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Som dere nok sikkert forstår; TK inneholder rasepresentasjon av
Rhinsk Schecke, og her har vi to oppdrettere av den vakre rasen;
Kristian Kilde Øvergård og Jorunn Søyland. Kullet øverst er ett av
årets kull hjemme hos Kristian       Fotos: Kristian K. Ø., Hilde Haakenstad, Bjørn Egeland
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● Transport til LUU i Trondheim
Som dere vil se i dette TK er det en info
og annonse fra de to Trøndelagsforening-
ene, som er arrangører av LUU/NM-2015.
I forrige TK ble det informert her om flg:
LUU/NM blir i Autronicahallen på Lade
og gikk også ut med en info om mulig-
heten for å få med kaniner på en felles
transport som starter fra Bryne. Bilen vil
ha kjørerute: E39 - E18 - E6. Flere interes-
serte har meldt seg, er det andre? – send
da mail til: sveinodegard@lyse.net

● Fluer - «en pest og en plage»
Vår danske venn, dyrlege Preben Tofte-
mark, tar denne gang opp noe omkring
emnet: Fluebekjempelse. Og, da må jeg si
som det er: Fluene irriterer meg og dem
er til tider plagsomme. Men i disse tider
hvor det har kommet fram at noen fly-
vende vesen i vår natur er blitt mangel-
vare; humler, bier og veps, vil jeg ikke gå
til det skritt å korsfeste fluene helt, dem
har sin funksjon i naturen dem også. Når
jeg tenker meg om, så er fluene nødven-
dig føde for noen fuglearter. I fagartikler
som nå er blitt presentert omkring den
situasjon vi nå har havnet i, ang. humler,
fremkommer det at skylden (også denne
gang) gis til oss mennesker. Rett og slett
så brukes det for mye sprøytemidler ute
i naturen. Kjemiske stoffer pøses ut, men
nå skal det riktignok legges til at vi nok
her i Norge har verdens strengeste regler
ved bruk av kjemiske midler som går til
jorda og også medisiner som gis til dyra.

Men, da går vi tilbake til Preben – og til
«sakens kjerne» – Preben spør nemlig om
vi kjenner til noen naturlige produkter
som er med på å holde fluene borte fra
kaninene. Og, siden jeg holder meg totalt
borte fra kjemiske sprøytemidler på det
som skal gro og medisiner til kaninene,
så fikk jeg for mange år siden et såkalt
gammelt «kjerringråd» - som gikk ut på
å henge opp bjørkeris i kaninstallen. Vet
også at andre gjør det. Når jeg allikevel
et par dager i uka tar en tur i skauen for
å hente inn bjørkegreiner som jeg bruker
som trivselfôr til kaninene, så henger jeg
da også opp smågreiner med bjørkelauv
i stallen. Om dette «kjerringråd» har noen
innvirkning på om det er mindre fluer i
stallen, tørr jeg ikke påstå, men må inn-
rømme jeg har tendens til å tro på slike
gamle «kjerringråd» . . .
Men, når dette er sagt, så holder jeg til på
vestlandet, og i juni-juli har ikke tempe-
raturen minnet noe særlig om sommer,
riktignok ble det en «hetebølge» med 20
grader i begynnelsen på august, så fluene
har uansett ikke vært så aktive her i år.

● Avl av utstillingskaniner
For oppdrettere som i størst grad har fo-
kus på å avle fram kaniner for utstilling,
så er jo den avlssesongen over. Nå er det
å håpe på at den kombinasjonen som ble
brukt i år, eksteriørmessig «slår til» med
noen prakteksemplarer av ungdyr og som
kan vise seg å ha gitt det en håpet på.
– Lykke til alle sammen utover høsten!

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2015
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Startet med kaniner i 12-års alderen
Petter er ekte sarping og i sin ungdom
bodde han «midt» i byen. Her hadde han
kaniner av «ymse slag». Etter en tid kom
Petter i kontakt med Bjørn Hirstad, som
var vaktmester på skolen og med i styret
i Sarpe-foreningen. Etter et stallbesøk hos
leder av foreningen,Arne Nilsen, ble han
interessert i Fransk Vedder og det ble inn-
kjøp av en kappetegnet. Petter var med-
lem i 5 år, fra 1982 til 1987 og prøvde seg
på flere raser; Dvergveddder og Herme-
lin i diverse farger og tegninger, som ho-
tot og tan, og var litt borti Deilenaar, men
«datt» bestandig tilbake til Tan – «liker
den rasen veldig godt» – bemerker Petter.

Så ble det et opphold på noen år, men
startet for fullt igjen i voksen alder og ble
medlem i Sarp i 2003.Skyldte selvfølgelig
på at ungene skulle ha kanin å kose med.
Vi bodde da på Borgenhaugen og hvor
Petter bygde opp en flott stall til sine Tan
(vist i TK 6/2005). I sin første avlssesong
fikk han «full klaff» og kunne vise frem

Besøk hos:Bjørn Petter Åsheim

Familien Åsheim bor på Ise, ca 13 km fra
Sarpsborg sentrum. – «Er du i området,

så velkommen innom for en hyggelig prat
og en kopp kaffe»  –  sier Petter
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flotte Tan på LUU-2004 i Molde: En hann
fikk 96p og Petter ble nr 4 med 285,5p.
Siden den gang har familien Åsheim flyt-
tet på seg, for i 2007 kjøpte dem et trive-
lig og landlig sted på Ise, med bedre plass
for de 3 ungene å boltre seg på og med
større plass til alle dyrene: Høner, ender,
hund, katter, kaniner, bier og ponni. Men,
sier Petter – frua, Bente, kan si litt om:

Det brune huset i skogen
som ligger helt innerst i en liten dal med
et jordet foran seg og skog på tre kanter.
Denne deilige plassen heter Voldheim.
Nedenfor huset går det en liten bekk og
der bor en bever som prøver å lage seg
sitt eget lille hus. Her er det fuglekvitter
og hanegal som vekker alle to- og fire-
beinte på morgenkvisten når sola stikker
opp over skogkanten i øst – nesten som
ferie hele året her når en våkner.På våren
med tjærelukt når sola har varmet opp
den brune veggen, blir nesten som påske-

fjellet det.Eller vinter,når vinden står surt
fra nord og dørene slår i kjøkkenskapen
under vindu. Sjarm begge deler. Godt har
vi det hvertfall alle som bor her og alle
som stikker innom på en kaffe og en prat.
Døra er alltid åpen, forteller Bente – men
hobby må vi alle ha, og når våren nærmer
seg «flytter jeg ned i kuvøsa mi», altså
drivhuset, med kaffe, hageblader og mas-
se nye frø. Godt å kjenne lukten av fuktig
jord og varmen fra sola gjennom glasset,
mens kaffelukten siver sakte inn nesa, da
er det godt å leve, sier Bente.

Men, her avles fram de beste Tan
Petter, du har over flere år nå avlet fram
landets beste Tan, vunnet de to siste års
LU’er, årets utstiller 2014, og det er ikke
til å stikke under en stol at du ligger vel-
dig godt an til å ta deg av den tittel også
for 2015 – har du en forklaring på det?
– Nei, egentlig ikke, sier som vanlig en
beskjeden Petter. Vel, jeg tror dyra trives

Her er Maren «minsten», lille hissigproppen vår, stort sett blid og full av fart, spenning
og sprø påfunn. Begynte å ri når hun var 5,5 år. Maren og hest har alltid vært en god

match, ho hang på siden og plukket blåbær mens vi red tur i skogen. Hun hadde talent
for sporten mounted games. Våren 2011 kom hun på juniorlandslaget og var med i 3 år.

I 2014 ble Maren 18 år - og det ble da utdanning og går nå siste året som agronom

PPeetttteerr  ssttuuddeerreerr
åårreettss  uunnggddyyrr
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godt på denne plassen uti skauen. Her er
det mye frisk luft, stalldøra er tatt bort, så
her er det full utlufting. Garasjen er om-
bygget, ene halvdel med høns, og i den
andre enden har jeg kaninene. Har totalt
45 enkeltrom. Som dere kan se på bildet
er bura 3-etasjes og jeg kan ta ut skille-
veggen, slik at hu med kull får doble bur-
rom.Dyra er sunne å friske (da er de også
blanke) her har ikke vært tegn til noe syk-
dom i det hele tatt på mange, mange år.

Men hvordan avler du egentlig?
Vel – ikke noen hemmelighet. En bygger
opp sin egen stamme, for da er en sikrere
hva en får ut. Innavl, eller, vi bruker ordet
linjeavl, da avler du deg fram til din stam-
me. Jeg tar da vare på gode hanner og de
gode huer får være med et par år i avlen.
Vær kritisk når du må ta inn noe nytt blod
i stammen (kjøpte ei Tan-hu av en Bjørn
Egeland for flere år siden, den avlet bra).
Nå har jeg linjeavlet på mitt eget i flere år
og det er et uttrykk som lyder slik: «Vet
du hva du har, vet du hva du får».
Men for å gå videre følte jeg at noe helt
nytt burde inn og tok ifjor senhøstes inn
et par tyske dyr,dette i håp om å bedre på
tan-fargen, men selvsagt også for blodfor-
nyelse, først inn på kun noen av dyra, da
de tyske dyr har minuser, som f.eks. pels.

Hvor mange unger tar du fram?
Avler ikke så veldig stort, vil jeg nå si, og
bruker 7-8 Tan-huer hvert år. Noen tar jeg
to kull på, men dette gjør jeg etter kull-
størrelse, da den varierer en del. Huer
som kommer med kun 2-3 unger tar jeg
med på «2.-runden». Hadde alle kommet
med 7-8 unger så hadde jeg hatt det antall
jeg ønsker å ta ut, ca 50 unger, i «1.-run-
den», men nå får jeg jo også prøvd flere
kombinasjoner. Ut på sensommeren skal
jeg sortere ut, slik at jeg sitter igjen med
ca 20 når det nærmer seg utstillingstiden.

Og hvordan gjør du det da? – Jo, jeg tar
en telefon til Varteig, til Jan Erik, og ber
han over på en kaffe og noen vafler. Så da
tar Jan Erik og jeg en «briefing» om hva
som eksteriørmessig ser best ut. Jeg er
opptatt av å ha dyr med gode runde kryss
og uten noe antydning til «knokar».Videre
fokuserer jeg også på stikkelhårene, for
er ikke de bra på ungdyrene, så blir dem
ikke bedre med alderen. Kroppsformen
er jo under utvikling på unge dyr, og den
kan endre seg til det bedre bare på noen
uker, så dette er ikke alltid lett. Så en må
også ta i betraktning helheten av et dyr:
Presentasjon/kroppsform, farge/tegning,
og pelsen vil som oftest komme i bedre
slag mot slutten av oktober.

Hvordan fôrer du?
Nesten rett utforbi stalldøra er det store
områder med mye godt fôr, som blåbær-
lyng,bringebær,bjørkeris og rogn.Bringe-
bærbuskene må jeg vente med, for Bente
og jeg driver med bier som trenger dem
(akkurat nå har vi 7 kuber). Å fôre med
godt høy er viktig! I fjor lånte jeg mark
av naboen og slo grass og vi hesja alt selv,
men i år må jeg nok kjøpe inn det meste.
Kraftfôr bruker jeg belgisk: Versele Laga
Cuni Fit (Sarpe-foreningen importerer).

--  ttrroorr  TTaann--ffaarrggeenn
hhaarr  bblliitttt  bbeeddrree
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Har du noen andre hobbyer?
Ja, jeg har også stor interesse for veteran-
biler som jeg «mekkar» på – det er VW –
«ei boble», en transporter og en pick-up,
så dette tar litt tid. Så har vi en litt eldre
traktor, som sviver og er i bruk: Porsche
fra 1954.Og ny hobby på gang: Eksteriør-
dommer på kanin, hmm - hva med det?
Jeg får vel en pekepinn på det i oktober,
så jeg både «gruer» – og gleder meg.
Jeg har «ny hobbyrase» - Marburger Ekorn
nå - en rase som har vært i Sarp i mange
år. En som ga seg, så tok jeg over noen
dyr. Eneste i landet? - er ikke akkurat det
enkleste da, så vi får se. Og, selvsagt blir
det mye å gjøre rundt på eiendommen
her da. Jeg har jo også vært leder i Sarp
noen år nå, det tar tid, og i februar skal
vi ha LU i Rakkestadhallen. – Vi snakkes!

Hjemmesiden vårs: www.voldheim.com

--  ttrriivvsseell  ii  ssttaalllleenn,,
ffoorrtteelllleerr  PPeetttteerr

VVii  hhaarr  eetttteerr  hhvveerrtt  ffååtttt  oossss
mmaannggee  hhøønnss:: AAuussttrraalloorrppss,,
BBaannttaamm,, BBrraahhmmaa,, IIttaalliieenneerr..

SSåå  hhaarr  vvii:: VVaakkttlleerr  oogg
CCaayyuuggaa--eennddeerr

Savner bedre samarbeid mellom forening-
ene, sier Petter – føler det var bedre før?
Håper også det kommer inn nye ildsjeler



8 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2015

Autronicahallen ligger sentralt til i for-
hold til sentrum og med gode muligheter
for å se Trondheim by (se også LUU/NM-
annonsen på side 19 i bladet).
Vi har noen ekstra utfordringer i forhold
til å beskytte gulvet i hallen, vi kommer
med informasjon om dette i velkomst-
brev senere, så vennligst les det nøye.

●  Overnatting
blir på det splitter nye Clarion Hotel &
Congress, prisen for overnatting er 867
kroner for både enkeltrom og dobbelt-
rom. LUU/NM-fest blir holdt her, pris; 400
kroner pr «snute» med levende musikk
(barn 5-11 år:150 kroner og barn under 5
år er gratis). Vær oppmerksom på det er
betaling for parkering rundt hotellet,men
det er parkering ved hallen, og en kan ta
rutebuss mellom hallen og hotellet.

●  Oppdretter-annonser
For å få økonomien til å gå rundt, skal vi
lage en brosjyre med oppdretter-annon-
ser, og håper dere benytter dere av til-
budet. Vi mener det kan lønne seg for
både rutinerte oppdrettere – og ferske
oppdrettere – å reklamere for sitt opp-

drett. En symbolsk sum på 200 kroner
settes inn på kontonr.: 4270 17 32469.
Annonsetekst sendes Brit Karin Broder-
sen – bruk mail: britbro@live.com

●  Kaninhopparrangementet
Trøndersprett og Gauldal Hoppeklubb er
ansvarlige for kaninhopparrangementet.
Vi starter fredag kveld med hoppedelen
til kombiklassen, dette for å få gjennom-
ført hoppingen på best mulig måte.

●  Til dere som kan hjelpe oss
Vi setter pris på alle dere som har meldt
seg til å hjelpe oss. Er det flere som har
mulighet så meld dere på, gjelder både
til utstillings- og hoppedelen! Opprigging
av bur starter fredag 30. oktober kl 9.30,
så dere som kommer oppover tidlig blir
vi glad for om dere kan hjelpe oss.
Da satser vi på å få gjennomført et trivelig
arrangement og en minneverdig Landsut-
stilling for ungdyr og NM kaninhopping.

Mvh: LUU/NM-komiteen 2015,
ved Snorre, Rolf, Margot, Kine og Kristin

Kaninavlsforeningene i Trøndelag ønsker
alle hjertelig velkommen til LUU/NM 2015

i Autronicahallen på Lade, Trondheim

Kristin og Snorre ønsker velkommen til LUU/NM
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Rasepreg og Presentasjon
- viktigere enn du tror

– «Jeg har ofte gått og tenkt på» . . .–
synger Jahn Teigen, men, det som redak-
tøren ofte har tenkt på, er å omtale noe
omkring punkt nr to i poengskalaen:
Rasepreg og presentasjon
Når jeg i det svenske medlemsblad fikk
se bildet over, så tenkte jeg . . . nå må jeg
komme i gang – men, først litt om bildet:
Kevin Carlberg fra Ljusdal er eier (18 år)
og er ivrig oppdretter av Hollender i blå.
Kaninene viser trygghet og utstråling.
Dette emnet har vi hatt en god artikkel
om før i TK, nr 7 i 2011, Steen Løvgreen
kalte sin artikkel: «Ett minutt om dagen».
For at kaninene skal få en god presenta-
sjon, må de føle seg trygge på oss men-
nesker og Steen mener den tilliten kan vi
allerede starte med når ungene blir født,
og der er jeg helt enig.

Når nugjeldende standard ble tatt i bruk i
1999, var punkt to «nytt» (før den tid het
det Type) og nå heter det altså: Rasepreg
og presentasjon. Jeg mener vi generelt
har fått en bedre presentasjon. De fleste
kaninene føler seg trygge når dem blir
satt på dommerbordet.De fleste raser har
avsatt 10p til punktet,men noen raser har
20p, som Dvergvedder - ja - alle veddere,
og det er fordi dem har et mer utpreget
og spesielt rasepreg, mens Belgisk Hare
skal preges av en god presentasjon. Og,
en god presentasjon «gir pluss», selv om
det er en rase med 10p avsatt til punktet.
- For, har kaninen trygghet, utstråling og
selvtillit, gir den et harmonisk inntrykk
og dermed «enklere å se» den har en god
kroppsform.Er den nervøs og trykker seg
«flatt ned» – er det så og si  en umulighet.
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Hvor holder du til,
og hvilken klubb er du tilsluttet?
Jeg holder til på Singsås, i Sør-trøndelag
og er med i Gauldal Hoppeklubb.

Hva driver du med til daglig?
Til daglig går jeg på videregående skole.
Jeg har nå begynt på vg3 studiespesiali-
sering med naturbruk (er blitt 18 år).Tid-
ligere har jeg da gått vg1 naturbruk, med

smådyr som fordypning, og vg2 landbruk
og gartnernæring,med hund og dyrepleie
som fordypning.

Når begynte du med kaniner og hva
fikk deg til å starte kaninhopping?
Vi begynte med kaniner i 2010, faktisk
var det med Angora, og ble medlem i
Trøndelagen KAF. I 2011 fikk jeg min før-
ste hoppekanin, hun sto ganske lenge før

Presentasjon
av:
MMaarreenn
TThheerreessee
MMyykklleebboosstt
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jeg begynte å hoppetrene henne. Det var
venninna til mamma som fikk oss på in-
teressen på kanin og kaninhopping.Og vi
var med henne på økdalens cupen et år,
det var der jeg fikk interessen for kanin-
hopping. Jeg begynte å trene Drua (min
hoppekanin), jeg hadde bare henne å
starte med, men var alltid med uansett
om vi nesten aldri fikk pinne! Det sosiale
og fellesskapet i hoppeklubben var nok
det som holdt meg der.

Beste tips du kan gi til en som har
lyst til å starte med kaninhopping?
Beste tipset er å ha kontakt med noen
som driver med kaninhopping og spør
masse, ikke ha hastverk med å få pinner.
Jeg deltok selv i rundt 1 år uten pinner

selv, men mistet ikke motet.Veldig viktig
å ta vare på hverandre, være positiv – og
å ha det gøy.

Du har flere raser – Trønder, Fransk
Vedder og Dvergvedder for utstilling,
bruker du dem også i kombi?
Den ene trønderen jeg har liker å hoppe,
så han har jeg tenkt å bruke i kombi.
Dvergvedder jeg har blir også hoppet
med så de å kan bli brukt i kombi.
PS: Jeg har tidligere faktisk hoppet med
Fransk Vedder.

Har du andre dyr enn kaniner
– og andre hobbyer?
Jeg har en hund, en Islandsk Fårehund
som heter Mikkel. –  Vi har også høner.
Jeg bruker mesteparten av tiden på skole,
kaninene og hunden. Vennene mine er
også viktige! Heldigvis har vi de samme
hobbyene!

MMiikkkkeell

ØØkkddaalleennss  NNeeiittaakkkk  IInnggeennttiinngg
tt..vv..:: ØØkkddaalleennss  NNoorrddllyyss  --  9955pp

Traff Lars Monsen på Femundsløpet i år



12 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2015

Opprinnelsen
Rasen Rhinsk Schecke stammer fra Tysk-
land, og hvor rasen første gang ble vist
fram i 1905. Josef Heintz fra Greven-
broich i Rheinland regnes som rasens
«far». På den tiden var det mange tyskere
som hadde kaniner for det velsmakende
kjøttets skyld, og én av disse var en nabo
til Heintz. Selv hadde Heintz i tillegg stor
interesse også for raseavl, og da med dyr 
i spennende tegninger, han drev nemlig
med rasene Japaner og Hollender.
Som så ofte før, fikk Heintz en dag i 1901
besøk av sin nabo, som ønsket å få paret
ei av sine avlshunner med en god hann.
Denne hu, som hadde en scheckelignen-
de tegning i viltgrå farge, ble satt inn til
en Japaner-hann. Når ungene ble født,
viste det seg i dette kullet å være flere
unger med scheckelignende tegning, og
hvor den ene hadde farge som Japaner.
Nå vet vi jo: Dette skal klart tyde på at
denne huas slektninger også nok hadde
vært på et lite besøk hos Heintz’ Japaner-
hanner . . .
Grunnet farge og tegning på denne unge,
vakte den stor interesse hos Heintz, og
han fikk overta den av naboen.
Heintz så dette var noe nytt og satt i gang
med sitt avlsarbeide. I tillegg fikk Heintz
også hjelp fra noen av lokalforeningens
scheckeoppdrettere, og fikk overtalt dem
til å pare noen av deres huer med hans
Japanerhanner. Deretter fikk han ta ut de
avkom med bra farge og tegning, som var
av interesse i hans videre avlsarbeide.
I 1905 hadde Heintz fått fram det han øn-
sket. Han hadde dyr som avlet rent for
japanerfarge, og så rent for tegning som

en kan forvente det av schecketegning.
Samme år fikk Heintz nyheten opptatt i
den tyske Standard, men da under navnet
Dreifarbenschecken, for så litt senere få
rasenavn etter Heintz’ hjemsted, og det
ble da: Rheinische Schecken.

– Men, hvordan skulle så tegningen være
og hvordan skulle den korrekt beskrives?
Her oppstod det nemlig «litt forvirring»
og grunnen var at både Tysk Kjempe-
schecke og Engelsk Schecke var blitt
brukt i krysning med Japaner. Dermed
ble spørsmålet om rasen skulle ha mange
småflekker i en kjede som begynte ved
nakke og gikk langs sidene, slik som hos
Engelsk Schecke, eller om den skulle
være fri for flekker foran, og ha større
frittstående sideflekker på bakparti og
lår, som hos Tysk Kjempeschecke?
Først kom en faktisk til enighet om at
Rhinsk Schecke skulle ha små sideflekker

Rhinsk Schecke

RR..SS..--hhaannnn,, 9977,,55pp
BBuunnddeesssscchhaauu  22000055
((SStteeffaann  RRoottttaauusscchheerr,,
MMüülllleennbbaacchh))
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i en kjede, og dermed beskrivelse av teg-
ningen som hos Engelsk Schecke. Men
det gikk ikke så lang tid før det ble enig-
het om å endre tegningsbeskrivelsen i
Standarden. Og, det endte altså opp med
at Rhinsk Schecke ikke skulle ha små
sideflekker i kjede, men ha tysk schecke-
tegning med «jevn blanding» av tofargede
sideflekker på kroppens bakre halvdel.

Kom i Nordisk Kaninstandard i 1950
I Tyskland fikk Rhinsk Schecke straks
flere oppdrettere som fattet interesse for 

nyheten, og i 1910 stiftet tyskerne spe-
sialklubb for rasen.
Sveits var raskt ute med å oppta rasen og
i 1907 var den i Standarden under navnet
Dreifarbenschecke. Sveits har også Drei-
farben-Kleinschecke (vekt og tegning
som Engelsk Schecke). I Holland kom den
med i fra 1919 og fikk navnet Rijnlander.
I England heter den Rhinelander og i
Frankrike er navnet Papillon Rhénan.

RR..SS..--hhaannnn,, 9977pp,, BBiiRR
BBuunnddeesssscchhaauu  11999955

((DDiieetteerr  KKaauuffeelldd,,
HHaannaauu))

RR..SS.. ffrraa
SSvveeiittss

RR..SS..--hhaannnn,, 9977pp
EEuurrooppaauuttsstt.. 22000000
((EErrnneesstt  WWiilldd,,
SScchhöömmbbeerrgg))

RR..SS..--hhaannnn,, 9977pp
BBiiRR  CClluubb--cchhaauu
22000011 ((DDiieetteerr
KKaauuffeelldd,, HHaannaauu))
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I Nordisk Standard kom Rhinsk Schecke
med i første utgave i 1950. To år senere
var det premiere for å se første eksemplar
i «levende live» i norden, utstilt ved dansk
LU i 1952 i Hjørring av K. Ellingsø fra
Nykøping, Mors (en hann som fikk 94p).
Som flere andre tegningsraser, og særlig
innen schecker, er det umulig å forutse
hvordan et kull med unger vil se ut med
hensyn til tegning. Den beskrevne stan-
dardtegning for schecker kan ikke ren-
avles, og da heller ikke Rhinsk Schecke.
En schecketegning er i hovedtrekk:
Hodets tegning. Den såkalte «ålestrek»,
som går over ryggen – og sideflekkene.
Men når disse tegninger også i tillegg skal
kombineres med to farger – enten med
fargene svart og gul, eller blå og rødgul,
så sier det seg selv at Rhinsk Schecke er

for avlere med tålmodighet. Dermed kan
vi vel også fastslå: Dette er grunnen til at
rasens utbredelse heller ikke er så stor.
Vi rykker nærmere inn på år 2018 – og
9.-11. november er det Europautstilling i
Herning,noe som får en til å tenke på når
danskene arrangerte Europautstilling der
i 1985. Da ble Bruno Orth fra Østerrike
vinner med Rhinsk Schecke. Bruno stilte
4 dyr som fikk: 95x97x97,5 - og 98p som
ble EU’s beste dyr.

Leif Opsund startet med Rhinsk Schecke
i 2007 og på LUU-2007 i Molde stilte han

to egenavlede som fikk 94,5 og 95p

NNeess  1166.. jjuunnii  22001122::
RR..SS..--hhaannnn  2244  mmnndd
ttiillddeelleess  9955,,55pp
((LLeeiiff  OOppssuunndd))

RR..SS..--hhaannnn,, 9977pp,, BBiiRR
BBuunnddeesssscchhaauu  11999911

((DDiieetteerr  KKaauuffeelldd,,
HHaannaauu))
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Farge- og tegningsbeskrivelse
Hvordan farge og tegning skal være, har
blitt nevnt, men når farge og tegning er
vanskelig avlsmessig, er det heller ikke
så enkelt når dette skal beskrives . . .
Farge: Tegningen er to-farget; svart og
rødgul eller blå og rødgul (som hos
Japaner). Alle tegninger skal ha to farger
i jevn blanding, men, sideflekkene kan
være ensfarget med likt antall flekker i
hver farge, eller de enkelte flekkene er
blandet med begge farger. Således er
«sommerfuglen» på snuten, øyenringene,
ørene og såkalte «ålestrek» som går over
ryggen, blandet med noenlunde samme
antall flekker av hver farge.Kinnflekkene
skal enten være tofarget, eller at de har
hver sin farge. Fargehelheten skal gi det
inntrykk; at ikke den ene av fargene vir-
ker dominerende over den andre. ««SSoommmmeerrffuugglleenn»»

«Ålestreken» er
ikke akkurat det
enkleste ved en
schecketegning.

Her to noe ujevne
og den til høyre

sliter med et pro-
blem; den begyn-
ner å bli for bred.
Og, fargen: Her
ønskes mer inn-
slag av rødgul
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«Sommerfuglen» ser ut til å være
bra, både tegningsform og jevn inn-
blanding av begge farger. På øyen-

ringen øverst ses et hakk, et «kjent»
scheckeproblem. Kinnflekk sitter
fint og i god avstand fra øyenring.
Ved ørerot kunne det vært renere.

Her må en vel si det virker å være
rent og pent avgrenset ved ørerot.

Øyenringene kan se ut for å ha noen
ujevnheter og også her hakk.

Hodets tegning: På snuten er den såkalte
«sommerfuglen» som har vinger og dek-
ker overleppe til munnvik. Midt på snute-
ryggen og midt mellom vingene sitter det
ikke for lange avrundete «horn». Rundt
øynene går en uavbrutt jevn oval øyen-
ring. Kinnflekk sitter godt atskilt under
øyenring. Ørene er tofarget jevnt blandet
i hele sin lengde og avgrenset så pent og
rent som mulig ved øreroten.

Kroppens tegning: Midt på ryggen går
den såkalte «ålestrek» som starter ved øre-
rot og går uavbrutt til halespiss. Ålestrek-
en skal være jevn og helst med samme
bredde, ca 2 cm. Sideflekkene sitter på
kroppens bakre halvdel og skal bestå av
minst 6 til 10 flekker på hver side. Side-
flekkene sitter fritt fra hverandre og på
best mulig måte symmetrisk fordelt på
begge sider (noe som er vanskelig å opp-
nå). Noen enkelte småflekker på buken,
halens underside og på benenes innsider
regnes ikke som noen feil.

Mellomstor rase
Vekt og størrelse på Rhinsk Schecke har
ikke blitt nevnt, men dette er mellomstor
rase og hvor Nordisk Standard har satt

Sideflekkene skal sitte på bakre
halvdel, og det gjør disse. Her er

problemet stort flertall av sorte og
særlig de store nederst på låret
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voksen vekt til: 3 - 4,5 kg = 5p.Veier den
fra 2,8 til 3 kg,eller fra 4,51 til 4,7 kg = 4p.
Europastandarden forteller oss at Rhinsk
Scheckes idealvekt skal ligge mellom
3,75 - 4,5 kg.

Kroppsformen er litt langstrakt,men med
fyldige muskelpartier og med forholdsvis
kraftig holdning.Til kroppsform er det av-
satt 20p og totalt til tegningene og farge
40p (20x20).

Kristian Kilde Øvergård kjøpte to Rhinsk
Schecke i 2009. På LUU-2011 stilte han
fem egenavlede og fikk sin første 95-

poenger og det ble gruppe hanner i 283p.
TK takker Kristian for lån av bildene på

side 15 og 16 og i neste TK skal vi presen-
tere mer om Kristian og hans kaniner.
Se også: trysilkaningard.weebly.com

Rhinsk Schecke er en pen og vakker rase,
sier Kristian, men, en schecketegning kan
i avlen være «et spennende lotteri» og i

tillegg når det gjelder Rhinsk Schecke, så
er det fargen også da. – På Kristians bilde
over her, ser vi den store variasjonen som
kan skje i ett kull: Vi ser 4 som har Rhinsk
Schecke-tegning, en hvit-schecke og så er

det 3 helfargede, som er Japaner.

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375
Bestill/kjøp hos: Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post: ingrjoh2@online.no

350 sider
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr 100,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 200,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . kr 158,00
Kaniner  (Wegler)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 152,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   40,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   40,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   50,00
A-B skålen, 1/2 liter (flere farger)  . . . . . . . . .  . . . . kr   70,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   60,00
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 900,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1200,00

Netting til kaniner, duer og høns. Se også vår hjemmeside:
www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr,Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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Nord-Trøndelag og Trøndelagen ARRANGERER:

30. oktober - 1. november
Autronicahallen på Lade
Utstillingen omfatter:
● Klasse B (ungdyr)
● Klasse C 1,0 (voksne hanner)
● Klasse K (produkter)
● NM i kaninhopping
Påmelding til utstilling:
Sendes (helst excel-skjema) til  e-post:
pameldingluunm2015@hotmail.com
eller ev. post: Jonette Myrbostad,
Blåbærv. 25, 7606 Levanger
Påmeldingsskjema skal være ihende
innen 15. oktober 2015
Klasser NM i kaninhopping:
- NM Rett bane Elite, bed. C
- NM Rett bane Veteran, bed. B
- NM Lengde Elite 
Kombikonkurranse, fig. m.å. + utstilling
OBS: Hoppingen vil skje fredag kveld

Påmelding til kaninhopping:
Til e-post: kontakt-tshk@outlook.com
eller post: Mali Liberg Hønnås
Fjordv. 2, 7620 Skogn.  Påmeldingen må
være ihende innen 15. oktober 2015.
Påmeldingsavgifter:
Utstilling: Kr 80  pr katalognr
Hopping: Kr 80  / kombi: kr 35 pr start
Innbetaling utstilling/hopping/fest
settes på kontonr.: 42701732469 innen
15.10.15. Merk betaling med: utstiller-
navn, antall katalognr, ant. starter, fest
Venneaften:
Lørdag 31. okt.,  kl 20, Clarion, kr 400
(5-11 år kr 150, u. 5 år gratis) påmelding
innen 15.10. til:  kinebuoy@online.no

Overnatting:
Clarion Hotel
& Congress,
Brattørkaia 1,
7010 Trondheim . Tlf.: 73 92 55 00
E-post: cl.trondheim@choice.no
Enkeltrom /dobbeltrom kr 867 pr rom
Ved bestilling oppgi bestillingskode:
088162, bestilles innen 15. oktober for
å være garantert rom.

Innlevering av kaniner:
Fredag 30. oktober fra kl 18  til 21.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannkopper.
KUN påmeldte kaniner er tillatt i hallen

Åpningstider:
Lørdag 31. oktober fra kl 10  til 18.
Søndag 1. november fra kl 10  til 14
Premieutdeling: hopping kl 13
Premieutdeling: utstilling kl 14
Uttak av dyr ETTER premieutdeling

Kontaktpersoner:
Dommere / bærere: Snorre Jacobsen,
sn-j@online.no      Tlf.  906 43 876
Hopping: Kristin Berg,
rbkfrode_fan@yahoo.no   Tlf. 48114973
Kasserer: Kine Buøy
kinebuoy@online.no    Tlf. 482 86 951
Påmelding: Jonette S. Myrbostad
pameldingluunm2015@hotmail.com
Tlf.  403 89 423

LLUUUU & NNMM 22001155
NM/LANDSUTSTILLING RASEKANINER NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING
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Fluebekjempelse
Nu da jeg har kontakt til et stort dygtigt
kaninfolk som det norske, så har jeg lyst
til at spørre dere gjennom tidsskriftet om
der indenfor «fluebekjempelse» kan fin-
des gamle interessante «norske folkeråd»?
I Danmark har der gjennom årene vært
forsøkt med «flue-avskrekkende» midler,
som oppheng av forskjellige blomster-
arter og grener fra forskjellige tresorter.
Nyere midler har vært kjemikaliestrimler
som Vapona Strip og annet.
Kanskje finnes det i Norge spesielle råd?

Når jeg nu drar inn fluekontroll og flue-
bekjempelse, er det fordi det er en vete-
rinær side.
Normalt vil man helst ikke ha fluer i sitt
kaninhold og for mange er vel ikke det
beste tegn for hygienenivået!
Fluene kommer nu engang, hvor de kan
finne noe å leve av og her begynner det
interessante.

Er der muligens for meget for fluene å
lukrere på (til fluenes egen fordel) – så
kan der være mange årsaker, som f.eks.
om der er for mange uomsatte rester i
gjødningen. Dette kunne være forårsaket
av rikelig fôring med navnlig høyt pro-
tein, fra såvel tilskuddsfôret, samt særlig
kraftig grøntfôring (kløver og luzerne).
Mistanken får man hvis gjødningen er
meget mørk.
En annen mulighet er mangel på fiber-
stoffer, som er betingelsen for en sund
bevegelig tarmpassasje (mobilitet).

I den kritiske alder (uken etter og de føl-
gende uker fra fravenning) anbefaler jeg
at man jevnlig vender de små ungene
rundt og sjekker området omkring ende-

tarmsåpningen. Hvis der er begynt med
en «kakedannelse» av gjødningsrester kan
man være sikker på at der er noget galt.
En ytteligere komplikasjon kan være flue-
egg og larver i gjødningsmassen, hvilket
kan være fatalt for kaninen, idet larvene
langsomt kan spise seg inn i kaninen.
Endeligt er det fastslået at fluene (stikk-
fluer, såvel som spyfluer) opptrer som
transportører av sykdomme (vektorer),
herunder blant annet Myxomatose og
RHVD!

Der er således flere gode grunder for å
holde best mulig kontroll med fluene
hjemme i kaninstallen!

Med vennlig hilsen, Preben Toftemark

Hvis noen vil sende spørsmål direkte til
han, bruk da: toftemark@mail.tele.dk

«Veterinære aspekter»



21Tidsskrift for Kaninavl - 5-2015

«Kan det være innavls-problematik?»
En oppdretter sendte inn en fortvilt opp-
levelse: Når den tid var kommet, at kanin-
ungene skulle forlate reirkassen for å ta
seg en tur ut i buret å se etter «fast føde»
var det 2 av 6 som dro bakparten etter
seg, så ut som lammelse og greide ikke
å få bakbenene til å fungere. TK la fram
hendelsen – og fikk flg. tilbakemelding:
Svar fra Preben Toftemark
Hej! - norske kaninoppdrettere! Takk, og
fint der kommer inn spørsmål, og det har
ikke noe betydning om det kommer fra
erfarne oppdrettere - men ikke minst! - så
vil jeg gjerne give råd til dem nystartede.
– Over til emnet omkring tilsynelatende
unger som er lammet i bakparti og som
ikke går naturlig når dem kommer ut fra
redet. Dette er ganske spesielt for meg.

Har ikke mødt det i praksis i mange år.
Oppdretteren spør, eller antyder, årsak
kan muligens være innavl i besetningen?
I så fald skulle der være tale om en mis-
dannelse? Ufullstendigt utviklede ben?
Eier kan ved ev. gjentagelse, pare samme
kombinasjon, kunne palpere seg frem
til hvorvidt benene i det hele taget er
naturligt dannede.
Alternativt har jeg opplevet i besetninger
med høyt stressnivå - at hunnerne ofte i
panik stamper voldsomt og uheldigvis
også kan beskadige ungene!
Er man i søkning for symptomer på inn-
avl, så vil man ofte finne symptomer på
misdannelser, herunder navnlig tvekjøn-
net/spalte-penis - og/eller forandringer
med tilknytning til reproduksjonen.

Vennlig hilsen Preben

Spørsmål om årsak til lammelse av bakpart hos unger

Problemer med mage og avføring
I forbindelse med at vi i Rogaland KAL
har informasjonsstand under «Dyrenes
Dag» som Smådyrklinikken står for, snak-
ket vi med en veterinær om «plutselige
endringer» – kaninen spiser ikke og nor-
mal avføring stopper - og veterinæren sa:
– Er vel egentlig en akutt tykktarmsbeten-
nelse som spres nesten epidemisk (mulig
viruslignende). Dette skjer jo oftest fordi
kaninen er et overfølsomt dyr som ikke
er i stand til å styre fryktreaksjonen på en
bevisst måte ut fra den reelle faren i situa-
sjonen. Når kaninen blir skremt, utløses
et hormon i blodet som påvirke nerve-
systemet i tarmen, som gjør at fordøyel-
sen går saktere. Mage og tarm fysiologien
til kaninen er spesiell, tenker da på spi-
sing av blindtarmsavføringen (koprofagi).
Når fordøyelsen går saktere hindrer dette
koprofagi. – Det er veldig lite å gjøre med
dette,da det sprer seg så fort,men en kan

jo behandle med antibiotika og sulfa for
å hindre at det overføres til andre dyr.
Riktig fôring er jo viktig her, da det også
er en medvirkende årsak til dette.
Veterinæren sa en kan prøve å gi Zoolac
den dagen en f.eks. er på utstilling og et
par dager etter. – Dette er jo bare gode
melkesyrebakterier og er helt ufarlig for
kaninen, men hjelper til i startfase av
diaré. Zoolac får du kjøpt hos veterinær.
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25.-27. sept.: Jæren, Bjerkreim
annonse i TK nr 4

4. oktober:Tønsberg
annonse i TK nr 4

10. okt.: REG.-bedøm. i Tjodalyng
arr.: Larvik&Sandefjord+Grenland

24.-25. oktober: Dommerkonf.

30.okt.-1.nov.: LUU/NM Trondheim
Autronicahallen, Lade
annonse i dette TK

14.-15. nov.: Pet Show, Lillestrøm
Kaninhoppekonkurranser og utstilling
annonse i dette TK

20.-21. november: Haugaland
annonse i dette TK

21. november: Oslo&Akershus
annonse i dette TK

4.-6. desember: Askim, Adventsut.

2016:
8.-10. januar: Jæren&Sandnes

15.-17. januar: Bergen

16. januar: Oslo&Akershus (FU)

22.-24. januar: Sarpsborg

29.-31. januar: Rogaland  (FU)

5.-7. febr.: Svensk LU, Helsingborg

19.-21. februar: Dansk LU, Viborg

25.-28. februar: LU/NM, Rakkestad

Utstillinger - 2015/2016:

Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags-utstilling
lørdag 21. november 2015
Avholdes på Nes, Hvamsvegen

i Udnes forsamlingshus
Innmelding på lister til: Jorunn Egner,

e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
og må være i hende innen 14.11.15.
Konkurranseklasser: A voksne dyr og B ungdyr

Kaninhopping: Se omtale i NKHF’s FORUM
Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin,  betales ved innlevering lørdag
mellom kl 8 og 9.30. Bedømmelse starter kl 10. Premieutdeling umiddel-
bart etter endt bedømmelse. Dommere: Jan Erik Baller og Johnny Lyshaug

Kontakter: Trond Pettersen: 934 18 002. Jorunn Egner: 924 48 477

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING

Utstillinger og bestlling av dommere sendes snarest mulig til
e-post: thsaue@online.no    Faste avgifter for arrangør er, dataav-
gift kr 5,- og til dommergruppen kr 7,50 pr påmeldt dyr/katalognr.
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Utstilling + kaninhopping
13.-15. november
Norges Varemesse
Lillestrøm

Åpen i klassene A / B (premiering etter kl L)
+ M ungdyrsgruppe + D hu med kull

Påmelding innen mandag 2. november
til Rolf Ludvigsen, bruk e-mail: ro-lud@online.no

Påmeldingsavgift: Kr 70  pr katalog.nr
MÅ settes inn på kontonr.: 12071320128 senest 2. nov.
Innlevering, fredag 13. nov. kl 18-19: Messev. 8, 2004 Lillestrøm

Åpent: Lørdag 9-18. Søndag 9-17, premieutdeling 16.45.
Kaninhopping: se konkurranseinnbydelse på

www.kaninhopping.no  FORUM
Alle deltagere får gratis inngangsbillett

For mer info om messen, se: www.oslopetshow.no

Haugaland Kaninalslag innbyr til
Åpen endags-utstilling

Lid Grendehus, lørdag 21. nov.
i klassene  A / B (premiering kl L) + Klasse K

Innmelding innen 8. november til Odd Einar Svendsen
e-mail: oe-sven@online.no (helst excel)

Innmeldingsavgift kr 60 pr ktl.nr. bet. kontonr.: 3330 20 35380
Innsetting av kaniner fredag kl 18-21 eller lørdag kl 09-10. Husk vann-
skåler, vi fôrer med høy. Premieutdeling lørdag etter endt bedømmelse.

Kaninhopping: Se hoppeforum / kontakt Nina Fagerland
på mail: hokh14@hotmail.com

Tlf.-kontakt utstilling: Cathrine Jacobsen, tlf. 916 08 087
Odd Einar Svendsen, tlf. 918 89 585

Velkommen til Haugalandet!
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Nytt fra Indre Østland Kaninavlslag

I sommer tok Leif, Liv og Elina en
tur rundt for å besøke kaninkame-
rater privat. En helt ypperlig tur, for
å bli bedre kjent og prate kaniner,
men også annet som skjer mellom
himmel og hav, som vi gjorde på
trappa til Lars Ivar Haugo, Torpo.
Lars Ivar er kjent for Stor Sølv, men
i år var det flere fine Russer. Lars
Ivar hadde bygget seg helt ny inne-
stall, den var meget fin. – Så gikk
turen til Knut Harald Trinterud, Ål,
her var ikke mange Hvit Land igjen,
men helt borte blir han ikke, håper
vi. – Siste stopp var i kaninstallen
til Hallgeir Snuggerud i Vardal, By-
brua (ikke bilde). I stallen der var det
Rhinsk Schecke, Thyringer og Fransk

Vedder. Hallgeir er en av de med lengst
medlemskap i Indre Østland.
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På stand i Elverum:
Søndag 19. juli var Ivar, Elina og Silje på
«Dyras Dag» på Glomdalsmuseet.Kaninen
var årets dyr. Vi stilte med stand beståen-
de av mange rasekaniner og delte ut en

del info. Hoppegruppa viste kaninhop-
ping. Ekstra folksomt var det på Åmot-
tunet hvor alle ville se på kaninene. Flott
dag i Elverum,mye besøkende og spesielt
vellykket må en si det var.

Sommertreff hos Pål Eirik:
Oslo og Akershus inviterte til sommer-
møte lørdag 6. juni. Også noen fra andre
foreninger var invitert, som har vært be-
hjelpelig på Oslo-utstillinger (derfor var
Elina der).Treff var på Pål Eiriks nye gård
i Sør-Odal. Flott stor gård ved Glomma,
med spesielt stor låve/fjøs. Pål Eirik viste
oss rundt i huset og utehusene og fortal-
te intressante historier om huset og folk
som har bodd der.Over middagen var det
tid til kaninprat og hvordan årets avl har
gått.Alltid hyggelig stemning i Oslo.
– Bildet under er kommende kaninstall
«som er på gang» - blir god plass der!

SSiilljjee  TTeelllleeffsseenn  hhaaddddee
eett  ssttoorrtt  ppuubblliikkuumm



26 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2015

Stående f.v.:Tuva Hebnes, Lilly Sofie Eik Jonassen, Othelie Ness Knutsen,
Kjersti Sjøvoll, Beate Sørland Eltervåg, Gina Elisabeth Torbergsen,

Veslemøy Fjermestad Thunem,Trine Lofthus, Marita Indiane Lien Jensen.
Foran: Nina Fagerland, Monica Olsby Rogne

Da var Grindheimscupen 2015 over. Vi
var 12 deltagere fra 5 forskjellige klubber
rundt om i landet. Hele 24 klasser ble
arrangert, hvorav 8 var elitekonker. Cup-
vinner i år ble Veslemøy Thunem med

Regnbågens Angel Wings "Andy". Hauga-
land KHK gratulerer alle med pinner, sert,
opprykk - og ikke minst: Takk for 4 flotte
dager i Etne! – Ønsker alle en fin høst!
Mvh Trine Lofthus, Haugaland Kaninhoppeklubb

28. juni - 1. juli: Grindheimscupen 2015

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

Bestill/kjøp hos: Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post: ingrjoh2@online.no

350 sider
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Vi i Sørlandets Kaninavlslag har i sommer
hatt stand-aktiviteter og har vært med på
tre forskjellige arrangementer.
31. mai var vi med på «Hønedag» til Agder
Rasefjærfeforening. De disponerer eget
lokale ved Møvik, like utenfor Kristian-
sand, og vi fikk god plass til å vise fram
forskjellige raser og dele ut informasjon.
Her var mange besøkende og kyllinger
ble solgt som «varmt hvetebrød», og også
mange som viste interesse for kaninene.
18. juli hadde vi stand på utsiden av
”Buster’s Shop” hvor de hadde laget et
arrangement med konsert og masse til-
bud i dyrebutikken. Det var en vellykket
dag for alle parter.
7.-9. august tok vi turen til Evje og hadde
stand på ”Naturligvis”. Dette er en stor
landbruksmesse, med landbruksmaskin-
er, matboder, saueklipping, Mohairgeiter,
rasehøns, Islandshester, kalvemønstring,
storfebedømming, storfeauksjon osv., osv.
Messen hadde rekordbesøk i år med
rundt 12.000 besøkende. Mange var in-
teressert i kaniner, og vi delte ut en god
del info og mange tidsskrifter.

Selv om vi har stilt opp på 3 messer, kan
vi ikke se det har blitt nye medlemmer ut
av det - foreløpig. Men jeg tror det vik-
tigste er å vise vi finnes,slik at folk vet om
oss hvis dem skulle starte med kaniner.
I tillegg er det veldig sosialt og koselig.
Alle som er aktive i foreningen har bidratt
og stått på stand,tusen takk for innsatsen! 

Anbefaler alle foreninger å stille opp på
slike arrangementer!  mvh Henrik Erlandsen

Nytt fra Sørlandets Kaninavlslag

704. Perle Ekorn   0,1   3663 / 5U38   95 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

705. Perle Ekorn   0,1   3675 / R257   96 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

706. Perle Ekorn   1,0   4712 / E355   96 - 95,5 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

707. Perle Ekorn   0,1   4715 / C029   95 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

708. Perle Ekorn   1,0   4722 / C020   95,5 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

709. Perle Ekorn   1,0   4723 / E357   95,5 - 95,5 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

710. Perle Ekorn   1,0   4731 / C030   95,5 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

711. Perle Ekorn   0,1   4735 / C028   95,5 - 95 - 95    eier/oppdretter: Bjørn Egeland

Nye Champions

Championat på din kanin? send da inn til e-post: annebjng@online.no
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95 - Mobil 901 91 911
BELGISK KJEMPE - WIENER hvit (stor)

TAN - DVERGVEDDER

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad. Tlf. 37 04 83 42
Mobil 915 63 172    e-post: skjato@online.no
ANGORA hvit og farget  +  Angoraprodukter

SACHSENGOLD  -  DVERGHARE

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

WIENER hvit

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø

Tlf. 62 35 26 59  -  mobil 997 99 141
HVIT LAND - RHINSK SCHECKE

THYRINGER  -  TAN

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

Tlf. 970 66 450,  51 67 19 00
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, 7600 Levanger

Mobil 90 64 3876 / 40 60 79 88
BELGISK KJEMPE viltgrå -  DEILENAAR
TAN svart  -  ANGORA hvit r.ø. og farget

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

FRANSK VEDDER - HOLLENDER - TAN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik

Tlf. 70 01 14 01 - 917 72 340
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

LITEN SØLV - HERMELIN i flere varianter

Svein Ødegård
4360 Varhaug  -  Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net

BELGISK HARE - LØVEHODE viltgrå
DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com
STOR SØLV svart  -  RUSSER

Kongsdelene kaninoppdrett
Mary Nesfeldt. Tlf. 911 81 908
E-post: nesfeldt@online.no

http://www.kongsdelene-kaninoppdrett.net
Løvehode - Hermelin brun - Liten Rex

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: geir-1967@hotmail.com

«har kaninbur som kan avhentes»

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

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER - BEVEREN - ALASKA
FUCHS - DVERGVEDDER - HERMELIN

Øystein Osland, 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449    oysteinosland@hotmail.no

BELGISK KJEMPE viltgrå
NEW ZEALAND RED

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Svein Kamfjord
Grønlundv. 12, 1400 Ski. Tlf. 930 30 423

e-post: kamfjord1@gmail.com
www.kamfjordskaninbod.com

BLÅ WIENER - NEW ZEALAND RED

www.fogderudkaninoppdrett.com
Ingeborg Elise Moen. Tlf. 980 18 737
E-post: ingeborg_em92@msn.com
Fransk Vedder - Stor Sølv - Trønder

Rex - Liten Rex - Hollender  (fl. farger)

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

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.

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   100,00
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
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 og god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er
inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

Oppdretter-annonse: kroner 435 for et helt år
bestilles på e-post: redaktor@kanin-nkf.net
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 4. sept. 2015
Totalt: 604  (S: 358 - J: 80 - F: 166)

Askim og omegn Kaninavlsforening   44
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, Langsrudåsen 62, 1860 Trøgstad,
mobil 908 74 911, e-post: harry.w@tele2.no
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, Sundbyv. 281, 1820 Spydeberg
mobil 934 67 108, e-post: anne.charlotte@online.no
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.
Hjemmeside: www.askimkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    38
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Bård Jebsen, tlf. 950 35 262. e-post: b-jebsen@online.no
Kass.: Jeanne Jebsen, tlf. 950 35 263. e-post: jeanne@saniteten.no
Krokeidev. 110, 5244 Fana. Tlf. 950 35 263.
Grendatunv. 24B, 5250 Hjellestad. Tlf. 915 21 797
Sekr.: Lisbeth Henriksen, Vetletveitv. 32, 5614 Ålvik, tlf. 905 74 060
e-post: lissyhen69@gmail.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.no
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    28
Leder: Cato Smørgrav. Tlf. 986 59 635
e-post: catosmorgrav@outlook.com 
Nestleder:Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere: Leder: Thor Martin Skretteberg,
e-post: tmskretteberg@hotmail.com 
Hjemmesideadr: http://modumkh.weebly.com
Møter: 2. mandag i mnd. Loe gård i Hokksund kl. 18:30
(ikke møter i juli og august).

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    10
Leder: Anne Venger, Skansegårdseterv. 32, 224 Austmarka 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: unnihelenholm@gmail.com       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kanin-forening   8
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 958 81 559, e-post: hildedisi@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    14
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien,
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien.

Haugaland Kaninalslag    31
Leder: Odd Einar Svendsen, Nessa Indre, 5560 Nedstrand
Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, Hinderlivegen 11, 5550 Sveio
Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52773007, mobil: 95989824 e-post: tobben.froland@hotmail.no
Sekretær: Cathrine Jacobsen, Skiftestadvegen 191, 5550 Sveio
Mobil: 916 08 087
Hoppekontakt: Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Mobil: 928 81 013
Hjemmeside: http://www.haugakal.net   E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  29
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23. e-post: tor.giller@hotmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    91
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, 473 78 523
sveinerik.tonnesen@navico.com         Kontonr.: 3290.54.16382
Kaninhopping: Veslemøy Fjermestad Thunem, tlf. 930 54 067
e-post: veslemoy.thunem@gmail.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 20
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 19 32 68. Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98
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: Anne Lise Tvedt, tlf. 902 02 219, e-post: annlt@online.no
Nestleiar: Kåre Tvedt, 6455 Kortgarden
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
Styremedlem: Anne Karin Hustad, tlf. 473 97 795

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    37
Leder: Snorre Jacobsen. Tlf. 906 43 876. E-post: sn-j@online.no
Nestleder: Rolf Nilsen. Tlf. 412 84 090    dagrun-nilsen@hotmail.no
Kasserer: Per Kløvstad. Tlf. 412 35 553. E-post: kloevst@online.no
Sekr.: Camilla Rosvold. Tlf. 482 34 506. E-post: ar-rosvo@online.no
S.m: Per Egil Hagen.Tlf. 959 17 224. E-post: peregilhagen@mail.com
Hjemmeside: www.ntkaf.no
Kaninhopping: Mali Hønnås, e-post: mhonnas@hotmail.com

www.leksvikmosvik.com - Camilla Rosvold, tlf. 482 34 506

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      16
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.pettersen.pt@gmail.com
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477,
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146
Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag     19
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
e-post: magnor.olberg@lyse.net
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, 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, «Aktivitetshuset» Statoil Forus, kl 19.00
(ikke mai-juni-juli-august)
hjemmeside: www.kanin-rogaland.com
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Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

Sarpsborg Kaninavlsforening    52
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Sekr.: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Svein Petter Sponheim, e-post: svein.petter@sponheim.no
tlf. 913 63 735 konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    8
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: torolarsen@gmail.com

Sørlandets Kaninavlslag    25
Leder: Bente Torland. Tlf. 37 04 83 42. Mobil 915 63 172
e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Hilde Haukeli, e-post: hildehaukeli@hotmail.no
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75 / 911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    50
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Nestl.: Erling Killingberg,Vetle Visliesv. 2,Trondheim tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadmælen, 7089 Heimdal
tlf. 482 47 310 / 926 10 307  e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    50
Leder: Ann Kristin Hotvedt. Tlf 40627875
mail: annkristin1@hotmail.no
Nestl.: Heidi Jebsen. Tlf 91857973   mail: heidi.jebsen@hotmail.no
Sekr.: Marita Bjørk Kjørbek. Tlf  93238232  mail: maritabk@live.no 
Kasserer: Mona Sevlejordet. Tlf 95839136
mail: ingermonasevlejordet@gmail.com
Hoppeleder: Martine Persson. Tlf 48099192   mail: tbhg@live.no 
www.tonsberghoppegruppe.weebly.com 
Medlemsmøter avholdes i dommerbua på Jarlsberg Travbane,
1. tirsdag i hver mnd kl. 18.00

Til foreningskasserere: Vennligst
innmeld betalende medlemmer
snarest mulig til e-post:
sekreter@kanin-nkf.net
eller ta kontakt på tlf.: 51 67 19 00
ev. sms til mobil: 970 66 450

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder/kasserer: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet,
tlf. 69 80 97 79. e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora   3
Leder: Jonette S. Myrbostad, Blåbærv. 25, 7606 Levanger,
tlf. 403 89 423. e-post: jonettes@hotmail.com
Nestleder: D
Sekretær: S
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
St.m.: Camilla Rosvold. Tlf. 482 34 506. E-post: ar-rosvo@online.no
Kontingent, medlemmer innen NKF: kr 200   kontonr: 0530 0295691
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy,
e-post: oddm-ve@online.no
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Elina Jokinen, mobil 476 58 021
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Nestleder: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk, tlf. 958 19 073
Sekretær: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer:Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: torolarsen@gmail.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Styrem.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com

Jarluf Lomeland, tlf. 473 190 31. e-post: lomelandj@gmail.com
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Ann Kristin Hotvedt. Tlf: 406 27 875
e-post: annkristin1@hotmail.no
Nestleder: Thor Martin Skretteberg.Tlf: 959 36 762.
e-post: tmskretteberg@hotmail.com
Sekretær: Mona Sevlejordet. Tlf: 958 39 136.
e-post: ingermonasevlejordet@gmail.com
Kasserer: Aina Magnus
e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor. Tlf. mobil 416 76 550
e-post: torgeir@hallingtorv.no
Nestl.: Roy Wilhelmsen.Tlf. 45453229 e-post: rowhils@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. 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 200  settes inn på konto: 3250 26 57452
Hjemmeside: www.norsk-vedderklubb.com

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

Blad nr 6/2015: Oktober, ut ca uke 43
-  manusfrist er 6. oktober
Blad nr 7/2015: November, ut ca uke 48
-  manusfrist er 6. oktober

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Husk å meld adresse-endring til: sekreter@kanin-nkf.net
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Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Rolf Ludvigsen: Hei, jeg
fant denne på nettet, må
være verdens mest sakte-
gående plenklipper – og –
ikke minst så er den lyd-
løs! Tror ikke Viking setter
i gang med noe særlig
storproduksjon av denne,
men morsom var den jo!
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Organisert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

SSiikkkkeerrtt  iikkkkee
vveerrddeennss  rraasskkeessttee

Leif
Opsund
har fått
pusset opp
stallen i år,
nå var det
lyst å fint!


