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KANINAVL
Da fløy også juli forbi i en fart!
Variert vær i løpet av juli, med mye sol og
passe med regn gjør utslag i det positive
for avlingene. Mye fint grønt har spiret
godt i juli og jeg har innhentet naturens
flotte produkter til kaninene mine - det
skaper trivsel  -  vil jeg påstå.
Én annen «påståer» er Roger Lie, jeg har
stjålet «litt» fra hans nettside til dette TK.
Han er opptatt av mye, bl.a. kastrering og
er vel som meg skeptisk til alle de veteri-

nærer som kastrerer «over en lav sko» for
dette «må» nemlig gjøres (dere får lese
om det på sidene 4 - 10).
Men veterinærene er jo opptatt av kling-
ende mynt i kassa for å overleve - da er
det viktig å spille på «facts fra en trover-
dig studie». På www.dyreklinikkene.com
er priser på kastrering oppgitt: Hann kr
1.552 og hunn kr 2.700  - ja, ja å hmmm.
«Verden vil bedras» – kan vel tas frem her

- Ønsker alle en fin sommer!
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Av kaninhold finnes flere typer og det er
mange meninger om hva som er best for
å ivareta våre dyr. Jeg velger å påstå at
felles for alle er at dyrevelferd står i fokus.
Vi vil det beste for dyrene våre, selv om
det kan være til dels stor uenighet om
hva som er det beste. I denne artikkel for-
søker jeg å nøste opp i noen påstander
man ofte ser.
Informasjon på nettet, bøker og i «kanin-
debatter» har en tendens til å fremtre som
ganske «svart-hvitt». Jeg vil oppfordre alle
å kaste skylappene og prøve å bruke litt
godt gammeldags «sunt bondevett».
Vil spesielt anbefale å være kritisk til flere
påstander. Det forskes mye og det er bra.
Enkelte "forskningsrapporter" bærer dog
preg av å ikke ha vært utarbeidet av en så-
kalt uavhengig part. Husk; en konklusjon
fra forskning er én konklusjon, med sine
begrensninger og forutsetninger. Sørg for
at du får med deg disse også før du kjøper
konklusjonen.En del forskning er foretatt
på kanin, men det gjenstår mye forskning
før noen kan påstå de har fasiten. I tillegg
ligger det mye kunnskap og erfaring der
ute som ikke har havnet i en forsknings-

rapport, som er et resultat av mange tiår
med erfaring og observasjoner gjennom
selektiv avl.
Vær skeptisk og vær kritisk . . .

Én påstand er: Opptil 80% av alle hunn-
kaniner utvikler kreft i livmorhalsen i
løpet av livet.

Dette er misvisende bruk av forskning

Én forskningsstudie finnes som kan indi-
kere at dette stemmer for hunner som ble
over 5 år gamle, men dette gjaldt for alt
for få dyr til å gi en klar konklusjon.
Andre studier med andre kaniner kom-
mer frem til andre tall. Det er nok liten

Kreft hos hunnkaniner
i forplantningsorgan

Flere drar nok kjensel på tittelen her - det stemmer. I TK 6/2017 var den danske
Hollender-ekspert og dyrlege Jørgen Larsen, inne med artikkel om emnet.

Roger Lie i Haugesund er opptatt av mye innen kaninens verden og ikke minst
å sette det litt på spissen for diskusjon - og å fokusere på «Myter og fakta» 
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tvil om at risikoen er stor etter hvert som
hunner blir eldre hos dagens kaniner.
I denne artikkel skal jeg prøve å forklare
grundigere hvor denne «80%-påstanden»
stammer fra og hvorfor den likevel blir
misvisende . . .
En forskning finnes altså som antyder det
er en sterk økt risiko hos hunnkanin å ut-
vikle kreft i livmorhalsen når de blir eldre
– og spesielt etter de statistisk sett hadde
passert forventet levealder.
Spesielt er det én forskningsstudie av sta-
tistisk betydning, utført av Dr Harry M. S.
Greene – og som foreløpig er publisert.
Denne studie ble utført i perioden 1931
til 1940, altså i løpet av ca 9 år. Den om-
fattet totalt 849 kaniner. Dessverre blir
denne forskningsstudien ofte misforstått
og feilaktig tolket og det settes fokus på
at 80% av hunnene i forsøket fikk kreft.

Totalt 849 kaniner var med i studien, og
hos 142 av disse ble det oppdaget kreft i
livmorhals etter de døde (uavhengig av
alder og dødsårsak). Da blir jo denne sta-
tistikk ganske annerledes, med et resultat
på totalt 16,7% av kaninene som i løpet
av studien utviklet svulster i livmorhals.
Et ganske annerledes resultat,enn de 80%
som enkelte kretser påstår.

Den «mystiske 80%-påstand» kommer av:
Det var 849 kaniner med i forsøket og av
disse overlevde kun 24 dyr til en alder
av 5-6 år, hvorav 19 av disse døde og fikk

påvist kreftsvulst ved obduksjon. Med litt
hoderegning ser man da at 19 av 24 er
80% og det er vel her mange tolker resul-
tatet feil. Riktig fortolkning er at 80% av
hunnene som døde når de var 5-6 år i for-
søket fikk påvist kreft i livmorhalsen (se
tabell nederst på siden). Selv om det er
statistisk riktig så må ikke det forveksles
med at det nødvendigvis er representa-
tivt. Det blir heller ikke riktig å påstå at
80% av hunnene ville fått kreft dersom de
hadde blitt over 5 år gamle (det blir ren
spekulasjon på syltynt grunnlag).

Med basis i denne forskningsrapporten,
så kan man også hevde at: 83,3% av alle
hunnkaniner aldri vil få livmorhalskreft i
løpet av livet.
Bare fordi det er «riktig» og i tråd med
forskningsresultatene, betyr det ikke at
dette heller nødvendigvis er representa-
tivt. – «Velkommen til statestikkenes
vidunderlige verden» . . .

I alt 750 av de 849 dyrene (90%) ble ikke
eldre enn 4 år og av disse hadde 75 dyr
utviklet kreftsvulster. Altså døde 90% av
dyrene før de ble 4 år gamle og kreft ble
påvist hos kun 10% av disse.
Forventet levealder for de aktuelle for-
søkskaninene var altså 3-4 år og ca 90%
av dem døde av andre årsaker enn liv-
morhalskreft. Husk: Det ble ikke påvist at
kreft var dødsårsak til de resterende 10%.
Forskningsstudien viser også: For alders-
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gruppen 6-7 år, så var det bare 4 av 849
kaniner igjen og hvor 3 av disse hadde
kreft i livmorhalsen. Ingen kaniner over
7 år er med og det var dermed kun 0,5%
sannsynlighet for kaninene ble over 6 år.
Med andre ord så var maksimal alder 7 år
for alle disse 849 kaninene. Egentlig en
forholdsvis kort levetid i utgangspunktet.
Da er det kanskje ikke så veldig oppsikts-
vekkende for at den gruppen av kaniner
fikk kreft, når de «statistisk sett allerede
levde på overtid»? Kreft ble ikke påvist
som dødsårsak. På den tiden var det vel
heller ikke vanlig å behandle kaniner av
veterinærer, eller med medisiner, så resul-
tatet kunne fort blitt annerledes i dag.

Kan raseavl være løsningen?
Av disse 849 kaninene, var det både ren-
rasede og blandingskaniner. Et annet vel-
dig interessant funn var at blant de ren-
rasede, 542 dyr, så var det kun 14,1% som
utviklet kreftsvulster, mens for blandings-
kaninene, 307 dyr, var det 21,1%. Blant
rasekaninene var det to raser der ingen
dyr fikk kreft, noe som kan indikere at
dette med kreftrisiko kan avles bort med
selektiv avl. Nå var det relativt få dyr pr
rase med i forsøket, så dette må tas med
en klype salt. Samtidig er det verdt å mer-
ke seg: Det var 41 dyr av den ene rasen
uten påviste krefttilfeller. Dette er statis-
tisk sett bedre grunnlag enn for påstan-

den om at (19 av 24) 80% av hunner vil få
kreft etter 5 år. Man ser likevel ikke noe
fokus på det i alle veterinæruttalelsene el-
ler andre steder. I hvertfall ikke på sider
der kreftrisikoen brukes som argument
for kastrering som forebyggende behand-
ling. Det fokuseres altså ikke på en mulig
løsning av hele problemet via avl,på tross
av underlaget fra forskningsstudien er
bedre. Selv om det selvfølgelig er alt for
tynt grunnlag for å konkludere. Likevel er
det veldig interessant og burde blitt for-
sket mer på. Mange oppdrettere sier det
forekommer meget sjeldent.Et samarbeid
med avlsforbund og forskermiljø hadde
vel vært et greit sted å begynne? 

I stedet blir anbefalingen fra veterinærer
oftest kastrering som «forebyggende be-
handling». For hunner er det et vesentlig
større inngrep enn på hanner, og med
stor risiko for problemer oppstår i etter-
tid og i verste fall at de ikke overlever
operasjonen. Ikke at det nødvendigvis er
feil anbefaling for akkurat din kanin, men
burde det ikke blitt fokusert mer på å
løse problemet på lang sikt uten opera-
sjoner, eller i hvertfall få risikoen ned på
et akseptabelt nivå? 
En annen potensiell risiko ved kastrering
av hunnkaniner er at forplantningsorgan
fjernes - og det er her østrogen produ-
seres. Østrogen er knyttet til kalsiumba-
lanse og mangel på østrogen kan tenkes
å ha en innvirkning på opptak av kalsium.



Dette må være verdt å tenke på hvis du
velger å kastrere en hunnkanin, spesielt i
ung alder før hun er utvokst. Kaniner har
lett beinbygning, så enhver ubalanse vil
muligens ha stor innvirkning på f.eks.
beinskjørhet.
En forskning som er utført viste at bein-
massen til kastrerte hunner ble redusert.
I dette forsøket målte de først beinmas-
sen på 36 hunnkaniner som var 6 måne-
der. Deretter kastrerte de dem og målte
beinmassen igjen etter 17 uker.
Eller mer korrekt: Det var 33 dyr som ble
målt etterpå, fordi 3 av dyra - 8% - døde
av narkosen.
Resultatene fra studien viste en redusert
beinmasse, med mellom ca 11 og 22%.
Gjør oppmerksom på at studien var ment
til bruk i forskning for kvinner og bein-

skjørhet (kaninene ble brukt som for-
søksdyr). Man skal være forsiktig med å
bruke forskning til annet enn det det var
ment for. Risiko blir opp til hver enkelt
å avgjøre. Hvis en tar avgjørelse på at det
skal gjøres inngrep, vil jeg anbefale at en
kastrering av hunnkanin foretas når den
er utvokst, dvs. over ett år gammel, eller
grundig vurdert å la være med inngrepet.

Det er verdt å merke seg følgende:
● Kreftsvulstene ble oppdaget ved obduk-
sjon etter kaninene døde av det som be-
skrives som «naturlig død». Ingen av disse
studiene sier om selve kreften var døds-
årsak, eller om kaninene viste tegn til å
være plaget av å ha kreftsvulster.
● Det ble ikke påvist om kreftsvulstene
var godartede eller ondartede.

Illustrasjonstegninger hentet fra
appen «The visible bunny»
- som t.v. viser viktige indre organer
og under;
en hunn-kanins forplantningsorgan

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2019 7



8 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2019

● Arvelighet er ikke tatt særlig hensyn til,
men det totale resultatet viste de renrase-
de hadde mindre sannsynlighet for å få
kreft, enn blandingskaniner. Her var også
relativt store forskjeller innenfor de for-
skjellige rasene. Dette indikerer derfor at
genetikk og arv er en vesentlig faktor, og
at innavl og selektiv avl reduserer sann-
synligheten. I studien ble det poengtert at
de dyr som utviklet kreft som regel fikk
mange færre eller ingen unger. En seriøs
oppdretter bruker ikke slike dyr videre i
avl, så kanskje dette er grunnen.
● Det er mulig at resultatene hadde vært
annerledes for ukastrerte hunner som
ikke ble brukt i avl.
● Kostholdet er ikke beskrevet, men for-
søkene ble utført mellom 1931 og 1940
så var vel kosten deretter. Den gang had-

de de ikke pellets, og man fôret muligens
med matvarer som inneholdt mer sukker
og stivelse enn i dag? Arv og kosthold er
generelt viktige faktorer i utvikling av
kreft. Blant annet er det gjort diverse
«uoffisielle» studier som antyder at bruk
av pellets som inneholder GMO soya
øker risiko for kreft.
Eller rettere sagt; bruk av sprøytemidler
som benyttes for å produsere genmodifi-
sert soya og restene av dette som havner
i maten til våre dyr. Import av GMO soya
er forbudt i Norge, men brukes mye i ut-
landet. Resultatene av et lignende forsøk
utført i dag kunne dermed vært ganske
annerledes, enten ene eller andre veien.
● Mattilsynet informerer om plantevern-
midler glyfosat (Roundup) trolig er kreft-
fremkallende, basert på uttalelse fra ver-

Bilder fra en obduksjon foto: Nina Fagerland
Dvergvedder hunn 6 år. Hadde hatt 2 kull, siste var for 4 år siden. Obduksjon utført av vete-
rinær konkluderte med kreft i egglederne, med spredning til mellomgulv og lunger.
Bilde 1 og 2: Veterinær peker på en av egglederne med pinsetten. Her ser man tydelig det
er røde klumper (som ikke ville vært der på en frisk kanin). Noen ganger kan fostre dø og
«sitte fast» i egglederne uten å bli fullstendig reabsorbert. Da kan det se liknende ut, men
de røde store klumpene på bildet under her, viser kreftsvulster i egglederne.

11 22
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dens helseorganisasjon WHO. Roundup-
produsenten tapte rettsak omkring kreft
(fikk et erstatningskrav på 640 millioner).
Roundup/Glyfosat brukes for «å drepe»
ugress, men påvirker ikke den genmodifi-
serte soyaen (GMO).Rester av ugressmid-
delet kan likevel forekomme i produkt-
ene, blant annet i importert kaninfôr.
● Kanin er som kjent rasktproduserende
med tilhørende høy grad av celledeling i
reproduksjonsorganene. Derfor er det vel
ikke så rart de er mer utsatt for å få kreft.
Kanin er et byttedyr og fra naturens side
egentlig ikke ment å ha noe særlig langt
liv, slik som andre dyr som kan forsvare
seg, f.eks. katt og hund.

Denne studien brukes gjerne som hoved-
argument for organsisasjoner som har et

mål å få slutt på kaninavl, samt av andre
som anbefaler at kaniner skal kastreres.

Til slutt vil Roger si følgende
Med basis i tilgjengelig forskning som er
utført, angående kreft i forplantningsor-
gan hos hunnkaniner,kan man være rime-
lig trygg i å anta det er økt risiko for ut-
vikling av kreftsvulster etter 5-6 års alder
(ikke om kreft nødvendigvis er dødsårsak
eller påvirker helsen til kaninene).
Hvor stor sannsynlighet er usikkert og av-
henger av flere faktorer. Studiene beskri-
ver ikke detaljer rundt slektskap blant de
kaniner der kreftsvulst ble påvist. Hvilket
kosthold kaninene hadde beskrives heller
ikke. Det er også kjent at større kaniner
har kortere levetid. Dermed vet vi heller
ikke hvilken betydning dette hadde for

33 44

55Bilde 3 og 4: Her ser vi lever som ligger i for-
kant (og som utvendig ser frisk ut).
I bakkant ses mellomgulv og hvor denne
fremtrer med tydelige klumper og svulster.

Bilde 5: Viser lunger (som er «dratt» frem)
og hvor det her tydelig kan ses en overflate
med klumper og svulster.
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resultatene. Dette er et interessant tema
som fortjener betydelig mer forskning før
man kan dra noen konklusjon og ihvert-
fall å bruke dette som skremselspropa-
ganda ved å kastrere unge kaniner fordi
dem ellers vil dø av kreft.

OG! – Etter norsk lov har dyr en egenver-
di og egentlig rett på å beholde sine funk-
sjonsevner intakt.

Dette er en påminnelse om å ta en kikk
på selve forskningen selv, før en «kjøper»
andres fortolkning og bruk av det som
står der. Denne studien beskriver ingen-
ting om hverken kosthold, oppstalling og
burforhold, eller slektskap for dyr der
kreft ble påvist. Ei heller om selve kreften
var dødsårsak eller til plage for kaninen.

For ordens skyld vil jeg nevne at denne
artikkel er skrevet med tanke på helheten
ved inngrep på dyr og alle kanineiere må
få vite og sette seg inn i, hvor den ofte
publiserte «80% kreft-risikoen» kommer
fra. Men, som nevnt, det er en del annen
nyttig info vi kan finne fra samme studie.
På min nettside vil jeg prøve å oppdatere
fortløpende etterhvert som ny info fore-

ligger, eller tanker og forslag til forbed-
ringer blir meldt inn. Les gjerne mer om
kastrering på min nettside, før du avgjør
om et slikt inngrep skal utføres. Gjør deg
opp din egen mening om emnet. Jeg er
ikke forsker eller veterinær, så tar forbe-
hold om noen av «fagbegrepene» i forsk-
ningsrapporten eller annet er tolket feil.
Med vennlig hilsen Roger Lie
Ta gjerne kontakt og si din mening.
http://www.hermelinkanin.com

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

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

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

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no
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Temadag i Askim om: Fôring og avl 
Kjell Carnbrand er av mange kjent som
svensk kanindommer og dyreentusiast på
sin hals. Lørdag 15. juni tok Kjell turen til
Askim for å holde foredrag om kanin,
med særlig fokus på fôring og avl.
Kjell må regnes som en veteran innen
svensk kaninavl,med meget bred erfaring
fra mange raser og er den mest benyttede
kanindommer i Sverige, samt har vunnet
svensk mesterskap flere ganger.
I august 2016 var Askims medlemmer på
stallvandring og besøkte da den idylliske
og flotte eiendommen til Kjell og Peter i
Mariestad, hvor de har et stort spekter av
av dyr, bl.a. høns, fugler, hunder og selv-
sagt kaniner (se bildene under).

Kjell har mye kunnskap om fôring og avl
og ikke minst et godt grunnlag for å lære
oss om hvordan vi skal forstå kaninene
– og hva det i neste omgang krever av oss
som kaninavlere.
Til daglig driver Kjell rådgivning om bl.a.
avl med kyr i det svenske landbruket.

Vi inviterte «bredt på nettet»
Askim og Omegn Kaninavlsforening invi-
terte til åpent møte for alle medlemmer
via NKFs nettside og FB. Resultatet av det
var overraskende,hvor vi fikk besøk både
fra vest og nord. Totalt ble dette et godt
oppmøte med 35-40 personer.
Tilbakemeldingene fra de fremmøtte var
at dem opplevde dagen som både nyttig
og meget lærerik. Dette gjaldt både for
avlere som har drevet med kanin i to eller
i førti år.
Kunnskap får en aldri nok av, og Kjells
budskap gikk i kjernen av det som må til
med å tilrettelegge for et godt kaninhold.

Ansvaret som kaninavler
Kjell snakket også om hvilket stort ansvar
det er å ha levende dyr i sitt eie. Kaninen
misforstås ofte og tillegges også dessverre
egenskaper den aldri har hatt.
Kjell var tydelig på å selvsagt bare bruke
avlsdyr som er sunne å friske og normale.
Ta straks bort dyr med alvorlige defekter
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eller sykdommer. Du må heller ikke avle
på dyr du ikke liker, om det gjelder type
eller gemytt.

Fôring – alltid et interessant emne
Vi fikk innsikt i kaninens natur, økologi,
og dagens store tema som var fôring, og
da kom også spørsmålene «triltende» fra
tilhørerne. Fôring er et aldri uttømmende

tema for kanineiere. Kjell gikk gjennom
mye, slik som grovfôr og hvorfor det er
viktig,og koblet dette til kaninens fordøy-
elsessystem. Han snakket om mineraler,
vitaminer, fôrhygiene, rutiner omkring
fôring og ikke minst fôring i ulike faser av
kaninens liv og oppvekst.
Mange av tilhørerne hadde spørsmål om
konkrete mengder og vi fikk en gjennom-
gang av hvordan en beregner fôrmengder
basert på gjennomsnittskaninen som kun
skal vedlikeholdes som voksen. Med det
som utgangspunkt,kan en beregne større
og mindre dyr, samt ha en idé om hva
som skal til i ulike vekstfaser.

Totalt ble dette en veldig fin og vellykket
dag, hvor bevertning var pizza, samt lodd-
trekning halvveis i programmet – kombi-
nert med ny og mye kanin-kunnskap.
Kjell er en svært god foredragsholder og
aller viktigst; ble vi som var der inspirert
til enda bedre fôring og tilrettelegging for
våre kaniner. Så nok en gang:Tusen takk
til Kjell Carnbrand for alt som han med-
delte oss, samt takk til alle gode kanin-
venner som tok turen til Askim denne lør-
dagen!

mvh Svein Kamfjord – på vegne av
Askim og Omegn Kaninavlsforening
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Min kaninerfaring er med Hermelin, så de
bur jeg har bygget mener jeg er funksjo-
nelle for «en-kilos-kaniner».
Kaniner er atletiske skapninger «bygget
for fart» og det er ikke vanskelig å reson-
nere seg frem til at en kanin har behov
for å løpe. Ikke la kaniner leve i små bur.
Har du et lite bur er det viktig med eks-
trautstyr, med f.eks. løpegård på plenen.

Burets minimale dimensjoner bør være:
Bredde/dybde
- bredt nok for kaninen å ligge utstrakt,
men ikke mindre enn 50 cm.
- antar ca 50/60 cm for Hermelin.

Lengde
- langt nok som tilsvarer 3 hoppelengder.
- antar ca 40 cm for et Hermelin-hopp, så
altså rundt 120 - 130 cm.

Høyde
- høyt nok for kaninen å stå oppreist på
bakbeina uten at ørene når opp i taket.
- antar ca 50 cm for Hermelin.

Bortsett fra størrelse, så har jeg følgende
kriterier for utforming av mine bur:

Burene skal kun ha fast bunn (vil ikke at
kaninene skal gå på nettingbunn).

Burene må være flerfunksjonelle. Jeg har
begrenset med plass så de må kunne be-
nyttes både inne og ute, også som beite-
bur. Bunnplaten er dermed ikke festet og
er enkel å fjerne slik at buret kan brukes
til beiting. Burene er «modulbygget» og
kan stå enkeltvis eller stables/monteres
oppå hverandre. Kan også i tillegg lage
bein med hjul, som på bildet side 16.

Bur må lett kunne demonteres og fraktes
eller lagres. Ved å fjerne noen skruer så
er buret demontert – og kan flatpakkes.

Et bur skal være enkelt å holde rent og
burene er selvsagt en fordel om de varer
lenge med minimalt vedlikehold.
Jeg bruker derfor forskalings-plater i stør-
relse 150x75 cm. En kan også bruke an-
dre vannfaste plater som males. Jeg gir en-
dene på forskalingsplatene et par strøk
maling, så varer dem lenger.

Taket er ikke festet og er uten hengsler
og kan derfor løftes/skyves med tilkomst

Roger Lie: Slik bygger jeg kaninbur

Alle burdeler til én etasje - demontert

Alle burdeler er her satt
sammen og beina føres
på plass på sidene og

festes da kun med to skruer
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Komplett bur klar for innflytting

Til høyre «modulbygget»
hvor en setter på en ekstra etasje

fra alle sider ved behov.Tak kan selvsagt
festes slik at det sitter godt når stormene
setter inn.Taket males eller får takpapp.

Indre mål på mine bur blir 62 cm dybde,
140 cm lengde og 66 cm høyde. Om-

regnet gir dette et grunnflateareal på
0,87m2, noe som i de fleste veiledninger
tilsvarer minimumsmål for en kanin på
4-5 kg. Hermelin ligger på rundt ett kg,
men likevel må jeg nevne igjen: Kaniner
blir mer fornøyd jo større buret er!

RRooggeerr  bbrruukkeerr  mmaannggee  ppllaassttkkaasssseerr  ii  hhvveerrtt
bbuurr,,  hheerr  eerr  ddookkaassssee,,  eett  bboolliiggrroomm  oogg  mmeedd
ssiitttteehhyyllllee  ««uuttkkiikkkkssppoosstt»»  ppåå  ttooppppeenn
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BBuurrvvaarriiaanntt  ppåå--
mmoonntteerrtt  hhjjuull

Også denne burseksjonen er
«modulbygget» og her er to
moduler, eller to buretasjer,
stablet oppå hverandre.
Sidelektene er skåret slik at
burene «låses» når de stab-
les (hvis det fremkommer på
bildet til venstre).

Til h.: Trivsel i bura til Roger
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Høgaunet gård i Levanger satser på kanin

Lars Bjarte Myren satser stort på kanin.
Høgaunet gård har investert i nytt bur-

anlegg for kjøttproduksjon av kanin

Topp moderene slakteri
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HAUGALAND KAL INVITERER TIL:

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

Påmelding til utstilling:
innen 18. oktober, helst excel-fil til:
sveinodegard@lyse.net
ev. brev: Svein Ødegard,
Tjemslandshagen 8,  4360 Varhaug
Alle kombikaniner merkes også med X.

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: Kr 80  pr kanin/katalognr
Innbetaling utstilling + fest settes inn på
konto 3240 12 60888 innen 18. 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 18. oktober, sendes til e-post:
hokh14@hotmail.com     –  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 50 pr start.
Settes inn på konto:  3240 12 60888
innen 18. oktober. Merkes: NM 2019,
med navn og antall starter pr klasse.

Overnatting Fugl Fønix Hotel:
Enkelt-rom  kr 1.150 pr.natt inkl. frokost
Dobbeltrom kr 1.490 pr.natt inkl. frokost
NB! Bestilling FØR 1.10:  tlf. 53 77 14 40
Koderef.:  LUU
e-post: hotel@fuglfonix.no

Ev. annet: Etne Hytter   www.etnehytter.no
for info/bestilling: Heidi, tlf. 918 57 973

Vennefest lørdag:
Skakkesenteret, kl 19.00: Taco buffét
Voksne 200 kr (barn under 11 år 100 kr)
NB! Etter 18. oktober er prisen 300 kr
Påmelding innen 18. oktober til e-post:
haugalandkaninalslag@gmail.com

Innlevering av kaniner:
Fredag 1. november fra kl 18  til 21.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannskåler.

Åpningstider:
Lørdag 2. november fra kl 11  til 18.
Søndag 3. november fra kl 10  til 14.
med premieutdeling: hopping kl 13
med premieutdeling: utstilling kl 14

Kontaktpersoner:
Heidi Jebsen, tlf. 918 57 973

HOPPING: Hilde Narheim, tlf. 907 57 302
Adresse hall: Strondav. 30, 5590 Etne

LLUUUU & NNMM 22001199
NM/LANDSUTSTILLING RASEKANINER NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING

Skakkesenteret
1.- 3.november
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Ingredienser: ca 1,5 kg kaninkjøtt
2 løk, 2 gulrøtter, 1 stilk bladselleri,
800 ml hakkede tomater (ev. 2 bx herm.),
1 glass hvitvin, 3-4 laurbærblader
1 glass ekstra virgin olivenolje
Stor håndfull oliven (uten sten i olje).
Salt og pepper (kvernes over etter smak)

Tilberedning: Del opp kaninen i passe-
lige stykker (se bildet øverst neste side).
Hakk løk, gulrøtter og bladselleri helt fint
til en soffritto. Ta frem stekepanne for å
brune kjøttet, ha god varme på komfyren,
snu og vend slik at kjøttet får fin gyllen

brun farge (se bildet til høyre), legg lokk
på siste 10 min. Kaninkjøttet utskiller nå
en væske som gjør at viltsmaken «for-
svinner» og kjøttet blir mer delikat.
Ta så frem en jerngryte, varm opp oljen.
Tilsett de hakkede grønnsakene og la
soffritto’en (grønnsakene) putre ved lav
varme. – Skru så opp varmen og tilsett
kaninkjøttet, sammen med laurbærblad-
ene. La dette småputre og tilsett så en
god håndfull (eller stor kaffekopp) med
de hele oliven. Hell hvitvinen over og la
det fordampe. Kvern over salt og pepper.
Tilsett så de finhakkede tomatene og rør

««LLiitttt mmaattpprraatt»»

en super italiener

En rett av kanin fra Toscana og er som mange kjøttretter fra den region
rikelig på tomater. I denne versjon brukes også oliven, som gir sausen
ekstra smak. Bruk gode oliven type «taggiasche» de er bløte og smakfulle
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litt forsiktig rundt og
legg lokk på. La dette
så småputre ved lav
varme i ca to timer.
Sjekk og rør litt rundt
en gang imellom, men
det må ikke komme
på sterk kok. Når det
er klar kan ses ytterst
på beinknok at kjøttet
har trukket seg opp.
Hvis sausen er meget
flytende, så ta av lokk
og la det koke noen
minutter til.
Tomatsausen har nå
skiftet farge fra rød til
mørk orange. La rett-
en stå å hvile i gryten
med lokk på 15-20
min. før du serverer.
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Den tradisjonsrike midtsommerutstilling-
en til Indre Østland ble i år lagt til siste
helga i juni. Stedet var samme som i fjor,
Skurven på idylliske Helgøya.
Partyteltet rommet i år 100 bur, med 93
dyr som deltok i klasse L, samt 7 ungdyrs-
grupper. Raseutvalget var «bredt» og ikke
minst med flotte og spennende tegnings-
raser. Schecker innen Tysk og Rhinsk ser
ut for å utvikle seg i positiv retning.
Årstiden tas med i betraktningen og Per
Egil Hagen og Bjørn Egeland noterte ned
på 29 kort som fikk 95p og 6 med 95,5p.
BiS ble Hermelin viltgrå hu på 4 mnd, til
Heidi Jebsen/Roger Nesvik. BiM gikk til
Blå Wiener til Roger Skjølås.

Lørdag var det sammenkomst, og med fin
kveldsstemning, god grillmat - så ble det

hele riktig så trivelig rundt langbordet.
Takk til alle for flott kaninhelg. Indre Øst-
land lover å forsøke å holde på denne tra-
disjonen fortsatt, men vil neste år prøve
å finne et annet sted og litt tidligere i juni.

BiR: Tysk Kjempeschecke: Aleksandra Fosse 95.
Blå Wiener: Roger Skjølås 95,5. Wiener: Roger
Skjølås 94,5. Angora: Marianne Silkebækken
95,5. Rex: Lilliot Carina Rønning 94. Belgisk
Hare: Johan Viker 95. Rhinsk Schecke: Emilie
Eckbo 95. Sallander: Anne Lise/Kåre Tvedt 93,5.
Alaska: Ingrid Harmens 95. Perle Ekorn: Erik
Nilsen 95,5. Lux: Tor Gillerholtmoen 91,5. Tan:
Dag Larsen 95. Liten Wiener: Dag Larsen 95.
Zobel: HeidiJebsen/RogerNesvik 95. Liten Rex:
Silje Tellefsen 94,5. Dvergvedder: Elina Jokinen
94,5. Hermelin: HeidiJebsen/RogerNesvik 95,5.
Dverghare: HeidiJebsen/RogerNesvik 95.

Resultater klasse L:
1 Erik Birger Nilsen,   Sarp.,   Perle Ekorn  286,5
2 Marianne Sveen Silkebækken,  Angora   380,5
3 HeidiJebsen/RogerNesvik, Hermelin grå 380,5
4 Johan Ludvik Viker, Sarp. Belgisk Hare  285
5 Emilie Camilla Eckbo,  Rhinsk Schecke  284,5
6 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska   284,5
7 Roger Skjølås, Ind.Østland, Blå Wiener  284
8 Dag Håvard Larsen, Oslo, LitenWiener blå 284
9 Anne Lise og Kåre Tvedt, Hermelin hvit  284
10 Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn  377,5
11 Tor Gillerholtmoen, Belgisk Hare viltrød  283
12 Marita Indiane Lien Jensen, Belgisk Hare   95
13 Kristin Berg,  Trøndelag, Hermelin viltgrå    95
14 Aleksandra Fosse,  Tysk Kjempeschecke   95
15 Heidi Jebsen / Roger Nesvik,  Zobel brun   95
16 Kristin Berg, Trøndelag, Hermelin brun   95
17 Audhild Bjørlien/T.Knudsen, Hermelin chin 95
18 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Hermelin jerngrå    95
19 Audhild Bjørlien/T.Knudsen,  Hermelin grå  95
20 HeidiJebsen/RogerNesvik, Dverghare hvit 95
21 Dag Håvard Larsen, Oslo&Ak.,   Tan svart  95
22 Roger Skjølås,  I.Østl.,   Wiener viltgrå   280,5

Resultatliste Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Elina Jokinen,  Dvergvedder hvit rødøyd   95,5
2 Marianne Sveen Silkebækken,  Angora    95
3 Anne Lise og Kåre Tvedt,  Hermelin hvit  94,5
4 Silje Cathrine Tellefsen, Liten Rex blå 94
5 Silje Cathrine Tellefsen, Liten Rex svart   93,5
6 Silje Cathrine Tellefsen, Liten Rex svart   93,5
7 Silje Cath. Tellefsen, Dvergvedder viltbrun   93

Midtsommer’n på Hedmarken: 28. - 30. juni
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BBiiMM  ttiill
RRooggeerr  SSkkjjøøllååss
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Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

HHAAUUSSTT--UUTTSSTTIILLLLIINNGG
30. august - 1. september
under Dyregod-dagane, Batnfjordsøra

Åpen i klassene: A, B, M, D, E, K og G (1 gruppe pr utstillar)

Innmelding sendes til: Bjarne Øygard  (helst excel-fil) e-post
bjarne.oygard@mimer.no        innen torsdag 22. august

Innmeldingsavgift kr 80 pr katalognr. + kr 10 i klasse E og G
Avgifter settes inn på konto nr.: 3910 16 23037 v/Knut Are Sundgot  

Innlevering av dyr:
Fredag 30. august kl 17-22
Premieutdeling søndag kl 15
Kontakter: Stian tlf. 470 29 354
Bjarne tlf. 950 20 982, Knut Are 917 72 340 Møre og Romsdal KAL

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:

Hovedutstilling 22.-24. november
Grendstuggu Samfunnshus
på Gåsbakken - Åpen i klassene:

A - B - D - E - M - K - G* *ei gruppe pr utstiller

Vi har flotte nye vandrepokale for BiS og BiM

Innmelding på lister og sendes innen 14. november:
e-mail: trondelagen@live.no Kristin Berg, 7288 Soknedal
Innmeldingsavgift: kr 75  pr. katalognr + kr 10 pr dyr kl E / G
settes inn på Trøndelagen KAF - kontonr.: 4270 13 59520
Innlevering fredag kl 19 - 21. Premieutdeling søndag kl 12
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.
Spørsmål: Kristin 481 14 973 / Kine 482 86951. Sosial sammenkomst lørdag kveld.
Overnatting: Kvål Gjestegård, tlf. 72 85 21 20

Velkommen til Gåsbakken! Hilsen Trøndelagen KAF
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Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

KJEMPERASER: kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700

ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750

ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650
Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Kom over en tysk Mecklenburger Schecke hann
tildelt 97,5p og ble BiS. Eier Jan Friedrichsen.

11. Bundesweite Vergleichsschau der Mecklenburger Schecken Clubs oktober 2018
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Leif Laache til minne
En av våre virkelig store kaninveteraner,
Leif Laache, Eidsvoll, sovnet inn fredag
12. juli. – På bildet er Leif på LU 2016 i
Rakkestadhallen hvor han fortalte det var
70 år siden han stilte kaniner på sin aller
første landsutstilling - medlem ble Leif i
1942. Siden har Leif avlet med mange for-
skjellige raser, og alltid kom han med
topp dyr. På LU 2016 stilte han med 10
Wiener hvit, rasen som han avlet med de
siste 20 år. I sitt snekkerverksted bygget
han kaninbur til mange kaninvenner, og
det var aldri «et nei-svar» å få fra Leif.
Alle som kjente Leif har kun gode ord å
komme med: «Ein likandes kar» - «Alltid
rolig, sindig og avbalansert» - «En som all-
tid ville det beste for alle» - «Utrolig plikt-
oppfyllende» - «Var ikke den som gikk
hjem, så lenge det var noe å gjøre» - «Var
et ja-menneske og ærligheten selv» . . .
Da jeg for 40 år siden skulle starte med
Thyringer, var det en som hvisket meg i
øret: «Kjøp av Laache, da får du garantert
noe bra» . . . og det stemte på en prikk!
En flott, fantastisk og hjelpsom person
har vi nå mistet. – Leif ble 92 år.

Vi lyser fred over Leifs gode minne. B.E.

LUU/NM-arrangøren Haugaland KAL
gjør oppmerksom på at ALLE de

oppgitte datoer i annonsen
på side 19  MÅ overholdes!

Skal en som utstiller være med på
å bidra til at arrangementet skal gå
best mulig etter oppsatte planer, er
det minste en må gjøre å respektere

de oppgitte datoer!  –  For dere
som kan være med å hjelpe den

helga, så send en e-post eller sms
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ÅRETS UTSTILLER 2019
Siden forrige liste er det avholdt én utstilling:
Midtsommerutstillingen på Nes, som da er
tatt med i oversikten denne gang. Vinner der
ble Erik Birger Nilsen med sine flotte Perle
Ekorn. - Ellers hadde vi som var på Nes ei

flott helg i godværet på Helgøya, sosialt og
trivelig. Ønsker dere alle sammen lykke til
med de fremtidige stjernene rundt omkring
i stallene, og håper ikke varmen har skapt
problemer. - Da har vi denne lista:

1 Roger Sjølås 58

2 Bjørn Egeland 50

3 Kari Jørgenrud Dahl 47

4 Erik Birger Nilsen 38

5 Kristin Berg 35

6 Heidi Jebsen&Roger Nesvik 35

7 Johan Viker 33

8 Magnor Ølberg 24

9 Anne Lise&Kåre Tvedt 20

10 Jan Erik Baller 18

11 Marianne Sveen Silkebækken18

12 Oddvar Stangeland 14

13 Ingrid Harmens 12

14 Arild Netland 11

15 Iren Storli 3

16 Svein Clausen 2

17 Emilie Camilla Eckbo 2

mvh for Sportsutvalget v/Kristin

30. aug. - 1.sept.: Møre og Romsdal
Annonse i dette TK

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

12. oktober: Reg.bed. i Askim

26.-27. oktober: Dommerkonferanse

1.-3. nov.: LUU/NM Haugaland, Etne
Annonse i dette TK

22.-24. nov.:Trøndelagen, Hovedutst.
Annonse i dette TK

23. nov.: Oslo&Akershus, Haga

29.-30. nov.: Sarpsborg

2020:

11. januar: Oslo&Akershus, Haga

17.-18. januar: Bergen, Fjell skule

24.-26. jan.: Jæren, FU på Varhaug

24.-26. jan.: Svensk LU, Vårgårda

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

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

Utstillinger innmeldes til e-post:
thsaue@online.no

Utstillinger - 2019/2020:

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

stands og annet, så gi beskjed sekreter@kanin-nkf.net

Dataprogram for utstilling: Arrangør må bruke oppdatert database.

Denne bestilles på e-post: klepaker@hotmail.com
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

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

ANGORA farga

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

Godt utvalg i flere typer fuglearter
og rasefjærfe

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 480 55 761 

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

svart og viltgrå

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

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

DVERGVEDDER viltgrå + kappetegnet

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no    www.kallehagen.no
L.TYSK VEDDER - HOLLENDER - PERLE EKORN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

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

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

ALASKA - SACHSENGOLD

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

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

Øystein Osland 6976 Sande 
Tlf. 416 86 449

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

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

ANGORA hvit r.ø. og farget

Bjørn Petter Åsheim
Vollheim, 1730 Ise

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

TAN

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



Tidsskrift for Kaninavl - 5-2019 29

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

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

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

THYRINGER

Nesvik og Jebsen Kaninoppdrett
5570 Aksdal. tlf. 971 94 048 / 918 57 973
LITEN SØLV - 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
Tronderudvegen 41, 3550 Gol

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

FRANSK VEDDER viltgrå og jerngrå

Donna's Oppdrett
www.donnas-oppdrett.com

Hanne Foss, 7224 Melhus. Tlf.: 934 12 349
e-post: hanne@donnas-oppdrett.com

DVERGVEDDER i flere farger

Oppdretterannonse
for ett år: kroner 435

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

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

826. Marburger Ekorn 1,0   8131 / Y395    95 - 95 - 95 eier/oppdr.: Geir Klepaker

Nye Champions

Championat på din kanin - send da E-post til: annebjng@online.no
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 5. aug. 2019
Totalt 474 (319 - 45 - 110)

Askim og omegn Kaninavlsforening  29
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekretær: Svein Kamfjord,
tlf. 930 30 423, e-post: kamfjord1@gmail.com
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møteandre mandag i måneden, kl.19 på KABB-huset,
Skogveien 22, 1831 Askim (ikke juni, juli og august)

Bergen og omland Kaninavlslag 43
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 E-post: sturle.skeidsvoll@gmail.com
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset, e-post: marita@langedalen.com
Tlf 997 93 020       Konto nr.: 3625 87 09378
hjemmeside: Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening  10
Leder: Cato Smørgrav,Voldstadvegen 294, 3320 Vestfossen
Nestleder:Thormod Saue, Lier, tlf. 900 90 472.
E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.:

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

Grenland Kaninavlslag    8
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    37
Leder: Mia Gabrielsen, 5515 Haugesund 
Kasserer: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  29
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvegen 334, 2750 Gran,
mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestleder: Silje Catrine Tellefsen,
mobil 952 96 099, e-post: tellefsgaards@gmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021,
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik, mobil 942 78 077
e-post: egge_cool@hotmail.com   Kontonr.: 1506 21 26938   
St.m: Emilie Camilla Eckbo, e-post: emilieeckbo@hotmail.com 

Jæren og Sandnes Kaninalslag    53
Leder: Arild Gundersen. Tlf. 992 44 614
E-post: arild.gundersen@aarbakke.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
Tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen. Tlf. 473 78 523
e-post: sveinerik.tonnesen@outlook.com     Kontonr.: 32905416382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

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

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag   18
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     14
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    24
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Frida Tove Meland, tlf. 905 85 209     fritom@online.no
Hjemmeside: www.ntkaf.no

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

Rogaland Kaninalslag    18
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. mobil: 970 66 450

e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no    kontingent-konto: 3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

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

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    17
Leiar: Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal.Tlf: 950 19 601
e-post: anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
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1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550
1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435
Annonser som er i
TK legges ut gratis
på www.kanin-nkf.net

Blad nr 6/2019: Sept./okt., ut ca uke 42
-  manusfrist er 20. august
Blad nr 7/2019: november, ut ca uke 47
-  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

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

Trøndelagen Kaninavlsforening   55
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Hanne Kristin Foss, tlf. 934 12 349
e-post: hannekfoss@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    17
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. mobil  905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

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

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

Norsk Vedderklubb
Leder: Jonny Kirkebirkeland.Tlf. mobil 932 08 052
e-post adresse jonnykirk@live.com
Sekretær: Kristin Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 250  fam kr 70 konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Frida Tove Meland, tlf: 90585209,
e-post: fritom@online.no 
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 92610307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.- betales til kontonummer: 9365 26 36762
(merk med navn og adresse)
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Roger Nesvik med BiS’en på Helgøya:
Hermelin viltgrå hu 4 mnd 95,5p

Hei alle kaninvenner!
Ha en fortsatt god sommer
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