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Forsidefoto:

TK presenterer dere både fra den «yngre og eldre garde». Øverst
har vi en ordentlig kaninveteran, Jan Erik P. Baller (TK har bilder
fra stallen på Varteig). –  Så en Hermelin-hann ungdyr til Kristin
Berg, fikk 95,5p og BiS på Dyregod-dagane, Møre   Fotos: Tove B. og Kristin B.
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● Da var høsten her
Høstens vakre fargespill er i gang, og nå
kjennes det også på temperaturen. Noen
av kaninungene som ble født i vår har
vært ute og «luftet seg». Det har vært av-
holdt 3 utstillinger og den med flest dyr
var i Batnfjordsøra 4.-6. september under
«Dyregod-dagane» i Gjemnes kommune.
Dette er en stor folkefest med opplevel-
ser og aktiviteter for hele familien - og -
ikke minst; nordvestlandets største land-
bruksmesse. – Fylkesmannen i Møre og
Romsdal karakteriserte Dyregod-dagene
som « . . . den mest profesjonelle og slag-
kraftige messa for landbruk og bygde-
næringer i Midt-Norge». Et innslag som
Dyregod-dagane har, er «skoledagen», og
her inviteres alle 10.-klassinger i fylket til
et pedagogisk godt anrettet fagprogram
om landbruk og bygdenæring. Dette er et
opplegg som har blitt lagt merke til både
lokalt og regionalt. Dyregod-dagane blir
profesjonelt publisert og markedsført, og
utgir ei stor og flott messeavis som blir
trykket i et opplag på 46.000 (utgis i god
tid før messehelga). – Møre og Romsdal
Kaninalslag har i flere år vært represen-
tert med kaninutstilling og kaninhopping
under de 3 messedagene. Bilde i messe-
avisa viser det er et populært innslag ved
at barnefamilier og andre besøker kanin-
lokalet for å se på rasekaniner og barna
får holde og klappe på kaniner.

Så kan en spørre seg - hvorfor har vi da
vanskeligheter med å «hanke inn» kanin-

interesserte og å få dem med som med-
lemmer? Vel, det er ikke første gang, og
helt sikkert ikke siste, vi «klør oss i hue»
og spør oss selv hvordan vi skal klare å få
inn nye medlemmer - og beholde dem.

MEN, så over til det positive:
Jæren og Sandnes har passert 100 med-
lemmer og er desidert den største fore-
ning innen NKF - og en stor gratulasjon
går til styret og medlemmer som står på!
Her har dem bevisst hatt som mål å treffe
dyreinteresserte der dem er. Her kan nev-
nes Varhaugmessa - og ikke minst Bjerk-
reimsmarken. Dette er også en stor folke-
fest - og ikke minst «dyrefest» - med besøk
av ca 13.000 mennesker og 20.154 sauer.
Kaniner som var utstillingsklar var ikke
den store «højdaren», men hva betyr det
akkurat her, når kaninavdelingen greide
å dra publikum, og ikke minst, hanke inn
medlemmer.
MEN, så over til noe negativt:
Dessverre må vi nok en gang gå inn på
dette med mobbing, «hakking» på hveran-
dre – eller rett å slett dårlige holdninger
overfor personer i samme organisasjon.
Problemet ble satt fokus på her i bladet
i fjor,TK nr 5, side 26. Om det har blitt en
bedring? Vi håpet på det, men dessverre
er det noen som ikke oppfører seg slik
som ønskelig. Nå må vi alle ta oss sam-
men, vi er jo i den samme organisasjon!
Da må vi hjelpe hverandre og slutte med
å motarbeide og å gjøre annet dumt, det
er ikke særlig bra – Kjære kaninvenner
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Norges Kaninavlsforbund ble stiftet i
Kristiania i 1897, og når NKF feiret sine
100 år, ble det født en liten pjokk oppe
i Trysils store skoger, på Kilde gård, som
ligger med utsikt rett mot Trysilfjellet.
Gutten fikk navnet Kristian.
Han viste seg tidlig å være en dyrekjær
gutt, og bare 4 år gammel fikk han sine
første 3 kaniner. Hvilken rase, var vel litt
ubestemmelig, men de ble ganske store
etter hvert. De fleste andre på Kristians
alder gikk lei kaniner etter noen uker,
men det skulle ikke gjelde i dette tilfellet.

– Utrolig stas å drive med kaniner, sier
Kristian – og jeg hadde kaninene med
meg nesten over alt. De stakk stadig av,
så da ble det «kaninjakt» . . .
Etter et par år døde kaninene og sorgen
ble stor. Interessen for kaniner var vakt,
så da ble det å få tak i nye kaniner igjen,
for kaniner var kommet for å bli, selv om
alle trodde det skulle gå over. For en liten
gutt som var mer opptatt av dyr enn fot-
ball, traktorer og biler, så ble kaninene
også noen gode venner.
– Etter hvert fikk jeg også hannkanin,

Vi skal bli
bedre kjent
med
Kristian
Kilde
Øvergård
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forteller Kristian – jeg hadde funnet ut
det hadde vært gøy med kaninunger – så
da startet det «store». Jeg var vel 7 år, når
jeg tenker meg om, da dette første kullet
skulle komme til verden. Men, hmmm?
Mye hadde jo skjedd på 3 år . . .
Min lille hannkanin ble satt sammen med
min svarte hunn. Men flere måneder gikk
før det kom kaninunger til verden, for jeg
skjønte jo ikke at en kanin måtte være
kjønnsmoden først . . .
Mye kunnskap har kommet til etter den
tid, og interessen har bare vokst sammen
med kunnskapen. Etter hvert som kunn-
skapen begynte å falle på plass, var både
kaninhold og interessen for raser vakt for
alvor. Flere bur ble bygget og rasekaniner
ble innkjøpt.
I starten var det Angora som var det store
og i 2008 startet jeg et samarbeid med
Dorthe Pentzen, som har vært en trofast
og tålmodig samarbeidspartner helt fra
første stund med Angora.Vi skulle på vår

første tur for å besøke en oppdretter her
i Trysil. Jeg kom fornøyd hjem med en
hvit Angora. Litt senere samme år dro vi
til daværende avlsstasjon for Angora, hvor
jeg kjøpte en hann. Avlen skulle herved
være i gang og det kom etterhvert riktig
så mange flotte unger, forteller Kristian.
I starten var dem av «litt ymse» kvalitet,
men Kristian jobbet godt med dem, lærte
seg mer om både pels og klipping,og han
ble TV-kjendis på Norge Rundt. Angora-
kaninene ble senere flyttet til Dorthe, og
de blir nok værende der.

● Rhinsk Schecke ble «min» rase
I 2009 var jeg på Nes, midtsommerutstil-
lingen, og falt for Rhinsk Schecke, med
sin flotte tegning og farge. Jeg tok med
meg to hjem fra Leif Opsund.Dette skulle
etter hvert bli hovedrasen, selv om det
var både Russer, Engelsk Schecke, Fransk
Vedder, Dvergvedder, sølvkaniner og litt
annet innom i perioder. Første utstilling

Kaninstallen er på 6,5 x 5 m,
og det er satt opp 42 burrom,

som er i str. 90 x 90 cm,
burbyggingen startet i juli 2012

KKrriissttiiaannss  fflloottttee  kkaanniinnssttaallll
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jeg stilte Rhinsk Schecke var i juni 2010
på Nes.Men på LUU-2011 i Letohallen var
jeg klar med mine første egenavlede, og
jeg fikk en Rhinsk Schecke-hann i 95p og
to andre i 94,5p. Senere har det også blitt
noen dyr av rasen Isabella, som sammen
med Rhinsk Schecke og Blå Wiener fyller
opp mine burrekker nå.

● Bur, kaninstall og oppstalling
I 2012 skjedde det en revolusjon i kanin-
holdet. En kaninstall med 42 burplasser
sto klar i september, og de 70 kaninene
som fantes måtte gjennom en utvelgelse
hvor det i hovedsak var Rhinsk Schecke
og Dvergvedder som fikk bli med videre.
I stallen er det orden til enhver tid og alle
dyra er plassert etter farger, avlslinjer og
alder, på denne måten er det oversiktlig
og lett å se «hva man har». Bura er bygget
i tre høyder, men i øverste rekke ble det
ikke så lett å holde fullstendig oversikt
over unger, så der ble hanner plassert.

● Hva med dine fôringsrutiner?
Først og fremst mener jeg det er viktig å
få frem viktigheten av norskprodusert fôr
og bruk av mye grovfôr til våre kaniner.
Jeg fôrer med grovfôr i hovedsak og prø-
ver å avle i den retningen at utnyttelse av
grovfôr skal bli en sterkere egenskap hos
mine dyr. Den totalte fôrrasjonen til mine
dyr består av 80% grovfôr og 20% kraftfôr
til dyr i vekst og omtrent 95% grovfôr og
5% kraftfôr til voksne dyr (oftest hanner).
Mange hunner får ikke smake kraftfôr i
løpet av hele vedlikeholdsperioden (høst
og vinter), eller minimalt, fordi de ikke
skal bli for feite. Jeg har tydelige resul-
tater av fruktbarhet og melkemengde ved
å være litt restruktiv i fôringa.
Vanligvis starter jeg med årets førsteslått
med høy på høsten og bruker av dette til
rundt juletider. Når det har blitt skikkelig
kaldt ute tar jeg opp en rundball med
høyensilage (ikke brukt ensileringsmid-
ler). Jeg fôrer vanligvis med høyensilagen

BBiillddeett  eerr  ffrraa  aavviissaa
ØØssttlleennddiinnggeenn,, 2266..
ffeebbrruuaarr  22001111,, hhvvoorr
ddeett  vvaarr  eenn  ssttoorr  oogg
hheerrlliigg  rreeppoorrttaassjjee
oomm  KKrriissttiiaann  oogg
aallllee  hhaannss  kkaanniinneerr



ei stund og veksler inn med høy enkelte
fôringer for at tørrstoffinnhold og struk-
tur skal holdes mest mulig jevn. Mamma
har to hester, så det er ingen fare at rund-
ballene blir ødelagt, da vi klarer å bruke
de opp ganske fort. I år var det så fint vær
på andreslåtten, så da lagde vi høy av det
også, og jeg blander nå av første og andre
hver eneste dag. Det er stor stukturfor-
skjell på dette høyet, og jeg mener det
gjennomsnittlig vil bli veldig bra!
Bruk av kraftfôr, er som jeg nevnte, mini-
malt,men består av Formel Lam og Cham-
pion Oppdrett med omtrent 50/50 i blan-
dingsforhold. Formel Lam har godt inn-
hold av trevler og kommer i to utgaver:
Vår-utgaven og høst-utgaven. Begge disse
utgavene passer veldig godt med tanke
på vekstsesongen av kaninungene, da de
vokser i samme årstider som lammene.
Det er også et veldig jevnt og bra fôr som
rett og slett har vist seg å fungere godt!
Champion Oppdrett blander jeg inn for
å få mer vitaminer og legge tilrette for
bedre vekst hos kaninene. Det er kanskje
litt "juks", men i blanding blir dette kraft-

fôr forholdsvis sterkt sammenlignet med
FK kanin. Men etter jeg startet med dette
gis betydelig mye mindre mengde og jeg
fikk akkurat samme resultat. Mine Rhinsk
Schecke-ungdyr får omtrent 1,5-2 dl om
dagen. Jeg er konsekvent opptatt av å gi
minst mulig kraftfôr, men fôrer likevel
alle individuelt.

● Hvordan avler du da, Kristian?
De siste årene er det genetikken som har
stått i fokus, og blitt det store.
– Jeg var så heldig i 2013 og få et par Blå
Wiener av Aleksandra Fosse (dansk-im-
portert). Tusen takk igjen Aleksandra! Jeg
tenkte meg godt om og fant ut jeg også
ville prøve å få til Rhinsk Schecke i blå-
gul, de er jo godkjent i to fargevarianter.
Jeg brukte den Blå Wiener-hannen på en
del av mine rhinske huer og fikk ut både
viltgrå og svarte unger.Til forundring for-
sto jeg ikke hvorfor det kom viltgrå, men
etter å ha undersøkt litt med de «farge-
kyndige» i miljøet, så vet jeg nå at noen av
mine rhinske var viltjapaner (noe som de
fleste av Rhinsk Schecke faktisk er). Ut-
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Dyra venter på mat - Kristian er klar med
fôringsrunden: Mye godt kvalitetshøy og
en dunk med pellets - «spesialblanding»
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stillingsmessig har ikke dette noe å si,
da det er vanskelig å se forskjell på vilt-
japaner og ensfarget japaner.

– Jeg bestemte meg likevel for at disse
«måtte bor»t.Teoretisk sett er de jo heller
ikke godkjente i følge standarden. Jeg vil
bruke Blå Wiener i Rhinsk Schecke-avlen
fremover, fordi jeg mener de har mye
godt å bidra med. Samtidig får jeg «bygget
inn» blåfargen, da er det også fint og slip-
pe de viltgrå individene som dukker opp
i tide og utide.Alle Rhinsk Schecke-huer
ble derfor testparet med Blå Wiener og
kun de som ga svarte unger (ensfargede
dyr) fikk bli med videre.
Prosjektet har nå pågått en stund og jeg
sitter kun igjen med et fåtall ensfargede
Rhinsk Schecke-huer. I tillegg temmelig
mange svarte og svart-brokete-dyr. Disse
svarte er bærere av blått fra Blå Wiener og
japaner fra Rhinsk
Schecke. Dem gir
dermed svarte og
japanere i både
svart-gul og blå-gul
japaner. Til nå har
jeg tatt frem 43 kull
og det blir spennen-
de å se hvordan dis-
se vil bli etterhvert
som de vokser opp.
Jeg har funnet ut
hvor godt hjelpe-
middel denne gene-
tikken kan være, og
man kan lage stort
sett det meste. Jeg
er evig takknemlig
for alle de kveldene
jeg har sittet og
snakket med mine
«kaninvenner» om
farger og genetikk,

jeg har lært masse! Så på slutten her vil
jeg si tusen takk til Dorthe Pentzen og
Hilde Haakenstad for alt dere har hjulpet
til med – det betyr mye!

● Avlen var treig å få i gang i år
Men fikk en "babyboom" rundt 10. juli
hvor det kom 13 kull, så noe har jeg da å
følge med på. I tillegg til Rhinsk Schecke
driver jeg med «noe prosjekt-greier» der
jeg vil være med å lage en ny rase . . . Er
mye jobb igjen enda, men er da i gang
med det som forhåpentligvis blir Liten
Hare en gang i tiden.
Jeg har alltid planer om litt færre kaniner
til vinteren, men det ser ikke ut som om
det lar seg gjøre i år heller . . .

● Mange andre dyr – og utdannelse
I tillegg til kaninene, har Kristian både
sauer, høner, ender, gjess, kalkuner, vakt-

II  RRhhiinnsskk  SScchheecckkee  eerr  ddeett  iikkkkee
eennkkeelltt  åå  ffåå  ffrraamm  tteeggnniinnggeennee

sslliikk  ssoomm  SSttaannddaarrddeenn  ssiieerr..
MMeenn,, ddeett  eerr  eenn  ttrriivveelliigg  rraassee

åå  hhaa  ii  ssttaalllleenn,, mmeedd  ggooddtt
llyynnnnee,, oogg  ssoomm  oofftteesstt  eerr

ddeemm  fflliinnkkee  ppåå  bboorrddeett
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ler, hunder, katter, undulater, marsvin og
flere akvarier med ulike typer fisk.
Som dere forstår har det blitt mange dyr
etter hvert i de fleste arter som kategori-
seres som kjæledyr. Spesielt er interessen
for undulater, kaniner og fjørfe, som nok
vil være der for alltid.
Fra høsten 2013 sto videregående for tur
og ingen ble overrasket da det var Jøns-
berg landbruksskole - og agronomutdan-
ning som sto på programmet. Drømmen
er egen stor gård, og å gjøre dyreinteres-
sen til sin levevei.
Tenker å gå ferdig siste år på agronom-
studiet til høsten og satse litt skikkelig på
kaniner igjen etter det, forteller Kristian.

Vi ønsker Kristian - Lykke til!

30.okt.-1.nov.: LUU/NM Trondheim
Autronicahallen, Lade
annonse i TK nr 5

14.-15. nov.: Pet Show, Lillestrøm
Kaninhoppekonkurranser og utstilling
NB: Dørene åpner kl 10 begge dager
annonse i TK nr 5

20.-21. november: Haugaland
annonse i TK nr 5

21. november: Oslo&Akershus
annonse i TK nr 5

4.-6. desember: Askim, Adventsut.
annonse i dette TK

11.-13. desember:Trøndelagen
annonse i dette TK

13. desember: Indre Østland
annonse i dette TK

2016:
1.-3. januar: Grenland+Larvik&Sand.
annonse i dette TK

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

Annet, utlandet 2015:
13.-15. nov.: EU-utst. Metz, Frankrike
19.-20. des.: Bundes-schau, Kassel

Utstillinger - 2015/2016:

Utstillinger og bestlling av dommere sendes snarest mulig til e-post:
thsaue@online.no      Faste avgifter for arrangør er: Dataavgift kr 5,-

og til dommergruppen kr 7,50 pr påmeldt dyr/katalognr.

Sett i gang: Kanin-kurs på medlemsmøtene og få time-tilskudd!
Se: www.naturogmiljo.no
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Sommerleiren 2015 for kaninhopperne
ble arrangert 7.-9. august på Noresund
skole i Krødsherad av Modumhopperne,
som vil takke alle for en flott helg.
Takk for god hjelp til alle dommere og
banemannskap! Sol eller overskyet, uten
regn og vind hele helga, bidro også til
et vellykket arrangement! Hele 16 klasser
ble gjennomført denne helgen.

Her er topp-3 plasseringene fra cupene:
ELITE
1 Ingrid Solheim, Solhaugens Gt Ch Mirakel
2 Alva Mageland, GtChÆnGuava tå Økdalen
3 Alva Mageland, Hompetitt SChMagic words

LETT
1 Mari Myksvoll, Symremyr bumper to bumper
2 Tonje Engen, Hompetitten's Keyflow
3 Tonje Engen, Hompetitten's High Kingdom

Ekstraordinært årsmøte
ble avholdt fredag 7.8., kl 9. Her var 42
saker som skulle opp til behandling.
For dere som har etterlyst referat: Følg
med på NKHFs FORUM, for det skal være
lagt ut der nå. – Når det gjelder sak 36,
vedr.: KOMBI, så har det fra 01.10.15 -
tredd i kraft flg.: Antall pinner i kombi:
For å kunne starte i NM må kaninen
ha to pinner.

Kaninhopping: Sommerleir, Noresund
Sittende f.v: Veronica Johansen, Anna Katrine Husted, Mariann Bråten, Vilde

Langvandsbråten, Helene Bårdsen, Victoria Hugsted, Jone Gjermundsen, Marianne
Lomheim, Silje Strandengen Lie, Sandra Jakobsen, Sandra Marthinsen. Stående f.v:

Irene Aakeberg Dahlby, Hilde Kristin Lomheim, Maria Sjursen,Trine Lofthus,
Jeanette Feindt Berg,Trine Holte,Tonje Engen, Mona Sevlejordet, Helene Osland, Pia

Amundsen, Mari Myksvoll, Alva Grødem, Ingrid Solheim,Thor Martin Skretteberg
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Standardkomiteen viser til TK nr 1 januar
2015, side 27, punkt 9, hvor komiteen
oppfordret om synspunkter, men ingen
har gitt oss noen tilbakemeldinger. – Vi
gjentar derfor: Stor og Liten Chinchilla
har i dag ulike bedømmelsesskalaer.
Standardkomiteen vurderte at de to raser
bør ha samme skala. Skala for Liten Chin-
chilla, med: 5-10-20-10-10-20-20-5, er et-

ter komiteens syn best for begge rasene.
Vi oppfordrer oppdrettere av Stor Chin-
chilla om å sende inn sine synspunkter,
før standardkomiteen beslutter eventuell
endring på neste møte som avholdes i
Danmark, lørdag 20. februar 2016.

Svein Clausen,
leder av den norske standardkomiteen

e-post: svein@sveinclausen.no

Poengskalaen for Stor og Liten Chinchilla
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● Isabella - en svensk kaninrase
Som farge, var nok Isabella bedre kjent,
enn som rase for noen år tilbake. Vi så
da fargen Isabella forekomme både hos
Dvergvedder og Hermelin.
Men skikkelig fart på rasen her på «bjer-
get» fikk vi i 2003,da Meinert Helland satt
i gang med sitt avlsarbeid, som vi presen-
terte i TK nr 5/2004. Meinert fikk fram
mange fantastiske Isabella og hans store
år ble 2007: Nr 2 på LU og vinner av LUU
(dessverre døde Meinert så alt for tidlig).
Historien til Isabella kan virke litt «frem

og tilbake» og ut i fra tidligere artikler, og
Standarder, kan vi se at Isabella som farge
var med i fra 1986. Når det gjelder som
rase, forholder vi oss til den svenske his-
torikk, som forteller oss det var Herbert
Nilsson fra Landskrona som krysset frem
sitt «produkt» og viste rasen fram første
gang på LU-1988 i Malmø. Nordisk Stan-
dardkomite godkjente den som rase i fra
1989 - men hvorfor rasen har fått navnet
Isabella, sier ikke historien noe om.
I TK 4/2003, side 10 og 11, var det artik-
kel om fargelære, og om hvordan komme

IIssaabbeellllaa
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fram til fargen – og da brukes rasene Blå
Wiener og Thyringer – for å avle seg frem
til Isabella.
Blå Wiener har fargekode:
AA BB CC dd gg
Thyringer har fargekode:
AA bb CC DD gg
Isabella har fargekode:
AA bb CC dd gg

I den farge-læreserien benyttet vi skjema-
er som ble satt opp for å beregne teore-
tisk hvor mange vi kunne få fram av den
ønskede farge vi var ute etter.
Krysning i første generasjon, gir oss kun
svarte avkom.Skjemaet (for andre genera-
sjon) viser det kommer ut mange kombi-
nasjoner, hvor de fleste blir svarte, men
den ene ruten nede til høyre er Isabella.

● Gulbrun dekkfarge med blålig slør
Noen vil si at en Isabella er madagaskar-
farget med anlegg for blått. Dette gir et
«svakere» eller mer blålig slør (i forhold
til Thyringers blåsvarte), og dekkfargen
er gulbrun (Thyringer er rødbrun).
Men la oss gå til Standarden for å se på
beskrivelsen av fargen:
Dekkfargen er gulbrun, og skal ha god
glans. Hele pelsen er overtrukket med
et blått slør, grunnet blå hårspisser. Dette
sløret er svakest på ryggen, der den gul-
brune farge dominerer. Sløret forsterkes
nederst på kaninens sider, slik at den blå
farge der er dominerende, men med gul-
brun bakgrunn.

Den blå farge er meget kraftig på ører,
hale, bein og nederst på lårene, samt på
hodet,hvor det blåfargede slør på fremste
del (snuteparti og overleppe) danner en
såkalt «maske».Denne er oval (sett forfra),
går ned på kjevene og opp mellom øyne-
ne, men skal ikke nå helt fram til dem.
Alle overganger fra mørk til grunnfargen,
går lett og «mykt» (altså ingen skarpe av-
grensninger).
På buken er den gulbrune farge meget
svak, slik at sløret framtrer her på lys bak-
grunn. Sløret blir sterkere og mer domi-
nerende for hver felling (det tas hensyn
til kaninens alder).
Isabella er tillatt i mørk og lys fargetone.

Bunnfargen: På ryggen skal den ha en
noe lysere tone enn dekkfargen.På buken
og på de mørkere delene, skal bunnfar-
gen være en meget svak gulbrun til hvit
farge.
Øyenfarge; gråbrune - og klofarge; grå.
Av vanlige feil som medfører poengfra-
drag på farge kan nevnes:
For sterkt eller svakt slør (med hensyn til
alder). Helt mørkt hode. Markerte over-
ganger fra mørk til grunnfarge.Antydning

BD Bd bD bd

BD    BB DD   BB Dd   Bb DD   Bb Dd

Bd     BB Dd BB dd   Bb DD   Bb dd

bD Bb DD    Bb Dd bb DD bb Dd

bd Bb Dd    Bb dd    bb DD bb dd

Meinert Hellands
Isabella-hann

9mnd., 96p og BiS
FU-Rogaland 2009
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til blå bunnfarge på rygg. Ujevn farge på
ører eller kanter.

Av diskvalifiserende feil på farge kan nev-
nes: Blå bunnfarge på rygg. Slør mangler.

● Vekten = som Thyringer
Idealvekten til en Isabella (eller det som
gir 5 poeng) er 3,01 til 4 kg, som voksen.

For dem som eventuelt skal krysse seg
frem til Isabella (fra Blå Wiener x Thyr-
inger) så må en da selvsagt ha i tankene
dette med vekten. En «stor og tung» Blå
Wiener er dermed ikke noen fordel å ta
med i et slikt avlsarbeid. Fargeskjemaet
på forrige side viser oss i teorien hvordan
vi får fram en Isabella med å krysse to
svarte avkom i fra første generasjon. Men
siden det her vises til «skjemaer og teori»
så kan en jo også benytte avkom fra før-
ste generasjon tilbake på Thyringer (i til-
legg til at en også foretar søskenparing
som skjemaet viser) og da vil en jo få et
større utvalg i kombinasjoner i det videre
avlsarbeid, både med hensyn til vekt og
farge.

● Poengskalaen
For Isabella er det fargen som er rasens
kjennetegn. Isabella har i Nordisk Kanin-
standard avsatt 40 poeng til kroppsform.
Her har det vært antydninger om at 20
poeng til kroppsform, samt 20 poeng til
farge og 20 poeng til slør og farge, hadde
dette vært «bedre» for da å fremheve det
primære for rasen?

MMeeiinneerrtt  HHeellllaannddss
IIssaabbeellllaa--hhaannnn
66mmnndd..,,  9966pp  ––  ii

vviinnnneerrssttaammmmeenn
ppåå  LLUUUU--22000077

Oslo Pet Show: Utstilling og kaninhopping:
Lillestrøm, Norges Varemesse. Annonse, se TK nr 5, side 23.

Minner om påmelding til mail: ro-lud@online.no innen 02.11.15.
Innlevering utstillingskaniner: Fredag 13. nov. fra kl 18 til 19.

NB: Endring av åpningstid: Åpner kl 10 både lørdag og søndag.
Kaninhopping er annonsert på «forum». NB: Det er KOMBI

Har dere anledning å hjelpe til denne helgen, så er det kjempe-
flott! - Send en melding til Geir Hovde, tlf. 909 71 551

Til alle foreninger: Oppfordrer dere til å gå i gang med kurs,
f.eks. på medlemsmøtene og dere får da time-tilskudd!

Se: www.naturogmiljo.no
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Jan Erik - «veteran innen kaniner»
Vi skal til Varteig utenfor Sarpsborg. TK
har vært på stallbesøk der før – i TK nr 1
1994 presenteres Jan Erik som månedens
oppdretter. Vi kan lese Jan Erik fikk sine
første Hvit Land i 1954. I 1963 stilte han
ut sine første egenavlede Hvit Land, og i
1967 tok Jan Erik sin første LU-seier med
Hvit Land. LU-vinner igjen i 1971, da med
Liten Sølv. I 1972, 1973 og 1974, også LU-
vinner, da med «Black and Tan». Sammen
med sine sønner, LU-vinnere med Tan i
1981 og 1982. Jan Erik startet som dom-
merelev 2. august 1967, og 6. november
1969 var han klar som dommer. Jan Erik
har vært med på det administrative plan
i flere lokalforeninger, utstillingskomité-
er, forbundsstyret, dommergruppen - og

i 2000 ble han utnevnt som æresmedlem
i forbundet. – Hermelin startet Jan Erik
«tilfeldig» med i 1993 og siden har rasen
vært i stallen på Varteig, i flere varianter.
– I alle år har jeg hatt kaninbur i 3 etasjer,
sier Jan Erik, men nå sliter jeg med dårlig
rygg og noen «skrantete» knær, så dermed
har jeg problem med stell og rengjøring
av bura i bunn.De hvite bur i 2 høyder på
bildet under her, passer for meg meget
bedre.Avlen i år har gått bra og det posi-
tive er at jeg ikke har hatt noe dødelighet
- «minuset» - hvis en kan si det slik, er at
det prosentvis ble mye hanner i år. For
tiden har jeg over 50 Hermelin. Dyra er
livlige og trivelige. Ser ut for det kan være
en del jevne bra dyr, forteller Jan Erik.
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Dette er noen nydelige tyske kvalitetsbur, men det blir «for høyt opp - og lavt ned»
for meg, så disse er bortbestilt etter LU. Da vil jeg også minske ned på antall dyr, da
det har kommet mange unger i år.White og Otter er nok de variantene jeg vil selge ut.



Rengjøring i alle bura tar jeg hver uke, sier Jan Erik, viktig med trivsel i stallen og at
dem får riktig kost. Høyet må ha topp kvalitet, være tørt og godt og ha god lukt, slik
at dyra «elsker» å spise det. – Av pellets gir jeg Versele Laga Cuni Fit (belgisk prod.).

Når en driver med
Hermelin hvit blå-
øyd kan det dukke
opp «uventede teg-
ninger» . . .
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Jeg tar kaninene ut av buret når jeg rengjør hvert enkelt bur hver uke, slik at alle mine
kaniner blir plassert på «dommerbordet» minst én gang i uka. På denne måten kan
en også si jeg følger nøye med på utviklingen for hvert enkelt dyr, noe som jeg mener
er viktig. Når vi skal drive med kaniner for utstilling, må vi lære dyra å bli vant med
at mennesker håndterer dem. Avbalanserte rolige dyr som oppfører seg «normalt»
er jo det vi vil ha, både på dommerbordet og i avlen. – Vi talast i Rakkestad i februar!
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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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712. Sachsengold   0,1   4322 / A546   95 - 95 - 95    eier/oppdretter: Pål-Eirik Iversen

713. Sachsengold   0,1   4382 / C095   95 - 95 - 95    eier/oppdretter: Pål-Eirik Iversen

Nye Champions

Championat på din kanin? send da inn til e-post: annebjng@online.no

ÅRETS UTSTILLER 2015
Nå har vi med alle resultater fra utstillinger
som er avholdt før LUU/NM 2015.
Tetbilde har ikke forandret seg. Terje Engh
har hatt en fin utstillingshøst og samlet
mange poeng, slik at han klatrer fra en 24.-

plass til en 6.-plass. Vi håper mange slutter
opp om LUU/ NM 2015, det fortjener arran-
gørene og der er det mange poeng å hente
i konkurransen.

Mvh. for Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

1.Bjørn Petter Åsheim        126 p.

2.Svein Erik Tønnesen         81 p.

3.Espen Klepaker                77 p.

4.Magnor Ølberg                  65 p.

5.Reidar Eikeland                 64 p.

6.Terje Engh                         63 p.

7.Arild Gundersen                60 p.

8.Bjørn Egeland                    57 p.

9.Jarluf Lomeland                 53 p.

10.Tor Gillerholtmoen            51 p.

11.Kari Jørgenrud                 50 p.

12.Johnny Kirkebirkeland     50 p.

13.Kristin Berg                      46 p.

14.Sturle Skeidsvoll              42 p.

15.Linus Breistrand              42 p.

16.Johnny Lyshaug              39 p.

17.Anne Lise Tvedt               30 p.

18.Siw Marion Hauge              30 p.

19.Stensland/Ødegård            29 p.

20.Alf Gunnes                         29 p.

21.Snorre Jacobsen                28 p.

22.Ole Jan Fallet                     27 p.

23.Stian Andre Moldeskred     18 p.

24.Nils Per Igland                    17 p.

25.Hans Petter Wold                15 p.

26.Hilde Krogedal                    15 p.

27.Bjarne Øygard                     14 p.

28.Anne Karin Hustad              14 p.

29.Leif Opsund                         12 p.

30.Ingrid Harmens                    12 p.

31.Oddvar Stangeland              12 p.

32.Marte Skodjevåg Sundgot   12 p.

33.Hanne Kristin Foss              12 p.

34.Arild Henriksen                    10 p.

NKHF's styre la ut innkalling til ekstraordinært årsmøte på
«Forum» 21. juli. Vi beklager så meget at dette møtet på
sommerleiren 07.08.15  ble glemt annonsert i TK.
Vedr.: Nytt reglement, dette trer i kraft fra 15. oktober 2015,
og er nå tilgjengelig på: www.kaninhopping.no
Med unntak: Regel 76 og 116  som trådde i kraft 1. oktober.
Og: Regel 17 som trer i kraft fra 15. november.
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«Veterinære aspekter»

Forkjølelse og snue hos kaniner
Artikler om emnet er tidligere belyst her i
bladet (bl.a. fra veterinærene G. Schaller,
A. Hem og J. A. Loopstra). Kaniner med
rennende nese, eller en form for materie
som nyses ut av neseborene, er heldigvis
en sjeldenhet. Den rennende materie kan
være smittsom, men kan også være en lett
form for snue som går over. Uansett skal
det tas alvorlig når slikt oppdages. Kaniner
som har antydning til fuktighet på snute,
har ikke noe å gjøre sammen med andre
kaniner og skal holdes isolert hjemme.

Snue og lungebetennelse
er de vanligste formene for sykdommer
i åndedrettsorganene, og kan forekomme
til alle tider på året. Kaninene er spesielt
utsatt på vår og senhøst, men også om
vinteren ved lav temperatur.
Faren for lungeproblemer er følgelig stør-
re ved dårlig ventilasjon og høy amoniak-
konsentrasjon. Hos syke dyr påviser man
ofte Pasteurella multocida, men også
stafylo- og streptokokker, og Bordetella
bronchoseptica.

Klima- og miljøfaktorer kan være med på
å bane vei for en infeksjon, f.eks. trekk,
høy luftfuktighet, og som nevnt ammoni-
akkdamp fra gjødsel, grunnet stor dyre-
tetthet (dårlig renhold) og utilstrekkelig
ventilasjon. Virusinfeksjoner er å anta og
også være delaktig i utvikling av disse syk-
domstilstandene (men er ikke så kjent).

Enzootisk (smittsom) snue
Denne kan begynne som en enkel katar-
ralsk snue, som i beste fall kan gå over
etter noen få dager. Om andre påkjen-

ninger eller infeksjoner kommer i tillegg,
vil den siden går over til en mer kronisk
form med gul utflod fra neseborene. In-
feksjonen går også lett over på øyne, tåre-
kanal og bihulene (mellomørebetennelse
der man kan isolere Pasteurella er heller
ikke uvanlig).Typisk for snue hos kanin,
er at den gnir seg på snute og i øyne, slik
at framlabbene på innsiden er gulbrune
og kaninen vil der få et sammenklistret
pelslag fordi det er tilsmusset med utflod.

Lungebetennelse
Tilstanden kan være en videreutvikling av
snue, men kan også opptre som selvsten-
dig sykdom.Årsakene er vanligvis de sam-
me som ved snue. Dødeligheten behøver
ikke være stor. Forløpet kan være svært
kronisk, og man oppdager syke dyr først
ved slakting. Her finner man bl.a. ofte
røde eller grå forandrede deler av lung-
ene, fibrin og sammenvoksninger i bryst-
hulen.
Behandling med antibiotika gir oftest
bare en kortvarig effekt, hvoretter syk-
dommen er tilbake igjen. Er Pasteurella
den viktigste bakterien, kan en Pasteu-
rellavaksine være en god hjelp til å fore-
bygge nye utbrudd i besetningen.

Men, det vil i alvorlige tilfeller være riktig
å «slå ut» alle dyr, for så å bygge opp en ny
besetning. En grundig rengjøring og des-
infeksjon etter at kaninene er ute av bur
og stall, er selvsagt nødvendig. Samtidig
meget viktig å forbedre miljøet før
nye kaniner kommer inn igjen, særlig
med tanke på å ha en god ventilasjon og
at det skal være trekkfritt.

Sykdom i åndedrettsorganene
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Nytt fra SPORTS-UTVALGET
Ivar Hauglands Minnepokal:
Jæren og Sandnes Kaninalslag ønsker å
hedre avdøde Ivar Haugland med en min-
nepokal. Vandrepokalen, som må vinnes
5 ganger, settes opp på LU/NM - og går
til beste enkeltdyr uansett kjønn i rasen
Belgisk Hare. Sportsutvalget vil takke for-
eningen for oppsetting av pokalen.

Vandrepokal til Beste Junior LU/NM:
Pokalen gikk til odel og eie i 2015.Sports-
utvalget ønsket å sette opp en ny pokal.
Denne pokalen sponset Larvik og Sande-
fjord Kaninavlslag oss med.
Sportsutvalget vil takke foreningen for
sponsingen av ny Juniorpokal.

Øvrige utgåtte
vandrepokaler og rasekrus:
Følgende tre stk gikk til odel og eie på
LU/NM i 2015: Rasekrus for New Zealand

Red, Hvit Land - og pokal til Beste Hann.
Sportsutvalget har besluttet og sette opp
igjen samtlige.

Pokaler på LUU/NM 2015:
NKF, har følgende fire pokaler det kon-
kurreres om på LUU/NM:Vinner av LUU.
Best in Show. Beste Hann og Beste Junior.
I tillegg deles ut gull-, sølv- og bronse-
medalje til de tre beste utstillerne.
Det blir også delt ut medaljer til de tre
beste Juniorutstillerne.

Årets utstillerforening:
Sportsutvalget ønsker at flere foreninger
melder på til lagkonkurransen. Første del
går på LUU. Påmelding av laget skjer ved
innlevering av kaninene på fredag kveld.
Da gjenstår det å ønske utstillere, hopp-
ere og dommere lykke til i en ny sesong.
mvh.Sportsutvalget - ved Johnny Lyshaug

Nytt fra Indre Østland Kaninavlslag
Info-stand under Fårefestivalen
Etter et svært vellykka arrangement i fjor,
var det andre året vi hadde stand i Gol
sentrum, lørdag 19. september.
Formålet er å vise fram vår hobby og for-
skjellige raser. Svært bra «festivalvær», slik
at mye folk var ute og mange kom innom

vår stand hele dagen.Vi er spesielt popu-
lære blant barnefamiliene og som bildet
viser hadde vi også «klappe-kaniner» som
ble satt fram, slik at barna fikk "nærkon-
takt" med dyra.
Indre Østlands medlemmer har mange
raser, så vi fikk vist fram et spekter på 13
forskjellige, som var til meget stor beun-
dring. I denne «moderne datatid» er det
moro å sjå at levende dyr fortsatt er så
populært blant både store og små.
Vår informasjonsbrosjyre ble delt ut i et
godt antall, så nå er det å leve i håpet om
at noen ønsker å bli medlem i etterkant.
Stor takk til Elina og Ivar som også i år tok
turen med både dyr og burseksjoner.

Med vennlig hilsen Torgeir Vestenfor
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Innbydelse til kaninutstilling

Rugtvedt Skole
(E18 like ved Brevik Bru)

1. - 3. januar 2016
Utstillingen er åpen for alle
påmeld i klasse A / B (premiering etter L)

Innmelding på lister - skal være ihende
innen 16.12.15, til: Rolf Ludvigsen,
Østbyveien 162, 3280 Tjodalyng eller ro-lud@online.no
Innmeldingsavgift: kr 70 pr kanin betales ved innlevering
av dyr fredag, fra kl. 18-20.Vi fôrer med høy og vann, husk
vannkopper. Premieutdeling søndag kl. 1400
Overnatting tilbys 600 meter unna: Lasses Motell, tlf. 35 96 85 00
Velkommen! - hilsen Grenland KAL / Larvik og Sandefjord KAL

Grenland Kaninavlslag

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:

Hovedutstilling, 11.-13. desember
Grendstuggu samfunnshus, Gåsbakken
Åpen for alle medlemmer i NKF - i klassene:

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

Det blir uttak av Best in Show og best i motsatt

Innmelding på lister innen 01. desember til:
Kristin Berg, 7288 Soknedal e-mail: trondelagen@live.no
Innmeldingsavgift: kr 70  pr. katalognr + kr 10 klasse G og E
settes inn på kontonr.: 42701359520 v/Trøndelagen KAF
Innlevering: Fredag 11.12.kl 19-21.Premieutdeling søndag kl 14
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper! 
Evt. Kaninhopping: Følg med på NKHF’s Forum
Satser på sosial sammenkomst lørdag kveld. Evt. spørsmål: Kine 48286951, Kristin 48114973

Overnatting: Kvål Gjestegård, tlf. 72 85 21 20. Veibeskrivelse, se  http://trondelagen.cow.no

Velkommen til Gåsbakken! Hilsen Trøndelagen KAF
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Indre Østland KAL inviterer til åpen

Utstilling søndag 13. desember
Jønsberg videreg. skole, Stange
Åpen i klassene A+B premiering etter kl L

Innmelding på lister innen torsdag 3. desember
excel til mail: ellujokinen@hotmail.com   eller pr post til:

Elina Jokinen, Stavsjøvegen 874, 2353 Stavsjø

Innmeldingsavgift: Kr 65  pr kanin
betales ved innlevering av dyra lørdag 12.12. fra kl 18 til 20,
eller søndag 13.12. før kl 09.30. Vi fôrer med høy og vann.

(bestilte dommere: Johnny Lyshaug og Svein Clausen)

Premieutdeling søndag etter bedømmelse er ferdig
For eventuelt mer info: Ivar Østli, tlf. 911 82 745, Elina Jokinen, tlf. 476 58 021

Askim og omegn Kaninavlsforening inviterer til åpen

Adventsutstilling 4.-6. des.
Spillehallen, Momarken
i klassene: A voksne dyr - B ungdyr  - G elitegrupper

Innmelding skal være i hende innen 23. nov. 15 sendes: Anne Nguyen,
Skogv. 1, 1820 Spydeberg,  i excel til e-post: annebjng@online.no

Avgift: kr 65 pr kanin + kr 10 kl G. Betales ved innsetting,
fredag 4. desember, fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14.

NB: Kaninene skal stå i sitt utstillingsbur til premieutdeling er ferdig
Se også vår hjemmeside: www.askimkaf.net

Spørsmål om innmelding: Anne,  tlf. 990 21 565
Annet vedr. utstillingen: Johnny,   tlf. 482 99 553   
Ønsker dere alle velkommen til Momarken!
Overnatting: «Ditt gjestehus», Mysen, tlf. 69 89 15 56
Smaalenene Hotell, Askim, tlf. 69 84 40 40
Høytorp Fort, Mysen, tlf. 986 29 741
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Utstilling under messe- og landbruksar-
rangementet, Dyregod-dagane, gikk fint i
år også. Litt mindre kaniner enn i fjor,
men nå ble det bedre plass mellom bur-
rekkene, både for besøkende og bærere,
for masse publikum kom innom,de første
kom fredag morgen og det gikk jevnt og
trutt gjennom hele helga. I kl A+B ble
det påmeldt 128 dyr. I kl M var det hele
12 ungdyrsgrupper og her kom dagens
første 96’er; en pen gruppe Deilenaar til
Kine Buøy Antonsen. Bjarne Øygard var
alene i kl D, men gjorde det kjempebra,
for 96p er jo en flott start for hans Liten
Sølv-kull. – Dommerne, Johnny Lyshaug

og Per Egil Hagen, tildelte ett dyr 95,5p:
Hermelin-hann viltgrå til Kristin Berg og
ble BiS. Fem hoer fikk 95p og BiM ble
Liten Sølv til Bjarne Øygard. – En etter-
trakta underholdning er kaninhopping,
som er en "sport" flere har lagt merke til.
Møre og Romsdal har ikke hoppegruppe
nå, men Kristin Berg var så snill og hadde
oppvisning både lørdag og søndag.

Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 93.
Fransk Vedder: Elisabeth/Else-Marie Pedersen 94,5. Stor
Sølv: Lill-Anita Ludviksen 95. N.Zeal.Red: Stian Andre
Moldskred 95. Trønder: Per Bjarte Ludviksen 92,5. Rex:
Birgit Fiske Hokstad 93,5. Hvit Land: Jan Magne Lien 95.
Sallander: Anne Lise Tvedt 93. Alaska: Ingrid Harmens
95. Deilenaar: Kine Buøy Antonsen 94. Lux: Kåre Tvedt
94,5. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Alf Gunnes 94,5.

Dyregod-dagane, 4.-6. sept. i Batnfjordsøra

Hermelin viltgrå ungdyrs-
hann på 5mnd til Kristin
Berg, som får 95p (38-9-9)
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Dvergvedder: Elisabeth/Else-Marie Pedersen 95. Herme-
lin: Kristin Berg 95,5. Dverghare: Elina Jokinen 95.

Resultater klasse A:
1 Kristin Berg, Trønd., Hermelin vilt.-jern.-grå 284,5
2 Anne Karin Hustad, Møre-R., Liten Sølv 284,5
3 Hanne Kristin Foss, Trønd., Dvergvedder viltgrå 284,5
4 Anne Karin Hustad, Møre-R., Hermelin chinchilla 283,5
5 Lill-Anita Ludviksen, Møre-R., Stor Sølv 283
6 Alf Gunnes, Trønd., Tan 282,5
7 Elina Jokinen, I.Østl., Dverghare zobel blå 95
8 Stian Andre Moldskred, Møre-R., N.Z.Red 95
9 Ingrid Harmens, Trønd., Dvergvedder 95
10 Ingrid Harmens, Trønd., Alaska 95
11 Jan Magne Lien, Møre-R., Hvit Land 95
12 Anne Lise Tvedt, Møre-R., Hermelin hvit blåøyd 280,5

Resultater klasse B:
1 Marte Skodjevåg Sundgot, Møre-R., Hermelin chin 285

2 Bjarne Øygard, Møre-R., Liten Sølv 284,5
3 Kristin Berg, Trønd., Hermelin viltgrå 95,5
4 Elisabeth/Else-Marie Pedersen, Dvergvedder z.b. 282,5
5 Elisabeth/Else-Marie Pedersen, Dvergvedder sia.blå 95
6 Bjarne Øygard, Møre-R., Hermelin zobel blå 281
7 Iren Storli, Nord-Trønd., Stor Sølv 280

Resultater klasse M, Ungdyrsgrupper:
1 Kine Buøy Antonsen, Trønd., Deilenaar 96
2 Kristin Berg, Trønd., Hermelin viltgrå 95,5

Margot Fiske  Hokstad, Trønd., N.Z.Red 95
Kåre Tvedt, Møre-R., Lux 95
Bjarne Øygard, Møre-R., Liten Sølv 95
Elina Jokinen, I.Østl., Dvergvedder hvir r.ø. 95

Resultater klasse D, Hu med kull:
1 Bjarne Øygard, Møre-R., Liten Sølv 96

Klasse K Produkter:
Margot Fiske  Hokstad, Trøndelagen, Ullprodukter  95,5

Vinnerne: Kristin Berg i kl A, Hermelin 1,2 i 284,5p + BiS med en ungdyrshann 95,5p.
Marte S. Sundgot stiller med 3 flotte ungdyr, Hermelin chinchilla, og alle får 95p!



Da var endelig sesongen i gang og vi får
svar på om de kombinasjoner som vi har
sett sammen gir gode resultat. Først ut i
vest er utstillingen til Jæren og Sandnes
KAL, under Bjerkreimsmarken i Vikeså,
25.-27. september. Det ble påmeldt 58
dyr, derav hele 14 Belgisk Kjempe! De
fleste dyr bar nok preg av det var for tid-
lig for pelsene, men mange bra dyr ble
vist frem. En flott Dvergvedder hann til
Terje Engh fikk 96p og dermed BiS, og
Terje ble klar vinner. 4 dyr fikk tildelt
95,5p: Belgisk Hare til Arild Gundersen,
Dvergvedder til Terje Engh, Liten Tysk
Vedder til Oddvar Stangeland og Angora
til Hilde Krogedal, som ble BiM. Dom-
mere var Kjell Helge Jåtun og Odd Einar
Lundervold (o.d.). Vi fikk og solgt noen
dyr, og fikk nye medlemmer - så nå har
vi passert 100! Lørdag var det NM i saue-
klipping i samme hall, men vi hadde egen
oppvisning søndag, da Angorakaniner ble
klippet foran et meget stort og interessert
publikum.Takk for fremvisningen, Karen
Sofie Solberg og Hilde Krogedal. Tusen
takk til utstillere og medlemmer som var
med under hele langhelgen. S. Ø.

Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Sindre / Roy Tjems-
land 94. Fransk Vedder: Sindre Tjemsland 94,5. Angora:
Hilde Krogedal 95,5. Belgisk Hare: Arild Gundersen 95,5.
L.Tysk Vedder: Oddvar Stangeland 95,5. Perle Ekorn:
Svein Erik Tønnesen 94,5. Liten Havana: Erik Stensland
94,5. Dvergvedder: Terje Engh 96. Dverghare: Sina / Imre
Ødegård 95.

Resultater klasse L:
1 Terje Engh, Grenl., Dvergvedder viltgrå 286,5
2 Arild Gundersen, Jæren, Belgisk Hare viltrød  285
3 Oddvar Stangeland, Jæren, L.Tysk Vedder kapp. 284,5
4 Hilde Krogedal,  Rogaland,  Angora hvit rødøyd  284,5
5 Svein Erik Tønnesen,  Jæren,  Perle Ekorn 378
6 Stensland&Ødegård, Jæren, Belgisk Hare viltrø  283,5
7 Erik Stensland,  Jæren,  Liten Havana 377
8 Sina / Imre Ødegård,  Jæren,   Dverghare viltgrå  283
9 Sindre / Roy Tjemsland, Jæren, Belg.Kjempe grå 375,5

Høstutstilling under Bjerkreimsmarken
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Hilde med BiM

Viktig å dele ut materiell
der hvor vi treffer folket!Klipping av

Angora var en
publikums-
magnet
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Beste dyr i rasen: Belgisk Kjempe: Ole Jan Fallet 93.5.
Fransk Vedder: Andrine Aker 91.5. Stor Sølv: Ingeborg
Elise Moen 90.5. Trønder: Ingeborg Elise Moen 93.
Angora: Lise og Emily Olsen-Larsen 92.5. Rex: Ingeborg
Elise Moen 87. Belgisk Hare: Ole Jan Fallet 95. Alaska:
Reidar Eikeland 95. Liten Chinchilla: Hallgjerd Seim
Paulsen 93.5. Perle Ekorn: Jorunn Egner 94.5. Engelsk
Schecke: Pia Amundsen 89.5. Liten Sølv: Heidi Nygård
Jebsen 94. Dvergvedder: Terje Engh 95. Hermelin: Char-
lotte Sand 94.5. Dverghare: Anna Katrine Husted 94.

Resultater Klasse C for juniorer:
1 Mia Engh Ajer, Grenland, Dvergvedder viltgrå  95
2 Ludvig Gulliksen, Tønsberg, Hermelin viltgrå 94.5
3 Ola Ruud Midtun, Dram., Dvergvedder kappetegnet  94
4 Ola Ruud Midtun, Drammen, Dvergvedder viltgrå  94

5 Benedikte Opsahl, Tønsberg,  Dvergvedder viltgrå 94
6 Ola Ruud Midtun, Drammen, Dvergvedder viltgrå  93.5
7 Erik Ruud Midtun, Drammen, Dvergvedder viltgrå 93.5
8 Erik Ruud Midtun, Dram., Dvergvedder kappetegnet 93
9 Andrine Aker, Tønsberg, Fransk Vedder viltgrå  91.5
Resultater Klasse L:
1 Ole Jan Fallet,  Tønsberg,  Belgisk Hare viltrød   284.5
2 Reidar Eikeland, Larvik/Sandefjord,  Alaska 284
3 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 284
4 Jorunn Egner, Oslo/Akershus,  Perle Ekorn 282.5
5 Hallgjerd Seim Paulsen, Glåmdal,  Belgisk Hare  281.5
6 Charlotte Sand, Tønsberg, Hermelin viltgrå 94.5
7 Jorunn Egner,  Oslo/Aker.,  Hermelin sølv viltgrå  94.5
8 Ludvig Gulliksen,  Tønsberg,  Liten Sølv svart  279
9 Heidi Nygård Jebsen, Tønsberg, Liten Sølv svart  94
10 Anna Katrine Husted, Tønsberg, Dverghare viltgrå 94

Tønsberg: Høstutstilling på Jarlsberg
Søndag 4. oktober arrangerte Tønsberg
KAF utstilling på Jarlsberg. Det ble på-
meldt 74 kaniner i kl A+B, 15 i kl C og
i kl K; 8 stk fra 4 produsenter (merkelig
nok var det ingen av disse som møtte).
Kaninene ble bedømt av Svein Clausen
og Thormod Saue. Som det fremgår av
resultatene, var det flere dyr som ikke
hadde fått «påkledd» seg den beste pels
så tidlig på høsten.Vinner av kl L, Ole Jan

Fallet, stilte med 3 bra ungdyr i Belgisk
Hare og dem viste god kvalitet med 95 x
95 x 94,5p og hua med 95p ble BiM. Den
som hadde beste kanin, var nok en gang
Terje Engh,med Dvergvedder hann på 17
mnd, 95p, og dermed ble denne BiS både
i Bjerkreim og på Jarlsberg.
På lørdagen avholdt Tønsberg datakurs i
utstillingsprogrammet, med Geir Nordvik
som lærer. Så over til utstillingsresultater:

BiS: Dvergvedder viltgrå hann på 17mnd til Terje Engh, her tildelt 95p (38-9-9)
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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 :



Tidsskrift for Kaninavl - 6-2015 29

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
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

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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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 14. okt. 2015
Totalt: 622  (S: 364 - J: 87 - F: 171)

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    16
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    39
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 Kaninalslag    101
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 23
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     20
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     20
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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Sarpsborg Kaninavlsforening    53
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. Mobil  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
Hopping, se: 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 7/2015: November, ut ca uke 48
-  manusfrist er 20. oktober

Blad nr 8/2015: Desember, ut ca uke 51
-  manusfrist er 20. november

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

Det årlige Tombstevnet ble
arrangert 12. og 13. september.
I år deltok 12 hoppere, som alle
var fornøyde med begge dagene.
Det ble gjennomført 13 klasser.
Tonje Engen vant 3 klasser og
Irene Aakeberg Dahlby gikk sei-
rende ut i hele 5 konk-klasser!
Alt i alt en vellykket helg. Resul-
tatlister ligger ute på «forum».

Til v.: Aakebergs GrCh Scandic
og Irene Aakeberg Dahlby.

Organisert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

Over: Hompetittens
Pitbull og Tonje Engen
Til v.: Aakebergs GrCh
Forbidden Fantasy og
Irene Aakeberg Dahlby
Alle foto: Pia Amundsen


