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KANINAVL
● Godt Nytt År alle sammen!

Når dette blad leses er forberedelsene for
buroppsett til LU/NM-2017 i Boligmappa
Arena i Larvik i full gang. Innmeldingsfrist
er passert og vi vet hvor mange kaniner
som skal konkurrere innen eksteriør og i
kaninhopping. Våre to naboland har lagt
sine LU’er til den samme helg, 17.-19.
februar, og vi vet nå antallet der:
I Danmark, Svinninge, påmeldt 1120 dyr i
49 raser, hvor det er flest Hermelin med
174, Dvergvedder 163, Fransk Vedder 70,
Rex 68,Tan 44,Hvit Land 42 og Liten Tysk
Vedder 32. Påmeldingsavgiften er kr 80
pr dyr for de 6 første, og deretter kr 60.
Til svensk LU, Trollhättan, påmeldt 1495
katalognummer,altså inkludert produkter
som det normalt er en del av og svensk
LU er åpen for både voksne og ungdyr.
Påmeldingsavgiften er kr 95 pr dyr (den
er kun nevnt her for sammenligning).

● Vårt Forbundsting med to foredrag

Vil gjøre oppmerksom på at NKFs Ting er
åpent for alle! (altså ikke bare for de på-
meldte foreningsrepresentanter). Jeg vil
på det sterkeste anbefale dere som har
anledning til å møte opp på Tinget fredag
3. mars kl 19 for å høre på to foredrag.Vi
får besøk av Tine Kortenbach som har ut-
gitt to flotte bøker: «Jeg elsker min kanin»
og «Urban Farming Kaniner». Så får vi et
nyttig fagforedrag som er rettet mot alle
med interesse for kanin, enten om en har
to eller førti, rasekanin eller hoppekanin,

så er det her nyttige emner som enhver
bør få med seg. Geir Klepaker tar for seg
om: «Virus, smitte og forhåndsregler».
Som nevnt, jeg håper dere har anledning
til overvære den «lille tiden» som disse to
foredrag vil ta, her har dere en stor mulig-
het til å «snappe» opp nyttig informasjon
og en god del lærdom.

● Ungdomskonferanse fredag

Vårt Ungdomsutvalg har under årets LU/
NM lagt opp til en sammenkomst med et
interessant program: – Fredag kl 16.30 i
hallen kommer Urban Hermann, sveitsisk
dommer, som på engelsk vil fortelle om
bedømmelse og kaniner i Europa.
Danske Tine Kortenbach kommer, som er
utgiver av boka: «Jeg elsker min kanin».
En fantastisk bok som tar for seg det aller
meste for dere ungdommer, også et godt
og pent illustrert kapittel om kaninhopp.
Er du heldig, kan du bli trukket ut som
vinner av boka blant deltakerne, så da er
det bare å møte opp. - Tine vil også være
på plass i hallen hele helgen, signere og
selge sine bøker, og i tillegg gi dere noen
god tipps om kaninhold. For Tine har en
god bred og faglig utdannelse om dyr.

● Statistikk over bedømte kaniner

Av innhold denne gang kan kort nevnes
rasepresentasjonen: Liten Chinchilla, en
rase dessverre på «retur» (se bedømmel-
seoversikt 2016 på midt-sidene).

Ønsker dere en fin tid – det går mot vår!
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Først litt tilbakeblikk: Året 2016 forsvant
uten det ble tatt inn artikler om arv og
gener. I blad nr 1/2015 var det i denne
serie inne 4 sider om fargen viltbrun og
nr 7/2015: Hvordan avle fram Isabella.
I blad nr 5/2014 på side 17, var over-
skriften: Vi ser litt på Hollender-tegning
– og da går vi videre med «hvitflekks-
anlegget» for å se på schecke-tegning.

Ikke en renavlet tegning
Flere av de vakre tegninger som er på
kaninene avler ikke «rent», eller slik som

vi ønsker, med hensyn til Standardens
beskrevne tegningsideal. Inn i den kate-
gorien kommer alle schecke-tegninger,
der vi har rasene: Tysk Kjempeschecke
som ble presentert i nr 6/2011, Rhinsk
Schecke i nr 5/2015, Liten Tysk Schecke
i nr 6/2016, og Mecklenburger Schecke
var i nr 1/2012, som er en kappetegnet,
men den er i samme «familie».
Den schecketegning som har størst ut-
bredelse, er nok den engelske, og da med
tegningsfarge svart.
Vi har de ønskede tegninger etter stan-

darden, men de lar seg ikke
renavle. Scheckeanlegget vil
i større eller mindre grad og
antall, opptre kun i den en-
kelte kanin.
– Scheckeanlegget har også
fått sin bokstav, og vi kaller
anlegget K – og benevnes
noen ganger slik: K1, K2, K3.

Setter vi sammen bokstavene
på en arvelighetsplansje, be-
nyttes det å forklare de tre
anlegg slik: KK, Kk og kk.
Merk deg også den store K,
som forteller anlegget er do-
minerende (i motsetning til
f.eks. hollenderanlegg som
har liten s, som er vikende).

Hvordan få frem den øn-
skede schecketegning?
Når vi parer to kaniner sam-
men, som etter standarden

Arvelighet og sportsavl
Denne serie om arv og gener, startet i TK nr 4/2012, her er den 13. artikkel:

Schecke-tegning

«Black Sapphire»
– en pen schecke-
gutt til Trine Loft-
hus, som gjør det
godt både på ut-

stilling og i
hopping
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har den rette schecketeg-
ning, vil det stadig skje det
som vi ofte betegner som;
en utspaltning av anleggene.
Det kan kanskje forklares
slik, at den tegning som vi
ønsker å få frem, er en mel-
lomform.Vi vil også få andre
tegninger enn det som forel-
drene har, selv om at begge
altså hadde den riktige teg-
ning. Dyr uten schecketeg-
ning vil bli ensfarget, dyr
med ett enkelt scheckean-
legg får kun en liten flekk
med hvitt, f.eks. et hvitt bles
i pannen, mens dyr om har
en stor mengde med schec-
keanlegg blir nesten hvite,
hvor det er en liten antyd-
ning til schecketegning på
kroppen, men noe mer rik-
tig tegnet på hodet. Disse
nesten hvite dyr, betegner
vi som oftets for en «hvit-
schecke». Men innbyrdes er
det disse som egentlig er de
mest «raserene», for når vi
parer disse sammen vil de
bare gi «hvitschecker». Men
for flere av oppdretterne er
jo dette «uønskede» dyr, og
ofte vil avlen med dem gi
vanskeligheter. Fordi, det er
nemlig kommet fram til, at
scheckeanlegget kan gi dyr-
ene «svakheter», da det er
koblet sammen med anlegg
«for svake egenskaper».

- Dette kommer tydelig til
uttrykk hos de «renavlede
hvitschecker». Disse er mer
ømfintlige, lettere mottage-

SScchheecckkee--hhuu  ttiill  JJoonnnnyy
HHaaddllaanndd  ffrraa  VVaarrhhaauugg,,

oogg  ssoomm  vveell  eerr  ddeenn
mmeedd  mmeesstt  eerrffaarriinngg

––  hhaarr  aavvlleett  mmeedd
rraasseenn  ssiiddeenn  11999944

LLUUUU--22001100::  LLiinnee
TThheerreessee  HHaaggeenn

kkoomm  mmeedd  ddeennnnee
ppeennee  hhuuaa  ii  ssppeenn--
nneennddee  ttoo--ffaarrggeett

tteeggnniinngg  bbllåå  oogg  gguull
oogg  ffiikkkk  ffoorrttjjeenntt

9955pp
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lig for sykdom og de vokser seinere, enn
andre, men mange sier det ikke stemmer.
De aller fleste som driver med utstillings-
kaniner og sportsavl, gjør dette i form
av å føre stamtavler, og da med bruk av
registrerte dyr. For scheckeoppdrettere,
kan dette ikke alltid helt følges, men de
fleste bruker allikevel kun å arbeide med
dyr som har den mest mulig korrekte
standardtegning. Men som nevnt, det er
ikke mulig å renavle denne tegning. På
skjemaet kan vi se hvordan det utvikler
seg når vi parer sammen to dyr med riktig

schecketegning. De blir altså foreldre i
1. generasjon (F1). K er som nevnt be-
tegnelse for scheckeanlegg og liten k
for det tilsvarende «ikke-scheckeanlegg».
Men deretter skjer det utspaltninger, som
vi gang på gang vil treffe på.Noen dyr blir
«hvitschecker», de fleste vil oppnå mer
eller mindre grad av den riktige tegning,
og vi vil få noen dyr som blir ensfarget.
Ofte ser vi det gjøres en slik antagelse
for avkommene: 25%, 50% og 25%, men
er selvfølgelig gjennomsnittsberegning
som varierer. Denne 2. generasjonen be-

Vær oppmerksom på: Det er de hvite partiene som arves -  ikke de fargede!
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tegner vi F2. Av skjemaet fremgår det
også hva som forventes ut av en paring
mellom en «hvitschecke» og en med rik-
tig tegning. Som oftest vil vi da oppnå ca
halvdelen av hver, med «hvitschecker» og
med den ønskede tegning, men selvfølge-
lig her fortsatt i gode og dårlige utgaver.
Samme prosent-forhold (50/50) beregnes
også i det andre eksempel i 2. generasjon,
når vi da parer sammen en med riktig
schecketegning og en ensfarget, altså ca
halvdelen av hver av disse. Dette blir det
som vi da får ut i 3. generasjon (F3).

Men så må dere legge merke til det ene
eksempel i 4. generasjon: Det er nemlig
denne kombinasjonen som skal gi deg
den største muligheten til å få frem dyr
hvor de fleste får den riktige og ønskede
schecketegning.
Men som skjemaet viser, er dette ut av,
hvor to av foreldrene er en «hvitschecke»
og en ensfarget, og som i bedømmelse
og utstilling ikke kan deltas med. Det vil
si, vi får som nevnt «problemet» med at
stamtavlen ikke blir fullstendig komplett
når vi bruker uregistrerte dyr.

Det genetiske fargesymbol og tegning for Engelsk Schecke i svart oppgis slik:
AABBCCDDggKk og - Tysk schecke-, dalmatiner- og kappe-tegning har samme
genetiske kombinasjon (svart). Rhinsk Schecke er også likt, men den er japaner-
farget i tegningen og da blir det slik: AAbjbjCCDDggKk. Hotot er også i samme
«familie» men oppgis slik: AABBCCDDggKk s1s2s3. I avlsarbeidet med kappe-

tegning bruker en ofte kombinasjonen; hel(ens)farget mot en kappetegnet

HHeerr  eerr  ««TTrraammppee»»  ––  eenn  ssttiilliigg  kkaarr!!
FFrraannsskk  VVeeddddeerr  bbllåå  kkaappppeetteeggnneett..
FFiikkkk  ssiinnee  9955  ppooeenngg  ssoomm  uunnggddyyrr..
EEiieerr//ooppppddrreetttteerr:: MMaarriittaa  TTøørrsseett
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LLiitteenn
CChhiinncchhiillllaa

Rasenavn etter arten Chinchilla
Opphavet til rasenavnet på våre kaniner,
er fra en «ekte slektning», nemlig den
ekornlignende rotten Chinchilla, som
finnes i to størrelsevarianter. Den som vi
kjenner som den egentlige Chinchilla, er
den som det drives oppdrett med, samt
en noe mindre ullmus fra Chile. Begge
disse ga et flott pelsverk som gjorde dem
ettertraktet. Dessverre gikk det som med
mange andre pelsdyr; stor jakt på dem
utryddet nesten arten. I fangenskap var
den følsom, og noe storoppdrett til pels-
produksjon ble ikke oppnådd. Muligens
var dette noe av årsaken til at kaninopp-
drettere ønsket å forsøke seg med chin-

chilla-pels? - Nå skulle man tjene seg rik
på kaniner i pelsproduksjon.

Utstilt første gang i 1913 i Paris
Det finnes ikke noen troverdig historie
om hvordan de første chinchilla-fargede
kaniner fremkom. Den franske ingeniør,
M. Dybowsky, var en «vanlig» kaninopp-
dretter, uten å ha noe særlig god kunn-
skap omkring farger og arvelighetslære.
Han krysset tilfeldige raser med hveran-
dre, og så kom det frem noen chinchilla-
fargede avkom. Dybowsky hadde bare
vært så heldig at en mutasjon hadde vist
seg blant hans viltfargede krysninger.
Dette skal ha skjedd i 1910. Mutasjonen
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oppstod i det fargeanlegg som har ansvar
for at de øvrige fargeanlegg kommer til
uttrykk i full utstrekning. Det hadde vært
tre før: To som sammen med ensfarge-
anlegget ga oss Zobel og Russer, og ett
som undertrykker all fargedannelse i hud
og hår, slik at vi fikk albino.Det fjerde fikk
vi altså hos Dybowsky. Dette gikk ikke så
vidt som albino-mutasjonen, da dette kun
fjernet de brune og gule fargetoner,og lot
de andre være; med andre ord chinchilla-
anlegget. En del «rare» beskrivninger om
hvordan chinchilla-kanin ble krysset fram
er kommet på trykk, men de raser som
ramses opp, blir det samme som å få folk
til å tro på julenissen. I april 1913, på en
utstilling i Paris, fremviste Dybowsky ny-
heten; kaniner med chinchilla-farget pels.
Dette var dyr på rundt 3 kg, og som var
hans mål, så Dybowsky regnes som Liten

Chinchillas «far». Den store ble avlet fram
senere når chinchilla-pels «boomen» for
alvor satt inn.

Pels-nyheten sprer seg
Rasen ble hurtig spredt til franske opp-
drettere, men det har sin gode forklaring
at Chinchillakaniner ikke så snart fikk ut-
bredelse til andre land - det ble verdens-
krig fra 1914-18 – men så gikk det fort:
Chinchillakaniner kom til England i 1919,
eksportert til USA, så til Danmark, Tysk-
land og Sveits,hvor den ble opptatt i stan-
darden i 1921.Til Sverige kom den i 1926
og til Holland i 1927.
Da den kom i dansk standard, så var den
således også klar da «pels-kanin-hysteriet»
startet i midten av 1920-årene. På denne
tiden var NKF eier av en eiendom ved
Akerselva, Maridalsveien 183 på 3600 m2

EEnn  rriikkttiigg  ssåå  ppeenn  ttyysskk
LLiitteenn  CChhiinncchhiillllaa  hhaannnn..
PPåå  ttyysskkee  uuttssttiilllliinnggeerr
ffiinnnneerr  eenn  mmaannggee  ggooddee
ddyyrr  iinnnneenn  rraasseenn
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og med flere bygninger. Her var det pels-
berederi og avlsstasjon, og i 1927 tas det
inn mange kaniner fra utlandet, bl.a. 270
Chinchilla og Angora.Utenom også avlere
som «heiv seg på pelsboomen» og impor-
terte ca 2000 Chinchillakaniner.
Chinchillakaninene varierte i størrelse,
men skulle selvfølgelig nå økes for å gi et
større skinn og pelsverk. Flere land var
nok med på dette, og det er ikke helt
enighet om det var Tyskland eller England
som omkring 1927 var først ute med Stor
Chinchilla. I første utgivelse av Nordisk
Kaninstandard, utgitt i 1930, finner vi der
både Stor og Liten Chinchilla.
Ser vi i andre standarder, og i Europa-
standarden, finner vi nå Chinchilla i tre
størrelser. Europastandarden forteller oss
om: Large Chinchilla; vekt 4,5-5,5 kg,
Medium Chinchilla; vekt 3,5-4,0 kg, og
Small Chinchilla; vekt 2,5-3,25 kg. F.eks.
Sveits,der er rasenavnet «kun» Chinchilla,
altså godkjent i én størrelse  –  «medium».

Rasepreg og presentasjon: Kjennetegnet
for chinchilla er selvsagt pelsfargen, men
for punktet Rasepreg og presentasjon, er
det av stor betydning (for de aller fleste
kaniner) å vise seg fram med våken hold-
ning og flott utstråling.

Kroppsform: Chinchilla skal ha en kort og
kompakt kroppsform med god bredde.
Pels, 10p tetthet og 10p kvalitet: Normal
pels, men, for en pelskanin skal den kjen-
nes tett, fyldig og elastisk,når man stryker
hånden mot pelshårene.

Farge: Dekkfarge og sjattering er ett
punkt, hvor 20 poeng er avsatt. Mellom-
og bunnfarge har også 20 poeng. Det sies
om Chinchilla at fargen er «vanskelig».
Men den «må vi jo ha» for å gi rasen det
korrekte chinchilla-preg, og fargen kan
beskrives slik: Pelshårene er beltevis inn-

delt. Utenfra, følger etter de svarte pels-
topper, så et hvitt til svakt gråhvitt belte,
etterfulgt av et svart til gråsvart belte. Så
mellomfargen, et lyst grått til hvitt belte
og så til slutt bunnfargen, som er mørk
gråblå.
Dekkfargen består altså av gråhvit grunn-
farge med svarte hårspisser. Helhetsinn-
trykket blir en lysende grå tone som bak-
grunn til de svarte hårspisser. De svarte
hårspisser er «ujevnt» fordelt, som gir pel-
sen en jevn grå farge, og hårspissene er
slik fordelt at det dannes sjattering, som
er sterkt fremtredende. Helt framme er
ikke sjatteringen så sterk, men jo lenger
fram, desto bedre. Idealet er flammende
sjattering fra nakkekile til hale. Ørene har
svart kant. Ungdyr kan før første felling
ha en bruntone, men etter fellingen, for-
svinner bruntonen. Mellomfargen er ca
5 mm bred, og går som et jevnt grå-hvitt
belte, avgrenset både oppe og nede.
Ca nederste halvdel av pelshårslengden
er mørk gråblå, som er bunnfargen.

Som bildene til høyre viser 

Chinchilla har viltanlegg og har hvitt i
nese, kjevenes kant, ring rundt øyne, på
buken, under halen og innsiden av bene-
ne. Nakkekilen er hvit til lys grå, og kort.

Liten Chinchilla
fra Danmark
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Svake lyse striper på framben godtas.
Øyenfarge: Mørk brun. Klofarge: Brun.
Av feil som kan medføre poengfradrag,
nevnes: Bruntone på hode og/eller ører.
Lyst bryst eller på sider. Stor nakkekile.
Svak sjattering. Diffus/svak mellomfarge.
Lys grå bunnfarge. Mangler bunnfarge på
buken. Kraftige lyse striper på framben.

Vi ser litt mer på Chinchilla-fargen
Chinchilla-fargede kaniner er vel ikke det
enkleste å arbeide med, og for at en skal
oppnå et godt resultat under en bedøm-
melse, må også kaninen være i god pels-
form. Det vil si at såkalte «fellingsroser»
er vanskelige «å skjule» på en Chinchilla.

Som nevnt i innledningen, oppsto chin-
chilla-anlegget som en mutasjon.
En viltgrå kanin, som nok flere av dere
kjenner bedre til, så har denne på dekk-
hårene også svarte hårspisser, videre et
smalt brunt belte, så et mørkere brunt,og
så er det et bredere lyst brunt (kanskje
mer riktig å si gulbrunt), som er mellom-
fargen, og nederst har begge den samme
blågrå bunnfarge.

En chinchilla-farget kanin, ble ikke frem-
stilt ved hjelp av en helt spesiell sammen-
paring av andre raser. Nevnte opphavs-
mann for chinchilla-kaniner, Dybowsky,
oppdaget således at det hadde skjedd en
endring i et anlegg, altså en mutasjon,hos
en kanin i en tilfeldig sammenparing og
kunne like gjerne skjedd hos Olsen eller
Hansen.

Chinchilla-mutasjonen endret altså brunt
til hvitt. Hos en viltgråfarget kanin vil det
si at de brune og gulbrune fargebelter for-
svinner og erstattes med hvitt.Ett av disse
belter blir mellomfarge hos chinchilla. Så-
ledes er det kun ett anlegg som skiller
viltfarget AABBCCDDGG fra en chin-
chillafarget achiachiBBCCDDGG.
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For dere som i dag avler med Chinchilla-
kaniner eller chinchillafarge som en vari-
ant, f.eks. i Hermelin, kan når det er be-
hov for blodfornyelse, benytte en viltgrå.
Da A dominerer over achi vil alle avkom i
en slik paring bli viltgrå. Sammenparing
av to avkom i det kull, vil det normalt skje
utspalting ved at ca 25% av kullet blir
chinchilla-farget og disse avler rent.

De svarte hårspisser danner sjatteringen, i
det de svarte hårspisser samles i «fnugg-
aktige» bunter, fordelt uregelmessig eller i
bølger, over hele det synlige på kaninen.
De viltgrå har også sjattering, men hos de
chinchilla-fargede er jo det etterfølgende
beltet hvitt, og dette bevirker at sjatte-
ringen står mer klart og tydelig på en
chinchilla-farget enn på en viltgrå. Kan
legge til at det hvite beltet kan virke som
det har et svakt blålig skjær. Det er meget
allminnelig at sjatteringen er best på bak-
kroppen, men «taper seg» lengre frem-
over mot nakken, og også helt framme på
forkroppen. Men vi gjentar idealet: Pen,
jevn og «flammende» sjattering over det
hele. Chinchilla har viltanlegg, og har hvit
ring rundt øyne, hvit på buken og kjeve-
nes kant, osv. og liten gråhvit nakkekile.
Når farger beskrives, gjelder det hele
kaninen, og ikke bare på kroppen. Det
samme må nevnes her for chinchilla, og
det vil si en ikke må glemme ørene og
hodet, som også skal ha en sjattering.
Antallet av pelshår med svarte spisser er
avgjørende for mørkningsgraden. Det er
«lett å si» at en chinchilla ikke skal være
for lys eller for mørk, men «vanskelig å
fortelle». Bruntone i chinchillapels er feil,
men det gjelder ikke på unge dyr, for de
kan ofte ha brunlig skjær. Vanligvis for-
svinner det ved første felling.Av en ufor-
klarlig grunn sier chinchilla-oppdrettere
at unger med brunlig tone i dekkfargen,

ofte får den beste sjatteringen.Chinchilla-
kanin er pen og vakker å se på, men har
en komplisert fargesammensetning, som
gjør at det innebærer å avle med ulike far-
genyanser. En skiller mellom lys og mørk,
og den mellomfargede,som er den ønske-
de. Den lyse blir ofte for grå og med dår-
lig sjattering.
God kontroll på avlsdyrene er en forutset-
ning. Skal en lykkes er det viktig å ha fo-
kus på mellomfargen, med et klart rent
hvitt belte, da det gir den beste flammen-
de sjattering. Likeså om pelsen er noe
lang, vil gjøre at sjatteringen fremtrer
bedre. Men - «ett og annet» - er det jo
egentlig med alle raser . . .

Johan Halsne: «Liten Chinchilla er ein
triveleg kanin som eg kan seia mykje
godt om. Joda, fargen kan vel vara eit
problem, men dei har eit godt gemytt,
sparsommelig i kosten (ét det mesta)
og dei er gode mødre. Ein rase som

skulle hatt fleire oppdrettarar»
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Hallgjerd Seim Paulsen er veteran i
rasen, stilte ut Liten Chinchilla første
gang i 1998. I 2015 viste utstillings-
statistikken 27 og 5 i 95p – men nå?

LLiitteenn  CChhiinncchhiillllaa
––  eeiinn  ggooee  kkaarr

ffrråå  HHaallssnnøøyy
ii  RRyyffyyllkkee

DDeettttee  vvaarr  eenn  ssttiilliigg  oogg  ppeenn
LLiitteenn  CChhiinncchhiillllaa  ––  ddeenn  eerr
ffrraa  HHoollllaanndd  oogg  ddeerr  sskkaall

ddeett  vvæærree  mmyyee  bbrraa  aavv
kkvvaalliitteettssddyyrr  iinnnneenn

LLiitteenn  CChhiinncchhiillllaa
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Kaninhold – «i praksis og teori»
Forståelsen av alt dyrehold læres best i
praksis.Teoretikere begir seg ut på nettet
for «å lære oss» om kanin. Jeg føler det er
en del «vranglære». En gjenganger baserer
seg på forståelsen av at kaninen er flokk-
dyr, og at den må være sammen i flokk
med flere kaniner for å trives. Det er feil.
Kaninen er ikke flokkdyr, den er koloni-
dyr. Det betyr helt andre behov og egen-
skaper som det er viktig å kunne noe om
når en har ansvar for kaniner. Leser en på
internett, blir en usikker på hva som er
riktig. Som kanineier er det viktig å vite
om dette, for så å forstå seg på kaninens
reelle behov, basert på kunnskap, fremfor
synsing som det florerer av på nettet.

Kanin – ikke hare
Den greske historikeren Polybios, var den
som først beskrev kaninen rundt år 150

f.Kr. Han hadde observert den på Korsika
og skrev det fantes "et hareliknende dyr
som levde i huleganger". Disse kalte han
Kunikloi. Det latinske navnet ble da også
Oryctolagus Cuniculus og er i harefami-
lien. Men likevel forskjellig fra haren med
tanke på hvordan de lever sine liv: Den
ene hovedsaklig over, og den andre ho-
vedsaklig under bakken. Kaninen kom-
mer opp for å spise i skumringstid, men
som byttedyr er den sky og helst nede i
hulene om dagen. Haren lever det meste
av tiden over bakken, selv om den også
lever det harde livet som byttedyr.

Territoriell og beskyttende
I vill tilstand ser du kaniner i kolonier.Det
vil si at de kan leve sammen med et hun-
dretalls andre dyr. Likevel har de sitt eget
territorie i kolonien. Deres hule og lille
område i kolonien beskyttes med livet

Kanin – et kolonidyr med egne behov
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som innsats, særlig om det er unger i rei-
ret. Der er det sjeldent tomt, og 10 kull i
året er ikke uvanlig.Ved fire uker må ung-
ene klare seg selv. Slåss-kampene kan
ende med kastrering av hanner om hue-
ne ikke er klare for parring. Det er gjort
med et raskt snitt. Bitt-skader og kloring
er ikke uvanlig, også når ranken i flokken
skal ordnes.

Instinktene gjør seg gjeldende
Kaninen har så vidt vi kjenner til fra hule-
tegninger, vært jaktet på i 120.000 år.
Man tror Fønikerne førte dem til dagens
Spania og Portugal for ca 3.500 år siden.
Derfor har nok kaninen vært i mennes-
kets fangenskap lenge, men det en vet,
er at munker allerede på 600-tallet holdt
dem i klostrene som mat. Pave Gregor
den 1. erklærte nemlig kanin for ikke å
være kjøtt. Da kunne munkene spise dem
under fasten (kjekk ordning!).
På tross av at kaninen etter hvert finnes
i mange raser, størrelser og varianter, er
mye av villkaninens instinktive trekk fort-
satt i tamkaninen.Dersom en kanin settes
inn til en annen, kan det fort oppstå slåss-

kamper. Den som slippes inn, trenger seg
på en annens territorie. Gjør du det sam-
me med to hanner,er det enda verre.Med
hunner kan det fungere om de vokser
opp sammen,eller om en slipper dem inn
i et stort bur sammen - og - samtidig.
Jeg har gjort det noen ganger med avls-
hunner når sesongen er over, slik at de
går tre-fire dyr sammen på sommeren. De
gjør opp med en slåsskamp inntil rangen
er ordnet. Deretter har de sine områder,
selv om de også kan sitte sammen. Dette
er da dyr jeg ikke skal ha på utstilling,
for bitt og pelsskader de får under slåss-
kamp, vil nok gi poengtrekk eller «null».
Likevel ser en påstander om mye annet
på nettet. Kanin er og blir et territorielt
huledyr. Flere har også en liten kasse den
kan gå inn å skjule seg i - og det jo greit.
Husk det når dere leser om at de helst
bør leve i flokk, og at det bare er å kastre-
re dem for å få det hele til å fungere. Det
siste er faktisk heller ikke lovlig uten vi-
dere, men det gis likevel råd om det (hva
gjør ikke veterinærene for penger).
Hold ut, og hold stand – og godt nytt år
til alle kaninvenner!  – mvh Svein Kamfjord
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Våren er snart i an-
marsj og det nærmer
seg med raske skritt
at plantene begynner
å spire og gro. Noen
kaller vi for ugress,
men disse kan være
en godbit for kanin-
ene, så dette får være
en påminnelse til dere som
setter fokus på kraftfôret,
ved at en god idé er også
å tenke på andre alterna-
tiver. Bruk tiden til å plan-
legge en «fôringsform med
variasjoner» ved å benytte
ferske produkter fra naturen.

En kan finne mye godt fôr
som enkelt kan sankes inn.
Men en skal starte forsiktig
med det grønne, eller trivsel-
fôr som jeg velger å benevne
det. Etter en lang vinter hvor
kaninene for det meste har
fått høy og kraftfôr, så elsker
kaninene det første av det
grønne på vårparten. Vi ser
hvordan de koser seg, med
toppede ører (ørene står rett
opp, ja ikke på vedderne da)
når kaninene knasker i seg løvetannbla-
der og annet av gode grønne friske plan-
ter og vekster – trivselen er på topp.

Løvetann
En «bankers som står øverst på menyen»
– og en trenger ikke lete lenge etter dem
på våren. Løvetann spretter opp over alt
og de vokser seg kraftige og gode utover
hele sommeren. Dette er en riktig god
delikatesse for kaninene. Løvetann inne-

holder nærings- og
mineralemner, flere
vitaminer (B, C og D),
samt den hvite melke-
saft som skal gi god
virkning på diegiven-
de hunner.

Kløver
er også godt egnet, gjerne
blandet sammen med grass
og annet. Av kløver finner
vi hvit- og rødkløver,og det
er rødkløver som egner
seg best til kaninfôr. Dette
fordi at kaninene skal ha

fôr med stor andel trevler
(trestoffmengde), og rødklø-
ver i blomst på våren er rik-
holdig på trevler.

Grobladskjempe
er lett gjenkjennelig med de
store kraftige blader og et vel-
egnet og godt fôr. Det er et
utbredt ugrass som i likhet
med løvetann er en art som
alle vil ha fjernet fra plenen.

Timotei
Bruk av ferskt grønt grass

krever også at vi viser forsiktighet, særlig
med hensyn til hvis en ikke gir alt som er
plukket/slått den samme dag. Legges det
grønne i en haug,kan det gå «varmgang» i
grasset, og da er det gift for kaninens øm-
fintlige mage. Har du tilgang til Timotei-
eng er dette det beste.
Plengrass er ikke å anbefale og noe en
bør holde seg langt borte fra, og selvsagt
også giftige planter, f.eks. soleifamilien
(smørblomst) skal ikke inn til dyra.

LLøøvveettaannnn

KKlløøvveerr

TTiimmootteeii

GGrroobbllaadd

Bruk naturens produkter til kaninene
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● Rasepokaler på LU/NM:
Som Sportsutvalget meddelte i TK nr 4/
2016 på side 8, ble det på LU/NM 2016
mange rasekrus som ble vunnet til «odel
og eie». Vi oppfordret i TK nr 4 dermed
foreninger og andre om å bidra til spon-
sing av nye, fordi det denne gang ble en
betydelig kostnad med innkjøp.
«Levetiden» på rasepokalene varierer selv-
sagt,og kan nevne at pokalen for Tan gikk
til «odel og eie» etter å ha gått siden 2003
(da er det jo jevt å vinne pokalen).
Alle pokalene som utgikk er satt opp på
nytt, da det er raser som fortsatt har bra
forekomst og god konkurranse.

Ny Trønderpokal er sponset av Norsk
Genressurssenter. - Stor takk til dem!
Norsk Angora har sponset en regning på
gravering.Hjertelig takk N.A. for bidraget! 

● På LU/NM konkurreres det da om
følgende rase- og vandrepokaler:

Belgisk Kjempe. Fransk Vedder. Blå
Wiener. New Zealand Red. Wiener.
Stor Sølv. Angora. Rex. Bourgogne.
Hvit Land. Belgisk Hare. Thyringer.
Alaska. Liten Tysk Vedder. Marburger
Ekorn. Perle Ekorn. Engelsk Schecke.
Liten Havana. Hollender. Sachsen-
gold. Liten Sølv. Tan. Dvergvedder.
Hermelin. Dverghare. Kjempe/store
raser. Mellom/små/dvergraser.
I tillegg også: Vinner av LU/NM. Best
in Show. Beste hann. Beste hu. Beste
junior. Trønderpokalen. Ivar Haug-
lands BiR i Belgisk Hare.
Vinner av kl E. Vinner av kl K.
Kaninhopping: Vinner av høyde.

● Endring i statutter:
Pokalene til Beste Hann og Beste Hu på
LU(U)/NM: Her har statuttene vært slik
at dyra har blitt tatt ut etter premielista
(bedømmelseskortet). Dette blir ulogisk
så lenge dommerne har uttak av både
beste hann og beste hu.
Statuttene endres derfor fra 2017 til:
«Pokalene deles ut til Beste hann og hu
etter dommernes uttak»

● Årets utstillerforening:
Sportsutvalget hadde ønsket større inte-
resse for å delta.Vi vil derfor spørre med-
lemmene i et senere TK om innspill om
denne konkurransen.

For Sportsutvalget - Anne Mette Klepaker

Nytt fra Sportsutvalget

«Blir det pokal i år mon tro?»
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Innen oppdrett av dyr, har det alltid, og
hersker fremdeles, ganske store menings-
forskjeller og «uklarheter» angående bruk
av innavl og dens betydning.
- Innavl er en felles betegnelse når en
sammenparer beslektede dyr.
Men, det skilles også mellom graden av
innavl, eller, vi kan si: Nærheten av slekt-
skapet. Således kaller vi det for intensiv
innavl når sammenparingen skjer mellom
foreldre og avkom, eller mellom søsken.
Men for vanlig slektskapsforhold brukes
betegnelsen innavl. Er det mer fjernt be-
slektede dyr, kaller vi det gjerne slekt-
skapsavl og i flere tilfeller fører vi det
gjerne inn på papiret som linjeavl.

● Mange forskjellige meninger
Bruk av innavl har opp gjennom årene
fått tildels store og forskjellige erfaringer,
uttalelser og bedømmelser blant oppdret-
tere, og da ikke bare med tanke på kanin-
oppdretter. For, innavl er en meget ut-
bredt avlsform, innen f.eks. hunder og
sportshester (trav). Til tider finner vi et
meget stort antiparti mot denne avlsme-
tode, og alle misligheter blir tillagt denne
avlsform. Andre igjen, vedgår og mener,
det nok kan produseres innen kaninavl,
noen gode pelser, en bra farge, forbedre
kroppsformen, osv., men, en tilbøyelighet
til de forskjelligste sykdommer og mangel
på fruktbarhet, er det en vil sitte igjen
med, pluss enda en rekke med dårlige
egenskaper, hvis de gode linjer kommer
ut av kontroll.

● Fordeler og bakdeler
Mot slike alvorlige og kraftige anklager,
er det nødvendig å ta for seg det vi vet
om fordeler og bakdeler som denne avls-
metode har gjort og forårsaket i tidens

løp i utviklingen av alle våre husdyrraser.
Da kommer vi til å måtte fastslå at det ved
utvikling av alle husdyrraser har måttet
bruke, og fortsatt bruker, innavl. Også i
naturen selv, blant dyr i frihet, finnes det
selvsagt blant annet den nevnte sterkeste
intensive innavlsform.
Tar vi så for oss de utpregede rasekjenne-
tegn blant kaniner, så ville vi uten en sys-
tematisk innavl, aldri vært der vi er i dag.
Dette fordi mange av de mest markante
egenskaper bare kunne gjøres konstant
ved sterk, men, nøysommelig innavl.
Når vi ved siden av disse nevnte eksem-
pler på resultater av innavl, også kan an-
føre at innavl meget godt kan gjennom-
føres uten kroppslige eller avlsmessige
negative sider og resultater, også kan på-
vise at det oppstår store helsemessige og
legemlige skader. Derfor må vi konklu-
dere med at den egentlige årsak til opp-
ståtte problemer, ikke ligger i innavlen,
men beror på andre faktorer.
Ved forskjellige andre dyrearter (f.eks.sau
og svin), har det i noen tilfeller blitt kon-
statert at ugunstige klimatiske forhold,
mangelfull fôring,dårlig appetitt og andre
mangler i avlen, har vært den egentlige
årsak til de oppståtte forstyrrelser, som
innavlen fikk skylden for.

● Ønskede egenskaper
Hvilken som helst avlsmetode vil bare
kunne bringe fordeler der hvor vi ved
egen hjelp har mulighet til å øve en synlig
eller målbar innflytelse på dyrenes egen-
skaper, eller med andre ord: Arveanlegg.
At det er mulig ved hjelp av innavl å på-
virke arveanlegget, slik at det kommer
tydeligere fram, det beviser de utrolige
resultater som er oppnådd på samtlige
husdyrarter. Men, vi finner også her bevis

Innavl – en utbredt avlsmetode
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BBiiSS  ppåå  FFUU  RRooggaallaanndd::
PPeerrllee  EEkkoorrnn  hhaannnn  ppåå
2211mmnndd  ttiill  SSvveeiinn  EErriikk
TTøønnnneesseenn,,  ffåårr  9966pp
ffoorr  66..  ggaanngg  ppåå  rraadd!!
EEtt  rreessuullttaatt  aavv  mmååll--
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for de bakdeler som innavlen kan føre til,
og har ført til.

Ved å knytte sammen beslektede blods-
linjer, eller med andre ord; ved å koble
sammen like anlegg fra beslektede dyr, så
vil graden av disse anlegg bli forsterket.
Som en følge av dette vil disse egenskap-
er komme tydeligere fram i avkommet.
Vi kan altså med hjelp/bruk av innavl få
de ønskede egenskaper tydeligere fram.

Ved å koble sammen to arveanlegg for
den samme egenskap fra beslektede dyr,
gjør så at vi får en tydeligere utpreging av
den aktuelle egenskap. Det er jo akkurat
det samme som skjer ved renavl, bare det
at her må vi bruke så mange flere gene-
rasjoner, fordi så mange ukjente faktorer
spiller inn. Her kan det altså oppnås be-
tydelige resultater ved første generasjon,
ved å bruke det verktøy som innavlen
egentlig er.

foto: Bjørn
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● Uønskede egenskaper
Den muligheten vi her dermed har til å
forsterke egenskapene, er dessverre ikke
bare forbundet med at det går problem-
fritt. Våre avlsdyr, har ikke for oss, kun
de ønskede og gode anlegg – men også
dårlige og dermed «skjulte uønskede».
Nå kan det selvfølgelig her tillegges, og
sies; at vi avler bare med dyr som ikke
har disse uønskede anlegg.
Dette ville selvsagt enhver bevisst opp-
dretter gjøre, men, det er bare det, at det
er ikke alltid en utviklingsgrad er så sterk
at den vil forstyrre det normale.Ved van-
lig avl vil disse anlegg sjelden eller aldri
komme klart til syne,da det er meget sjel-
dent at to ikke-beslektede dyr har en feil
plassert på samme arveanlegg,og/eller på
det samme sted på arveanlegget.
Ved innavl får vi altså ikke bare forsterket

de gode og ønskede anlegg, men også de
skjulte dårlige blir forsterket og trer tyde-
ligere fram.
Derfor må det plukkes ut avlsdyr, ikke
bare med hensyn til ønskede anlegg, men
også med hensyn til at vi også nå får fram
de uønskede. Dette er noe oppdretteren
må ha i tankene, dersom det skal gjøres
bruk av denne form for avl.

● Nøysommelig avlsarbeid
Altså: Innavl er ikke bare å anbefale, men
dersom den er basert på de forutsetning-
er som her er nevnt, med hensyn til de
riktige kombinasjoner, skulle det ganske
snart være gode muligheter til å vise de
ønskede resultater.
Da vi nå vet at en egenskap blir mer og
mer stabil arvemessig, skal det ikke bare
plukkes ut avlsdyr etter kroppsform og

Innavl er egent-
lig en svært ut-
bredt avlsmeto-
de innen flere
dyrearter, men
innavlsbegrepet
har derfor blitt
tildelt et mer
«forfinet» ord:
Linjeavl. – For,
dette er også å
føre en linje
som er av be-
slektede dyr, og
hvor kun de
beste får være
med.Tan’en her
vil ikke bli med
i en slik utvalgt
linje, den har
god farge og
pels, men har
ikke utstråling ffoo

ttoo
::
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poeng ved det enkelte dyr. Det viktige er
å kjenne til forfedrene,hvordan de har av-
let, og selvfølgelig aller helst også ha en
oversikt på deres svake sider. Derfor er
mange og riktige notater i stambokpapir-
ene en viktig kilde når det brukes i ditt
avlsarbeid, eller anskaffes et nytt dyr med
en viss avlsverdi. En riktig vurdering og
bedømmelse av gjennomslagskraften til
arvbarheten og avlsdyrene til de forskjel-
lige egenskaper, er derfor svært så viktig.
Skal en ha størst mulighet for å nå et øn-
sket resultat,er det bare mulig ved et mål-
bevisst studie av avstamningsresultatene.
Og, som også nevnt, så må det gjentas en
gang til slutt; innavl er ikke bare å anbe-
fale.Vel, en kan få til et godt utseende på
kaninene, med god kropp, pels og farge,
men innavl kan føre til bl.a. nedsatt for-
meringsevne, svekkelse av vitaliteten og
dårlig tilvekst.

For å «henge med» i kaninhopping må en også ha fokus på målrettet avl.
Farge og pels er «uinteressant» når en satser på kanin for hopping, men
en må ta hensyn til egenskaper som gemytt, oppførsel og dens forståelse
for sporten, og i avlen må en føre det beste av hoppekaninens gener videre

Geir Vidar Asgrimplass: Avlsarbeid
må være målrettet og orden i papirene
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Nå går det mot vår. Avlssesongen ligger
foran oss. Noen avler for å utvide antall
hoppekaniner med egenavlede – mens
andre er ute etter å kjøpe en eller flere
nye kaniner. Dette er en spennende tid,
og utover forsommeren finnes det stort
utvalg i forskjellige raser og fargevarian-
ter. Noen er ute etter en spesiell farge
som ingen andre har, og bryr seg ikke så
mye om hvilke sjanser kaninen har på ut-
stillingsfronten, mens andre satser på å
finne en god kombikanin.

Uansett hvilke kriterier man velger ut fra,
må kjøpet være grundig gjennomtenkt.
Den lille skapningen som flytter inn skal
helst få bli der. Man oppnår nemlig ingen
ting ved å stadig kjøpe nye kaniner som
man senere selger videre fordi de av en
eller annen grunn ikke innfrir til dine
forventninger.

Resultatene på hoppebanen
kommer først og fremst av
systematisk og tålmodig trening

Det er imidlertid lettere å oppnå gode re-
sultater hvis kaninens fysiske utgangs-
punkt er godt. Det lønner seg derfor å
være kresen i valg av kanin. Det aller vik-
tigste for en god hoppekanin er et godt
gemytt, god benstilling og riktig fôring i
tidlig alder, slik at musklene har fått ut-
viklet seg best mulig.
Disse tingene lar seg ikke reparere se-
nere. En annen ting som er viktig er å ta
den i godt «øyensyn». Studer kaninen, snu
og vend på den, har den normal avføring,
er den ren under, åpne munnen, har den
riktig tannstilling, slik at du unngår "vok-
setenner". Alt dette finner du best ut av
hvis du kjenner oppdretteren og vet hva
slags foreldre kaninen har.

Ordtaket - «Eplet faller ikke så langt fra
stammen» - stemmer ofte forbløffende
godt i kaninverdenen også.
Hvis det å kjøpe en hoppekanin er en ren
impulshandling, er det fort gjort å la seg
«forføre» av en tilfeldig kanin, og man kan
lett glemme å sjekke ut en del viktige og
grunnleggende ting.
Derfor er rådet til alle som ønsker seg ny
hoppekanin:
Bruk tid på å planlegge kjøpet og sats på
kvalitet. Deretter bør du være trofast mot
ditt nye familiemedlem, og la den få alt
den trenger av godt stell, trening og kon-
kurranseerfaring, slik at den virkelig får
frem det beste i seg selv. Dessuten: Ikke
kjøp for mange nye av gangen. To til tre
lett-kaniner er egentlig nok. Når de er
kommet litt oppover i klassene, kan du
eventuelt vurdere en ny utvidelse.
Lykke til!       Torild Rosenvinge (tatt fra tidligere TK)

Ny hoppekanin . . .
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Årsmelding Stambokkontoret for 2016
Stambokkontoret har i 2016 fått alle ut-
stillingsresultater digitalt. Det er et ønske
at enda flere blir bevisst stambokas verdi
og fyller ut korrekte opplysninger ved på-
melding av uregistrerte dyr, her mangler
det fremdeles mye.
Totalt er det i 2016 påmeldt 6500 kata-
lognummer, en nedgang på 61 katalog-
nummer fra 2015. Det har vært arrangert
31 utstillinger (inkludert de 2 landsutstil-
linger  og 5 registreringsbedømmelser).
Ett dyr, Angora, er tildelt 96,5p og 55 er

tildelt 96p.Antall bedømte dyr er det flest
i Hermelin med 1042 dyr, fulgt av Belgisk
Hare med 505 og Dvergvedder med 465.
Salg av stamtavler har stabilisert seg og
foregår nå over hele året, selv om det er
en kraftig topp rundt LU. Det er i 2016
solgt 147 stamtavler, en økning med 4 fra
2015.Alle stamtavler, solgt utenom LU og
LUU, sendes nå som PDF pr mail. Det er
alle fornøyd med.Det sparer porto og tid.
Fra poengstatistikken kan nevnes følgen-
de gode bedømmelseresultater i 2016:

Rase poeng: 94 94,5 95 95,5 96 96,5     totalt bed.
Angora 10 20 24 16 3 1 86
Belgisk Hare 83 134 147 47 12 505
Hermelin 177 262 291 71 10 1042
Alaska 28 44 68 30 8 210
Tan 69 100 124 32 7 384
Perle Ekorn 71 111 109 21 6 373
Hvit Land 33 44 52 11 4 172
Liten Sølv 38 89 76 16 1 257
Dvergvedder 81 88 60 16 1 465
Liten Havana 40 50 51 8 1 191
Wiener 26 34 33 8 1 116
Liten Tysk Vedder 28 26 35 5 1 126
Fransk Vedder 32 43 37 10 216
Stor Sølv 69 68 42 6 282
Dverghare 35 28 28 6 146
Rex 34 23 32 5 144
New Zealand Red 39 40 25 3 159
Isabella 16 11 6 3 48
Thyringer 35 31 27 2 117
Belgisk Kjempe 6 17 13 1 78
Blå Wiener 7 13 12 1 43
White 3 2 2 1 12
Sachsengold 33 43 18 159
Engelsk Schecke 12 13 15 53
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Tradisjonen tro arrangerte foreningene
Larvik & Sandefjord og Grenland utstil-
ling på Rugtvedt i Bamble,6.-8. januar.Det
er koselig å innlede det nye året sammen
med hyggelige kaninfolk og i år hadde 23
utstillere (noen med støttepersonell i til-
legg) funnet veien til Bamble.Til sammen
227 kaniner skulle bedømmes av de kyn-
dige dommerne: Svein Clausen,Thormod
Saue og Tor Gillerholtmoen (od). I år var
det også en generalprøve før foreningene
arrangerer LU/NM i mars. Bedømmelsen
foregikk i lun og hyggelig tone, noe vi
synes preget det hele. Poengene viste at
kaninene hadde fått god pleie i juletiden
for her var flere gode. 2 hunner fikk 96:
Satin til Thormod Saue og Hermelin til
Roy Thorstensen. Etter nøye og sikkert
vanskelige vurderinger, var det Hermelin
som ble Best i Show. BiM ble junioren
Naomi Alba Thorstensen med en flott
Sachsengold hann i 95,5p - og ble også
BiS-junior. Under premieutdelingen fikk
Svein Jonassen en velfortjent oppmerk-
somhet for all hjelp han har gitt. Opp-
ryddingen søndag gikk raskt og stor takk
til alle som hjalp til. Da gjenstår premie-
listen, og å gratulere vinneren, Thormod
Saue med Satin elfenben i 382,5p.

BIR: Fransk Vedder: Anne Karin Venås 94. Stor
Sølv: David Gundersen 94,5. Trønder: David
Gundersen 92,5. Satin: Thormod Saue 96. Rex:
Kari Jørgenrud 95,5. Belgisk Hare: Espen
Klepaker 95. Thyringer: Magne Steinarsrud 95.
Alaska: Johnny Lyshaug 95,5. L.Tysk Vedder:
Anne Karin Venås 94. Marburger Ekorn: Geir
Klepaker 95. Perle Ekorn: Kari Jørgenrud 95.
Engelsk Schecke: Jebsen&Nesvik 94,5. Liten
Havana: Rolf Ludvigsen 95. Hollender: Gullik
Klepaker 94,5. Sachsengold: Naomi Thorsten-
sen 95,5. Liten Sølv: Svein Clausen 95,5. Tan:
Thormod Saue 95,5. Dvergvedder: Terje Engh
95,5. Hermelin: Roy Thorstensen 96.
Resultater klasse L:
1 Thormod Saue,  Dram.,  Satin elfenben   382,5
2 Roy Thorstensen, L&S. Hermelin white   287
3 Johnny Lyshaug,  Askim,   Alaska 382
4 Kari Jørgenrud,  Askim,  Rex castor 381,5
5 Terje Engh,  Grenland,  Hermelin hvit r.ø. 381
6 Svein Clausen,  Grenland,  Liten Sølv blå  381
7 Terje Engh,  Grenl.,  Dvergvedder viltgrå   286
8 Thormod Saue, Drammen, Tan svart 380,5
9 H.Jebsen&R.Nesvik, Jæren, Lit.Sølv sv  285,5
10 Kari Jørgenrud, Askim,  Perle Ekorn 380
11 Rolf Ludvigsen, La&Sa., Liten Havana  379,5
12 Magne Steinarsrud,  Grenland,  Alaska  285
13 Espen Klepaker, L&S. Belgisk Hare viltr. 285
14 H.Jebsen&R.Nesvik, Jæren, L.Sølv blå  285,5
15 Naomi Thorstensen, L&S., Sachsengold  284
16 Line  Clausen,  Grenland,  Sachsengold  284
17 Magne Steinarsrud, Grenland, Thyringer  284
18 Geir Klepaker,  L&S,  Marburger Ekorn  284
19 Tore Askeland,  Sørland. Liten Havana  378
20 Espen Klepaker,   Dvergvedder viltgrå  377,5

Årets første: Rugtvedt-utstillingen med 227 dyr

3.-5. mars: LU/NM-2017
Boligmappa Arena, Larvik

arr.: Grenland og Larvik&Sandefjord
annonse står i  TK nr 7, side 33

18. mars: Askim - «Eliteutstilling»
annonse i dette TK

1.-2. april: Møre og Romsdal, Hareid
annonse i dette TK

7.-9. april: Sørlandet
annonse i dette TK

13. mai: Rogaland - «Eliteutstilling»
annonse i dette TK

29.9.-1.okt.: Jæren, Vikeså
BJERKREIMSMARKEN

1.-3. des.: Askim - «Advents-utst.»
MOMARKEN

Utstillinger - 2017:
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LU/NM-2017 Boligmappa Arena, Larvik
Skal du til Larvik? Minner om Ungdomskonferanse i hallen

fredag 3. mars kl 16.30. Forbundstinget avholdes fredag kl 19 på
hotellet og er åpent for alle. Det er to interessante foredrag som
du bør få med deg (disse starter først, før sakene skal behandles) 

Roy Thorstensen gjør det bra
med Hermelin white, svart.
Til Rugtvedt kom Roy med
6 dyr i denne ikke helt enkle
varianten og fikk god uttel-
ling: 94,5p, 2x95p, 2x95,5p
og denne hu på 8mnd fikk
96p (19-9-9,5) og ble BiS
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Bergen, Stend: Vestlandsutstilling med 200 dyr
13.-15. januar var Ridehallen på Stend rig-
get til for utstilling og kaninhopping.Med
god geografisk spredning av oppdrettere
var det klar for ordentlig vestlandsdyst.
Jonny Kirkebirkeland sørget for hjemme-
seier. Jonny kom med en pen rekke med
Dvergvedder: 13 dyr, og fikk 3 i 96p, 3 i
95,5p og 5 i 95p. Uttak av de beste dyr
besto av 12 dyr som fikk tildelt 96p. Til
slutt satt  igjen ei Perle Ekorn hu på 19
mnd til Svein Erik Tønnesen som ble BiS.
BiM gikk Stensland&Ødegård. Dommere
var Sturle Skeidsvoll, Snorre Jacobsen og
Per Egil Hagen (od) - og som utenom de
12 dyr i 96p, fant 31 dyr som fikk 95,5p.

BIR: Belgisk Kjempe: Marita Tørset 95,5. Fransk
Vedder: Marita Tørset 95. Beveren: Geir Vie 95.
N.Zeal.Red: StianAndre Moldskred 95. Belgisk
Hare: Stensland&Ødegård 96. Thyringer: Øystein
Osland 95. Perle Ekorn: Svein Erik Tønnesen 96.
Eng.Schecke: H.Jebsen&Nesvik 95. Lit.Havana:
Marie/Erik Stensland 96. Lit.Sølv: Sturle Skeids-

voll 96. Tan: stall Oppetveiten 95,5. Dvergvedder:
Jonny Kirkebirkeland 96. Hermelin: Annette
Floen 95,5. Dverghare: Sina/Imre Ødegård 95,5.

Resultater klasse L:
1 Jonny Kirkebirkeland,  Dvergvedder vgrå 383,5
2 Svein Erik Tønnesen, Jæren, Perle Ekorn  383
3 Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv svart 383
4 Stensland&Ødegård, Jæren, Belgisk Hare 383
5 Marie/Erik Stensland, Jæren, Lit.Havana 382,5
6 Sina/Imre Ødegård,  Jæren,  Dverghare  382
7 Annette Floen, Bergen, Hermelin hvit r.ø. 381,5
8 H.Jebsen&R.Nesvik,  Jæren,  Lit.Sølv sv  381
9 H.Jebsen&R.Nesvik,  Jæren,  Lit.Sølv blå 381
10 Stall Oppetveiten,  Bergen,  Tan svart  381
11 Marita Tørset, Bergen,  Belgisk Kjempe 285,5
12 Øystein Osland,  SognogFj.,  Thyringer  380
13 Sturle Skeidsvoll, Bergen,  Lit. Havana   379,5
14 StianAndre Moldskred, Møre, N.Z.Red  379,5
15 Marita Tørset, Bergen, Fransk Vedder grå 285
16 Geir Vie,  Sogn og Fjordane,  Beveren  379
17 Øystein Osland,  Sogn.,  Hermelin grå   284,5
18 Karl Martin Fjell, Berg. N.Zealand Red  378,5
19 Øystein Osland,  Sogn,  Hermelin chin  284
20 Tuva Nesvik,  Jæren,  Dvergvedder grå  283
21 Camilla Lie Fevåg,  Hermelin rex hvit b.ø. 282

«Bergenstrollene» var selvsagt på plass, og det er den kreative Bjørn Olav
Stensen som står for disse. - Mon tro om han vet hvor mange han har laget?
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BiS: Perle Ekorn hu
på 19mnd til Svein
Erik Tønnesen, som
fikk 96p (38,5-9-9,5)

Kaninhopping:
Alva Grødem Mageland
var også en som tok tur-
en fra Bryne til Bergen,
og Alva tok seg av det
meste, for det ble seier
i hele 8 klasser og 3 av
dem var med Absolute
Better Than Sex.

BiM: Belgisk Hare hann på
8mnd, til Stensland&Øde-
gård som fikk 96p (38-9-9,5)
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Nord-Trøndelag: 211 dyr utstilt på Frosta
Nord Trøndelag arrangerte sin tradisjo-
nelle utstilling på Folkheim samfunnshus,
20.-22. januar, med 211 kaniner og ett
produkt påmeldt. Dommere var Svein
Clausen (od), Sturle Skeidsvoll og Svein
Lundgren, og dem tildelte 2 dyr 96p, en
Tan til Alf Gunnes og Alaska til Ingrid
Harmens. Begge var huer og BiS gikk til
Tan.BiM-uttaket ble mer «livlig» med flere
95,5 poengs-hanner på bordet. Zobel til
Tor Gillerholtmoen ble BiM.Totalt 17 dyr
fikk tildelt 95,5p. Lørdags kveld var vi

samlet til sosialt samvær i en av sjøbuene,
hvor godt og vel 25 overnattet. Her gikk
praten godt om kaninhold og resultater.
Foreningen takker alle som deltok.

BIR: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 94. Fransk
Vedder: Kristin Berg 94,5. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 94,5. Stor Sølv: Ellinor Gunnes 95.
N.Zeal.Red: Margot Hokstad 94,5. Trønder: Lars
Magne Gunnes 94,5. Rex: Birgit Hokstad 94.
Hvit Land: Jan Magne Lien 95. Belgisk Hare: Tor
Gillerholtmoen 95,5. Thyringer: Ola Uvaas 95.
Thyringer: Ola Uvaas 95. Alaska: Ingrid Harmens
96. LitenHavana: Jan Magne Lien 95. Sachsen-

Pen Tan hu på 8mnd til
Alf Gunnes som fikk
96p (19-9-9) og ble BiS.
Alf stilte med 12 Tan og
fikk 2x95,5p og 5x95p.
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gold: Per Kløvstad  95. LitenSølv: Bjarne Øygard
95,5. Tan: Alf Gunnes 96. Zobel: Tor Gillerholt-
moen 95,5. Dvergvedder: Ingrid Harmens 95.
Hermelin: Thea Buøy Antonsen 95,5.
Resultat klasse K:
1 Jonette Sulen Myrbostad,  Ullprodukter  94,5
Resultater klasse L:
1 Ingrid Harmens, Trøndelagen,  Alaska   382,5
2 Alf Gunnes, Trøndelagen,   Tan svart  287
3 Tor Gillerholtmoen, Ind.Østl.,  Zobel brun   381
4 Bjarne Øygard,   Møre,   Liten Sølv svart 381
5 Snorre Jacobsen, Nord-Trønd., Tan svart  381
6 Kristin Berg, Trøndelagen, Hermelin viltgrå 286
7 Rune Breistrand, Trøndelagen, Tan svart  380,5

8 Tor Gillerholtmoen,  I.Østl., Belgisk Hare 285,5
9 Per Kløvstad, Nord-Trønd., Sachsengold 379,5
10 Jan Magne Lien,   Møre,    Tan svart  379
11 Alf Gunnes,  Trøndelagen,   Alaska   284,5
12 Randi Uvaas, Trøndelagen,  Thyringer  378,5
13 Ola Uvaas,  Trøndelagen,   Thyringer    284
14 Jan Magne Lien,  Møre,    Lit.Havana   284
15 Bernhard Uvaas, Trøndelag, Thyringer   377,5
16 Lars Magne Gunnes, Trønd., Trønder    377,5
17 Iren Storli, Nord-Trøndelag, Stor Sølv  377,5
18 Jan Magne Lien,   Møre,   Hvit Land    283,5
19 Ingrid Harmens, Trønd., Dvergvedder grå  283
20 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin blå zobel 283
21 Elias Jacobsen, N-Tr., Dvergvedder v.grå  283

LLeeiiff  LLaaaacchhee  9900  åårr!!

Gratulasjon til Leif Laache som i januar hadde stor dag - 90 år. Leif er
nok den eldste rasekaninoppdretter vi har. Leif har trappet noe ned på
antall kaniner, men intreressen for dyra og utstilling er der (får god hjelp
av Roger Skjølås). Her fra Momarken i desember hvor Leif var på plass
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Sarpsborg: Østfoldmester’n 2017 med 206 dyr
Til årets åpne Østfoldutstilling 28. januar,
fikk vi et lokale i kjøpesenteret Lande
Senter. Vi hadde levert ut en del flyers
noen dager før og det var til tider trangt
i lokalene. Kjempegøy, så får vi håpe det
blir noen flere som viser interesse for
denne flotte kaninhobbyen vårs. En fin
og trivelig helg ble det! Vi fikk påmeldt
206 kaniner og med et variert raseutvalg
for publikum med 17 forskjellige raser.
Dommere var Svein Lundgren, Johnny
Lyshaug og Sturle Skeidsvoll - og Bjørn
Petter Åsheim var med som elev.
Dagens topp ble 3 dyr som fikk 96p (alle
var født i 2015), og 25 dyr fikk 95,5p.
Johnny Lyshaug ble Østfoldmester og fikk
også BiS med Alaska-hann. Leif Opsund
fikk BiM med Hvit Land. Vinner klasse C
junior, ble Kim Roger Henriksen.

BIR: Belgisk Kjempe: Tuva Andersen 91. Fransk
Vedder: Torgeir Vestenfor 95,5. Stor Sølv: Hans
P.Wold 95. Blå Wiener: Hans PetterWold 95. N.Z.
Red: Svein Kamfjord 95. Trønder: Johan Viker
94,5. Rex: Kari Jørgenrud 95,5. Hvit Land: Leif
Opsund 96. Belgisk Hare: Johan Viker 95,5. Isa-
bella: Svein Kamfjord 95. Thyringer: Leif Opsund
95. Alaska: Johnny Lyshaug 96. Perle Ekorn:
Kari Jørgenrud 95,5. Tan: B. Petter Åsheim 95,5.
Lit.Wiener: Trond Pettersen 95. Dvergvedder:
Kari Jørgenrud 95. Hermelin: Jan Erik Baller 96.

Resultater klasse C for juniorer:
1 Kim Roger Grøtli Henriksen, Askim, Tan  95
2 Lars Henrik Viker, Sarpsb.,  Hermelin hvit 94,5
3 Synnøve Frøyland, Sarp. Dvergvedder k.t. 94,5
4 Kristoffer Frøyland, Sarp. Belgisk Hare  94

Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug,  Askim,   Alaska   382,5
2 Jan Erik Baller,  Sarp.,  Hermelin jerngrå  382,5
3 Kari Jørgenrud,  Askim,  Rex castor   382

4 Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg, Tan svart 382 
5 Leif Opsund,  Indre Østland,  Hvit Land   381,5
6 Torgeir Vestenfor, I.Ø. Fransk Vedder grå 286,5
7 Kari Jørgenrud,   Askim,  Perle Ekorn  381
8 Hanna/Nora Baller,  Sar. Hermelin hvit b.ø. 381
9 Johan Viker, Sarp.,  Belgisk Hare viltrød  380,5
10 Svein Kamfjord,  Askim,  Isabella   380
11 Svein Kamfjord,  Askim,  N.Zeal.Red 379,5
12 Jorunn Egner,  Oslo,  Perle Ekorn   379,5
13 Hans Petter Wold, Oslo, Stor Sølv viltgrå  285
14 Thove Marie Baller, Hermelin hvit b.ø. 379
15 Hans Petter Wold,  Oslo,  Blå Wiener   284,5
16 Kristoffer Frøyland,  Sarp,  Rex castor  284,5
17 Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder k.t 284,5
18 Leif Opsund,  I.Østland,  Thyringer   378,5
19 Trond Pettersen, Oslo, Liten Wiener blå 283,5
20 Arild Henriksen,  Askim,  Belgisk Hare  283,5

BBiiSS oogg BBiiMM

Årsmøte i Norges Kaninhoppforening
Quality Hotel Grand Farris, Larvik, fredag 3. mars kl 21

(med forbehold om at Forbundstinget er ferdig).
Dagsorden: Etter NKHFs lovverk. Mvh NKHFs styre
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Lørdag 14. januar var det FU – «kassa-ut-
stilling» i Haga Samfunnshus. Her var det
påmeldt 143 kaniner, hvorav 17 i Fransk
Vedder. En oppdretter som imponerer
med en rekke gode topp dyr, er Roger
Skjølås, og tar BiS med Wiener viltgrå.
BiM går til Leif Opsund med Hvit Land.
Dommerne, Jan Erik Baller og Johnny
Lyshaug fant 3 dyr som fikk dagens topp-
sum; 96p - og 14 dyr tildeles 95,5p.

BIR: Fransk Vedder: Geir V. Asgrimplass 95,5.
Stor Sølv: Lars Ivar Haugo 95,5. Blå Wiener:
Roger Skjølås 96. N.Zeal.Red: Svein Kamfjord
95. Trønder: Marianne Haug 93,5. Wiener: Roger
Skjølås 96. Hvit Land: Leif Opsund 96. Belgisk
Hare: Johan Viker 95. L.TyskVedder: Elina Jokin-
en 94. Perle Ekorn: Jorunn Egner 95,5. Sachsen-
gold: Pål-Eirik Iversen 95,5. Tan: Bjørn Petter Ås-
heim 95,5. Lit.Wiener: Mathias Gaaserud 95.
Russer: Marit/LarsIvar Haugo 94,5. Liten Rex:
Silje Tellefsen 92. Dvergvedder: Dag Håvard Lar-

sen 94,5. Hermelin: Eirik Solaas 95. Dverghare:
Elina Jokinen 94.

Resultater klasse A:
1 Roger Skjølås, Ind.Østland, Wiener viltgrå  287
2 Roger Skjølås, Ind.Østland,  Blå Wiener  286,5
3 Bjørn Petter Åsheim,  Sarp.,   Tan svart   286,5
4 Geir Vidar Asgrimplass,  Fransk Vedder   286,5
5 Leif Opsund,   Indre Østland,   Hvit Land  286
6 Jorunn Egner,  Oslo og Ak.,  Perle Ekorn  286
7 Pål-Eirik Iversen,  Oslo,   Sachsengold   285,5
8 Lars Ivar Haugo, I.Øst.,  Stor Sølv svart  285,5
9 Roger Skjølås,  I.Østland,  Wiener svart  285,5
10 Johan Viker, Sarp. Belgisk Hare viltrød  285
11 Mathias Gaaserud, I.Øs., Lit.Wiener blå 284,5
12 Eirik Solaas, Oslo&Ak.,  Hermelin chin. 284
13 Dag Håvard Larsen,  Dvergvedder grå  283,5
14 Hans Petter Wold, Oslo,  Stor Sølv svart  283
15 Mathias Gaaserud,  I.Østland,  Tan svart  283
16 Marit / Lars Ivar Haugo, I.Østl.,  Russer   283
17 Hans Petter Wold, Oslo, Stor Sølv v.grå 282,5

Resultater klasse B:
1 Svein Kamfjord,  Askim, New Zealand Red 285 
2 Hans Petter Wold,  Oslo&A.,  Blå Wiener 284,5

Oslo og Akershus: Fylkesutstilling, Haga i Auli
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Fylkesutstilling for Rogaland med 356 dyr
27.-29. januar arrangerte Jæren og Sand-
nes Fylkesutstilling for Rogaland. Kjekt å
se det også kom dyr fra Bergen! Vi testet
ny hall, Nærbø Samfunnshus, og den fun-
gerte fint til formålet. 356 kaniner ble på-
meldt og ett produkt. Ullprodusent Hilde
Krogedal stilte også opp med flott stand
og viste klipping av angorakanin - takk!
Dommerne Kjell Helge Jåtun, Odd Einar
Lundervold, Bjørn Egeland,Tor Gillerholt-
moen og Thormod Saue (od) fant 4 topp-
dyr som fikk 96p: 2 Hermelin viltgrå hoer
til Jarluf Lomeland som ble FU-vinner og
fikk BiM, en Belgisk Hare hann til Stens-
land&Ødegård, og så kongen selv, Perle
Ekorn hann til Svein Erik Tønnesen som
med 6x96p på rad ble BiS igjen. Geir
Hamre luftet endelig sine Hermelin og tar
2.-plassen. – Men, så over til resultatene:
BIR: Belgisk Kjempe: Sindre/Roy Tjemsland 95.
Fransk Vedder: Sindre Tjemsland 94,5. Angora:
Hilde Krogedal 95,5. Rex: Monica/O.E. Lunder-
vold 94,5. Hvit Land: Karl Meihack 95,5. Belgisk
Hare: Stensland/Ødegård 96. White: Sindre Berg-
sagel 94,5. L.Tysk Vedder: Oddvar Stangeland
95,5. Perle Ekorn: Svein Erik Tønnesen 96. Eng.
Schecke: T.Hadland 95. Lit.Havana: Marie/Erik
Stensland 95. L.Sølv: Jebsen/Nesvik 94,5. Tan:
Magnor Ølberg 95,5. Ørestad: Kjell Helge Jåtun
95. LitenRex: Nicolay Larsen 95. Dvergvedder:
Jonny Kirkebirkeland 95,5. Hermelin: Jarluf
Lomeland 96. Dverghare: Sina/Imre Ødegård 95.
Resultater klasse L:
1 Jarluf Lomeland,  Jæren,  Hermelin grå   287,5
2 Geir Hamre,  Jæren,  Hermelin hvit r.ø. 381,5
3 Stensland/Ødegård, Jær., Belgisk Hare  381,5
4 Svein Erik Tønnesen, Jæren,  Perle Ekorn 381
5 Karl Meihack,  Rogaland,  Hvit Land 381
6 Leiv-Petter Torsen,  Rogaland,  Hvit Land  381
7 Jonny Kirkebirkeland,  Dvergvedder grå  380,5
8 Hilde Krogedal,  Rogaland,  Angora hvit  380,5
9 Magnor Ølberg, Rogaland,  Tan svart  285,5
10 Jarluf Lomeland,  Jær., Hermelin hvit r.ø. 380
11 Stall Oppetveiten,  Bergen,   Tan svart  380
12 Sina/Imre Ødegård, Jær. Dverghare grå  380
13 Arild Netland,  Rogaland, Hermelin svart 380
14 Arild Gundersen,  Jæren,  Belgisk Hare  380

15 Marie/Erik Stensland, Jæren, Lit.Havana 380
16 Brage Netland, Rogal.,  Hermelin chin  379,5
17 Tore Hadland, Jæren, Eng.Schecke sv  379,5
18 Oddvar Stangeland, L.Tysk Vedder kappt. 285
19 Tobias Netland, Rogal. Hermelin otter sv  285
20 Bjørn Egeland, Rogaland,  Perle Ekorn  379
21 Kjell Helge Jåtun, Jæren, Ørestad 284,5
22 Sindre/Roy Tjemsland, Belgisk Kjempe 284,5
23 Monica/O.E.Lundervold, Jær. Rex castor 378
24 William,Mathias,KaiaLundervold D.hare 377,5
25 Sanne / Ine Lunde, Dvergvedder grå 377,5
26 H.Jebsen/R.Nesvik,  Jæren, Lit.Sølv sv 377,5
27 Oddvar Stangeland, L.Tysk Vedder grå  283,5
28 Frode Skibstad, Jæren, Belgisk Hare  283,5
29 Tuva Nesvik,  Jæren,  Dvergvedder grå  377
Resultat klasse K:
1 Hilde Krogedal,  Rog.,  Ullprodukter   95
Resultater klasse E:
1 Stensland/Ødegård, Jær., Belgisk Hare  474
2 Stall Oppetveiten,   Bergen,   Tan svart   473
3 Arild Gundersen,  Jæren,  Belgisk Hare  472,5
4 Monica/O.E.Lundervold, Jær. Rex castor 471

Fylkes-pokaler:
BiS: Svein Erik Tønnesen, Perle Ekorn 96
Beste Junior: Sina/ImreØdegård, Dverghare 285
Kjemper: Sindre/R.Tjemsland, Belg.Kjempe 284,5
Store raser: Ingen kvalifisert          
Mellomst.: Stensland/Ødegård, Belg.Hare 286,5
Små raser: SveinErikTønnesen, Perle Ekorn 286
Dvergraser: Jarluf Lomeland, Hermelin 287
Avvikende pels: Hilde Krogedal, Angora 285,5

HHeerrmmeelliinn  vviillttggrråå
hhuu  ppåå  55mmnndd  ttiill
JJaarrlluuff  LLoommee--
llaanndd  9966pp



Belgisk Hare hann 9mnd, 96p
(38-9-9,5) til Stensland&Øde-
gård som stilte 18 BH og fikk
en i 95,5p og 3 som fikk 95p

BiM ble Hermelin viltgrå hu
på 9mnd til Jarluf Lomeland
og da 2 huer i 96p (38-9-9)

I vilt-/jerngrå stilte
Jarluf 21 dyr og
fikk også følgende
3x95,5p og 8x95p.

På FU’en totalt ble
det 15 dyr som
fikk tildelt 95,5p.
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Kanin-
hopping
var det også
under denne
FU-helga og
hvor Alva
Grødem
Mageland tok
det meste og
vant hele 7
klasser (av 12)

fotos: Bjørn



Salgs-varer fra NKF: Stambokblad, blokker a 50 ark: kr 50
Burkort på kraftig tykk kartong, 20 kort: kr 15
Bestilles hos Dagfinn, tlf. 33 39 62 95
e-mail: ingrjoh2@online.no
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ÅRETS UTSTILLER 2017
Godt nytt år alle! - Nå er vi godt i gang med
konkurransen «Årets Utstiller» for 2017.
Vi har fått inn resultatene fra de 6 utstilling-
ene som har vært avholdt i løpet av alle hel-
gene i januar måned.
Foreløpig er det ingen som skiller seg ut, så
dette året kan foreløpig se ut til å bli meget

jevnt. Vi oppfordrer dere alle til å stille på
LU/NM, der er det dobbelt så mange poeng
å konkurrere om som på en vanlig utstilling.
OG! Så minner vi om lagkonkurransen, husk
å lever liste til Sportsutvalget torsdag kveld
under innlevering av kaninene, 2. mars.
Da går vi over til resultatlisten:

1.Johnny Lyshaug           41 p.

2.Svein Erik Tønnesen    34 p.

3.Jarluf Lomeland           27 p.

4.Roger Skjølås              26 p.

5.Johnny Kirkebirkeland 24 p.

6.Thormod Saue             24 p.

7.Ingrid Harmens            24 p.

8.Roy Thorstensen          23 p.

9.Alf Gunnes                   23 p.

10.Stensland&Ødegård   21 p.

11.Jan Erik Baller            21 p.

12.Kari Jørgenrud           18 p.

13.Geir Hamre                18 p.

14.Tor Gillerholtmoen      15 p.

15.Svein Kamfjord            12 p.

16.Bjørn Petter Åsheim     12 p.

17.Sturle Skeidsvoll          12 p.

18.Hans Petter Wold         09 p.

19.Johan Viker                  06 p.

20.Bjarne Øygard              06 p.

21.Leif Opsund                  06 p.

22.Naomi Thorstensen 03 p.

23.GeirVidarAsgrimsplass  03 p.

24.Karl Meihack                 02 p.

25.Marie&Erik Stensland    02 p.

26.Terje Engh                     02 p.

27.Snorre Jacobsen           02 p.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

748. Fransk Vedder 1,0   622 / L938   95,5 - 95,5 - 95,5   eier/oppdr.: G.V. Asgrimplass
749. Fransk Vedder 1,0   623 / C583   95,5 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: G.V. Asgrimplass
750. Fransk Vedder 1,0   624 / C578   95,5 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: G.V. Asgrimplass

Nye Champions

Til alle foreninger: NKF søker etter arrangører av LUU og LU

NB! Neste blad sendes kun ut til dem som ligger inne med
registrert innbetaling av kontingent for 2017

Minner om kurs, se: www.naturogmiljo.no
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Kaninblod i årene
Mitt navn er Urban Hamann. Jeg er 49 år
gammel og bor i Sveits, i nærheten av
Basel.Helt siden jeg var 11 år gammel har
jeg hatt kaniner. Den Rex’en som min
bestefar ga meg hadde en magisk tiltrek-
ning på meg. Dessverre døde bestefar
tidlig. Jeg måtte som junioroppdretter
forsøke og lykkes i avlen med det som
han hadde lært meg. Jeg har hatt Rex i
forskjellige farger. Senere kom Hermelin i
forskjellige farger, Rhøn og Dverg Vedder
inn i stallen. Jeg utdannet meg til snekker
og er nå prosjektleder. Jeg er gift og lyk-
kelig far til 3 døtre. Alle sammen avler i
dag kaniner; Dverg Vedder, Tan og Rex i
forskjellige farger.

Jeg har hatt mange verv i foreninger og
forbund. Jeg har vært med på å arrangere
en rekke utstillinger, inkludert to Ramm-
lerschau (Sveitsisk Landsutstilling kun for
hann-kaniner) med 5.000 dyr.
I 1997 ble jeg autorisert dommer i Sveits.
Jeg har i 10 år vært medlem av den sveit-
siske Standardkomiteen og for 3 år siden
ble jeg autorisert marsvin-dommer.
Jeg har stilt ut på Europautstillinger siden
1985, da i Herning, Danmark, hvor utstil-
lingen også skal være om 2 år. For 12 år
siden, i Praha, dømte jeg på min første
Europautstilling, og har siden dømt på
alle europautstillinger og deltatt på alle
europadommerkonferanser. Det har gitt
meg noen gode venner fra Skandinavia.
I fjor ble jeg valgt inn i styret for kanin-
seksjonen i det europeiske forbundet og
også inn i Standard Kommisjonen.
Jeg setter pris på internasjonale venn-
skapsbånd og kontakter som jeg har

knyttet. Selv om jeg ikke har et talent for
språk, kan jeg kommunisere på fransk og
engelsk. Derfor har jeg fått mange venner
og kontakter i europeiske land. Jeg er
også interessert i raser og oppdretternes
mål for fremgang i andre land. Jeg ser
frem til å lære mer om norske kaniner
som fortsatt er ukjent for meg.

Den sveitsiske og det europeiske bedøm-
melses-system avviker betydelig. I noen
raser er idealene svært like og sveitsiske
dyr kan ha suksess på europautstillinger.
I andre raser er det svært store forskjeller.
I Sveits honoreres kroppsform og kom-
plett utfelt pels.Pelsen er mindre tett enn
hva som ønskes, for eksempel i Tyskland,

Bedømmelse etter Europastandarden på LU/NM
Dommerpresentasjon: Urban Hamann, Sveits
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Årsmøte i Alaska- og Havanaklubben
Lørdag 4. mars 2017, kl 1700

Quality Hotel Grand Farris, Larvik
Saksliste/årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk

Premiering i konkurransen Årets Utstiller:
Vinneren av konkurransen premieres, samt også den Beste Junior.

Årets Utstillerforening: Her premieres den forening
som samler mest poeng totalt på LUU/NM-16 og LU/NM-17.

Overrekkelse av premier foretas lørdag 4. mars, under LU/NM-festen,
på Quality Hotel Grand Farris, Larvik. – Mvh Sortsutvalget, ved Johnny Lyshaug

Årsmøte i Dvergkaninklubben
Lørdag 4. mars, kl 12  i LU-hallen: Boligmappa Arena

Saksliste og årsmøtesaker i.h.t. klubbens lovverk.
Kontingent  må innbetales 2 uker før - kr 150  (fam. kr 50)  konto 05303462173

likeså hodefasongen er smalere, ikke så
rund og ørene er lengre. Den europeiske
standarden prøver å ta mange hensyn og
mange raser får vide vektgrenser for å til-
passes flere lands standarder.
Mange raser er godkjent i 2 forskjellige
størrelser i den europeiske standarden,
for eksempel Havana. På den ene side en
mellomstor rase som i Tyskland og Øster-
rike, på den annen side den franske
Havana-kaninen, en liten rase som også
er utbredt i Sveits og Skandinavia.
Når jeg dømmer i Larvik etter europeisk
standard, skal jeg prøve å være tolerant,
men jeg må likevel påpeke fordeler, øn-
sker og svakheter. Jeg skal prøve å be-

svare spørsmål og gi råd. Jeg ser frem
til mange samtaler på utstillingen. Min
eldste datter Jana blir med meg til Norge
og støtter meg språklig. Hun snakker vel-
dig godt engelsk og elsker Rex kaniner!
Jeg håper at mange norske oppdrettere
kan inspireres til å delta og besøke Euro-
pautstillingen i 2018 i Danmark. Det er
viktig å delta. Det trengs litt flaks for å
oppnå de høyeste poengene.
Oppdrettere og dommere fra Spania til
Ungarn, og fra Bosnia til Norge vil være
tilstede. - Interessante dyr og verdifulle
diskusjoner med likesinnede mennesker
er garantert. Det blir en fest for oss små-
dyravlere!

Årsmøte i Norsk Vedderklubb
lørdag 4. mars, kl 10.30 på Quality H. G. Farris, Larvik
Saksliste i.h.t. lovverk. - Veddershow i hallen søndag
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Askim og omegn KAF innbyr til åpen

Vår- og Eliteutstilling‘17:Lørdag 18.mars
Idrettshuset, Kråkstadvegen, 1825 Tomter
Klasse A / B (premiering etter kl L) + klasse G

I tillegg kåres årets Elitehann blant Østfold-utstillerne
Innmelding må være i hende innen 6. mars
og sendes til e-post: annebjng@online.no

Innmeldingsavgift: kr 70 pr dyr + kr 10 pr dyr kl G
Betales ved innsetting av dyr, lørdag 18.03.17: fra kl 8.30 til 9.30

Vi setter opp utst.bur. OBS: Meget pent lokale,
vær forsiktig med håndtering av fraktekasser.
Kontaktperson: Johnny Lyshaug, tlf. 482 99 553
Kontakt for innmelding: Anne, tlf. 990 21 565

Velkommen til en hyggelig kanindag på Tomter!

Møre og Romsdal Kaninalslag

inviterer til åpen Vår-
utstilling 31. mars-2. april

i Skyttarhuset, Hareid
Klasser: A/B premiering kl L - E - K - G* (*1 gr pr utst.)

Innmelding sendast innan 22.03.2017
(helst excel-skjema) til Bjarne Øygard, e-post:

bjarne.oygard@mimer.no
Innmeldingsavgift kr 70 pr kat.nr + kr 10 i kl E og G
Bet. til konto: 39101623037 v/K.A.Sundgot, 6065 Ulsteinvik

Innlevering av kaniner fredag 31. mars fra kl 18 til 22.
Forslag til overnatting: Ulstein Hotell. Premieutdeling søndag kl 13.30

Kontaktar: Stian 470 29 354, Bjarne 950 20 982 og Knut Are 917 72 340
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innbyr til åpen
en-dags-
utstilling

lørdag 13. mai – Randaberg
Innmelding må være innkommet senest 4. mai
til e-post: bjorn.egeland@lyse.net   eller pr tlf.: 51 67 19 00
(innmeld i klasse A / B) - premiering: klasse L

Innmeldingsavgift: kr 50 pr kanin
konto nr.: 3204 07 02406   ev. ved oppmøte:

Ryggvegen 36 (hos Petter Torsen), fra kl 10 - 10.45.

Grillmat m/brus og tilbehør kr 50 (påmeld innen 4. mai)

Husk lag: 12 dyr i 5 raser (10 teller)  –  Kaninhopping

Sørlandets Kaninavlslag innbyr til åpen

"VÅR-utstilling" i Flimra, Hove
7. - 9. april, i klasse: A / B

Påmelding innen 24. mars, e-post: siwkv@online.no
ev. liste til: Siw Kvam,Tjennav. 20, 4818 Færvik

Påmeldingsavgift: Kr 70 pr kanin bet. innen 24.03.
til konto: 0530 28 36096 v/Tore Askeland, 4823 Nedenes

Innlevering kaniner: Fredag 7. april, kl 18-21
Vi fôrer med høy og vann, husk vannskåler.

Premieutdeling søndag kl 1500

(klassene A/B premieres etter klasse L)
Velkommen alle til Hove og Sørlandet!
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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
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 200,00
Dvergkanin (Monika Wegler/Cappelens forlag) . . . kr 158,00
Kaniner  (Monika 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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Gryterett med kaninkjøtt er en sikker
bankers, og det finnes en «haug» med
oppskrifter. Her er det egentlig bare å
være kreativ, og en kan jo prøve seg
fram ved å finne smaken som passer
ens gane. Men, her kommer et forslag:
En hel kanin deles opp i passelige
serveringsstykker.
Brun kjøttet i olivenolje.
Lag til buljongvann ca 7 dl med 2-3
terninger (bruk f.eks. lammebuljong)
og la kjøttet trekke (småputre) i ca en
time. Hakk opp en halv chili, 2-4 fedd

hvitløk, fersk ingefær og ha oppi etter
ca 15 minutter.
Tilsett så etter ca en liten time:
ca 250-300 ml kokosmelk,
1 ss Red Curry Paste,
2 ss Sesame Teriyaki Sauce,
200 g sjampinjonger,
200 g små sjalottløk,
4 dl rødvin
og la alt trekke (småputre) en god
halvtime. Hvis sausen virker noe tynn,
så tilsett da maisennamel.
Tilsett salt og pepper etter smak

««LLiitttt  mmaattpprraatt»»
Kanin-gryte
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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
Åsly, 3175 Ramnes

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

TAN - DVERGVEDDER

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. 51 67 19 00  -  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
TRØNDER - DVERGVEDDER viltgrå + kapp

TAN svart  -  ANGORA hvit b.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. 917 72 340

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

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

BELGISK HARE  -  Liten HAVANA
DVERGHARE

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

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

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

BELGISK KJEMPE viltgrå
NEW ZEALAND RED - THYRINGER

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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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:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
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

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

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

salg av dyr - samt produkter og garn
4353 Klepp st. -  Tlf. 950 50 254

e-post: hilde@kleppnett.no

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

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

Oppdretterannonse:
kr 435 for et helt år

Stian Moldskred
Skjolden 13, 6060 Hareid

Tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com

NEW ZEALAND RED

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

Tlf. 906 67 358 / 407 21 113
e-post: silkebae@online.no
ANGORA hvit r.ø. og farget

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 31. des. 2016
Totalt: 603  (S: 369 - J: 79 - F: 155)

Askim og omegn Kaninavlsforening   41
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
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, mobil 934 67 108
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    37
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.: Marita Tørset. e-post: maritat@broadpark.no
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    27
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
Kaninhopp:Thor Martin Skretteberg, 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    8
Leder: Camilla Venger. E-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
Sekretær: Amalie Bråthen Strande, Vestengav. 79, 2070 Råholt
Kasserer: Anne Venger, Skansegårdseterveg 32, 2224 Austmarka
Styremedlemmer: Hans Fredrik Danielsen / Robert Tangen 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kanin-forening   9
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    13
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 Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien.

Haugaland Kaninalslag    24
Leder: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand. Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio. Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52773007, mobil: 95989824 e-post: tobben.froland@hotmail.no
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    100
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: Tonje Søfteland, tlf. 926 62 791
e-post: skaffer_stjerna@hotmail.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.
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     23
Leiar: Stian André Moldskred, 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
Styremedlem: Elisabeth Pedersen

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    35
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.: Siri Fisknes, tlf. 976 32 124   e-post: siri_f90@hotmail.com
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      26
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, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
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     23
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
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, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    60
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337. e-post: espen.sand@getmail.no
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
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.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    11
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
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Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

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 2/2017: febr./mars ut ca uke 12
-  manusfrist er 6. mars
Blad nr 3/2017: april/mai, ut ca uke 20
-  manusfrist er 20. april

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
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post:  ingrjoh2@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    21
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: Marianne Wernersen, tlf. 958 19 073
e-post: caniveloci@gmail.com
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    43
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, Skjefstadbakkan 134, 7089 Heimdal
tlf. 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    45
Leder: Ann Kristin Hotvedt. Tlf. 406 27 875
mail: annkristin1@hotmail.no
Sekr.: Veronica U. Johansen
mail: veronica_undbekken@hotmail.com 
Kasserer: Mona Sevlejordet. Tlf 958 39 136
mail: ingermonasevlejordet@gmail.com
Hjemmeside: www.tonsbergkanin.com
Hopping, se: www.tonsberghoppegruppe.weebly.com 
Medlemsmøter avholdes i dommerbua på Jarlsberg Travbane,
1. tirsdag i hver mnd kl. 18.00

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder/kasserer: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet,
mobil-tlf.: 950 05 596       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 1
for eventuell info, send mail til: sekreter@kanin-nkf.net

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: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927
e-post: jarlom@blockberge.no
Nestleder: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
Sekretær: Arild Netland, tlf. 916 39 782.
e-post: anetland@statoil.com
Kasserer: Bengt Larsen
Styremedlemmer: Hallgjerd Paulsen og Sindre Bergsagel
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anne Venger, Skansegårdseterveg 32, 2224 Austmarka
tlf. 481 18 237
Sekretær: Jorunn Egner, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
tlf. 924 48 477. e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kasserer: Veslemøy Fjermestad Thunem, tlf. 930 54 067
e-post: veslemoy.thunem@gmail.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:Torgeir Vestenfor. Tlf. mobil  959 80 045
e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no
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
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Fra Nord Trøndelags utstilling på Frosta, Alf Gunnes med ei pen Tan hu
i 96p blir BiS og en flott Zobel i 95,5p til Tor Gillerholtmoen blir BiM

B
Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes
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Fransk Vedder hann kappetegnet
chinchilla til Gunnar Nybråten

Tan hann til
Bjørn Petter
Åsheim, 95,5p
på Haga
Foto: Maija Suni


