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Forsidefoto: Askimgjengen har også denne august tatt sin
tradisjonelle «stall-vandrer-tur» og med besøk hos 3 oppdrettere.
Første stopp var hos Pål-Eirik Iversen, som har en nybygget stor
stall. På bildet forteller Pål-Eirik om Liten Sølv i viltgrå. Foto: Svein K.
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En sommer er over . . .
Når bladet ankommer din postkasse er vi
kommet ut i oktober. – Alt har sin sjarm,
er det noe som heter. Og selv om det til
tider bøtter ned med regn og blåser i alle
retninger,er uten tvil oktober vakker med
alle sine pene og flotte høstfarger.
Men, sommeren som er over da. Joda, og
den ble betraktelig bedre enn i fjor, for
å si det slik, for da var tørken et stort pro-
blem. I år ble den vel som bestilt, altså det
en kan kalle perfekt – eller?

Dette var jeg så vidt innom også i forrige
blad,men det alltid greit å ta med positive
hendelser én gang for mye . . .

Fortsatt sitter redaktøren «på vent» for å
motta opplevelser,hendelser og bilder fra
dere medlemmer . . .
Et medlemsblad fungerer slik: Innholdet
skal formes etter hva dere selv ønsker og
det innebærer «litt» bidrag fra dere lesere.
En stor takk til Svein Kamfjord og Anne
Nguyen for å dele opplevelsene Askim-
gjengen hadde på årets «stall-vandrer-tur».
– Å få inn «ett eller annet» fra leserne, er
noe redaktøren har masa om ørten gang-
er før. Et innblikk i de forskjellige kanin-
staller og kaninhold som er rundt forbi,
mener nå flere av våre medlemmer er in-
formativt og spennende lesing.Da kan en
plukke opp litt tips her og der, som en da
setter sammen og så kanskje prøve om
akkurat det kan fungere hos andre.
– Men, da må det altså skje noe . . .

NM / Landsutstilling for ungdyr
– Nå er det flere som venter i spenning
hvordan deltagelsen blir 1.-3. november.
For første gang skal et nytt distrikt og en
ny arrangør av en landsutstilling ta imot
kanin-entusiaster fra nord til sør. Selv om
forberedelsene er godt i gang for Hauga-
land - er det ikke tvil om dette går mot
noen spennende dager og uker i forkant.
Lykke til alle sammen

Ha en fin og flott høst!

Tidsskrift for Kaninavl - 6-2019
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Lørdag morgen 17. august var 9 medlem-
mer i Askimforeningen klar for avgang på
sin sedvanlige «stallvandrertur». I år reiste
vi til våre naboer litt lenger nord og selv
om været ikke var på vår side (det ble tur
i øse-pøsende regn), men likevel, veldig
hyggelig besøk hos 3 oppdrettere med
«ulike» eller forskjellige kaninstaller - og
utenom fikk vi stifte et bekjentskap med
flere spennende raser og varianter.

Vi «stakk ut kursen» – mot Sør-Odal . . .
Første besøk var hos Pål-Eirik Iversen.Vi
har vært hos Pål-Eirik før, da på Sørum.
Siden den gang har han kjøpt en stor gård
på 1600 mål. Ny kaninstall var nå ferdig
innredet (bilder vist i TK nr 4 i år, s 21).
Vi fikk servert en solid frokost, mens Pål-
Eirik fortalte en interessant gårdshistorie
der han selv også hadde jobbet for de tre
ugifte søstrene som bodde der. De ble
alle 95 og 97 år og hadde skrevet et sinn-
rikt testamente som det tok et år «å gjøre
opp». Siden 2011 hadde det blitt restau-
rert og pusset opp. – Ja, hele Melland-
gården var jo et fantastisk sted og alt lå

til rette for gode løsninger for kaninene.
Etter huene var parret opp i våres ble det
flytting til den nye gården. Bur var plas-
sert tre steder: I en gammel stall, som nå
var isolert og tilrettelagt med god lufting,
hvor det var satt opp i overkant av 50 bur.
I et tidligere grishus var «barneavdeling-
en» hvor det gikk 8 kull. På baksiden av
garasjen var en nybygget rad av bur som
ble en fin plass i tilknytning til den om-
fangsrike og frodige hagen (bilde under).
20 avlshuer hadde han brukt og satt nå
igjen med vel 80 unger. Rasene er Liten
Sølv i to varianter og Sachsengold.

Askimforeningen på oppdretterbesøk
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Pål-Eirik er vel den eneste i landet med
småsølver i viltgrå og viltgul? I stallen var
det den viltgrå variant som dominerte og
som Pål-Eirik tok fram som mest lovende
denne sesongen. Kanskje det blir viltgrå
det satses mest på framover også . . .
– Vi fikk i alle fall se noen fine typer.

Pent ja - og prosjekt kaninstall og bur-
bygging er vel i mål nå, skulle vi tro . . .
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Deretter gikk turen videre mot Vormsund
og til Dag Larsen.Han er nå pensjonist og
er stadig ute og pusler med dyra. Dag har
som en fast regel; at de siste 14 dagene
før utstillinger, tar han ut alle dyrene dag-
lig for å gjøre dem best mulig vant med
å vise seg fram. Dag har drevet med flere
raser opp gjennom årene. I stallen var det
nå klart flest av Liten Wiener blå. I tillegg
hadde Dag også noen Tan.
I mange av burene gikk det fortsatt to og
to ungdyr.Valget av hvilke dyr som skulle
få sitte igjen måtte snart skje.Ved vårt be-
søk hadde Dag rundt 80 dyr. Burene så
romslige og fine ut og telte 57 i tallet. I til-
legg hadde han en stor binge der det gikk
9 huer som var ferdige med sine kull og
var en ordning som fungerte helt fint.
Liten Wiener blå er en rase som tidligere
gjorde det meget godt på de store utstil-
lingene, men siste tiden har «ligget litt»
nede. Blodfornyelse er vel utfordringen
også der. Dag satser derfor nå på å fornye
blodlinjene med to ulike strategier – så

DDaagg
hhaaddddee

ooggssåå
fflleerree
ppeennee

TTaann
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skal bli spennende å se om dette lykkes.
Her var mange lovende små-tasser i bur-
ene.Vi ønsker Dag lykke til med Wiener-
varianten. Takk også til Dag og kona for

innendørs servering av kaffe og vafler,
det smakte når det regnet som verst.

Da var det «å pakke oss» inn i bilene og
plotte kartleseren
inn på Hurdal . . .
– Siste besøk ble
hos Roger Skjølås.
Roger er tidligere
dommer, som nå
igjen satser på å
fornye vervet.Han
har til stadighet
gått til topps med
sine Wiener i vari-
anter som viltgrå,
hvit og svart, samt
også Blå Wiener.
– Ikke bare det,
men blant de lov-
ende Roger trakk
frem, var det like
godt tre varianter
i ett kull i fargene

TTrriivveelliiggee  uunnggddyyrr
hhooss  DDaagg

EEnn  lliitteenn
««kkaanniinn--bbrriieeffiinngg»»
ii  ssttaalllleenn  ttiill  DDaagg
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viltgrå, blå og svart. – Roger har fått opp
en fin kombinasjon av bur, og viser med
dette: «Det finnes like mange løsning-
er som oppdrettere». Og! Stemningen
ble meget god i Askimgjengen når de fikk
se «burløsningen» på utsiden av stallen.
Der sto det en traktorhenger med en liten
flokk hvite wienere (bildet over). Roger
hadde vært løsningsorientert med tanke
på han i år hadde tatt frem 110 dyr! Litt
lenger inn i stallen møtte vi på 6 huer
som lå rolig i flokk på gulvet. Enda litt vi-
dere var det gjerdet inn et område med
bur. Flere dyr gikk løse rundt om ute og
forsto jeg rett, var de på beite etter tur.
Mye er også nytt hos Roger etter at han
for en tid tilbake mistet alle sine dyr i

brann. Nå har han fått «hentet inn» en del
av sine tidligere viltgrå linjer. De hvite er
opprinnelig fra Laaches stall. Blå Wiener
er etter norske, svenske og tyske linjer.
De svarte fremkommer i krysninger med
gråXblå. Felles for dem alle, er at Roger
vet å få fram gode dyr.

En skal ikke være rakettforsker for å for-
stå at alle de tre oppdretterne kommer til
å stille sterkt på utstillinger framover.
Selvsagt ønsker vi dem – og ikke minst;
alle dere øvrige kanin-entusiaster, hjerte-
lig velkommen med mange flotte dyr til
denne sesongens høydepunkt:
LU/NM-2020,Askimhallen, 20.-23. februar

Hilsen fra Svein for Askimgjengen
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Askimgjengen takker Pål-Eirik, Dag og Roger for hyggelig og trivelig besøk, og for
den mottakelse vi fikk av dere alle! Fotografer på stallvandringen: Anne N. og Svein K.

TTrriivveelliiggee
WWiieenneerree
hhooss
RRooggeerr
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Historiene om Zobel
I likhet med flere andre rasehistorier, er
det mer enn én også om Zobel. Flere be-
retter om hvordan rasen oppsto.Vi finner
fire historier om Zobel, og om hvordan
denne tegning og farge ble fremavlet.
Felles for dem er at det alltid var med del-
takelse av chinchilla, som også er tydelig
i lys av sin genetikk.
Etter litteraturen skal vi innom fire land
og følgende oppdrettere nevnes:
England: David W. Irving, fra Freshfield
i nærheten av Liverpool, hadde i løpet
av 1910 importert Chinchilla-kaniner fra
Frankrike. Avl med disse førte til Sables

med flotte dype brune fargetoner. Irving
selv ble visstnok ikke så imponert. Der-
med var det andre engelske oppdrettere
som tok initiativ til å fortsette med disse
vakre sepiafargede kaniner. Avlsresultat-
ene ble vist i 1923, som Siamese Sable.
British Sable Club ble stiftet i 1927, og
som rase tatt opp i standarden og aksep-
tert av The British Rabbit Council.
I historien beskrives tegningen som en
likhet med siamesisk katt. Fargen er mørk
sepiabrun på partier, som: Halen, ørene,
labbene, lår, bog og hode/snute, samt har
«sal på ryggen», mens på resten av krop-
pen toner jevnt over til lysere sepiafarge.

Zobel
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USA: Flere historier sier Otto Brock fra
San Gabriel i California, startet oppdrett
rundt ca 1920, med det mål å komme
frem til sin Sable Rabbit. Han krysset inn
sine Chinchilla-kaniner, samt andre raser,
og her nevnes Californian og Russer.
I 1924 oppnådde Otto Brock sitt ønskede
resultat og med det utseende slik som vi
kjenner Sable Rabbit i dag.
Spesialklubben – American Sable Rabbit
Association  –  grunnla Otto Brock i 1929.
Rasen ble tatt opp i standarden og aksep-
tert av forbundet – ARBA – i 1931, med
rasenavnet  American Sable Rabbit.
Frankrike: I en fransk artikkel fortelles
det om M. Fraineau, fra Cognac i Charen-
te. Fraineau hadde hvite angora og en
hunn ble paret med en vanlig chinchilla.
I kullet, som ble født i 1919, var det er en
unge som skilte seg ut med en pen mørk
blå farge. Han tok like etter en ny paring
og fikk en ny interessant unge. Nå hadde
Fraineau hunn og hann og paret så disse
to avkom,og det lyktes da for han å skape
rasen Zibeline. I avlen var det stor varia-

sjon av fargen, og avkommene spaltet ut
med veldig lyse og mørke toner, samt den
mellomfargede,som var målet. I noen kull
kom det iblant også russer og albino.
I Paris, i 1925, viste Fraineau fram sine
første dyr som Zibelines.

Tyskland: Gartnermester Emil Thomsen
i fra Hamburger-Stellingen, fikk for seg
«en litt rar idé» – han ville prøve å avle
fram kaniner med pels som skulle ligne
mest mulig på pelsen til en amerikansk
pungrotte som går under navnet Opos-
sum. Dens pels er halvlang og kruset.
Til dette avlsmålet, som han startet på i

Ut fra Zobel-
historikken
så kan det se
ut for det var
den brune,
eller jeg sier
det litt mer
spennende;
den sepia-
fargede som
ble fremavlet
av 3 oppdret-
tere, mens
den blå ser ut
for å ha vist
seg først i
Frankrike

Zobel blå  ungdyr  hann
oppdretter/foto: Bjørn E

Zibeline
fra Frankrike
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begynnelsen av 1920-årene, hadde Thom-
sen anskaffet seg flere raser, blant disse
var selvfølgelig Angora, for hvor skulle
han ellers få kruspelsen i fra? Ellers hadde
han også raser som Blå Wiener,Havana og
Thyringer.
Friedrich Joppich, som tidligere er nevnt
i raseserien, og som i Tyskland er beæret
med tittelen «Altmeister», hadde hørt om
Thomsens påbegynte eksperiment.
Joppich kom derfor jevnlig på besøk og
fulgte interessert med på hvordan Thom-
sens avlsarbeid skred fram. Etter råd fra
Joppich ble det satt inn Liten Chinchilla.
Men ikke uventet for Joppich,uteble pels-

krusningen. Likevel ble han en dag mot-
tatt av en begeistret Thomsen: Kom å se!
Skulle han nå ha hatt flaks med seg?
Nei, men Thomsen kunne vise fram noen
4 ukers unger med en bronseaktig pels-
farge. Ingen av dem hadde før sett noe
slik. Dette syntes Joppich var spennende.
Da ungepelsen var utskiftet, og kaninene
hadde vokst seg til, fikk han sammenkalt
kolleger fra dommerstanden. De fant teg-
ning og farge berettiget til anerkjennelse.
Genetikkprofessor Hans Nachtsheim la
rammen for rasens «genetiske status» og
genkode mørk brun: amam BB CC DD gg
(Nachtsheim ledet tysk forbund fra 1924

TToorr
GGiilllleerr--
hhoolltt--
mmooeenn

Zobel
er en
trivelig
kanin
med
godt
gemytt
og som
mødre
er de
aller
fleste
perfekte



til 1933). Den vakre brunfargen og teg-
ningen gjorde Marder-kaninchen (Mår-
kanin) til passende navn.Thomsen la der-
med «opossum-eventyret» langt vekk og
i stedet konsentrerte han seg med å øke
sin kaninbestand av disse mårfargede
kaniner, slik han kunne klare den forven-
tede etterspørselen etter sin nyhet.
Men,Thomsen fikk ikke solgt en eneste!
Kort tid etter anerkjennelsen døde han,
hvoretter Joppich overtok alle kaninene.

Han fikk etter hvert satt oppdrettere i
gang med den nye rase. Disse var av den
brune variant og de fleste var av mørk
fargetone. Marder ble utstilt for første
gang i Hamburg i 1924.
Navnet Zobel kommer fra en sibirsk mår
som har et meget fint og kostbart pels-
verk (derav navnet Marter i noen land).
Ut fra disse fortellinger kan det fastslås;
Zobel har flere opprinnelsesland og sann-
synligheten taler for samme mutasjon har
oppstått i de 4 nevnte land.
Senere er Zobel bragt fra land til land. I
1933 tok hollenderne den opp i sin stan-
dard, som var 3 år etter rasen kom med
i den nordiske og fargen ble da kalt sølv-
brun og navnet var Sobel. I 1938; endret
til Maar Sobel, i 1943 til Zobelkanin, og
i fra 1950 ble til Zobel.
Siameser: I 1934 kom den gule variant
og det var nevnte Joppich som stilte ut
sine siameserfargede kaniner, og han ga
dem navnet etter den tidligere kjente sia-
meserkatt. Etter noen års «søknadskamp»
kom den med som egen rase i flere lands
standarder. Etter 25 år som egen rase i

På ryggen skal Zobel ha en «sadel» og den på bildet her er meget bra

Tidsskrift for Kaninavl - 6-2019 13
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nordisk standard, ble Siameser slått sam-
men med Zobel og i vår standard er der-
med Zobel å finne i fem varianter:
Zobel brun, Zobel blå, Zobel siameser –
samt Zobel siameser brun og blå.

Zobel brun
Sepiafarge – «en fargerik historie»
Brunfargen benevnes Sepia . . . og hva
er så det? Her kan en få mange svar og
alle kan være riktige. Sepia = en blekk-
sprut, en brun farge, teknikken som bru-
kes i noen av Rembrandt sine tegninger
eller nostalgisk farge på gamle fotografier.
Alle disse svarene er riktige,enten direkte
eller indirekte. Fellesfaktor er den karak-
teristiske vakre «dype» brunfargen, fra
den opprinnelige Sepia, til videreførte
konsepter og et moderne pigment.
«Naturlig blekk» Den tiarmede blekk-
spruten, på latin; Sepia Officinalis, lever i
Atlanterhavet,Nordsjøen og Middelhavet.
For å verne seg mot fiender er Sepia ut-
styrt med en blekkpose som støter ut en
mørk sky av blekk, som et røykteppe i
krig. Disse blekkposer ble brukt til blekk
og transparent maling.
Når Sepia ble fanget, ble sekken fjernet,
festet til en snor og hengt opp til tørk i
sola. Lukten var langt fra behagelig og er
årsaken til navnet Sepia - ordet stammer
fra det greske sèpein som betyr «å råtne».
– En annen metode å utvinne fargestoffet
fra Sepia, var å presse blekket ut når de

levde og la det så til tørk. For videre pro-
duksjon av blekk eller maling,ble den tør-
kede væsken malt opp til pulver og der-
etter løst opp i vann ved hjelp av ammo-
niakk.For å forbedre bindeevnen ble gum
arabic eller skjellakk tilsatt. I begynnelsen
på 1900 ble det oppdaget en kunne ut-
vinne stoffet som faktisk var ansvarlig for
fargen ved hjelp av kaliumhydroksid og
saltsyre. Dette resulterte i en farge med

2009 – et flott år for Zobel brun til Tor
og Elina, som toppet flere utstillinger
og vinner LUU; 287,5p - tok også BiS

SSeeppiiaa  bblleekkkksspprruutt
hhaavveettss  ddeelliikkaatteessssee
ffoorr  ssjjøømmaatteellsskkeerree

BBiillddee  aavv
RReemmbbrraannddtt
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høyere fargeintensitet og uten forurens-
ning. Lysektheten ble ikke bedre og far-
gen falmet i kontakt med lys. I tykke lag
ser Sepia sort ut, men fortynnet eller som
flytende blekk har den en vakker rød-
brun undertone (det ble nesten som å be-
skrive brunfargen til Zobel).
Ta en god titt på bildet nederst her:
Sepiafargen er tatt inn i fotokunsten og
hvor en i detaljene ser den gradvis jevne
overgang fra lyse til mørke toner (slik
som en ser det på en god Zobel-tegning).

Zobel blå
Den blå farge forklares slik: På den mørke
blå variant, er de mørkeste partiene som
på Blå Wiener. I brun og blå fargevariant
defineres grunnfargene med at disse fore-
kommer i en mørk,mellom og lys variant.

Bruk av bilder i denne Zobelpresentasjon
er mange.Ett bilde sier mer enn tusen ord
er det noe som heter . . . og en videre be-
skrivelse og utdyping av farge og Zobels
tegning skal ikke være nødvendig.
I TK 8/2013, serien om – «Arvelighet
og sportsavl» – var det omtale av to
mutasjoner: – Anlegget for Chinchilla achi

og anlegget for Zobel am – det er vel da
ikke nødvendig å ta repetisjon omkring
Zobels arveanlegg. Bildet under viser noe
av det som fremkom; ikke alle Zobel-kom-
binasjoner avler rent. I et kull med Zobel
kan det altså komme «overraskelser».

TToo  ppeennee  oogg  ««vvååkknnee»»
ZZoobbeell--rreepprreesseennttaanntteerr



De fleste bilder blir tatt under
utstillinger inne i en hall og da
med bruk av blitz. Noen kanin-
raser med blank pels er ikke
en enkel fotografjobb. Zobel
og Alaska er godt eksempel på
den «reflexen» en da får i en
blank pels, og ikke da alltid at
fargen blir korrekt. Å ta bilder
ute er ofte bedre.
Men, men, lykke til, håper dere
sender inn noen bilder til TK 

OOggssåå  hheerr
eeii  ppeenn
ZZoobbeell  hhuu
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HEI – Kaninvenner! Haugaland KAL ønsker alle velkommen
til LUU/NM i Etne 1.-3. november. Nå nærmer det seg med storm-
skritt, og nå begynner vi å innse hva vi har gitt oss ut på. Noen
«småting» må vi informere om: Lørdag har vi behov for flere
bærere, vær snill å gi et pip til Heidi, SMS til 918 57 973
Venneaften blir litt annerledes: Vi lager til en Taco-kveld som
et samlingspunkt for alle «store som små» - og håper å se
mange der! Viser ellers til LUU/NM annonsen forrige TK. Gjør
oppmerksom på: Kun påmeldte kaniner kan tas inn i hallen.
– Vennlig hilsen Haugaland KAL, Heidi, tlf. 918 57 973

ÅRETS UTSTILLER 2019
To utstillinger er blitt holdt i høst, og er med
denne gang, som er Dyregod  i Batnfjord og
Bjerkreimsmarken i Vikeså. Heidi og Roger
har deltatt på begge og samlet 65 poeng, og
leder nå konkurransen, 42 poeng foran nr 2.
De ser nok frem til neste utstilling, som er

LUU/NM på hjemmebane, så satser vi på
de får konkurranse fra mange der!

Ønsker alle lykke til med høstens høyde-
punkt – Landsutstilling i Etne.

mvh for Sportsutvalget v/Kristin

1 Heidi Jebsen&Roger Nesvik 100

2 Roger Skjølås 58

3 Bjørn Egeland 50

4 Kari Jørgenrud Dahl 47

5 Erik Birger Nilsen 38

6 Kristin Berg 35

7 Johan Viker 33

8 Anne Lise&Kåre Tvedt 32

9 Magnor Ølberg 24

10 Hilde Krogedal 23 

11 Marianne Sveen Silkebækken 18

12 Jan Erik Baller 18

13 Oddvar Stangeland 16

14 Ingrid Harmens 12

15 Arild Gundersen 12

16 Arild Netland 11

17 Stian André Moldskred 9

18 Tor Gillerholtmoen 7

19 Elin Stangeland 6

20 Iren Storli 3

21 Anne Karin Hustad 3

22 Svein Clausen 2

23 Emilie Camilla Eckbo 2

24 Bjarne Øygard 1

HHaarr  ddeerree  bbeehhoovv  ffoorr  mmaatteerriieellll  ppåå  ssttaannddss??

KKoonnttaakktt  ee--ppoosstt:: bbjjoorrnn..eeggeellaanndd@@llyyssee..nneett
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   55,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . . . kr   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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«Vi er godt i rute»
Arrangørforeningene Askim og Sarpsborg
har planleggingen under kontroll . . .
Åpningstider for publikum:
Fredag kl 11–18 (se mer info under her)
Lørdag kl 10–16 og søndag kl 10–13.
– Vi ønsker å informere om diverse tider
på fredag: Dommere og hjelpere møter
opp mellom kl 9 – 9.30. Frokost til dom-
mere og bærere fra kl 9. LU-gensere vil
bli tildelt alle hjelpere ved ankomst.
Bedømming starter kl 10 og Askimhallen
åpner for publikum – og utstillere; kl 11.

«Vi ønsker hjelp – særlig fredag»
Bærere for dommerne trenger vi selvsagt.
Vi skal drifte egen kantine, fint om noen
har interesse å være med i kantinen et par
timer? – Fin, stor kantine med sitteplasser
og det er også tribuneplasser i hallen.
Ellers trenger vi hjelp til mye; f.eks. til
opp- og nedrigging. Oppriggingen starter
onsdag kveld, og fortsetter, slik vi er klar
for mottak av kaniner torsdag kveld. Ned-
rigging blir like etter premieseremoni og

avslutning (vi setter stor pris på dere som
kan hjelpe til litt, før dere setter kursen
hjem). Fint å få «bærelista» klar, meld ifra!
NB: Vi vil kun tillate uttak av solgte dyr
i åpningstidene, og kvittering for kjøpt
dyr må vises i døren.

NM/LU-annonsen kommer i neste TK
Flg info nå: Hotellet blir det nye Scandic
Brennemoen, som ligger ved E18 mellom
Askim og Mysen, 10 minutters kjøring fra
hallen.Forbundsting og fest også Scandic.
For dere som ønsker litt annen avkobling
er det verdt å merke seg at Østfoldbadet
ligger i Askim sentrum.
Send melding til: kamfjord1@gmail.com
eller mobil:
930 30 423
om du kan
hjelpe til.
Vennlig hilsen
Svein Kamfjord
leder utstillings-
komiteen for
NM/LU 2020

NM●LU2020 ● 20.-23. februar

19
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Jærens utstilling under Bjerkreimsmarken
Historiske Bjerkreimsmarken hadde i år
været på sin side og da ble det mer publi-
kum. Selv om det kun ble stilt 45 kaniner
var de en publikumsmagnet.Tusenvis av
spørsmål skulle besvares under bedøm-
melsen, så det tok sin tid å gå igjennom
de 45 for Bjørn Egeland og med Sindre
Bergsagel som elev. En Angora til Hilde
Krogedal fikk 96p og ble BiS. 3 dyr fikk
95,5p og BiM gikk til Hermelin hann vilt-
grå til Jebsen&Nesvik. 12 dyr fikk 95p.

BIR: Tysk Kjempeschecke: Jorunn Søyland 94.
Angora: Hilde Krogedal 96. Rex: William Lunder-
vold 94,5. Belgisk Hare: Arild Gundersen 95,5.
LitenTyskVedder: Oddvar Stangeland 95. Dverg-

vedder: Elin Stangeland 95. Hermelin: Heidi Jeb-
sen&RogerNesvik 95,5. Dverghare: Sina Øde-
gård 93,5.
Resultater klasse L:
1 Heidi Jebsen&RogerNesvik,  Hermelin grå 381
2 Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit  286
3 Arild Gundersen,  Jæren,  Belgisk Hare  285,5
4 Elin Stangeland, Jæren, Dvergvedder grå  379
5 Oddvar Stangeland, Lit.Tysk Vedder grå 283,5
6 Mathias Lundervold, Jæren, Rex dalmatin 377
7 Heidi Jebsen&R. Nesvik,  Hermelin otter sv  95
8 Oddvar Stangeland, Li.TyskVedder kapp 281,5
9 Jorunn Søyland, Tysk Kjempeschecke blå 280
Resultatliste Klasse C Enkeltdyr Juniorer:
1 William Lundervold, Jæren, Rex castor  94,5
2 Mathias Lundervold, Rex dalmatiner      94,5
3 Kaia Lundervold, Jæren, Rex dalmatiner  94
4 Sina Ødegård, Jæren, Dverghare viltgrå  93,5

De store raser
var populære.
Denne må jeg
bare få klappe

ffoottoo:: BBjjøørrnn  EE..
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Dyregod-dagane 2019 i Batnfjorden
Én av de største landbruksmesser, Dyre-
god-dagane, må det igjen sies: «Braksuk-
sess av dimensjonar» - med over 20.000
besøkande.Av kaniner ble det utstilt 107
i kl A+B, 6 ungdyrsgrupper og ei hu med
kull. Dommere var Tor Gillerholtmoen og
Per Egil Hagen, som tildelte 4 i 95,5p og
22 fikk 95p. BiS gikk til Hermelin chin-
chilla til Jebsen&Nesvik og BiM til New
Zealand Red til Stian André Moldskred.

BIR: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 94. Fransk
Vedder: Silje Husby 91,5. Stor Chinchilla: Ingjerd
Lien 93. N.Zeal.Red: Stian Andre Moldskred
95,5. Hvit Land: Jan Magne Lien 93,5. Belgisk
Hare: Tor Gillerholtmoen 95. Sallander: Anne
Lise&Kåre Tvedt 94. Alaska: Ingrid Harmens 94.
LitenChinchilla: Bjarne Øygard 94. Liten Havana:
Jan Magne Lien 94. Liten Sølv: Bjarne Øygard
95. Tan: Jan Magne Lien 95. Liten Wiener: Tor
Gillerholtmoen 95. Zobel: Tor Gillerholtmoen 95.
Løvehode: Tor Gillerholtmoen 94. Hermelin: Heidi
Jebsen&Nesvik 95,5. Dverghare: Gillerholtmoen 95.

Resultater klasse G:
1 HeidiJebsen&RogerNesvik, Haugal. 379,5
2 Anne Karin Hustad, Trønd. 377,5
3 Kristin Harmens Berg,  Trøndelagen 376
4 Ingrid Harmens,  Trøndelagen 375

Resultater klasse M, ungdyrsgrupper:
1 Kristin H. Berg, Trønd. Hermelin otter 94,5
2 Ingjerd Lien,  Trønd.,  Stor Chinchilla   94
2 Ingrid Harmens,  Trønd.,  Alaska 94
4 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin zob.blå 93,5

Resultater klasse A:
1 HeidiJebsen&RogerNesvik, Hermelin 285,5
2 Anne Lise&Kåre Tvedt,   Hermelin hvit  284,5
3 Tor Gillerholtmoen, I.Østl. Belgisk Hare 283,5
4 Anne Karin Hustad,  Trønd.,  Lit.Sølv sv 283,5
5 Tor Gillerholtmoen, I.Øst. Liten Wiener blå   95
6 Jan Magne Lien, Trønd.,  Tan svart   95
7 Tor Gillerholtmoen, Dverghare otter blå   95
8 Bjarne Øygard, Møre, Liten Sølv svart  95
9 Kristin H. Berg, Trønd. Hermelin viltgrå 94,5

10 Hege Ertvåg, Møre, Dverghare blå 94,5 

Resultater klasse B:
1 HeidiJebsen&R.Nesvik, Hermelin chin 285,5
2 HeidiJebsen&R.Nesvik, Hermelin otter 285,5
3 Stian Andre Moldskred, N.Zeal. Red   285,5
4 Anne Lise&Kåre Tvedt,   Hermelin hvit  282
5 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin zob.blå 282
6 Anne Karin Hustad,  Trønd.,  Hermelin grå 95
7 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 281,5
8 Anne Lise&Kåre Tvedt,  Hermelin svart  281
9 Bjarne Øygard, Møre, Liten Sølv svart  280,5

10 Kristin Berg, Trønd. Hermelin viltgrå 94,5

Resultater klasse D, hu med kull:
1 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin zob.blå 95,5

Resultater klasse E:
1 HeidiJebsen&RogerNesvik, Hermelin grå 473,5

Heidi
med
BIS’n

Cowgirls
på Møre
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831: Perle Ekorn  1,0    812 /  37U9    95,5 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: Bjørn Egeland
832: Perle Ekorn  1,0    813 /  R723    96  -  96 -  95,5   eier/oppdr.: Bjørn Egeland
833: Perle Ekorn  1,0    821  / 38U0    96  -  95  -  95     eier/oppdr.: Bjørn Egeland
834: Perle Ekorn  1,0    832  / 38U1    95,5 -  95  -  95   eier/oppdr.: Bjørn Egeland

Nye Champions

Championat på din kanin - send da E-post til: annebjng@online.no
Regler for tildeling av Championat ligger på: www.kanin-nkf.net

Nordisk Kaninstandard
● Tillegg ● Nytt

● Endringer
Gjelder fra 01. oktober 2019

Tysk Kjempeschecke:
Antall sideflekker økes, og det skal nå stå: –  fra tre til åtte flekker per side.
To nye fargevarianter tas inn, i fargekombinasjonene: Svart/rødgul og blå/rødgul
(beskrivelse som på Rhinsk Schecke).

Mecklenburger Schecke:
Er nå godkjent i flg tegningsfarger: Svart, blå, reverød, madagaskar, viltgrå og jerngrå.

Løvehode Dvergvedder og Løvehode:
Begge rasene har fått ny beskrivelse av Manken.

Liten Satin:
Rasens vektskala er «justert litt opp»  –  f.eks. idealvekt voksen er nå: 1,71 - 2,30  = 5 p.

Dvergschecke:
Under, Rasepreg og Presentasjon: Siste linje skal strykes.
Under, Ører: Siste linje – med oppgitt mål på ørelengde – skal strykes.
Under, Hode: siste setning skal strykes.
Rasens vektskala er «justert litt opp»  –  f.eks. idealvekt voksen er nå: 1,41 - 2,00  = 5 p.

Gå inn på: www.kanin-nkf.net –  der ligger et komplett dokument fra Standard-
komitéen med Manke-beskrivelsen og med oppsett av de to nye vektskalaer.
Samt også:
Gå inn  –  under menyen «NEDLASTINGER»  –  der ligger rasearkene/beskrivelser for:
Rhøn, Cashmere Vedder, Gepard Rex, Løvehode, Liten Rex og Liten Satin.
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Indre Østland har gleden av å innby til

Utstilling søndag 15.desember
Jønsberg Vid. skole, Stange
ÅPEN i kl A og B premiering: kl L

Innmelding på lister innen torsdag 5. desember
helst excel til e-post: klepaker@hotmail.com   ev pr post:

Geir Klepaker, Stathellegata 6D, 3732 Skien
Innmeldingsavgift: Kr 70  pr kanin

betales ved innsetting av dyr 15.12.19: fra kl 8.30 til 10.00.
Oppsett av bur til alle kaniner. Bedømmelse starter kl 10.

Premieutdeling umiddelbart etter endt bedømmelse.
Kontakter: Geir Klepaker, tlf: 922 46 793

Ivar Østli, mail: i.oestli@online.no  eller tlf: 911 82 745
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Jønsberg

inviterer til «hopp» og

UTSTILLING
som er åpen for alle

Forus Trav: 13.- 15. desember
i klassene: A og B med premiering etter klasse L
Innmelding må være sendt innen 01.12.19 til:
bjorn.egeland@lyse.net ev. tlf. 970 66 450 for innmelding,
eller andre avtaler om innlevering. Alle juniorer får premie.

Innmeldingsavgift: kr 70 til konto 3204 07 02406
Innsett fredag 13. des. kl 17 – 19. Premieutdeling søndag kl 15

Kaninhopping, påmelding: rkhopping@hotmail.com
GRATIS INNGANG for publikum – så ta med venner og kjente

Ønsker alle kaninvenner velkommen
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««LLiitttt mmaattpprraatt»»

GGrriillll  ppåå  ffrraannsskk  
I Frankrike er det grillsesong med stor G . . .
– ja i Syd Frankrike over flere måneder.
Har en vært på besøk, eller leid et sted, hus
eller hytte, litt utenfor tettbebyggelsen, opp-
lever en den franske hage som et duftende
hagekjøkken og med stadig røk fra grillen.
Dem griller det meste, men det er typer mat
som egner seg bedre på grillen enn i steke-
ovnen. Kaninkjøtt vet det franske kjøkken
godt hvordan skal benyttes og dem disker
opp flere retter – selvsagt også på grillen.
Kaninkjøtt er lett tilgjengelig i kjøttdisken og
en daglig ferskvare. Viktig er planlegging, da
kjøttet «tørker lett ut», og når man griller blir
overflaten raskt stekt og holder saften inne i
kjøttet. Derfor må en lage til en marinade og
«gni» den inn i kjøttet. Her er det uten disku-
sjon sennep som skal til, slike tradisjoner
tuller man ikke med . . . enkelt er det også.
Du trenger: Kaninkjøtt (eks. ett lår per pers)
Sennep (Dijon). Timian. Olivenolje. Pepper
og salt. Bruker en kaninens rygg, så del opp
i passende porsjoner, skjær noen snitt i de
tykkeste delene. Smør kjøttet tjukt inn med
sennep og timian, bruk hendene og gni inn.
Legg så kjøttet i en form og la det ligge å
godgjøre seg i kjøleskapet 3-4 dager.

Den dag en skal starte selve grillingen - tas

kjøttet ut i god tid, slik det er blitt temperert
når det legges på grillen.
Det viktigste ved grilling; er å være tilstede!
Snu kjøttet ofte. Under veis pensles godt
med en blanding av sennep og olivenolje, og
drys på grov pepper. Flammer det opp, så
flytt rundt (må ikke ligge midt i flammene).
Snu å pensle godt - flere ganger er viktig.
En «trad» fransk saus som heter saupiquet
cru anbefales – og som lages av leveren.
Ingredienser: Lever, 1 dl olje, 3 ts eddik,
2 ts sterk sennep, 1 løk, 6 hvitløkbåter, salt
og pepper (eventuelt  kraft fra steking).
Kjør lever i kjøkkenmaskin, tilsett olje, eddik
og kraft, smak til med salt pepper. Brukes
ofte i rå versjon, ev litt på stekepanna.
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Jæren og Sandnes KAL inviterer alle NKFs medlemmer

til Fylkesutstillingen 2020
24. - 26. januar i Varhaughallen
åpen i klassene: A / B (premiering etter L)  + K og E
Innmeldingsavgift: kr 70 pr ktl.nr. + kr 10 kl E

MÅ innbetales innen 17. januar til konto 3290 54 16382
Innmelding til e-post: sveinodegard@lyse.net   eller til:

Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug
Innmelding: Antall dyr innen søndag 12. jan.
NB: Fullstendig liste senest 22. jan. kl 20.00

Innlevering kaniner: Fredag 24. jan.: kl 18 - 20
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Premieutdeling søndag kl 15.00 (medlemmer i JOSK kon-
kurrerer om egne v.pokaler, samt FU-pokaler for Rogaland)
For mer info eller hjelp: Svein Ø., tlf. 959 30 906

ØSTFOLDMESTER’n
Åpen utstilling
29.og30. november
Stopp Tune kjøpesenter
i klassene: A og B (premiering etter klasse L)
+ kl C for juniorer. Innmeldingsfrist innen 16.11.19
til: Kaare Midtun, tlf. 907 54 648, e-post: kamt@cowi.no

eller pr post til: Saltnesveien 303, 1642 Saltnes
Innmeldingsavgift: Kr 70 pr kanin – som betales ved
innlevering fredag 29. nov.: kl 18-20 (ev lørdag kl 9 -10)
Premieutdeling lørdag, like etter BiS og BiM er ferdig

Tittelen Østfoldmester’n blir fra en av Østfoldforeningene.
For ev. mer info, kontakt: B. P. Åsheim, tlf. 916 27 825

Velkommen til utstilling i Sarpsborg
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6. oktober: Reg.bed. In.Østl. Stavsjø

12. oktober: Reg.bed. i Askim

13. oktober: Reg.bed. i Sarpsborg

19. oktober: Reg.bed. Larvik&Sand.

26.-27. oktober: Dommerkonferanse

1.-3. nov.: LUU/NM Haugaland, Etne
Annonse i TK nr 5

22.-24. nov.:Trøndelagen, Hovedutst.
Annonse i TK nr 5

23. nov.: Oslo&Akershus, Haga
Annonse i dette TK

29.-30. nov.: Sarpsborg,Tune
Annonse i dette TK

13.-15. des.: Rogaland, Forus
Annonse i dette TK

15. des.: Indre Østland, Jønsberg
Annonse i dette TK

2020:

11. januar: Oslo&Akershus, Haga

17.-19. januar: Nord-Trønd, Frosta

17.-18. januar: Bergen, Fjell skule

17.-19. januar: Larvik&Sand./Grenl.

24.-26. jan.: Jæren, FU på Varhaug
Annonse i dette TK

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:

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   125,00
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
NKFs kulepenn Crown Juwel pen, god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00

Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 90 19 19 11 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

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

ANGORA farga

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

Godt utvalg i flere typer fuglearter
og rasefjærfe

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

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

svart og viltgrå

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

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

DVERGVEDDER viltgrå + kappetegnet

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

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

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

ALASKA - SACHSENGOLD

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

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

Øystein Osland 6976 Sande 
Tlf. 416 86 449

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

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

ANGORA hvit r.ø. og farget

Bjørn Petter Åsheim
Vollheim, 1730 Ise

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

TAN

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

Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags-utstilling
lørdag 23. november 2019
arrangeres i Haga Samfunnshus

Hagaplassen, 1929 Auli
Innmelding: KUN antall dyr innen 16. 11.19, fullstendig
liste innen 20. nov. til: jorunn_trampe@hotmail.com

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

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin  betales ved innlevering
lørdag mellom kl 8 og 9.30. Bedømmelse starter kl 10.

Premieutdeling umiddelbart etter endt bedømmelse.
Dommere: Jan Erik Baller og Svein Lundgren

Kontakter: Arild Rønning 980 09 949. Jorunn Egner 924 48 477

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING

OSLO OG AKERSHUS
KANINAVLSFORENING

Tidsskriftet søker etter bilder og sommerens opplevelser hos
kaninene. Har du noe å bidra med – så tas det i mot med takk!
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 01. okt. 2019
Totalt 488 (324 - 51 - 113)

Askim og omegn Kaninavlsforening  30
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 44
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  9
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    55
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 7/2019: november, ut ca uke 47
-  manusfrist er 20. oktober
Blad nr 8/2019: desember, ut ca uke 52
-  manusfrist er 20. november

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   64
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Hanne Kristin Foss, tlf. 934 12 349
e-post: hannekfoss@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

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

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

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

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

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

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Frida Tove Meland, tlf: 90585209,
e-post: fritom@online.no 
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 92610307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.- betales til kontonummer: 9365 26 36762
(merk med navn og adresse)
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Askim-gjengen har vært på stall-
besøk. – Pål-Eiriks nye anlegg

var et imponerende skue

Organisert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund


