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● April gikk inn i historien . . .
Da er vi kommet oss et stykke inn i mai
og været har begynt å normalisere seg,
må en vel si. Og som dere forstår blir det
litt værprat her denne gang også.
April er historie, men april-været skal ha
godt inn i historien. Her ble det satt flere
«rekorder»: Kulderekord, snørekord, ned-
børsrekord, vindrekord - og det var visst-
nok 25 år siden det hadde vært så lav
snitt-temperatur . . .
Noen har fleipet med hvor den globale
oppvarmingen ble av . . .
Det sies at så mye dårlig vær påvirker oss
mennesker og vi blir visst «like sure» som
været – for noen å enhver kan dermed
humøret svinge.
Hva med dyra våre? Jo, sier mange,det på-
virker dem også. Hmmm - kan det være
derfor en hører at flere kaninoppdrettere
ikke har fått sine kaninhuer drektige, for
visstnok ble det «rekord-få» kull som kom
i løpet av april rundt hos flere.

Vel, nå er vi, som jeg nevnte på toppen i
innledningen, inne i en måned som flere
betegner for årets vakreste og mest spen-
nende. Det er stor aktivitet ute i naturen
med det som skal spire å gro - og - det
er tid for å ta en trall om: – «Alle fugler,
om trost og stær - og - lerka jubler høyt
i sky - ringer våren inn på ny» . . .
– Ja, nå er jeg sikker på våren er kommet
og jeg er temmelig optimistisk med hen-
syn til mine kaninhuer - og med stor tro
på dem nå vil «fylle opp» reirkassene.

● Reirkasser / fødekasser
Ja, her er det stadig en diskusjon om hva
som er best og hva som er mest vellykket.
Jeg bruker reirkasser til alle mine drek-
tige huer. De siste år har jeg drevet med
små raser (altså huer som er ca 3 kg) og
når jeg etter ca 3 uker etter paring kan
kjenne dem har unger i magen så setter
jeg inn en reirkasse til dem. Størrelsen på
kassen er 35x28x28cm, den har lokk og
inngang er skåret ut med rundt hull.
Forskningen viser kaninene foretrekker
best med å gå inn et rundt hull, og ikke
en firkantet inngang. Når jeg sier «forsk-
ning» - så er det ikke min forskning, men
dette er en vitenskapelig forskning. Som
dere da forstår er jeg altså av den oppfat-
ning at kaninene trives best med å få sin
«hule» å gå inn i, for så å bygge reir og
føde sine unger i en reirkasse.
Andre mener det ikke er nødvendig å be-
nytte reirkasse, og hvis det går fint, ja så
er jo det greit. Men hos meg får jeg det
ikke til å fungere før reirkassen er satt på
plass inn til den drektige hua.

● Så litt informasjon
Referat fra Forbundstinget er nå tilgjenge-
lig på www.kanin-nkf.net - og hvis noen
trenger den tilsendt på papir så gi meg
beskjed. Minner dere nok en gang om
våre kurstilbud se: www.naturogmiljo.no
Har dere behov for TK til å dele ut på ut-
stillinger og arrangementer, så gi et «pip».

Ønsker dere en fin tid – det er vår dere!
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Holland er opprinnelseslandet
Rasenavnet, Deilenaar, kan en kanskje
stusse litt over, men det har sin naturlige
forklaring. Deilenaar stammer som nevnt
fra Holland, oppdretteren som tok fram
rasen i perioden fra 1935 til 1939, var
Gerard Willem Adrianus Ridderhof, som
bodde i byen Deil, i Geldermalsen i Gel-
derland i Syd-Holland.
Noen stor oppsikt vakte det ikke når
Ridderhof kunne vise fram sin nye rase.
Fargen var godt kjent fra før, harefarge, på
Belgisk Hare. Altså en viltgrå kanin med
sterkere rødfarge, eller gulforsterknings-
anlegg, men som da bare var satt på en
normal kroppsform. Men Ridderhof inn-

sendte søknad i januar 1940 og fikk den
opptatt i hollandsk standard 1. mai 1940.
I Tyskland kom den ikke med i standar-
den før i 1975 - det var faktisk 6 år etter
den kom med i Nordisk Kaninstandard.
For, Deilenaar ble importert fra Holland
til Danmark i 1968, og nordisk standard-
komité godkjente Deilenaar i fra 1969.

Historien om Deilenaar
Som vi har sett i flere rasepresentasjoner,
har ofte opphavsoppdretteren en god og
lang historie om hva som skulle til for å
endelig nå fram til sluttresultatet. Ja, noen
ganger er beretningen «gedigen» - og en
kan gjennomskue historien er laget til for

Deilenaar
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å få rasen til å virke interessant med et
avlsarbeid som var meget omfattende.
Når det gjelder herr Ridderhof, så sies det
i gammel historie at han ikke beskrev sitt
avlsarbeid. Litt forskjellig om opphavet er
å finne, men, nok en gang lite troverdig.
– Så, i 2007 fikk vår Deilenaar-entusiast
Geir Nordvik, for seg at det burde være
mulig å finne ut noe mer konkret. «En
reise til min rases røtter» - er tittelen
på en fin velskrevet artikkel i TK 3/2007:
En januar-dag i 2007 setter altså Geir seg
på flyet for å reise til Deil for å møte fami-
lien Ridderhof, og dette ble til en utrolig

historie. Huset i Deil som G.W.A. Ridder-
hof bodde i på 1930-tallet, var fortsatt i
familiens eie og hvor det her var kaniner
fra 1930 til 1997. På et rom ble det opp-
bevart en del esker . . . og Geir startet å
lete igjennom det rene skattekammer for
en kanin-nerd: Bøker, blader, bilder, brev
og utstillingskataloger - og - fant akkurat
det han var på leit etter: Her var de «gul-
nede» papirene, skrevet med penn og
blekk av G.W.A. Ridderhof: Han hadde en
Black and Tan-hann som ble paret med
Belgisk Kjempe-hu, beskrevet harefarget.
Første paring ble gjort i 1935 og det ble
så jobbet med størrelsen for å få  den til
en liten rase. På en utstilling 17.-19. de-
sember i 1937 i Leiden - men da plassert
under; «rase uten navn» - viste han fram
sine første 5 kaniner. Senere ble kaninene
utstilt flere ganger. Papirene fra 1940 lå
der i eskene; søknaden, og godkjennelse
av Deilenaar - opptatt fra 1. mai 1940.
5. februar 1944 samler 12 menn seg på
café Hof van Holland i Haarlem og hvor
Ridderhof er på plass for å starte spesial-
klubben: FaRoDe. Den eksisterer fortsatt!
Se deres nettside er: www.farode.nl
Bildet på side 4 som innleder denne rase-
presentasjon, er lastet ned fra siden.

Geir Nordvik
«tok saken i
egne hen-
der» . . . for,
det måtte da
være mulig
å finne noe
historisk
materiale
om Deile-
naar - og det
gjorde det!

Eldre bilde av Deilenaar, og utebur som
Ridderhof hadde rundt i sin hage. Buk-

fargen skulle være kremfarget, altså 
litt lysere enn Tan, slik at hofteflekkene
fremtrer helt klart, som bildet her viser

DDeeiilleennaaaarr
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Dirk Ridderhof overtar 
Men ikke lenge etter, dør G.W.A. Ridder-
hof, 30. april 1944. – Hans sønn Dirk er
en meget ivrig kaninmann og har mye av
æren for videre arbeid med Deilenaar og
utbredelse og godkjenning i andre land.
Dirk blir også en meget anerkjent hol-
landsk dommer. Og, en ivrig skribent:
Dirk har inne artikler i fagblader og bl.a.
skriver han: «I Sverige har de noen gode
Deilenaar, men de tyske er sørgelige grei-
er, etter innkryssing av Liten Chinchilla
for å få blå bunnfarge på buken».
Dirk beskriver bukfargen som kremfarget
og en skal tydelig se at hofteflekkene er
fremtredende. Blå bunnfarge på buken er
ikke ønskelig. For å få fram bedre sjatte-
ring bør pelsen være lengre på Deilenaar
enn andre i gruppen små raser.

Deilenaar - en viltrød kanin
For Deilenaar er altså denne viltrød farge
selve rasens kjennetegn og i bedømmel-
seskalaen er to punkter avsatt til farge,
nå med totalt 40p – i 2008 ble det fore-
tatt endring i Nordisk Kaninstandard:
20 poeng til dekkfarge og sjattering - og
20 poeng til mellom- og bunnfarge.

Viltrød farge: AA BB CC DD GG y1y2y3

De genetiske fargesymbol viser en farge
med viltanlegg, men med «y-er» som er
gulforsterkning, og i forhold til en viltgrå
kanin, er de brune toner tydelig forster-
ket til en rødbrun tone, som gir en mer
lysende dekkfarge med «i-sprengt» svart.
De svarte hårspisser i dekkfargen danner
sjatteringen. Kraftigst er sjatteringen på
bakkroppen, og avtar på framkroppen.

foto: Sanna S. Storm

Til h.: En svensk Deilenaar til Malin
Elfström, 94,5p. Bildet er tatt i 2012 av
Sanna Storm, og som det her viser på
bukfargen, ses hofteflekkene mørkere
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I Nordisk Kaninstandard beskrives vilt-
rød slik: Fargen er som på viltgrå kaniner
men den brune tonen er forsterket til en
kraftig, lysende farge. Harefargen har vilt-
anlegg og den røde tonen finnes i lysere
nyanser på buken, kjevenes kant, innsi-
den av beina, halens underside og ringen
rundt øynene.Bukfargen bør være så kraf-
tig rød som mulig og strekke seg ut på
halen. Nederst på sidene og på lårene av-
bleker viltstripen den rødbrune farge,
den skal imidlertid være så lite fremtre-
dende som mulig. Pelshårenes mellomfar-
ge er nærmest rødbrun. Halens overside
er svart og ørene svartkantede.
Svakt markerte lyse striper på frambeina
er ingen feil.
Uregelmessig bunnfarge på buken god-
tas, men idealet er bunnfarge på hele
buken, skal være utviklet på brystet, ned

mellom frambeina, samt på lårene og
rundt kjønnsdelene.
Bunnfarge; blå. Øynenfarge; brun, og klo-
farge mørkebrun.
Vanlige feil som medfører poengfradrag:
Lys buk og underside på halen. Kraftig
markerte striper på frambeina.
Svak sjattering. Lys bunnfarge.
Diskvalifiserende feil:
Helt hvit buk. Manglende sjattering.
Fargen er matt grå.
Helt hvit underside på halen.

Deilenaar - nå med 20p til kropp
I vår standard er Deilenaar å finne i den
rasekategori som har flest raser, altså en
smårase, og da har den følgelig en vekt
hvor den som voksen skal ligge mellom
2,51 til 3,2 kg. Europastandarden oppgir
idealvekten til 2,75 - 3,25 kg.

Deilenaar, 97p, BiR
Bundes-schau 2005
eier: Herbert Lommer
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Rasepreg/presentasjon
og pels vises til «det
normale», altså almin-
nelige bestemmelser.
Under kroppsform vi-
ses det også til almin-
nelige bestemmelser,
men det er en uthevet
tilleggslinje som også
står under de aller fles-
te innen gruppen små
raser: Kroppen er kort
og kompakt med for-
holdsvis god bredde.
Men, som nevnt, for
Deilenaar er fargen det
vesentlige og beskri-
velse av fargen skulle
vel vært slik som den
står beskrevet i den
hollandske standard?
I forhold til Europa-
standarden er det vel
også sprik med hensyn
til bukfargen.

Utbredelsen
Noen trofaste Deile-
naar-oppdrettere er å
finne i flere land, men
stor utbredelse har
den ikke fått. I norden
har det svingt opp og
ned. Svensk LU 2012;
19 påmeldt og samme
antall på vår LU 2011.
På dansk LU 2017 var
det 3 dyr og på svensk
LU 2017 var det 6 dyr.
Hos oss ble det totalt
i 2011 utstilt 172 dyr,
og 2016 er vi nede i
kun 11 utstilte. På LU
2017; null Deilenaar.

DDeeiilleennaaaarr--hhaannnn
ttiill  GGeeiirr  NNoorrddvviikk  
9955pp  ppåå  LLUU  22000066
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Fomålet med all hygiene
er å forebygge sykdom ved å gi kaninene
et miljø der det er balanse mellom dyras
immunitet og den mengde virus, bakteri-
er og parasitter som kaninene utsettes
for. På den måten blir hygienearbeidet
en forsikring mot sykdommer. Med god
hygiene kan vi oppnå at smittestoffer
ikke kommer inn til kaninene, eller at et
allerede eksisterende smittestoff reduse-
res og ikke forekommer i så stor mengde
at kaninene blir syke.

En god sunnhetstilstand
er derfor nødvendig for et godt resultat
med kaninene, enten det er avlsmessig

eller økonomisk, på utstilling, hopping,
eller andre sportslige prestasjoner.
En dårlig sunnhetstilstand kan gi katastro-
fale utslag, f.eks. med hensyn til ungdyr-
enes levedyktighet og/eller dine avlsdyrs
fruktbarhet. Det er dårlig økonomi i «å
fø på» mange avlshuer fordi huene har
nedsatt fruktbarhet og med lite unger i
kullene, eller i verste fall ikke får unger.
Og,når det vokser opp en del kaninunger
og hvor noen av dem dør, når de f.eks.
kommer til fravenning, ved ca 6-12 ukers
alder, så er det en tilstand som tilsier at
«en bjelle skal ringe» og noe må gjøres!

I kaninavlen er forholdet slik, at sykdom

Hygiene i kaninholdet

Ha det rent og tørt
hos ungdyra og gi
dem trivselfôr
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gjør seg gjeldende i de aller fleste tilfeller,
når dette er forårsaket av fôringsfeil og/
eller at det er for dårlige stall- og burfor-
hold. Her kan kaninene over kortere eller
lengre perioder ha fått sin naturlige mot-
standskraft nedbrutt og hvoretter det er
«fritt fram» for sykdommer.
Flere former for sykdommer blir meget
vanskelig å takle for kaninene,nettopp på
grunn av nedbrutt motstandskraft. Medi-
sinsk behandling viser seg i flere tilfeller
å være «nytteløst».
Medisinering kan gjerne hjelpe i en situa-
sjon akkurat der og da (men kan faktisk
også forverre situasjonen). Mange er det
av kaninavlerne som støtter opp om at
medisinering er «nytteløst», på grunn av
at den sykdom som «forsvant» ofte kan
vende tilbake og flere har akkurat den
oppfattelsen. Derfor må det særlig påpe-
kes at en god sunnhetstilstand oppnås
ved godt og korrekt fôr og med gode
stall- og burforhold, som for kaniner be-
tyr; totalt godt renhold, samt tørr og frisk
luft - som vil si - kaninene står slik til at
luften alltid er ren og utskiftes, eventuelt
besørges med god ventilasjon. Uansett
er det viktig at vind og utlufting ikke for-
årsaker direkte trekk på kaninene.

Hvor ofte skal det rengjøres
i hvert enkelt bur? - er et spørsmål som
ofte kommer opp - men det avhenger av
mange faktorer. Dette må stå i forhold til
hvilken type bur, burstørrelse og hvor
stor kanin, samt til hvilken årstid, og her-
av hvordan en fôrer. For dem som f.eks.
på sommerstid bruker en del grøntfôr,
så må en være oppmerksom på at dette
medfører oftere rengjøring av buret.
Som nevnt i innledningen, gjelder det
hele fremfor alt å forebygge sykdommer.
Jo fler kaniner en har, dessto i større grad
må en ta hensyn til en god hygiene.

Som for eksempel: Der hvor flere/mange
kaniner går under samme tak, der vil det
alltid være et større smittetrykk.
Derfor er planlegging svært viktig - og
med alt en foretar seg.
Legger en planer om å sette opp flere bur
- og å få inn mer kaniner i stallen, må en
også ha en plan for dette og ta noen for-
holdsregler.
For: – Flere kaniner betyr jo mer arbeid!
En kaninholder må da forutse at dette tar
mer av sin tid. – Bygg derfor bur etter
en god plan, hvor en særlig har hygiene
i tankene, slik at bur og stall får en god
praktisk løsning med hensyn til renhold.

Noen «stall-regler» for å opprett-
holde god hygiene hos kaninene:
● Fôr- og vannskåler må holdes rene
- altså; det er viktig med godt renhold der
hvor kaninene spiser og drikker fra.

● Rengjør og bytt spon (flis/strø) i hvert
enkelt bur en gang hver uke (eller f.eks.
spa ut «møkkahjørnet», fyll på ny spon og
ta grundig rengjøring hver måned).

● Ta en skikkelig hovedrengjøring et par
ganger i året. Samtidig med en slik stor-
rengjøring, ta da å vurder nødvendighet-

I TK 1, 2011 ble det vist bygging av dette
bur. Skuffer i plast – er enkelt å rengjøre
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en med en grundig oppussing av bura.
Uansett er det viktig at du foran hver avls-
sesong foretar en hovedrengjøring.
Altså: Når tiden er inne for å pare opp
huene, som normalt er på våren, er det
greit å legge inn en fast rutine med or-
dentlig «opprensk fra topp til tå». Bruker
du reirkasser, skal disse selvsagt grundig
rengjøres før innsett - og etter bruk.

● Bruk desinfeksjonsmiddel når du tar
hovedrengjøring. Det finnes flere typer
som enkelt blandes i lunket vann, som
f.eks. Virkon S, men spør hos din fôrfor-
handler hva som anbefales til ditt bruk.

● Sørg for å hold netting og vegger fri
for spindelvev, løse pelshår, eller annen
«skitt og møkk» - en brukt eller ny støv-
suger er i dag en billig investering!

● Følg nøye med på oppførselen til hver
enkel kanin (se om det er endring i spise-
vaner og avføring). Har du mistanke om
sykdom på et dyr, så fjern det straks og
isoler dyret fra de andre.

● Unngå å stresse kaninene (de fleste blir
urolige av bråk og støy). Dyr tåler mindre

i de varme perioder, så vær oppmerksom
på stallklimaet om sommeren, med at det
er god lufting. Bur/dyr plasseres svalest
mulig og selvsagt skal ikke dyr stå i sola!

Bur laget i hel netting 
Vi har egentlig i hovedsak her omtalt ren-
hold og bur som er bygd av tremateriale
og hvor spon/flis blir brukt til bunnstrø.
Men det finnes noen kaninholdere som
har kaninstaller med bur, hvor alt mate-
riell som er brukt til oppbygging av bur-
ene (eller bursystemet), er i netting.
Dette er jo da bur som oftest er plassert
inne i en stall, eller skur/garasje. Netting-
bur er som oftest montert og satt opp slik
at de kan løftes ut for å ta grundig ren-
gjøring, og at det da for eksempel kan
foretas en høytrykkspyling, eller også ev.
bruke flamme (propanbrenner).
Slike nettingbur har kanskje også gjødsel-
skuffer hvor alt av avføring samles. Men
har en slike, må en også være nøye med
en plan for tømming. Det gjelder særlig i
varme perioder, hvor den største trussel
for miljøet er amoniakkdampen, som kan
skape ubehag i stall-luften. Bjørn E.

Burtype som var meget vanlig for en del år tilbake – hadde vi da sunnere kaniner?
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Den verdifulle kaninmelken
Her skal vi belyse noe om kaninmødrenes suverene melk

Kaninunger som har blitt morløse og fort-
satt har behov for melk, er meget vanske-
lig å amme opp, f.eks. ved hjelp av en
liten tåteflaske. Vi har lest her i TK om
vellykkede tilfeller, men i de aller fleste
tilfeller og forsøk, vil disse kaninungene
dø av underernæring. Nå har red. sett det
diskuteres på nettsider om hvorfor det er
så og si umulig å amme opp kaninunger
som er nyfødt. Forsøk med Viking-melk
har visst gått bra - men lett er det ikke . . .

– Hvorfor? - Dette spørsmålet har blant
annet flere vitenskapsmenn forsket på,
hvor de første forsøk ble gjort allerede
på 1900-tallet.
Til deres store overraskelse, fant de ut at
kaninmelken er i besittelse av en meget
høy kvalitet!
Den inneholder tre ganger så mye egge-
hvite som kumelk, mer enn tre ganger
så mye mineraler og mer enn fire ganger
så mye fett! Bare i kullhydrater er kumel-
ken noe overlegen.Vi kan dermed fastslå
at 1/16-del av melkevekten til kaninmø-
drene består av fett.

Kaninmelk - sammenligning og innhold
For å prøve å gi et eksempel til sammen-
ligning, så har Hel-melk (homogenisert
og pasteurisert) et fettinnhold på rundt
4%. Dermed kan vi forestille oss at kanin-
melken er veldig «tykk».
For å fremstille 1 kg smør, så bruker et
meieri omkring 12 liter kumelk (por-
sjonsmelk). Men om kaninmelk skulle
vært brukt, ville det bare blitt anvendt
ca 3 liter. «Kaninsmør» ville helt sikkert
ikke falt i smak hos oss, fordi kaninmel-

kens sammensetning er noe annet enn
kumelkens.
Kaninmelken inneholder bare 68% vann
og det er faktisk det minste vanninnhold
hos all melk fra våre tamdyr, så som; ku,
hest, gris, sau og geit.
Videre finner vi i kaninmelken 17% fett,
10% protein, 2,5% mineraler og 2% suk-
ker. Kaninungene drikker altså en meget
«tykk, sterkt krydret» og noe søt melke-
blanding. I 100 gram kaninmelk finner
vi 1 gram fosforsyre og 1 gram kalsium.
Dette beror på at den høye melkfett-
mengden skal bygges opp gjennom spalt-
ning av lezithin (for dem som kjenner
til legemiddel, så er det her snakk om
et fosforholdig legemiddel).

Gi kaninmødrene godt og riktig fôr
Av denne årsak behøver en kaninmor
mye proteinrikt, kalsium- og fosforholdig
fôr. Dette er årsaken til at kaninene våre
er så fremtredende forbrukere av fosfor-
rike planter. Friske blader og saftrike stil-
ker av lucern, rødkløver, løvetann og an-
dre av våre belgvekster, oppfyller de krav
som vi stiller på et melkeoppbyggende
fôr. - Den eggehvite rikholdige brenne-
nesle, samt løvetannsrot, er de beste vilt-
voksende sorter og som kan tilføre die-
givende kaninmødre et ekstra tilskudd fra
naturen. De nevnte vekster har et høyt
baseoverskudd og dette er meget verdi-
fullt for kaninene, som i likhet med andre
grøntspisere, ikke foretrekker syrer i ve-
sentlig grad.

Vi skal altså ha det klart for oss, at våre
kaninunger må, og skal ha, en høyt kon-
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sentrert melk av komplisert sammenset-
ning.Vi må derfor gi de diegivende huer
et rikholdig og motsvarende fôr. Diegiv-
ende huer, bør derfor utenom tilgang på
godt grovfôr, gis ca 200 gram kraftfôr til
dagen (beregnet for kaninhu på 4 kg).
Eller som flere oppdrettere gjør, fordi en

ønsker kaninmødrene skal gi maksimalt,
får fri tilgang til kraftfôr i dieperioden.
Til slutt kan vi «repetere» (noe som vi har
sett på i tidligere TK-artikler) at kaninmø-
drenes melkeytelse er på nedadgående
når ungene er 3 uker.Når ungene har blitt
4 til 5 uker, går melkeytelsen kraftig ned.

Meget viktig å gi mødrene nok og godt næringsrikt fôr når ungene blir født. Her er
ungene blitt så store at de egentlig klarer seg selv og moras melkeytelse er på retur

Etter ein liten telefonsamtale med Gullik
Klepaker, omkring NKFs veiledende pri-
ser på kaniner av rein rase, så vil eg her
komme med nåkre ord om dette:
For, eg synest prisen på livdyr er for låg
(slakteprisen er ein annan ting).
Kanskje er det ikkje så mange som veit at
kaniner er verdens mest produktive hus-
dyr til kjøtproduksjon. Ingen andre kjen-
de husdyrarter kan måle seg med kaniner
i så måte, på så billigt fôr (ikkje pellets).
Så må vi sjå litt på ka dei må betale dei

som skal kjøpe seg rasedyr av hunder og
katter. Samanligner ein dette med prisen
på 8 ukers kaninunger, då ser vi kor sjeivt
dette er. – Eg meiner prisen på 8 ukers
kaninunger av rein rase må hevas til mini-
mum 800 kroner, og så med et tillegg på
100 kroner for kvar måned dei veks til,
blir eldre (inntil dei er 20 mnd). Poeng-
tilleggs-prisene kan vere som dei er no.
Det hadde vært interessant å sjå kva an-
dre oppdrettarar meiner om dette.

Med vennleg hilsen Alf Furseth

«Livdyrprisane på kaniner er for låg»



14 Tidsskrift for Kaninavl  - 3-2017

Nesten 120 dyr var påmeldt i klasse C
(bedømmelse etter Europastandarden).
Da det er en del forskjeller mellom den
nordiske standard og Europastandarden,
er det noen raser som er mindre egnet
for Europastandarden. Men, er man opp-
merksom på enkelte punkter, kan alle
raser delta. Følgende er noe av det viktig-
ste å tenke på:
Vekt: I Europastandarden er det ideal-
vekt. Man må være obs på at det for de
fleste raser er en øvre vektgrense. Flere
raser i den nordiske standard har ingen
øvre vektgrense. Er dyret for tungt be-
dømmes det ikke.

Hakepose/antydning til hakepose:
Hos alle raser er hakepose eller antyd-
ning til hakepose hos hanner en alvorlig
feil. Hos dvergrasene og hos enkelte små-
raser er dette en alvorlig feil hos hunner.
Generelt synes jeg at enkelte dyr hadde
noe «løst skinn».

Bare flekker i pelsen:
Bare flekker i pelsen på hele kroppen,
også under på labbene (sålene), er en
alvorlig feil og betyr i Europastandarden
diskvalifisering. Noen dyr måtte jeg der-
for diskvalifisere eller straffe hardt. Labb-
ene (også sålene) må være helt behåret.
Også under, og på baklabbene ved hase-
leddet, helen, må alt være behåret.
Jeg var derfor overrasket over at enkelte
dyr med en slik diskvalifiserende feil ble
bedømt på den nasjonale utstillingen.Dyr
med slike feil på Europautstillingen må

regne med en streng straff eller diskvali-
fisering.

Påmelding til Europautstillingen:
Det stilles ut kolleksjoner med 4 dyr.
Begge kjønn må være med i kolleksjonen.
Det er også mulig å stille ut enkeltdyr.
Ved påmeldingen oppgis øremerker og
kjønn. Det er ikke mulig å bytte ut dyr
som ikke er i utstillingsform. Det er ikke
nødvendig å avmelde dyret.
Ved påmeldingen er det viktig at rasenav-
net er rett etter Europastandarden.
Representanten fra det norske forbund
som mottar påmeldingen må kontrollere
alle påmeldinger og ved behov kontakte
utstilleren for oppklaringer.
Den skandinaviske avlen, tilsier at Liten
Havana påmeldes som «fransk havanna»
(Französischen Havanna).

Rasene i europabedømmelsen:

Vedder-rasene: Er godt egnet for Europa-
utstillingen. De har kraftig og fyldig
kropp, bredt hode og god ørestilling.
Pelsen skal være tett.

Sølv-rasene: Både i Stor Sølv og Liten Sølv
var det tiltalende dyr. Dessverre var en
av Stor Sølv’ene for stor. Også her etter-
spørres dyr med godt rasepreg. Sølv-
rasene er i Norge tydelig elsket og ut-
bredt. Jevnheten i sølvhårene/fordeling
av sølvhårene er varierende. Noen var
ganske jevne i fordelingen av sølvhårene,
men enkelte dyr har for lite sølvhår på
hodet eller labbene. Noen dyr var i fel-

Europabedømmelse i Larvik
En interessant reise til Norge –  For meg og min datter Jana

var reisen til Larvik en svært god og interessant erfaring. Flere hyggelige møter,
spennende og lærerike samtaler, en utmerket organisert utstilling og flotte dyr,
har gitt oss mange gleder. Her er min vurdering av bedømmelsen etter Europa-

standarden og noen tips før Europautstillingen i Herning, Danmark i 2018.
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ling. – For å få høye poengsummer, må
pelsen være ferdig utfelt. Får vi se noen
sølv-kaniner fra Norge i Herning?

New Zealand Red: Ønsker bedre kropps-
form og pelstetthet. Ett dyr med store
bare flekker på labber (fotsålen).

Den godt utbredte rasen Belgisk Hare
er svært godt tilpasset Europastandarden.
Kravene til kropp, type og presentasjon
er ganske like. Noen dyr bør være litt
lengre i kroppen. Pelsen er for det meste
god. Når det gjelder farge, var det enkelte
dyr som var for mørke, som vil si med for
mye svart i dekkfargen.
Den mest markerte forskjellen er likevel
bunnfargen. I de fleste land avles harene
med den såkalte «bredbånds-faktoren».
Dette er også beskrevet i den generelle
delen av Europastandarden,hvor mellom-
fargen er bredere og det er en vekselvirk-
ning slik at disse ikke får blå bunnfarge
på buken. Den har de kun på brystet og
nederst på buken. Den blå bunnfargen
ellers, strekker seg bare en tredjedel av
pelshårets lengde. Derfor blir også mel-
lomfargen bredere. Gjennomgående blå

bunnfarge på buken er likevel ikke be-
skrevet som en feil. Blant dyrene utstilt i
Larvik var mellomfargen gjennomgående
noe smal og bunnfargen bred. I den for-
bindelse må man regne med et lite po-
engtrekk. Bunn- og mellomfarge er imid-
lertid for det meste intensiv og vel av-
grenset. For tan-tegnede harer gjelder be-
skrivelsen for Tan. Der er gjennomgående
blå bunnfarge en alvorlig feil.

Sallander: Her ønsker jeg bedre kropp, så
vel pels som var tynn og bløt.

Thyringer: 2 dyr i ulik kvalitet.En av disse
var en ganske bra hann.

Alaska: Hadde god kroppsform og inten-
siv farge. Pelsen kan bli litt tettere.

Chinchilla: Både en Stor og en Liten
Chinchilla med åpenbare ønsker om bed-
re kroppsform som må være fyldigere og
rundere.
Den store Chinchilla viste en god farge,
sjattering og bunnfarge, men den lille
hadde også der ønsker om forbedring.

Marburger Ekorn: Var klart bedre enn for-
rige rase. God kroppsform og farge.

JJaannaa oogg  UUrrbbaann  HHaammaannnn
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Perle Ekorn: Presenterte seg med svært
gledelig kvalitet. En hann hadde frem-
ragende kroppsform, pels og farge og
gav seier i Europabedømmelsen med 97
poeng. Vidunderlig blå-grå farge, perling
fra helgrå og mørke grannhår og jevnt på
hele kroppen. Hos hunnene bør pelsen
på brystet bli fyldigere.

Liten Havana (Französische Havanna):
Presenterte seg svært godt. God og fyldig
kroppsform, tykk pels og glinsende farge
kjennetegnet dyrene. Vær så snill å meld
på med riktig rasebetegnelse i Europa-
standarden til Herning i 2018.

Sachsengold: Dessverre bare ett dyr i
europabedømmelsen. På utstillingen var
det mange Sachsengold. Pelsen bør være
tettere. I utgangspunktet egner dyrene
seg for Europautstillingen.

Engelsk Schecke og Hollender: Også kun
et dyr av hver i europabedømmelsen. De
manglet noe i kroppsform og pelsens
tetthet. Også hos tegningsrasene ønskes
en velformet og avrundet type.Tegningen
har alltid mindre avvik. Hos Hollender
på utstillingen satt det enkelte fine dyr
med kraftige hoder og kroppsbygning.

Tan: Også Tan er i Norge elsket og godt
utbredt som i Sveits. En hann i europa-
bedømmelsen med svært god og kraftig
kroppsform og flott farge. Lett felling
hindret en høyere poengsum.

Zobel: To i blå og to i brun farge i tiltrek-
kende kvalitet. De brune kunne ha vært
sveitsiske. Noe mørke i fargen, men god
i kroppsform og tegning.
Hos de blå ønskes bedre kroppsform i
form av mer fylde, kraftigere og rundere.
Det var et dyr med nydelig farge og ideel
tegning slik som en Zobel skal være.

Elskede Hermeliner
I Skandinavia betegnes alle dvergene som

Hermelin. Da gjelder det ved påmelding
for Europabedømmelse å bruke rett rase-
betegnelse. Hermelin finnes der bare i
hvit-rødøyet og hvit-blåøyet. Alle andre
farger og tegninger er «Farben-zwerge»
med hver sin fargebeskrivelse. Nesten
alle 27 påmeldte i europabedømmelsen
var av god til svært bra kvalitet. Best var
kroppsformen, hodet, og med riktig tett
og god ørestilling. Noen av dem bør være
rundere i bakpartiet. Noen få dyr hadde
litt smalt hode (5,5 cm hos hanner og 5
cm hos hanner er målene).Vær oppmerk-
som på løst skinn.Antydning til hakepose
hos begge kjønn er en alvorlig feil. Pelsen
er for det meste av svært god kvalitet, tett
og fin pels, men enkelte dyr mangler litt.
De godt utbredte viltgrå og jerngrå har
også god farge og bunnfarge, men det er
et lite ønske om mer jevn farge og noe
mer intensiv bunn- og mellomfarge. De
andre, mer sjeldnere fargevarientene var
som originalrasene i Europastandarden.
Også blant disse fargevariantene var kva-
liteten tiltrekkende. Noen av hermelin-
ene finner sikkert veien til Herning.

Dverghare: Fire Dvergharer med gjen-
nomgående god pels og farge, men for-
skjellig kvalitet i kroppsform og ble også
bedømt deretter. I kroppsform viste kun
ett dyr en god og rund rygglinje. Ryggen
skal i rett stilling danne en kvartsirkel.
Forlabbene skal være lange, fine og rette.
De danner en vertikal linje med bryst,
hode og ører. I Europastandarden finnes
det to poengskalaer. En for hvite der
kropp og ører bedømmes separat. Det
finnes kun et punkt for farge. For alle an-
dre farger bedømmes hodet i posisjonen
med kroppsform. Fargepunktet er i hen-
hold til skalaen i Europastandarden.

Avvikende hårstrukturraser
Angora: Var overbevisende i kroppsform
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og i ullkvalitet. Ingen dyr viste svakheter.
Poengene lå mellom 95 og 97.Siden 2015
skal det generelt være frie øyne.Det betyr
at den lange hodebehåringen (pannelug-
gen) ikke må dekke for øynene. Et dyr
med en slik for kraftig pannelugg blir
straffet, men kan også diskvalifiseres.

Satin: Hadde generelt god kroppsform,
pels og satinfaktor. Det største problemet
var løst skinn. Også hos hannene var en
del løst skinn på brystet. En hann med
hakepose ble diskvalifisert. Også en 10
måneder gammel hunn, som betegnes
som en unghunn, viste noe løst skinn.
Etter 13 måneder er en hunn en gammel
hunn og kan da ha noe hakepose. Det er
også ønske om lettere foldede ører. Noen
satiner var litt flekkete i fargen.

Rex: Castorrexene viste en god pelsleng-
de og struktur. God jevn dekkfarge med
intens og godt avgrenset bunn- og mel-
lomfarge. Vekten i Europastandarden er
høyere. 3 til 5 kg er idealet. Det anbefales
å stille ut dyr fra 3,5 kg og oppover.
En hann var svakt behåret under labbene
(sålen). Den kunne ha blitt diskvalifisert.

Tilfellet Weisses Landkaninchen
Hvit Land: For denne vakre og i Skandi-
navia utbredte rase må vi finne en løsning
slik at disse kan stilles ut i Herning. Etter
anmodning fra Danmarks Kaninavlerfore-
ning skal jeg ta opp dette i Europastan-
dardkomitéen. Uansett kan Hvit Land stil-
les ut etter Europastandarden med tilhø-
rende poengskala. Rasen finnes allerede i
Europastandarden. Problemet er vekten
som i Europastandarden er satt for høyt.
Det kan gjøres endring i Europastandard-
en for å få en passende vektskala. Blir det
gjort endring vil dette bli informert om.
(Etter at Urban Hamann sendte sin vur-
deringer fra Europabedømmelsen har
Norges Kaninavlsforbund mottatt be-
skjed om at vektskala for Hvit Land er en-
dret fra 01.04.17. Idealvekt/skala er der-
med harmonisert etter nordisk standard).

Konklusjon og framtidsutsikter
For oss var reisen til Norge på alle mulige
måter en stor opplevelse.Vi takker arran-
gøren for invitasjonen og alle avlere for
den vennlige mottakelsen.Vi ønsker nor-
ske kaninavlere lykke til videre og håper
å treffe noen av dere på Europautstilling-
en i Herning eller ved andre anledninger.
Husk at Europautstillingen er et lite even-
tyr, spennende og man treffer mange
mennesker fra alle Europas hjørner. På
eventyr vet man på forhånd ikke hvordan
det går, men alt vil være der. Hell og lykke
til på veien til Herning. - Urban Hamann

Øynene
må vise
på en
Angora

Hvit Land
har fått inn
rett vekt-
skala
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Nytt raselag: Trønderkanin
● Raselag for Trønderkanin

stiftet 16. mars 2017
Våren 2015 ble Trøndelagen KAF og
Nord-Trøndelag KAF kontaktet av Norsk
Genressurssenter (NG) i forbindelse med
at Øya vgs hadde valgt å legge ned sin
bevaringsbesetning for Trønderkanin.
I den sammenheng ble vi enige om at
dette måtte vi ta tak i og sørge for å over-
ta ansvaret for.
Nina Sæther fra NG mente en bevarings-
besetning ikke var aktuelt lenger, da det
var forholdsvis mange oppdrettere og dyr
og at tiden var kommet for å danne et
raselag. Trønderkaninene som var igjen
av bevaringsbesetningen ble fordelt på
oppdrettere i Trøndelag. Vi hadde infor-
masjonsmøte sammen med Nina Sæther
fra NG sommeren 2015 og 2016. I tillegg
noen møter for interesserte i forbindelse
med kaninutstillinger (lokalutstillinger og
landsutstilling). Et interimstyre ble satt
ned for å jobbe med vedtekter og opp-
start.Torsdag 16. mars 2017 ble stiftelse-
møte avholdt ved Skjetlein vgs.
Styret består av leder Odd Magne Løset,
kasserer Lars Magne Gunnes og sekretær
Margot Fiske Hokstad. - Laget er nå regi-
strert i Brønnøysundregistrene med orga-
nisasjonsnr.: 009188 24480 og har opp-
rettet konto 9365 26 36762.
På stiftelsemøtet ble det vedtatt en årlig
kontingent på 100 kroner.
– Velkommen som medlem!

Hvorfor eget raselag for Trønderkanin?
Den eneste norske kaninrase er Trønder-
kanin. Norsk Genressurssenter (NG) har
satt rasen på «rødlista» og den er klassi-
fisert som kritisk, utrydningstruet. Raser
som de jobber med er av norsk opprin-

nelse før 1950, uten innkryssning og som
har næringsmessig og kulturhistorisk be-
tydning.Trønderkanin er i samme katego-
ri som Telemarksfe, Lundehund og Norsk
Jærhøns.Vi har her et ansvar både nasjo-
nalt og internasjonalt for å bevare rasen.
Siden bevaringsbesetningen ble lagt ned,
er det viktig for raselaget å kartlegge opp-
drettere både i og utenfor NKF. Tilbake-
meldinger fra lesere av TK er ønskelig!
Vi ønsker å øke interessen for Trønder-
kanin og få fram hvilken allsidig rase den
er. Raselaget jobber med å utarbeide in-
formasjonsmateriell, få etablert en hjem-
meside og ha stand i ulike sammenheng-
er. Litt ekstra oppmerksomhet til utstille-
re jobbes det også med, med premiering
og møter ved ulike utstillinger.
I samarbeid med NG er det viktig å ha et
systematisk avlsarbeid for å komme til-
bake til den opprinnelig rasen. I dette
arbeidet er det viktig å bruke flest mulig
avlsdyr, både hoer og hanner (genetisk
mangfold), avle på rasetypiske dyr og for-
delt på flere oppdrettere. Historisk kart-

TTrrøønnddeerr  ffrraa  ddeenn
mmeedd  mmeesstt  eerrffaa--
rriinngg  mmeedd  rraasseenn,,
JJoohhaann  VViikkeerr
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legging er også et sentralt arbeid rase-
laget vil jobbe med. Rasen ble trolig avlet
fram først og fremst for pelsens del og
gikk under betegnelsen fattigmanns sølv-
rev. Rasen har vært brukt mye til kjøtt-

produksjon tidligere, men i senere tid har
den vist seg også å være godt egnet som
et sports- og familiedyr.
Rasen er 100 år og vi kan markere dette
i perioden 2016 til 2018.

Agronom-elever ved Skjetlein vgs med hver sin unge fra årets første trønderkull
Tekst og foto: Margot Fiske Hokstad

Dette bildet tok jeg på LU-1998. En hann til
Dagrunn og Rolf Nilsen, fikk 94p. Hvordan
utviklingen har vært vil vel fremkomme fra
historikken som raselaget skal kartlegge.
Finnes det
dokumen-
ter/bilder
av Trønder
fra f.eks.
1942, da
NKF var
5.500 med-
lemmer og
det var
over 100
foreninger

Foto: Bjørn E.
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Den første april-helga arrangerte Møre og
Romsdal KAL si årlege vårutstilling.
Denne gongen var den lagt til Skyttar-
huset i Hjørungavåg i Hareid kommune.
Påmeldinga strøymde på og slutta ikkje
før vi kom til eit godt antall av 254 kata-
lognummer. Utstillarane kom frå Askim i
aust, Bergen i sør og Levanger i nord.
Dommarane Thormod Saue (overdom-
mar), Johnny Lyshaug og Sturle Skeidsvoll
hadde ein lang dag.Vi som arrangerte er
godt fornøgd med samarbeidet med dom-
marane. Pelsane til noen av dyra bar preg
av det var heilt på tampen av utstillings-
sesongen. Men likevel fant dommarane
ein del gode dyr, hvor 37 fikk 95p og 7
som fikk 95,5p. Best av alle var Alaska-
dyra til Johnny Lyshaug, som kom med
6 Alaska og fikk to i 95,5p og 4 i 95p.
Klasse E vant Snorre Jakobsen med Tan.
Klasse G vant Øystein Osland og klasse K
av Margot Fiske Hogstad.
BIS vart ein Thyringer-hanne frå Øystein
Osland og BIM ei Tan-hoe frå Alf Gunnes.

Og så over til resultatene:
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 94.
Fransk Vedder: Marita Tørset 94,5. Stor Chin-
chilla: Ingjerd Lien 95. Stor Sølv: Ellinor Gunnes
94,5. New Zeal.Red: Stian Andre Moldskred 95.
Trønder: Lars Magne Gunnes 94. Wiener: Anne
Karin Hustad 93,5. Rex: Birgit F. Hokstad 93,5.
Hvit Land: Jan Magne Lien 95. Belgisk Hare. E./
E. Pedersen 95. Sallander: AnneLise/K.Tvedt 95.
Thyringer: Øystein Osland 95,5. Alaska: Ingrid

Harmens 95,5. Svensk Pels: Renate Visnes 93.
Perle Ekorn: StigEivin Meisal 94,5. Liten Havana:
Jan Magne Lien 95. Lux: AnneLise/K.Tvedt 94,5.
Sachsengold: PerKløvstad 94,5. LitenSølv: Sturle
Skeidsvoll 95. Tan: Alf Gunnes 95,5. Liten Rex:
E./E. Pedersen 92. Dvergvedder: Jonny Kirke-
birkeland 95,5. Hermelin: Øystein Osland. 95,5.
Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug, Askim Alaska 286
2 Jonny Kirkebirkeland,  Dvergvedder grå  380,5
3 Ingrid Harmens,  Trøndel. Alaska 285,5
4 Øystein Osland,  Sogn,   Thyringer 285,5
5 Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Sølv svart 380
6 Bjarne Øygard,  Møre,  Liten Sølv svart  379,5
7 Øystein Osland, Sogn, Hermelin viltgrå  285
8 Robert Gabrielsen, Trøndel. Alaska 379
9 Knut Are Sundgot, Møre, Liten Sølv svart 284,5
10 Alf Gunnes, Trøndelagen,  Tan svart 284,5
11 Snorre Jacobsen, Nor-Trønd. Tan svart  284,5
12 Kristin Berg,  Trøndel. Hermelin viltgrå 378,5
13 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Hermelin h.r.ø. 378,5
14 Anne Lise/Kåre Tvedt, Møre, Sallander  284
15 Jan Magne Lien,  Møre,  Hvit Land 284
16 Stian Moldskred, Møre,  New Zeal. Red  284
17 Anne Karin Hustad, Møre, Liten Sølv  sv  378
18 Jan Magne Lien, Møre, Liten Havana   283,5
19 Sturle Skeidsvoll, Ber., Liten Sølv brun  283,5
20 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin zob. blå 283,5
21 Øystein Osland, Sogn, Hermelin chin. 283,5
22 Sturle Skeidsvoll, Bergen, Liten Havana  377
23 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Møre,   Lux 377
24 Jan Magne Lien,  Møre,  Tan svart 283
25 Anne Karin Hustad, Møre, LitenSølv brun 283
26 Marita Tørset, Berg., Fransk Vedder grå 282,5
27 MarteSkodjevågSundgot, Hermelinchin 282,5
28 Per Kløvstad, No-Trønd., Sachsengold 282,5
29 Lars Magne Gunnes, Trøndel., Trønder  282
30 Elisab./Else Pedersen, M&R. Belgisk Hare  95
31 Ingjerd Lien, Møre, Stor Chinchilla 95
32 Sigrid Meese Satchwill, Trø. Belgisk Hare  95

Møre og Romsdal: Vårutstilling i Hareid

756. Engelsk Schecke blå 0,1   214 / Z375   95 - 95 - 95   eier:Trine Lofthus / op.: Risa
757. Hvit Land 0,1   6012 / C601 95,5 - 96 - 96 eier/oppdretter: Leif Opsund
758. Perle Ekorn  0,1  6836 / L956    95,5 - 95,5 - 95,5    eier/oppdr.: Bjørn Egeland

Nye Champions
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Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til
Åpen Sommerutstilling, 30.juni-2.juli
Falstad Nedre, Falstadv. 34, Ekne
i klassene: A og B (premieres i L) C (enkeltdyr juniorer)

D - G - M - K (vandrepokal: Hu med kull og Produksjonsdyr)

Innmeldingsavgift: Kr 70 pr katalognummer + kr 10 pr dyr i kl G
Betales til konto: 4420 30 52933

Innmelding helst på excelskjema til e-mail: ntkaf@hotmail.com
eller sendes Jonette Myrbostad, Bringebærv. 10, 7606 Levanger

Innmeldingsfrist: Senest tirsdag 20. juni.
Innlevering av kaniner fredag 30. juni fra klokken 18 til 21.

Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.
Kontakter: Utstilling: Snorre 906 43 876. Innmelding: Jonette 403 89 423
Overnatting: Falstadsenteret, tlf. 74 02 80 40 m/frokost. Ev. camp ved lokalet
Foreningen fyller 100 år og markerer det med en sammenkomst lørdag 1. juli, men
vi MÅ ha en tilbakemelding fra dere om dette er interessant for å planlegge videre
Kontakt derfor snarest Jonette, tlf. 403 89 423    e-post: jonettes@hotmail.com

FFoottoo:: CCaammiillllaa  LLiiee  FFeevvåågg
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Åsen Grendahus var arena for Vårutstil-
linga med klubbmesterskap i Trøndelag-
en KAF, helga 5.-7. mai. Det ble påmeldt
78 kaniner og 3 ungdyrsgrupper. Dess-
verre ikke så god deltagelse i år (da det i
fjor var 153 dyr). Som resultatlista viser
var det mange gode Alaska og der fant
dommer Thormod Saue den ene som fikk
96p og ble da BiS, en hann på 23mnd til
Ingrid Harmens og hun fikk også BiM; ei
Alaska-hu som fikk 95p. Vinner, Johnny
Lyshaug, stilte med 6 Alaska-hanner og
Johnny fikk 2x95p og 3x95,5p.
Klubbmester senior: Ingrid Harmens, og
klubbmester for juniorer: Randi Uvaas.
Resultater Klasse G:
1 Ingrid Harmens Trøndelagen  379,5
2 Kristin Harmens Berg Trøndelagen  379,5
3 Robert Gabrielsen Trøndelagen  379
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 HanneKristin Foss, Trøn. Dvergvedder vgrå 94
2 Skjetlein Vid. Skole, Trøndelag,  Trønder 93

Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska    286,5
2 Ingrid Harmens, Trøndelagen,  Alaska   286
3 Robert Gabrielsen Trøndelagen,  Alaska  285,5
4 Kristin Berg, Trøndel.,  Hermelin viltgrå  379,5
5 Randi Uvaas,  Trøndelagen,  Thyringer  378,5
6 Anne Lise/Kåre Tvedt,   Møre,  Sallander  284
7 Ola Uvaas, Trøndelagen,  Thyringer  377,5
8 Bernhard Uvaas,  Trøndelag,  Thyringer  283,5
9 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Hermelin hvit r.ø. 283,5
10 Per Kløvstad, Nor-Trønd,  Sachsengold 282,5
11 Anne Lise/Kåre Tvedt, Møre,   Lux 95
12 Iren Storli,  Nord-Trøndelag,  Stor Sølv   95
13 TheaBuøyAntonsen, Trø. Hermelin otter 94,5
14 Ingrid Harmens, Trø. Dvergvedder viltgrå 94,5
15 Sigrid MeeseSatchwill, Trø. Belgisk Hare 94,5

Best i rasen: Stor Sølv: Iren Storli 95. New Zeal.
Red: Margot Hokstad 94. Trønder: Kristian Berg
Løset 93. Rex: Birgit Hokstad 93,5. Belgisk Hare:
Sigrid Meese Satchwill 94,5. Sallander: Anne
Lise/KåreTvedt 95. Thyringer: Randi Uvaas 95.
Alaska: Ingrid Harmens 96. Lux: AnneLise/Kåre
Tvedt 95. Sachsengold: Per Kløvstad 94,5.
Dvergvedder: Ingrid Harmens 94,5. Hermelin:
Kristin Berg 95,5.

Trøndelagens Vårutstilling på Melhus

Thormod Saue vurderer Trønder ungdysrgruppe  –  Randi Uvaas med juniorpokaler
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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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Palmehelga 7.-9. april var Sørlandets KAL
nok en gang klar med sin tradisjonsrike
Vårutstilling. Også i år med flott vårvær
på naturskjønne Tromøy og med god
stemning på Hove i det koselige lokalet
Flimra. Her kom 27 utstillere med 150
kaniner i 17 raser, hvor det var flest i
Belgisk Hare med 38 dyr. Dommere var
Gullik Klepaker og Svein Clausen, som
fikk se flere dyr med god kvalitet, hvor
30 dyr fikk 95p, 4 fikk 95,5p og to fikk
96p, og dette var to hanner; Belgisk Hare
til Stensland&Ødegård (ble BiS) og Perle
Ekorn til Bjørn Egeland. Ei hu fikk 95,5p,
Belgisk Hare til Johan Viker, som da ble
BiM. – Takk til dere alle i Sørlandets KAL
for en vel gjennomført trivelig utstilling.

Best i rasen: FranskVedder: Bente Torland 93,5.
Stor Sølv: Ingvar Holmen 95. New Zealand Red:
Siw Kvam 94,5. Angora: Bente Torland 95. Rex:
Kari Jørgenrud 95. Bourgogne: Marianne Wer-
nersen 94. Belgisk Hare: Stensland&Ødegård 96.
Thyringer: Otto Torland 94,5. L.TyskVedder: Mari-
anne Wernersen 94. Marb.Ekorn: Geir Klepaker
94,5. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 96. Engelsk

Schecke: Trine Lofthus 95. LitenHavana: Marie/
Erik Stensland 95.Tan: Magnor Ølberg 95. Dverg-
vedder: Terje Engh 95. Hermelin: Terje Engh 95.
Dverghare: Sina/Imre Ødegård 95.

Resultater klasse L:
1 Stensland&Ødegård, Jæren, Belgisk Hare 287
2 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn 285,5
3 Johan Viker,  Sarpsborg,   Belgisk Hare   285,5
4 Karoline/Ulrik Klepaker, La. Belgisk Hare 285,5
5 Svein Erik Tønnesen, Jæren, Perle Ekorn  380
6 Magnor Ølberg,   Rogaland,    Tan svart     285
7 Marie/Erik Stensland,  Jær.,  LitenHavana  285
8 Kari Jørgenrud,   Askim,   Perle Ekorn      284,5
9 Terje Engh, Grenland,  Dvergvedder grå  284,5
10 Terje Engh  Grenland,  Hermelin hvit r.ø. 284
11 Ingvar Holmen,  Jæren,  Stor Sølv svart   284
12 Kari Jørgenrud,   Askim,   Rex castor   284
13 Siw Kvam,   Sørland., New Zealand Red  378
14 Sina/Imre Ødegård, Jæ, Dverghare grå 283,5
15 Bente Torland, Sørland, Angora hvit r.ø. 283,5
16 Tore Askeland,   Sørland. Lit.Havana   283,5
17 Otto Torland,   Sørland. Lit.Havana     282,5
18 Geir Klepaker, Larvik,  Marburg.Ekorn   282,5
19 Trine Lofthus,  Sørl. Engelsk Schecke blå  95
20 Trine Lofthus, Sørl. Engelsk Schecke sv  94,5
21 Otto Torland,   Sørlandets,   Thyringer       94,5
22 Kristine Solås Moldal, Sør. Hermelin grå 94,5
23 David Gundersen, Sørl. Stor Sølv v.grå  371,5

Sørlandets Vårutstilling, Hove Leir på Tromøy

Og da var 150
kaniner bedømt
og med to dyr
som fikk topp-
summen 96p,
så var det klart
for BiS-uttak:
Der falt valget
på Belgisk Hare
hann på 11mnd
(38,5 i kropp).
Fra venstre:
Tore Stensland,
Svein Clausen,
Gullik Klepaker
og Svein
Ødegård
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ÅRETS UTSTILLER 2017
Etter forrige oppdatering har vi nå fått med
resultatene fra 3 utstillinger – på; Møre,
Sørlandet og Trøndelag. Undertegnede har
vært meget heldig og samlet mange poeng
etter seier både på Møre og i Trøndelag.

Ingrid Harmens ble nr 2 i Trøndelag og fikk
i tillegg BIS og BIM. - Ødegård/Stensland
vant på Sørlandet og fikk i tillegg BIS.
Vi er ennu ikke halvveis i sesongen, så i
denne konkurransen kan alt skje . . .

1.Johnny Lyshaug           98 p.
2.Jarluf Lomeland            72 p.
3.Roy Thorstensen          72 p.
4.Svein Erik Tønnesen     66 p.
5.Ingrid Harmens             62 p.
6.Stensland/Ødegård       62 p.
7.Roger Skjølås               61 p.
8.Jonny Kirkebirkeland    42 p.
9.Geir Hamre                   38 p.
10.Kari Jørgenrud            36 p.
11.Johan Viker                 33 p.
12.Alf Gunnes                  26 p.
13.Thormod Saue            24 p.
14.Jan Erik Baller             21 p.

15.Bjørn Egeland              18 p.
16.Tor Gillerholtmoen        15 p.
17.Ludvig Gulliksen           15 p.
18.Sturle Skeidsvoll           14 p.
19.Robert Gabrielsen        12 p.
20.Svein Kamfjord             12 p.
21.Bjørn Petter Åsheim     12 p.
22.Øystein Osland            11 p.
23.Hans Petter Wold         09 p.
24.Bjarne Øygard              06 p.
25.Leif Opsund                  06 p.
26.Karoline/Ulrik Klepaker 06 p.
27.Kristin Berg                   06 p.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

27.-28. mai:Tønsberg - «Hobbydyr»
annonse i TK nr 2

9.-11. juni: Indre Østland «Nes»
annonse i TK nr 2

1.-2. juli: Nord-Trøndelag, Ekne
annonse i dette TK

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

01. oktober: Askim (reg.-bed.)

14.-15. oktober: Dommerkonf.

3.-5. november: LUU/NM i Ål
Arr.: Indre Østland

25. nov.: Oslo&Akershus, Haga

1.-3. des.:Trøndelagen - hovedutst.

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

8.-10. des.: Jæren - «Julebyen»
EGERSUND

16.-17. des.: Bundeschau, Leipzig

13. jan.: Oslo&Akershus, FU, Haga

19.-21.: jan. Sarpsborg - østfoldmester

19.-21. januar: FU for Rogaland
HAUGALAND

2.-4. febr.: Svensk LU, Borlänge

9.-11. febr.: Dansk LU, Oksbøl

15.-18. febr.: NM/LU-18, i Rogaland
VIGRESTADHALLEN

9.-11. nov.: EU i Herning

Utstillinger - 2017/2018:
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Jonny Dahl og Kjell Tore Aass

I forbindelse med LU har det kommet
noen henvendelser om kaninslakt – det
er både en dagligvarekjede og et hotell
som konkret har spurt om det er mulig å
kunne få kanin i frysedisk i butikk og på
menyen på hotellet her i Larvik-området.
I Norge er det klare regler på hvem som
kan levere. Da må det komme fra et god-
kjent slakteri. Det finnes i Sandsvær, som
ligger like utenfor Kongsberg.
Derfor tok undertegnede og varaordfører
i Larvik kommune, Olav Nordheim, som
sitter for SP i kommunestyret og er opp-
tatt av kortreist mat og en bedre utnyttel-
se av naturlig fôr, tok en telefon for å in-
vitere oss selv på bedriftsbesøk. Der kom
det ganske kjapt et ja tilbake og vi hadde
en hyggelig prat rundt tema kanin som
ressurs. Gutta i Norske Kaninprodukter

fortalte de ikke greier å produsere nok.
De solgte det meste av produktene i sen-
trale Osloområdet og til gode priser. De
slakter hver mandag. Mattilsynet kommer
for å sjekke hver tirsdag, og så pakkes
kjøttet for levering – også innmat; som
lever, nyrer og hjerte går unna.
Her har vi følgende mulighet – noen har
nok i perioder dyr til overs som en skulle
blitt av med. Kanskje ved at det finnes en
mulighet og at en da også satt på flere
kull fordi det er mulig å få solgt dyr som
en ikke ønsker å ha med videre
Her kunne jo historien endt til en god
hjelp for alle, men det er slik i Norge at
det ikke er så enkelt, da Mattilsynet har
sine regler. Den enkelte som skal levere
må ha godkjennelse og med produksjons-
nummer (hvor omfattende dette er, kan
jeg med sikkerhet ikke si).
Tenker vel slik at hvis dette er av interes-
se så løser man det meste. Da vet dere i
hvert fall at det finnes et godkjent kanin-
slakteri i Norge, og deres nettadresse er:
www.norskekaninprodukter.no
Synspunkter og innspill kan jo komme
frem her i TK . . .

Tekst: Reidar Eikeland. Foto: Olav Nordheim

Økt etterspørsel etter kaninkjøtt
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Ovnsstekt kanin
med sjampinjongsaus

Ingredienser:
Ca 1,5 kg kaninkjøtt som deles opp i
passelige serveringsstykker.
Kjøttet pensles med olje og krydres
med salt og pepper eller grillkrydder.
Legg stykkene i en smurt langpanne
og stekes midt i ovnen på ca 185OC.
Steketid: minimum en time.

Sjampinjongsaus:
35 g margarin, 35 g hvetemel,
ca 4 dl kraft av sjampinjongen,
1 dl fløte og 250 g sjampinjong.
Hell litt av sausen over kjøttet ved ser-
vering. Retten er beregnet til 4 perso-
ner og kan serveres med poteter og
kokte grønnsaker, som f.eks. gulrøtter
og erter, eller med en salat.



28 Tidsskrift for Kaninavl - 3-2017

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 og L.TYSK VEDDER - HOLLENDER

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 9. mai 2017
Totalt: 472  (S: 315 - J: 33 - F: 124)

Askim og omegn Kaninavlsforening   36
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.

Bergen og omland Kaninavlslag    29
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
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.no
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    24
Leder: Cato Smørgrav, tlf. 986 59 635      e-post: usmoer@online.no
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
Møter: 2. mandag i mnd. Loe gård i Hokksund kl. 18:30
(ikke møter i juli og august).

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    4
Leder: Camilla Venger. E-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
Nestleder: Thore Nilsen, Skogbygda
Sekretær: Amalie Bråthen Strande, Vestengav. 79, 2070 Råholt
Kasserer: Anne Venger, Skansegårdseterveg 32, 2224 Austmarka
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kanin-forening   5
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    6
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    22
Leder: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio. Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, 5563 Førresfjorden. Mobil: 959 89 824
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Styremedlem: Odd Einar Svendsen /  Venche Frøland
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  26
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    75
Leder: Kjell Helge Jåtun, E-post: kjell.helge@kleppnett.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen, tlf. 473 78 523
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: Vi holder oss oppdatert på facebook

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 26
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     22
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Styremedlem: Elisabeth Pedersen

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    25
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      13
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     22
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)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    50
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    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
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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 4/2017: juni/juli ut ca uke 27
-  manusfrist er 20. juni
Blad nr 5/2017: aug./sept., ut ca uke 36
-  manusfrist er 20. august

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    19
Leder: Bente Torland. 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    40
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    12
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
Mobil. 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
e-post: ingrjoh2@online.no
Nestleder: Martine Persson, 3121 Nøtterøy
Styremedlem: Ole Jan Fallet, Holtanveien 336, 3160 Stokke
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 for ev. 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, 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
Sekr.: 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: Annette Floen, tlf. 924 20 607 e-post: nettemoren@yahoo.no
Sekretær: Jorunn Egner, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
tlf. 924 48 477. e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik
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

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 976 08 449,
e-post: lars.gunnes@getmail.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762
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Under forbundsfesten i Larvik var det utdeling av «heder og ære» og
konkurransen «Årets Utstiller» kunne NKFs leder Gullik Klepaker (t.h.)

gratulere vinnerne for 2016 – Svein Ødegård og Tore Stensland

B
Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Minner om NKFs kurstilbud, se:
www.naturogmiljo.no


