
av dyra som får bemerkningen «for mørk»
og det må gå i «plussfavør» for godkjen-
ning av L.W. blå – for skille disse to.

Blaue Holicer
Vi har vært innom Hulstlander-historien,
så vi går like godt i gang med å se på Blue
Holicer – fra daværende Tsjekkoslovakia.
Oppdretter av Rex i lux, Imrich Vanek fra

Holíc skulle ha blodfornyelse og i 1958
ble starten av å avle fram en lys «skyblå»
kanin med normalpels, da disse fremkom
i rex-kullene. I 1972 ble det interesse for
Blaue Holicer blant mange oppdrettere
og i 1974 kom rasebeskrivelsen og gene-
tisk opphav. På stor nasjonal utstilling ble
den godkjent fra 15. oktober 1975 og der
fremgår det: Avlsmålet var ikke å avle en
liten versjon av Blå Wiener. I 1993 ble det
opprettet spesialklubb og fikk enda flere
avlere. Ble også eksportert til naboland.
Under Euro-show 2006 i Leipzig ble den
vist fram.Tyske avlere viste interesse for
rasen og noen dyr ble solgt. I 2011 ble det
søkt om å få den med i tysk standard,men
det var for få avlere.To år senere var den
mer utbredt og standardkomitéen godtok
å inkludere Blaue Holicer som en ny rase
fra 1. oktober 2015. To tyske avlere har
hatt rasen i sin stall siden 2006.

BBllaauuee  HHoolliicceerr
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Bundes-Kaninchenschau
Karlsruhe 14.-15. desember 2019
Som fortalt på side 8 og 9, har tyske opp-
drettere dannet en interessegruppe – se:
www.kleinewiener.de
Alle bildene her er «stjålet» fra den nett-
siden og som vi kan se på bildet under
hadde gruppen innkalt til et møte med
danske gjester. – Vi gjenkjenner Torben
Christensen, Louise Møller, Anton Dam
Nielsen og Michael Ostermann.
De danske utsendinger hadde til møtet
tatt med seg noen gaver: En hunn + hann
Liten Wiener blå, ble overrakt.
Og, siden L.W. er en halvgammel dansk
rase, ble det funnet passende å sette fram

et par flasker Gammel Dansk for å feire
starten til gruppen (de lærte seg å si skål
på dansk) – vi ønsker lykke til videre.
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Jæren og Sandnes inviterer til

Utstillingen omfatter:
● Klasse B ungdyr
● Klasse C 1,0 voksne hanner
● Klasse K produkter
● NM i kaninhopping

Påmelding til utstilling:
innen 24. oktober, helst excel-fil til:
e-post:   geirn@equinor.com
ev. liste pr post/brev: Geir Nordvik,
Skeistien 3,  4306 Sandnes
Alle kombikaniner merkes også med X.

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: Kr 80  pr kanin/katalognr
Innbetaling utstilling + fest settes inn på
konto 3290 54 16382 innen 24. oktober
og merkes med navn, antall katalog-
nummer pr klasse og fest.

NM i kaninhopping:
- NM Rett bane Elite, bedømmelse C
- NM Rett bane Veteran, bedømmelse B
- NM Lengde Elite 
Kombikonk.:  Figur m.å. + utstilling

Påmelding til kaninhopping:
innen 24. oktober, sendes til e-post:
joskh@hotmail.no     –  Husk:
Navn, medlemsnr., klubb, konk-navn,
reg.nr., ørenr., startklasser og tlf.nr.
NB! Kombihuer voksne stilles i klasse C
og alle kombikaniner må påmeldes
både til utstilling og hopping.

Avgifter for kaninhopping:
Kr 100 pr start,  kombi kr 60 pr start.
Settes inn på konto:  3290.55.93241
innen 24. oktober. Merkes: NM 2020,
med navn og antall starter pr klasse.

Overnatting Hotell Jæren:
Enkelt-rom  kr 795  pr.natt inkl. frokost
Dobbeltrom kr 900  pr.natt inkl. frokost
+ ev med ekstra seng kr 200
Bestilling FØR 24.10:  tlf. 51 77 11 00
Oppgi «kanin» ved bestilling
for info se også: www: hotelljaren.no

Vennefest lørdag:
Hotell Jæren, kl 20.00.  Pris: kr 295 
Påmelding innen 24. oktober til e-post:
arild.gundersen@aarbakke.no

Innlevering av kaniner:
Fredag 6. november fra kl 18  til 21.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannskåler.

Åpningstider:
Lørdag 7. november  fra kl  10  til 17.
Søndag 8. november  fra kl  10  til 14.
med premieutdeling: hopping kl 13
med premieutdeling: utstilling kl 14

Kontaktpersoner:
Utstillingsleder/dommere/bærere:
Kjell Helge Jåtun, tlf. 975 31 571
Hall: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906

Hopping: Tonje S. T., tlf. 926 62 791

LLUUUU& NNMM 22002200
NM/LANDSUTSTILLING RASEKANINER NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING

Varhaughallen
6.- 8.november



12 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2020

SScchheecckkee--
aavvll::
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I avlsarbeidet med Dvergschecke sort har
jeg samlet sammen erfaringer og artikke-
len er ment som «piff» og gode råd. På
Tysk Kjempeschecke, Liten Tysk Schecke
og Dvergschecke, er tegningsbilledet ens
og kalles ”tysk schecketegning”– som be-
står av; ålestrek, sideflekker, fargede ører,
sommerfugl, øyenringer og kinnflekker.
I Nordisk Kaninstandard er det fine teg-

ninger og beskrivelse. Fra 1. okt. 2019 ble
antall sideflekker endret fra 3–7 til 3–8.

Poengfradrag / Disk-feil = 00
Man skal ha tungen bent i munnen ved
avl med schecker. Der er mange tegnings-
feil, som kan medføre 00p på utstilling.
Brudd i ålestrek bak ved skulderblad er
00p. I avlen er det meget uønsket uansett
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hvor. En svak ålestrek er meget arvelig.
Husk også halen, som er en del av åle-
streken. Den kreves ikke like så sort som
resten og kan ha litt hvite hår, men en lys
hale er en feil.
En av sidene på kaninen uten sideflekker
er også 00p.
En manglende kinnflekk er likeså 00p.
Der må ikke være hvite flekker i de sorte
tegninger. En flekk er 10 hår eller flere.
Vær obs på at litt store sideflekker kan
inneholde en hvit flekk, da er det 00p.
Ved øreroten er hvite flekker «kun en
feil» – men stadig meget uønsket.
Sammenvokste tegninger i hodet er også
00p. Her tenkes på øretegning, sommer-
fugl, kinnflekker og øyenringer.
Sommerfuglen må heller ikke være sam-
menvokst på underkjeven.
En god avstand mellom tegningene i ho-
det er ønskelig og idealet.
Sideflekker må heller ikke ha berøring
med ålestreken. En ujevn og bulet åle-
strek er kun en feil, og de fleste sideflek-
ker, som sitter ved ålestreken, kan ses
som en ujevn ålestrek, alt etter hvordan
pelsen faller. Det er primært flekker som
berører ålestreken og tydelig kan ses som
sammenvoksning = 00p – og ikke kun
ujevn ålestrek = poengfradrag.

Idealet er: Enkeltstående flekker i god
avstand til ålestreken og med god symme-
tri på de to sider imellom.

Flekker på fremste halvdel av siden, er
poengfradrag hvis der er 1 til 2 flekker i
alt for begge sider. 00p ved 3 eller flere.
Beinflekker: En enkelt flekk på utsiden
av et av beina er ikke en stor feil,men for-
styrrer selvfølgelig det ideelle tegnings-
billede.
Bukflekker: Er kun en feil, hvis der er
mange små, eller det er et farget område.
Klofarge: Skal være hvit.Alt annet = 00p.

Jeg har hatt unger, som får en mørk klo.
Den starter hvit, men som 2-3 mnd. blir
der en mørk «streng» ut langs kloen, som
ender helt mørk. Etter en brekt klo, kan
der også vokse ut en mørk i stedet.
I Tyskland og i Europastandarden er det
blitt tillatt med en mørk klo pr dyr (side-
klo på forbein teller ikke med).
Min erfaring er også umiddelbart, at det
er dyr med den flotteste sorte tegnings-
farge, som har anlegg for mørke klør.
Vi (og dommerne) skal alltid huske på vi
arbeider med levende dyr og ikke streker
i en bok. Vi vet, hva idealet er, men må
også erkjenne hva som kan la seg gjøre.
Når en pels er på 2,5–3,5 cm (alt etter
kaninens størrelse) kan en overgang fra
den ene farge til den andre, ikke være
knivskarp og det er jo nesten umulig å
få alle de beste ting på den samme kanin.
– Så vi må verdsette, når vi har dyr,
der nesten er som målet.

Meget viktig å skrive og notere ned!
Det er alltid en god idé å holde styr på
sin avl. I avlen med tegnede kaniner er
det MEGET viktig. Der skal holdes styr på
resultatene av de forskjellige kombinasjo-
ner, samt parings- og fødselsdatoer.
Der skal avles mange unger, så der må
holdes styr på datoer, slik ev. tomme hun-
ner blir parret igjen og hunner med ung-
er blir parret i rett tid til neste kull.
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Der skal noteres, hvis bestemte/viktige
feil kommer i kull, så der kan evalueres
på, om visse kaniner gir samme feil for
ofte,eller om det bare er en bestemt kom-
binasjon, som var uheldig.
Jeg noterer følgende:
● Fødsel, Far, Mor
● Antall levende, dødfødte,

og døde innenfor 5 dager
● Antall tegnede,

samt også; ensfargede og hvitschecker
● Hvilke farger er der i kullet.
● Huller i ålestrek (kan vokse sammen

senere, men skal noteres ved fødsel)
● Manglende kinnflekk/kinnflekker
● Ekstra flekker i hodet
● Sammenvoksninger i hodet
● Hermelintyper

(kun aktuelt for Dvergschecke)

Hvis der fås annet enn sorte/sorttegnede
unger, skal det også noteres på foreldre-
ne, at de er bærere av pågjeldende farge
(hvis en ikke visste det i forveien). Dette
for å unngå å lage andre farger enn sort
med vilje – med mindre man ønsker det.
For å få nok materiale da jeg startet, og
ikke være for sneversynt, har jeg en del
farger i mine kaniner. Det vil kunne ligge
der for evig, men blir færre og færre ge-
ner etter hvert. Jeg får hvert år et par blå,
brune og et par trefargede unger. Har en-
kelte år fått et par unger i madagaskar.

Min strategi i schecke-avlen
Jeg har de siste år avlet med ca 22 hunner
og 7–8 hanner, som er ved avls-sesong-
start. Mine Dvergschecker ligger på et
årsgjennomsnitt på 4,7 fødte unger pr
kull, så for å nå de ønskede 250–300 ung-
er, skal der flere hunner til, enn for de
større schecke-raser. Ofte er det noen
hunner, som kun får 1-2 kull og deretter
sorteres fra, grunnet dårlige morsegen-

skaper. De mange hanner er for å prøve
forskjellige kombinasjoner, men langt fra
alle brukes i like stor stil. I schecke-avl
er det så ekstremt mange ting, der skal
holdes styr på og alle de gode ting sitter
sjeldent på den samme kanin, og nesten
alle har eller gir noe mindre godt. Derfor
aldri avle for snevert med for få hanner.
Men det er dog kun 4-5 hanner, som er
grunnstammen i avlen, og hvor de øvrige
2-3 kun blir prøvet til et par kull.
Jeg parrer alle hunner i slutten av januar,
så første kull fødes etter LU. Jeg vil ikke
lage stor samling av unger (som noen)
hvor alle riktig tegnede unger samles hos
enkelte hunner og resten parres omigjen.
Hvis en hun har født et kull, hvor bare én
ser ok ut, så får hun lov å beholde ca 4
unger (passer til en Dvergschecke).
Ved fravenning som 7-ukers, tas den gode
unge fra og får gå sammen med en annen
fra kullet til de er 3 mnd. Jeg liker godt
ungene har selskap av hverandre i så lang
tid som mulig.
Hvis en erfaren hun får et kull med ikke
noen som kan brukes, da fjernes ungene
med det samme, og hun parres opp igjen
dagen etter. Men, førstegangshunner skal
ha lov til å passe ungene og lære det, og
de får derfor oppfostre kullet, selv om det
er et kull «ubrukelige». Hun blir så bare
parret igjen, når ungene er 3 uker, og de
tas fra moren når de er 5 uker.

PPeenn
TTKKSS  ttiill
AAlleekkssaannddrraa
HHuusseebbyy
FFoossssee
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De gode kull med brukbare unger går hos
moren til de er 7 uker, men hunnen blir
så parret igjen når ungene er 5 uker.
Fruktbarheten hos hunnene er riktig god
når de har 5 ukers unger, samt også like
etter fødsel og ved 3 uker.
Tidligere år har jeg la hunnene få 2 kull
i «strekk» og så ventet, så siste kull ble
født i august. Nå har jeg dog la hunnene
få de 3 kull i «strekk», da fruktbarheten er

best på den side av midtsommer. Jeg har
heller ikke problemer med at hunnene
blir magre eller presset av å ha unger, så
3 kull i «strekk» forventes ikke problem
med – så får de pause til neste sesong.
Ved større scheckeraser, som får meget
store kull, kan presset på hunnene være
større, så husk å se og sjekk hunnen, om
hun er i god kondisjon til et kull mer.
Artikkelen fortsetter i neste TK nr 6

HHaatttteenn  aavv
ffoorr  LLoouuiissee!!
DDaannsskk  LLUU--
vviinnnneerr  22001199
oogg  BBiiSS
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Gauldal Hoppeklubb har hatt jevnlig konkurranser etter coronapause
med godt oppmøte på alle konk’ene. Bildet er fra Mai-Cup’en.

Bak fra v.: Hilde Brandsegg Mathisen, Irma Brandsegg Mathisen, Laila Stabforsmo,
Marcus Bragstad, Maren Lillebudal Risstad, Helle Lillebudal Risstad, Kristin Berg

Foran fra v.: Emilie Fisknes, Emma Fisknes, Siri Fisknes og Stine Grong Ruud

IIrrmmaa
BBrraannddsseegggg
MMaatthhiisseenn
mmeedd  KKoossiinnuussss

Nytt fra
Trøndelagen
Helga 15.–16. august holdt Gauldal
Hoppeklubb midtnorsk mesterskap
i kaninhopping på Steinkjer.
16 førere deltok og vi fikk se mange
gode kaniner som konkurrerte om
de flotte premiene.
Vinner ble: Ronja Bjørnebo med
Bjørkhaugens Does She Know.
Meget bra nivå og god stemning var
det igjennom hele helga.
På søndag ble det gjort forsøk på
norsk rekord i høyde med 100cm.
Camilla Solem og Aasens S Ch North
Remember hadde flere gode forsøk.
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Da TK-red har etterlyst
bilder og «rapporter» om
aktiviteter rundt om-
kring, sender vi over
noen bilder fra registre-
ringsbedømmelsen vi har
gjennomført. Per Egil
Hagen hadde ansvar for
poengtildelingen, «godt
assistert» av Ove Slåen.
Flere bra og fine ung-
dyrs-kandidater ble
funnet i rasene Fransk
Vedder, New Zealand
Red,Alaska, Hvit Land og
Hermelin. 9 oppdrettere
stilte med sine håpefulle
ungdyr fra årets avl. K.B.

GGaauullddaall
HHooppppee--
kklluubbbb

vi er på

Trøndelagen:
Registrerings-
bedømmelse
på Hauka,
Soknedal
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Vi i Jæren&Sandnes er i gang
med planlegging av LUU/NM:
Landsutstilling for ungdyr
og NM i kaninhopping
Vi gleder oss til å huse mange kaniner i
helgen 4.–6. november i Varhaughallen.
Dette er ny hall i LUU/NM-sammenheng,
men vi har arrangert to lokale utstillinger
her før, siste i lag med fjærfeklubben i
Rogaland i januar, som en FU.
Nå kjøre vi på med en LUU/NM i denne
flotte, moderne og lyse hallen . . .
OG: Vi håper på mange kaniner.
Å arrangere et stort arrangement krever
en del planlegging, og også en god del
jobbing gjennom selve helgen.
Særlig lørdag er krevende når bedømmel-
sen pågår, med mye arbeid i kiosk, mat
til dommere og medhjelpere.
Dermed går også vi ut for å søke etter
hjelp og vi er svært takknemlig hvis DU
kan hjelpe til, med enten bæring eller på
kjøkkenet og servering. Meget flott hvis
dere tar snarlig kontakt med oss.

Kontaktpersoner:
Hjelp til bæring lørdag: Kjell Helge Jåtun
tlf. 975 31 571  –  eller e-post:
kjell.helge@kleppnett.no
Kjøkken: Elin Stangeland, tlf. 915 59 244
eller e-post: jennista@online.no

Vi følger Corona-utviklingen og kommer
til å arrangere denne utstillingen i hen-
hold til myndighetenes retningslinjer, og
styret følget dette tett, som selvsagt alle
gjør. Som dere så av pressemelding her
i TK nr 4 for juni/juli, på side 25, har vi
en god dialog med hotellet.
Annonsen er å finne på side 11 i dette TK.
Som arrangør er vi også avhengig av at
dere forholder dere til de oppgitte tids-
frister, som; innmelding, betalinger, be-
stilling av overnatting og påmelding til
vennefest.
Før LUU - blir det arrangert noen regi-
streringsbedømmelser og en utstilling.
HUSK å påfør de tildelte reg.nr på inn-
meldingsskjemaet!
Snakkes på Varhaug 4.-6. november

10. oktober: Indre Østland reg.bed.

17. oktober: Syrrist, reg.bed.
Arr.: Larvik&Sandefjord og Grenl.

24. oktober: Oslo&Akershus
Annonse i dette TK, side 22

6.-8. nov.: NM/LUU Jæren, Varhaug
Annonse i dette TK, side 11

20.-21. nov.: Møre&Romsdal
Annonse i dette TK, side 22

27.-29. november: Trøndelagen

11.-13. desember: Rogaland

2021:

1.-3. jan: Larvik/Sandefj. og Grenl.

9. januar: Bergen, Fjell skole

15.-17. januar: Haugaland

30. januar: Sarpsborg

12.-14. febr.: Svensk LU, Finspång

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

Utstillinger - 2020/2021

Velkommen til Jæren
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Har du kontrollen på LUU/NM-2020 – Arild Gundersen?
JA, eg å de øvrige i styret har hatt flere møter – det som vi kan ta kontroll over, har vi.
Dessverre er det en tragisk tid og en hel verden ligger nede med «brukket rygg». Nå
får vi håpe dette «flater ut» og vi kan få mønstre alle dyra vi har avlet fram. En god del
Belgisk Hare har vokst opp i stallen på Bryne. Flere savner miljøet, så håper LUU blir
en fin samling. Påmelding fest e-post: arild.gundersen@aarbakke.no  /  tlf. 992 44 614
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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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I disse spesielle tider gjelder det å finne
på «ett eller annet» og siden juli for det
meste var en regntung måned for flere,
måtte «phsyken» bearbeides.
«StayHome» – var uttrykket som dukket
opp på vårparten, men var vel tiltenkt til
dem som vurderte tur til utlandet.Vi ble
jo dette året oppfordret til Norgesferie og
trafikk på veier, ferger og kjente turistmål
ble overfylt. Så vi jenter ville møtes for ei
helg. Sørlandet og Tromøy ble mest natur-
lig med tanke på å få sommerfølelse.
Litt kaninsnakk ble det også . . .
Siw avler trofast på sine NZR, men denne
våren gikk det ikke som normalt. Mistet
26 unger på førstegangsfødende mødre.
Sitter nå igjen med 20 ungdyr.

For Hilde ble heller ikke avlen som for-
ventet. Riktignok skulle det ikke tas så
mange kull. Men når det ble et dødt kull
og  flere døde ved overgang når de startet
på kraftfôr, så kan en ikke si det har gått
etter «oppskriften». De som ble syke var
selvsagt de som så best ut, med rasepreg
og god ullmengde - og skulle beholdes.
En blir dermed «litt frustrert å oppgitt» og
har kun noen få ungdyr til å stille.
Annette har Hermelin i hvit og viltgrå,
men nytt av året er Stor Sølv. Har fått
noen kull på begge raser, men burplass
begrenser antallet. I Stor Sølv skal det bli
spennede å se hva dommerne vil mene.
Regner selvsagt med noen sølver havner
på grillen eller som andre retter.

SSoommmmeerrhhiillsseenn

Annette Floen, Siw Thu og Hilde Krogedal hadde ei trivelig juli-helg på Tromøy
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags-utstilling
lørdag 24. oktober 2020
arrangeres i Haga Samfunnshus
Hagaplassen 15, 1929 Auli

Innmelding på lister til; paal@aurskog-regnskapskontor.no
må være i hende innen 17. oktober 2020

Konkurranseklasser: A og B premiering etter kl L (felles liste)

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin må være innbetalt innen 17/10.
konto 12713073146  NB! ingen kontanthåndtering på utstillingen
Innlevering lørdag mellom kl 8 og 9.30. Bedømmelse starter kl 10

med premieutdeling umiddelbart etter endt bedømmelse
Dommere: Jan Erik Baller og Svein Lundgren

Kontakter: Arild Rønning - tlf. 980 09 949

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING

OSLO OG AKERSHUS
KANINAVLSFORENING

Møre og Romsdal KAL inviterer til

Haustutstilling 20.-21.nov.
Skyttarhuset, Hjørungavåg

Åpen i klassene: A/B premiering etter klasse L

Innmelding skal sendast innan 12.11.2020
helst excel-skjema til Bjarne Øygard, e-post:

bjarne.oygard@gmail.com
Innmeldingsavgift kr 80  pr kanin

Bet. til konto: 39101623037 v/K.A.Sundgot, 6065 Ulsteinvik
Innsett: Fredag 20. nov. kl 18-21. Bedømmelse startar kl 10
med premieutdeling laurdag kl 16 – og tilreisende kan reise
Kontaktar: Stian 470 29 354, Bjarne 950 20 982 og Knut Are 917 72 340

Meir info og overnatting ring Stian: 470 29 354
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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

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2020
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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

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

Regler for Champion-tildeling er å finne på: www.kanin-nkf.net
Hvis du mangler/har mistet bedømmelseskortene på en kanin som du
ønsker Championat på, kan det innsendes NKFs stamtavle i stedet.
Du tar da kontakt med Stambokkontoret ved Rolf: ro-lud@online.no
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TK takker så meget for bilde!
Hyggelig var det å få tilsendt et bilde fra
Hermelin-stallen i Varteig – og altså Jan
Erik Baller. Bildet viser ei Hermelin-hu
som går med 8 jevne fine unger.
Riktignok er denne mora av det en kan
si er «litt stor» Hermelin-hu, som nå, når
den går på fritt fôr med ungene, har en
vekt på 1,45 kg. Huas vekt var 1,3 kg ved
parring. Men uansett, med et kull på 8
unger hvor den klarte alle selv, må nok
sies å høre med til sjeldenhetene. Denne
hua har også hatt et kull tidligere – og da
med 5 unger.
En hører ofte en Hermelin-oppdretter si:
– «Jeg må ha mange huer med i hvert års
avl, for det kommer kun 2-3 unger i hvert
kull». Noen ganger opplever en også det
er avkom med «dobbelt dverg-gen» eller
disse såkalte «peanuts» eller «mupper» og
slike unger er ikke levedyktige.

Dessverre oppleves det ikke noen topp
stemning for å sende inn bilder og «stall-
rapporter» til vårt medlemsblad.

Flere ganger er det etterlyst mer engasje-
ment med å sende inn noe som dere har
på hjertet. Som det er sagt mang en gang:
«Et medlemsblad blir ikke bedre enn det
som medlemmene selv lager det til».
Innkomne ønsker om å sette fokus på di-
verse artikler og emner - dukker opp av
og til - og en har kanskje da visse behov
for å oppsøke hjelp. Noen sier da slik:
– «Ja, det skal fixes» . . . –  men det har en
tendens til «å renne ut i sanden» – og ikke
inn på e-posten. Men, men, stor takk til
dere som har innsendt bidrag til TK!  RED.

HHeerrmmeelliinnkkuullll
mmeedd  88  uunnggeerr

Sarpborg har hatt møte og Svein Petter
Sponheim fikk tildelt hederstegn
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Ingredienser beregnet til 4 personer:

En hel kanin ca 1,5 kg
som skjæres/deles opp
i passelige serverings-stykker

50 gram chorizo-pølse
1 liter øl (helst mørk type)
5 dl grovhakket løk
(gjerne forskjellige typer løk;
rød, gul, sjalott, eller det du liker best)

2 til 4 fedd hvitløk
2 til 4 gulrøtter
2 laurbærblad
2 ts tørket timian
2 ss tomatpuré
1 ss brunt sukker
salt og pepper

Grovhakk all løken, ha smør eller olje i ei
panne og stek løken blank.

KKaanniinn ii  mmøørrkktt øøll
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Skjær gulrøttene og chorizo-pølsene i ca
cm-tykke skiver og stek disse 3-4 min.
sammen med løken. Legg alt dette i en
stor ildfast form (eller leirgryte, støpe-
jernsgryte). PS: Mengden av løk og gul-
røtter til retten kan selvsdagt økes etter
«smak å behag».
Gni kaninkjøttet med noe salt og pepper.
Bruk samme panne som til løken, ha i litt
mer smør og brun kaninkjøttstykkene.
Tilsett så liter’n med øl og resten av in-
grediensene. La dette putre litt, før du har
alt i den ildfaste forma, eller jerngryte.
Denne settes da inn i stekeovnen på 80
til 90 grader og la det få 6 til 8 timer på

seg i ovnen (avhengig av dyrets alder).
Husk lokk over gryta, ev aluminiumsfolie.
Dette er en typisk rett hvor en kan bruke
eldre/stor kanin, som dermed tåler en del
timer i ovnen.
Benyttes kjøtt fra liten ung kanin (på 4-5
mnd), vil det etter så lang tid i ovnen ofte
bare bli «laps-kaus» ut av det hele.
Maten kan varmes opp igjen når det er
tid for å servere middagen.
Retten serveres med grovt og godt brød.
Alternativt kan en hjemmelaget potetmos
serveres med.

hogaunet.no           Foto: Sondre Innvær

TTaakkkk  ttiill  HHøøggaauunneett  ggåårrdd,, LLeevvaannggeerr  --  ffoorr  llåånn  aavv  bbiillddeerr
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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 viltgrå/chin - 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

Håvard Larsen, 6811 Førde
e-post: larsen@angedalen.no 

Tlf. 482 38 950
Facebook: Angedalen Gardsutsal

THYRINGER

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

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435

Annonser som er i TK legges ut
gratis på  www.kanin-nkf.net

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.

HHuusskk  åå  sseetttt  oopppp  iinnffoo--bboorrdd
ppåå  aallllee  aarrrraannggeemmeenntt
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Forenings-adresser:
medlemstall pr 15. september 2020:

Totalt 423 (283 - 35 - 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
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  8
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  36
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    49
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, Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 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     19
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
Nestl.: Jonette Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekr.: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kass.: 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    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
Møte 2. mandag i mnd, Equinor, kl 19.00   (ikke sommeren)
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. kontonr.: 1090.18.59715
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net 
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.

Skal du ha NKFs godkjente stamtavle på
din kanin, send e-post til: ro-lud@online.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 6/2020: oktober, ut ca uke 44
-  manusfrist er 20. september
Blad nr 7/2020: november, ut ca uke 48
-  manusfrist er 20. oktober

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

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    13
Leiar: Øystein Osland, Røysekattvegen 1, 6973 Sande
e-post: oysteinosland@hotmail.no   tlf: 416 86 449 
Nestleiar: Geir Vie, Sandal, 6826 Byrkjelo, tlf: 977 21 660  
Kasserar: Ola Kvaal, Angedalsvegen 1085, 6811 Førde,
tlf: 952 03 340

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

Trøndelagen Kaninavlsforening   49
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,
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    12
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 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, tlf. 33 12 45 97. epost: ro-lud@online.no
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 gårdsnavn / 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)
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Stor gratulasjon til
Ronja Bjørnebo
med Bjørkhaugens
Does She Know
«Fira» - som vinner
av midtnorsk
mesterskap


