
Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

TTiiddsssskkrriifftt  ffoorr

KKAANNIINNAAVVLL

wwwwww..kkaanniinn--nnkkff..nneett

Nr 3 ● April 2009



2 Tidsskrift for Kaninavl - 3-2009

Tidsskrift for KANINAVL:
Redaktør: Bjørn Egeland, tlf.: 51 67 19 00,  mobil  970 66 450.
e-post: redaktor@kanin-nkf.net  - postadr.: Frøyerv. 46, 4328 Sandnes 

Innleveringsfrister: innen den 20. i hver mnd.
Neste blad: nr 4/2009, utsendes ca uke 21 (stoff ønskes snarest).
Artikler som blir tatt inn, er innsender ansvarlig for dets faglige innhold.
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.

Foreningenes medlemslister og adresse-endringer, sendes til:
e-post: sekreter@kanin-nkf.net        eller: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
NKFs hjemmeside: http://www.kanin-nkf.net
Webmaster: June Årøe, e-post: webmaster@kanin-nkf.net

Norges Kaninavlsforbund
Leder: Gullik Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68,  e-post: leder@kanin-nkf.net

Nestl.: Johnny Lyshaug, Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59,  e-post: nestleder@kanin-nkf.net

Sekretær: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00  /  970 66 450 
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes    e-post: sekreter@kanin-nkf.net

Kasserer: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76,  mobil  911 82 745 
Konto nr.: 5104.05.16763   -   e-post: kasserer@kanin-nkf.net

Salg av utstyr/rekvisita: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.

Kontakter i Norges Kaninavlsforbund
Stambokfører/bestilling av stamtavler: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng,

tlf. 33 12 45 97, 982 31 814. e-post: stambok@kanin-nkf.net
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, tlf. 33 12 45 97,  e-post: datautvalg@kanin-nkf.net
Importutvalg: Kari Jørgenrud,  tlf. 41 46 61 61,  e-post: import@kanin-nkf.net
PR- og Infoutvalg: Bjørn Egeland,  tlf. 970 66 450,  e-post: pr-info@kanin-nkf.net
Sportsutvalg: Johnny Lyshaug,  tlf. 69 92 00 59,  e-post: sportsutvalg@kanin-nkf.net
Champ.: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg, tlf. 990 21 565  e-post: champion@kanin-nkf.net
Standardutvalg: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: standard@kanin-nkf.net
Ungdomsutvalg: Anita Vadum Wilmann, tlf. 406 16 045. e-post: awilmann@furst.no

Dommergruppen (bestilling av dommere gjøres til leder)
Leder: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35. e-post: thsaue@online.no 
Sekretær: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: standard@kanin-nkf.net
Kasserer: Sigbjørn Thorvaldsen, e-post: sigbjørn.thorvaldsen@lyse.net
Konto: 0530 3250826 for betaling dom.avgift: kr  5,- pr ktl.nr.

Bladproduksjon: Petit Grafiske, 4328 Sandnes, tlf. 970 66 450, eller 51 67 19 00  e-post: bjorn.egeland@lyse.net

Norges
Kaninavls-
forbund

stiftet
1897

Forsidefotos:
På svensk LU i Eksjø ble det Affe Hedlunds helg! Seier både i kl A og E,
BIS med Alaska-hu i 96 p og BiR+dommernes pris med Tysk Kjempe-
schecke i 95. På bildet hannen i vinnerstammen som fikk 96 (38,5-9-9,5).

Norsk LU-vinner, Malin Lystvedt Berntsen, var på ridestevne LU-helga,
pappa Thorbjørn var ‘’stand-in’’, men nå har vi mer om Malin og Tan’ene



3

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Så er klokka stilt til sommertid
Våren er tydelig i anmarsj, nå «bobler» det
av liv i skog og mark. Fuglekvitter og snø-
klokker, ja, alle vårens tegn tar vi i mot
med glede.

Avl og oppdrett
Når dette bladet mottas i postkassen, så
har nok de fleste kaninavlerne kommet
godt i gang med årets oppdrett av nye
kaniner. Slik er det hver vår, dette er en
del av spenningen, og gleden, med å se at
våre kaniner trives så godt, ved at de blir
paringsvillige og setter til verden et nytt
kull med kaninunger.Vi skal sørge for god
trivsel, god mat, gi hua det den har behov
for, for at den skal greie å fostre opp en
«hel gjeng» med kaninunger. Nå varierer
selvsagt antall unger i et kull etter størrel-
sen på hvilken rase en driver med, og det
er vel egentlig kun de minste dvergrasene
som Hermelin og Dverghare, som kom-
mer med rundt et par unger i kullet.Alle
andre raser skal gi såpass godt med antall
unger i ett kull, at det blir «liv og røre» i
reiret når vi skal sjekke om tingenes til-
stand er slik som det normalt skal være.
Hvis det er vanskeligheter med å få passe-
lig godt med antall unger i kullene, så må
vi innse at vi er på feil spor. Da kan det
enten være feil kombinasjoner vi setter
sammen, eller at miljøet vi gir dem ikke
er godt nok.
Vanskeligheter i avlen kan også bre seg
med å gi enda større fortvilelse - hvis det

ikke kommer unger i det hele tatt . . .
og grunnen kan være at en ikke tok sig-
nalene mer på alvor hvis en hadde mis-
tanke om «smårusk i maskineriet» på et
tidligere tidspunkt.
Noen ganger må en ikke være for mye
opphengt i de høye poeng på de avlsdyr
en skal bruke, men også ta noen andre
vurderinger i betraktning, med å ta å en
«granskning» bakover i stamtavlene.
Jeg fikk lyst å sitere noen linjer fra årets
danske seniormester,Aage Pedersen:
- «Ja, så kom vi godt over DM i rasekanin-
avl 2009, og jeg kan være særdeles godt
tilfreds med avlsresultatene.På lokalutstil-
lingen ble jeg nr 2, der var poenglikhet
mellom 1 og 2. - Jeg pleier å ha en 16-20
unger å sortere i, men jeg hadde kun 12
dyr nå, så det var jo ikke for mange.
Hver dag gikk kona og jeg en tur, slik at
de små unger skulle få deres friske løve-
tann, det mener jeg har meget med deres
vekst å gjøre, at de får den rette kost, især
når de skal utvikle seg som unger.
Jeg hadde ikke forventet å bli seniormes-
ter, men visste godt at kaninene var sånt
noenlunde, men det er noen meget høye
poeng som skal til for å nå til tops.
- Ja, men nå har jeg kun de gamle moder-
dyr tilbake i kaninstallen. Så nå får vi se,
om det var dumt å smake på en kanin
med 95,5 poeng, i stedet for å sette den
i avlen. Jeg vil ønske dere alle et riktig
godt avlsår, så vi kan møtes til neste LU»
- uttalte Aage Pedersen til dansk TK.
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Rolf Ludvigsen:
Dansk Mesterskap i Rasekaninavl
Helgen 13.-15. februar avholdt danskene
sitt LU, eller Dansk Mesterskap som det
nå heter. Vi dro nedover torsdag for å
være tilstede under bedømmelsen på fre-
dag. Selv var jeg opptatt av å følge med i
sekretariatet, kanskje var det tips å hente?
Utstillingen forgikk i Skjern Kulturcenter,
en samling av haller til mange formål.
Kaninene var i den største hallen, en me-
get innbydende hall med godt lys. Første-
inntrykket ved ankomst var at arrangøren
var godt forberedt og hadde mange hjel-
pere til de forskjellige gjøremålene.
Burene var halvfylt med halm, og det var
ikke langt mellom gulrøttene. Burpynten
var halve kålhoder, påsatt øyne, snute og
ører av gulrøtter slik at de liknet kaniner.
Faktisk var det så mange forskjellige øre-
fasonger at det gikk an å se hvilken rase
de skulle illustrere.

Annerledes enn i Norge
Påmelding til dansk landsutstilling fore-
går på en litt annen måte enn i Norge.
Man melder kun antall, rase og fargevari-
ant på forhånd. Alle øvrige opplysninger

leveres på liste til sekretariatet torsdag
kveld sammen med bedømmelseskorte-
ne. Dette krever selvfølgelig sitt av sekre-
tariatet,som var bemannet med ca 20 per-
soner hele torsdagskvelden. I tillegg til 6
PC’er var det sortering av kort og lister.
Samme bemanning fortsatte også hele fre-
dagen frem til endt bedømmelse.Selv fikk
jeg delta i dette arbeidet begge dagene,
og fikk et godt innblikk i deres datapro-
gram. Påmeldingsordningen førte til at
det var veldig få dyr som ikke møtte.

Bedømmelse i 8 grupper
Bedømmelsen foregikk rasevis. Over-
dommer var Jens Jørgen Nørgaard. Svein
Clausen, Gullik Klepaker og Thormod
Saue var norske dommere. Dommerne
var inndelt i 8 grupper, men innen hver
gruppe fikk dommeren fortløpende kata-
lognummer, slik at en dommer faktisk
kunne få tildelt alle dyrene i en rase. Det
var påmeldt 1719 dyr fra 235 utstillere.
Det var flest i dvergrasene med 345
Hermelin og 302 Dvergvedder, deretter
kom Fransk Vedder med 104 og Rex med
83. Med norske øyne var det interessant
å se på de raser og fargevarianter som

Nordiske landsutstillinger 2009

Burpynten var et artig og
morsomt innslag.

1719 kaniner på dansk
LU i Skjern, hvor det også
ble utstilt 72 svenske og
6 tyske kaniner.
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ikke finnes her hjemme på berget, bl.a.
Lux,Schwarzgrannen og Satin i 4 forkjelli-
ge farger. Dvergvedder og Hermelin var i
henholdsvis 24 og 26 varianter.

Premiering etter dansk modell
Premieringssystemet avviker også fra det
norske:Vinner av utstillingen var ikke au-
tomatisk Dansk mester, fordi utstillingen
foregår i klasse L (4,3 eller 1 dyr etter ran-
geringsliste) mens Dansk mester blir den
som er best med 6 forhåndsutvalgte dyr
(4 i juniorklassen). Videre ble det kåret

gull-, sølv- og bronsemedaljører for beste
enkeltdyr, beste hunn, kjemperaser, store
raser, avvikende hårstruktur, mellomstore
raser, småraser, dvergraser, double, krets,
fremavlssenter og sportsavlsenter. Stort
var også vandrepokaldrysset: 40 rasepo-
kaler og 43 forskjellige andre pokaler.

Resultater
Dansk mester ble Aage Pedersen med
Liten Sølv blå 3,3 569,5 p, foran John
Jensen med Tan sort 4,2 569 p og Jan
Pedersen med Rex castor 3,3 568,5 p.
Juniormester ble Kim Kjøller med Liten
Sølv sort 1,3 379,5 p.
Vinner av LU’en ble Bent Schou Jensen,
Angora hvit rødøyd 1,3 381,5 p,nr 2 John
Jensen, Tan sort 1,3  381 p, nr 3 Aage
Pedersen, Liten Sølv blå 2,2 380 p, nr 4

Bent Schou Jensen, Viborg, ble dansk LU-vin-
ner med 4 toppdyr i Angora som fikk flg. be-
dømmelse: 96 x 95,5 x 95 x 95 p. I Angora ble
det utstilt 20 dyr totalt og gruppedommer
Benny Garly uttalte at Bents 4 dyr var virkelig
en klasse for seg selv. Bent gjorde også en
god LU i 1998, ble da nr 2 med Angora i 96 p.

Søren Jørgensen fikk en smukk Thyringer hu
på bordet og Jens Jørgen Nørgaard ble enig
om 96,5 p. - Eier var Hella Pedersen, Otterup.
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Hella Pedersen,Thyringer 96,5 p, nr 5 Jan
Pedersen, Rex castor 380,5 p, nr 6 Ellen
Christiansen, Fuchs hvit r.ø. 285,5 p, nr 7
Poul Beith Jensen,Tan sort 285,5 p, nr 8
Svend Erik Nielsen, Satin elfb. 285,5 p, nr
9 Egon Karstens,Engelsk Schecke 285,5 p
nr 10 Bodil/Anton Dam, Hermelin blå zo-
bel 285,5 p,nr 11 Peder Emil Hansen,Bel-
gisk Kjempe 379,5 p, nr 12 Bent Jensen,
Liten Havana 379,5 p, nr 13 Ole Jensen,
Thyringer 379,5 p, nr 14 Kurt Pedersen,
Dvergvedder mad. 379,5 p og nr 15 Lars
K. Hansen, Dvergvedder viltgrå 379,5 p.
DM/LU’s beste dyr ble Thyringer, hu til
Hella Pedersen i 96,5 p. Andre toppdyr
var 4 i 96 p:Angora til Bent Schou Jensen,
Fuchs til Ellen Christiansen,Rex til Jan Pe-
dersen og Tan til John Jensen. Jeg har jo
selv rase med avvikende hårstruktur og
merket meg derfor at den gruppen gjorde
det bemerkelsesverdig bra med 3 av de
4 som fikk 96 p, samt blant de 10 beste:
Angora nr 1, Rex nr 5, Fuchs nr 6 og Satin
nr 8. - Vi har ikke glemt de 72 svenske
dyr: Mattias Gustavsson, Vara, nr 18 med

Blå Wiener 285 p og nr 32 med Wiener
hvit 378,5 p og Mattias tok alle medaljene
i gruppen store raser. Ingela Larsson fra
Båstad ble nr 19 med Liten Havana,379 p,
som var de to beste. Men, de vant pro-
duktklassen - grattis Monika Jakobsson!
En ny variant ble også presentert, Leo-
pard Rex, og 4 dyr ble vist fram. En gul-
oransje Rex med sorte prikker (ikke ulik
en ordentlig Leopard). Disse var avlet
fram av Osvald Hedberg. De er ikke god-
kjent og var ikke med i bedømmelsen.
Skal bli spennende å følge utviklingen.
Det var en lærerik kanintur for meg som
var ute etter å gå danskenes utstillingstra-
disjoner litt nærmere etter i sømmene.
Praksisen med forhåndspåmelding av an-
tall og rase/variant er nok det som fristet
flest av de fremmøtte norske oppdretter-
ne. Jeg tror det kan bli vanskelig å få nor-
ske arrangører til å stille med nødvendig
stort sekretariat på torsdag kveld. Ideen
er allikevel ikke umulig dersom vi tilpas-
ser den til norske forhold og norsk data-
program. hilsen Rolf

Dansk dommerklubb har i år 80 års-jubileum, og består i dag av 19 autoriserte dommere.Til å
være med på bedømmelsen på LU-09 i Skjern, var innbudt en finsk, to svenske og tre norske

Vann til kaninene på utstillinger
Alle kaniner skal ha tilgang til vann de
dagene de er på utstilling.Ansvaret hviler
på arrangøren, men i de fleste tilfeller er
eier til stede, og som den dyrevenn vi er
påser vi at våre kaniner har vann.Men,det

er som nevnt arrangør som plikter å fylle
vann.Arrangørens henstilling til eierne er
at de henger opp vannskåler. OG så! - de
bør være på minimum en halv liter. Bruk
Joker-/Stjerneskål  - ikke små plastkopper.
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Finsk LU-2009 i Pikis,
14. og 15. mars
Den finske kaninforening, som ble
stiftet i 1989, har ikke noen lang LU-
tradisjon.Den første finske LU ble av-
holdt i Helsingsfors i 2007, og årets
LU i Pikis, to mil sør for Åbo, var den
andre LU. På de største utstillinger
deltar ca 300-400 kaniner og arrange-
mentene er som oftest sammen med
andre kjæledyr. De har 3 underfore-
ninger og totalt har forbundet ca 500
medlemmer. Premieringen er noe
annerledes enn hva vi er vant med,
hvor konkurransen settes høyt om
å ha beste enkeltdyr. På utstillingene
rangeres alltid de 7 beste kaniner.
Best in Show ble Belgisk Hare vilt-
rød, hann (fikk 95,5 poeng) og til-
hørte Sirpa Palomäki, som også vant
utstillingen med en stamme Satin.
Resultater klasse A:
1. Sirpa Palomäki, Satin elfenben  286
2. Marjut Nokelainen, Dvergvedder viltgrå 285,5
3. Sirpa Palomäki, Belgisk Hare  95,5
Resultater klasse B:
1. Anu Sarastamo, Tan brun 95
2. Laura Mehtonen, Hermelin zobel brun 95

Vinneren Sirpa Palomäki
med sin stamme Satin
elfenben som fikk 286 p
(95,5 x 95,5 x 95 p)

Over: BiS2 og BiR Satin, elfen-
ben, hunn 95,5 p.
Eier: Sirpa Palomäki

Til venstre: BiR Engelsk
Schecke, sort, hunn  95 p.
Eier: Mirja Säynäjoki

Fler bilder fra finsk LU på neste side
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Løvehode er
en populær og
utbredt rase i
Finland. Denne
hua fikk 95 po-
eng og ble BIR
samt BiS5.
Fargen er isa-
bella. Eier:
Nina Mäkelä.

Under: Vinner
klasse B og
altså det beste
ungdyr, samt
BIR Tan, ble en
brun, hunn,
som fikk 95
poeng.
Eier: Anu
Sarastamo
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . .  . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner  (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner  (dansk) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . .  . kr   30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr   18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   33,50
Drikkeflaske, 0,3  liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr   38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   55,00
Høyhekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   48,50
Burlås / fjørlås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr     6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god  . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   58,00
Tang for klipping klør, kraftig, liten type  . . . . . . . kr   99,00
Tang for klipping klør, kraftig, stor type   . .  . . . kr 114,00
Reisekasse i tre  med 4 rom  liten rase   . . . . . . . . kr 532,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 607,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning foran . . . . . .  . . . . . . . kr 213,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning topp og foran  . . . . . . kr 300,00

ALLE priser er inkludert moms. Ved kjøp varer over kr 1.500,- gis 10% rabatt.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 4000. Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 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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Svensk LU i Eksjö, 20.-22. mars
Storegårdshallen, Eksjös ishockey-arena,
var i år stedet for svensk LU, hvor det var
påmeldt 1293 dyr i kl A, 191 ungdyr i kl B
og 7 produkter i kl K. Hermelin er i klart
flertall med 346 i kl A+66 i kl B, Dverg-
vedder 187 i kl A+10 i kl B,Tan 53 i kl A
+36 i kl B,Rex 52 i kl A+2 i kl B,Hollender
49 i kl A+4 i kl B,Alaska 41 i kl A+4 i kl B,
Fransk Vedder 37 i kl A+7 i kl B og Belgisk
Hare 38 i kl A+5 i kl B. Engelsk Schecke
ser ut for å være på «retur», her var det
kun 2 dyr, men derimot ble det rekord
for Tysk Kjempeschecke med 26 i kl A+7
i kl B! I Perle Ekorn var det 14, og 5 var
norske, til Kari Jørgenrud, som blir nr 43
med 3 hanner i 284 p (som måtte selges
før hun reiset hjem). Familien Jørgenrud
var også representert i produktklassen
ved Marit og Mona, hvor det ble 3.- og 5.-
plass. Som det fremgår av forsidebildet
ble dette Affe Hedlunds store helg, hvor
to av Affes Alaska var de som fikk topp-
summen 96 poeng, og dermed var «kun»
spenningen for Affe om det ble hans
hunn eller hann som ble BiS. Affe hadde
også ei hu i 95,5 poeng, så det ble klar
seier med 287,5 poeng, og i tillegg også
vinner av klasse E. Men, ikke nok med
det: Affe driver også med den krevende
rasen Tysk Kjempeschecke, og i år hadde
den svenske dommergruppen satt opp en
spesialpris til den beste innen rasen, og
også her gikk det Affes vei!
LU’ens poeng-statistikk viser da at det ble
2 dyr i 96, 16 fikk 95,5 og 147 fikk 95 p.
Anne Brochs og Kari Jørgenrud stilte opp
som bærere, og Anne forteller:
- Først vil jeg si at Alaska’ene til Affe var
noen veldig flotte dyr, så LU-seieren virket
for meg helt fortjent. - Under bedømmel-
sen er det annerledes enn hos oss, for
vi får ikke bæreliste.Alle dyr blir veid før
bærer leverer dyr til dommer og det blir

litt venting for bærerne. Jeg synes også
det var små bur og dører til kjempene og
de store rasene, det var en veldig ulempe.
Bedømmelsekortene er smale, ikke så god
plass til kommentar, noe som gjør at det
dommerne skriver er uleselig.Utstillingen
og lokalet ellers var bra. Jeg traff mange
hyggelig oppdrettere. LU-08 i Sollentuna
var bedre og større. I Eksjö var det et par
stander med salg av reisekasser og hinder,
og Angorastand hvor en kunne kjøpe
garn, ferdig strikket sokker, luer, vanter.

Best in
Show

BiS Alaska-hu 96 poeng (38,5-9-9,5)

Først veies alle dyr - Kari Jørgenrud bærer
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Glenn Larsson dømmer Tysk Kjempeschecke, og så den beste, hu i 95 p (19,5-9-8,5-19-19)
som ble vinner av Prisdomargruppens Hederspris. Eier/oppdretter Affe Hedlund.

Totalt ble det utstilt 33 i rasen fra 7 oppdrettere. - Når slås det antall på en nordisk utstilling?

Dette var den 17. svenske LU
Svensk forbund feirer i år sitt 90. år, men
har ikke så lang LU-tradisjon. Den første
ble arrangert i 1985 og årets var den 17.
i rekken. Affe har vunnet en gang før,
det var i 1997, med en Alaska i 96 p.
Før vi avslutter med noen resultater må
vi nevne Oskar Johansson, som ble junior-
mester med gode Fransk Vedder i 285 p.

Resultater klasse A:
1. Affe Hedlund, Vårgårda, Alaska 287,5
2. Lillemor/Magnus Ljungberg, Brämhult, Rex castor 285,5
3. Bo Paulsson, Molkom, Liten Chinchilla  285,5
4. Rikard Pettersson, Vikingstad, Liten Havana  285,5
5. Berit Dunnachie, Grödinge, Hermelin brun 285,5
6. Ebbe Nyqvist, Hällingsjö, Zobel brun 95,5
7. K.Carnbrand/P.Landberg, Mariestad, Belgisk Hare 95,5
8. Linda Berntsson, Sölvesborg, Rhinsk Schecke  95,5
9. Paula Frosth, Lerum, Hermelin viltgrå 95,5
10. Jörgen/IrenAlod, Vålberg, Dvärghare zobel brun 95,5 
11. Tove Corneliussen, Sjuntorp, Belgsik Hare 95,5
12. Susanne Zackrisson,Vårgårda, Angora hvit  95,5
13. Ingrid/Peter Ahnelöv, Simrishamn, Alaska 95,5
14. Ewelyn Nordsten, Strängnäs, Liten Chinchilla 95,5
15. Susanne/Lars Svensson, Helsingborg, Tan svart 95,5

Resultater klasse B:
1. Ingrid/Peter Ahnelöv, Simrishamn, Alaska 285
2. Elicia Hermesgård, Falkenb., Hermelin zobel blå 285
3. Therese Nordlun, Skellefteå, Hermelin viltgå 284,5

Resultater klasse E:
1. Affe Hedlund, Vårgårda, Alaska 475
2. Paawo Paraniak, Skärblacka, Hvit Land  474,5
3. Rikard Petterson,Vikingstad, Liten Havana 474,5
4. Susanne Zackrison, Vårgårda, Angora hvit  473,5
5. Karl-Evert Pettersson, Linköping, Alaska   473
Resultater klasse K:
1. Anita Löhr, Läckeby   96
2. Pia Larsson, Lilla Edet   95,5
3. Marit Jørgenrud, Spydeberg, Norge 95

For første gang var det kvinnelig sjefsdommer
på svensk LU, Eva-Lena Lönndahl. Hun hadde
med seg 19 meddommere, hvorav kun danske
Ove Vanting og Thormod Saue var innbudt.
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Klubbmesterskap i Askim
Et vellykket klubbmesterskap i Askim og
omegn kaninavlsforening ble avholdt lør-
dag 14. mars, i Spydeberg motorklubbs
lokaler.142 kaniner deltok og mange var
av meget høy kvalitet.Dommere var Svein
Clausen og Gullik Klepaker. Vi fikk også
hyggelig gjensyn med Jan Erik Pettersen
Baller, som ønsker seg tilbake som dom-
mer og var med for et oppfriskningskurs
(gammel kunnskap var tydeligvis ikke
glemt). Anne Charlotte Fremmegård ble
seniorklubbmester med sine flotte Tan,
287,5 p - hun hadde ei vakker hu som fikk
96,5 p. Marit Jørgenrud ble juniorklubb-
mester med Liten Tysk Schecke på 283 p
(et godt resultat med denne vanskelige
rase). Frank Solhaug vant kl C enkeltdyr,
med en pen Hermelin siameser i 95 p.
Kari Jørgenrud og Harry Nielsen stilte
som vanlig med gode dyr og fikk 96 p på
sine Perle Ekorn. Hyggelig at juniorene
gjør seg bemerket på premielistene.
Hoppekonkurransen ble dessverre avlyst.
Den skulle være ute, men store snømeng-
der satte en stopper for den. Johnny Lyshaug

Best i rasen: Fransk Vedder: Anne Brochs 93. Stor Sølv:
Anne Brochs 93. Blå Wiener: Kai Tveten 95. Hvit Land:
Johnny Lyshaug 94. Rhinsk Schecke: Jan Holm 94,5.
Alaska: Johnny Lyshaug 95,5. Liten Tysk Schecke: Marit
Jørgenrud 94,5. Perle Ekorn: Harry W. Nielsen 96 (BiM).
Engelsk Schecke: Jan Holm 94. Liten Havana: Arne
Nordlie 95. Tan: Anne Charlotte Fremmegård 96,5. Liten
Wiener: Anne Lise Tveten 95. Dvergvedder: Therese Teig
94,5. Hermelin: Frank Solhaug 95.

Resultater klasse A:
1 Anne Charlotte Fremmegård,  Tan svart 287,5
2 Kari Jørgenrud,  Perle Ekorn 286
3 Johnny Lyshaug,   Alaska 285,5
4 Anne Lise Tveten,   Liten Wiener blå 285
5 Kai Tveten,   Blå Wiener 285
6 Harry W. Nielsen,  Perle Ekorn 285
7 Anne Brochs,   Alaska 284,5
8 Marit Jørgenrud, Liten Tysk Schecke 283,5
9 Frank Solhaug,   Hermelin lutino 283,5
10 Arne Nordlie,   Liten Havana 283,5
11 Anne Charlotte Fremmegård,  Tan brun 283
12 Jan Holm,   Engelsk Schecke svart 281,5
13 Vanja J. Nordlie,  Hermelin viltgrå 281
14 Linnea Tverraaen,   Dvergvedder viltgrå 280
15 Harry W. Nielsen,  Hermelin hvit rødøyd 94

Resultater  klasse C:
1 Frank Solhaug,  0,1 Hermelin siameser brun 95
2 Anne Brochs,     1,0 Alaska 95
3 Vanja J. Nordlie,  0,1 Hermelin viltgrå 94,5
4 Vanja J. Nordlie,  0,1 Hermelin viltgrå 94,5
5 Therese Lageraaen Teig,  Dvergvedder hvit blåøyd 94,5
6 Jan Holm,    1,0 Rhinsk Schecke svart/gul 94,5

Vinnerne: Anne Charlotte fikk fantastisk
resultat på sine Tan, 287,5 p! - og Frank hadde
ei pen Hermelin hunn siamser som fikk 95 p.

En «garvet» mester, Kai Tveten, kunne
gratulere Marit Jørgenrud som juniormester
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inviterer til utstilling
Randaberg sentrum
lørdag 9. mai 2009

Åpen utstilling i klassene L - D og M
Innmelding innen 1. mai til: Bjørn, tlf. 51 67 19 00 / 970 66 450
excel-liste sendes på e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Innmeldingsavgift: kr 50 pr katalognr. til konto 3204 07 02406
eller til Magnor Ølberg. Innsetting av kaninene lørdag 9.5. kl 10.
Premiering ca kl 15,  i klassene D/M/L + BiS, BiM, BiR og juniorer.
Lagkonkurranse: Merk X på 12 av de innmeldte dyr i minimum 6 for-
skjellige raser (10 blir tellende i 6 raser).

Velkommen til hyggelig en-dags telt-utstilling
i Randaberg sentrum - «Grønn Landsby»

25. april: Eidsvoll
annonse i TK nr 2

09. mai: Rogaland
annonse i dette TK

30. mai: Trøndelagen
annonse i dette TK

19.-21. juni: Indre Østland
annonse i dette TK

19. september: Oslo/Akershus

6.- 8. november: LUU/NM,Tønsberg

20.-22. november: Haugaland

04.-06. desember: Askim

11.-13. desember: Rogaland

2010:

15.-17. jan.: Oslo&Akershus (fylkes.)

22.-24. jan.: Jæren&Sandn. (fylkes.)

25.-28. febr.: LU/NM-2010
Askim og Sarpsborg i Mossehallen

Utstillinger - 2009/2010:

Utstillinger å besøke i andre land:
Først må vi fortelle at den tradisjonsrike Alingsåsutstillingen i Sverige er flyttet
til Tångahallen i Vårgårda, og dato er satt til 22.-23. august.
Bundes-Kaninchenshau foregår 12.-13. desember, i Karlsruhe Messehaller.
EuropaExpo er en stor spesialutstilling i Holland for Hermelin og Dverghare,
som avholdes 28.-30. januar 2010 - se webside: www.kde-europa.nl
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«Drømmen om Hollender»
Del 4: Historien om import . . .
Nå er det lenge siden jeg har skrevet om
hollendergjengen min, og det har skjedd
litt nytt her: Jeg har importert to viltgule
og det var ikke helt problemfritt (men jeg
angrer intet). De er veldig fine, og det er
spennende med nye kaniner.
Jeg har i lengre tid hatt kontakt på nett
med en hollenderoppdretter som bor sør
for Stockholm. Jeg fant web-siden hennes
via en link til et hollenderforum på nor-
disk kaninoppdretter-register. Hun heter
Monica Larsson,med oppdretternavn Mo-
largården på sitt hundeoppdrett.
Hun trener og stiller ut aktivt med tre
hunderaser: australsk gjeterhund, phalene
og stabyhoun (som er en hollandsk rase)
så kanskje det var derfor hun kom inn på
hollender? Ikke vet jeg, men hun har i til-
legg til hundene oppdrett av hollender.
Tidligere var det Belgisk Kjempe også, og
fortsatt var det en Belgisk Kjempe hunn
ved navn Nina, som er stallens maskot.
Kjempe-burene har hun også, de gjør nyt-
te som ungebur. Romslig, vil jeg tro. Store
luftegårder finnes også. Som hundeeier
og oppdretter av flere raser er hun opp-
tatt av at også kaninene skal ha mosjon
- det synes jeg er flott.
Monica har hollendere i sort og viltgul
som sin hovedfarge. Etterhvert har hun
også skaffet seg Rex i dalmatiner og vilt-
gul. Jeg har hatt en lang og ivrig korre-
spondanse med Monica. Men ting har tatt

tid. Jeg tipset Elin Hovde, som også driver
med hollender og da spesielt med vilt-
fargede, om Monica, og slik kom svenske
Bertil til Norge. - Jeg hadde min import-
tillatelse klar, og forsøkte å få Elin til å ta
med en til meg også.Det hadde vi snakket
litt løst om og Elin mente det skulle la seg
gjøre. Men når det gjaldt var jeg for treig,
Elin hadde alt reist da jeg spurte litt nær-
mere om det, for hun skulle på ferie først.
Så da måtte jeg pent vente. Det ene kullet
etter det andre kom og gikk, men enten
var det bare hanner, eller så var det ikke
riktig farge eller tegning. - Men så kom
kullet jeg hadde ventet på og to viltgule
hunner var ledige. De ble fluksens holdt
av, og jeg var lykkelig som en kanin i en
blomstereng.Men hvordan få kaninene til
Norge? Jeg snakket med Monica om mu-
ligheten å få fraktet dem til grensen, eller
i hvertfall litt nærmere enn Stockholm,
siden hun reiser rundt og stiller ut både
hunder og kaniner - men det klaffet ikke.
Som kollektivtraffikant er det ikke greit
her i verden, jeg kunne ikke bare sette
meg i bilen (jeg har hverken bil eller lap-
pen). Tungvindt på utstillinger, og verre
når man skal importere.
Jeg spurte en vennine om hun ville bli
med en tur til Stockholm, og hun sa ja.
Hun kjører bil og ville gjerne være med.
Turen ble planlagt, jeg sa fra til Monica og
det ble bestemt vi skulle legge turen til
helgen da Stora Stockholm gikk av stabe-
len. Dette er hunde-eierens LU, og er en
virkelig stor utstilling i sitt slag. Ikke bare
utstilling, men massevis av hundeklubber
har stands.Konkurranser og oppvisninger
skulle foregå på en stor scene begge dag-
ene - jeg gledet meg som en unge . . .
Så fikk jeg beskjed om at mitt reisefølge
var blitt syk. Det var fortsatt litt tid, og jeg
håpet i det lengste at hun skulle bli frisk
igjen. Men nei, så jeg måtte se meg rundt

BBrreevv  ffrraa
lleesseerrnnee
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etter en annen løsning. Jeg annonserte på
kaninforum, snakket med venner, mailet
til buss-selskap og sto på hodet for å få
det til. Saken er den: Kaniner og papirer
må vises i tollen, og da er det best å kjøre
bil. Jeg hørte noen si - «kan du ikke bare ta
dem inn da, du har jo papirer». Men det
står i papirene at kaninene skal forevises
uoppfordret, det holder ikke at man har
tillatelse. Man kan altså ikke bare vente
på å bli stoppet - og håpe det går bra.
Kaninene skal være sjekket av en offent-
lig veterinær i hjemlandet, dette erstatter
veterinær grensekontroll i våre dager.
Men papirene skal så sjekkes på grensen.
Jeg var livende redd for å gjøre noe galt
og få kaninene konfiskert, så dette skulle
foregå etter boka. Dessuten skal man ten-
ke på at det er en reell fare for smitte-
spredning. Jeg ville helst ikke være den
som tok inn  smittede kaniner til landet!
Det viste seg å være lettere sagt enn gjort
å få kaninene lovlig over grensen. Jeg ville
helst over med bil, så jeg sendte en des-
perat mail til et transportfirma med spørs-
mål om jeg kunne sitte på over grensen,
for disse bilene stopper jo ofte i tollen
likevel - men nei.
Mine mailer med Säfflebussen sentralt
gjorde meg frustrert. De ville ikke ta noe

ansvar for at passasjerer måtte fortolle
noe og sa det var opp til den enkelte. Jeg
forsvarte meg med at det var akkurat det
jeg gjorde, ved å si fra til dem at jeg treng-
te å stoppe. Säfflebussen er det eneste
selskapet som tillater dyr om bord (det
skal de ha) så jeg måtte benytte meg av
Säfflebussen hvis jeg skulle reise kollek-
tivt (toget kan jo ikke stoppe). Jeg sendte
flere mailer, «tryglet å ba», og forklarte re-
gelverket, men buss-selskapet sto på sitt.
De stoppet ikke. Det måtte i så fall være
helt opp til sjåføren. Jeg syntes holdning-
en deres var merkelig.Her prøver en stak-
kar å følge lovverket, men det skal visst
være så vanskelig som overhodet mulig.
Jeg klaget min nød til tollvesenet og mat-
tilsynet og de var enige med meg - bussen
hadde plikt til å stoppe hvis noen om-
bord trengte det. Men de kunne ikke gjø-
re noe fra eller til.
En jeg snakket med, sa at hvis bussen
absolutt ikke ville stoppe, kunne jeg ta
kontakt med tollvesenet straks jeg kom
til Oslo. Jeg følte meg ikke videre høy i
hatten. Hva skulle jeg si hvis vi ble stop-
pet? Men helgen kom og kaninene måtte
hentes, ellers ville det ikke bli noe av im-
porten. Jeg slang inn en siste forespørsel
om transport på et myndeforum, i tilfelle
noen skulle på hundeutstillingen - det
kunne jo hende . . . etterpå skjønte jeg
hvor desperat jeg var som la ut noe sånt
på et myndeforum . . . kaniner i samme
bil som et kobbel med greyhounds er
ikke veldig smart.
Jeg dro avgårde med bussen, sov elendig
og kom frem tidlig om morgenen iført en
svett skinnbukse og palestinasjerf - og så
sikkert ganske dopa ut, så trøtt var jeg.
Jeg ringte en vennine i Västerhaninge og
fikk skiftet og dusjet hos henne.Vi hadde
det veldig koselig. Jeg har tilbragt mange
somre i Stockholm og Västerhaninge, så

Så var en-
delig ti-
den kom-
met og
jeg kunne
reise til
Monica
for å hen-
te hjem to
Hollender-
huer med
viltgul
tegnings-
farge
- «er den
ikke fin»
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jeg er noenlunde kjent. - Så fulgte noen
fine dager med pizza på Ribby-puben,
hundeutstilling på lørdagen og så: kanin-
henting på søndag (etter kirken - aldri en
søndag uten!). Det foregikk like utenfor
hallen der hundeutstillingen var, Monica
skulle stille ut noen phalene-hanner.
Her fikk Monica pengene sine og jeg fikk
kaniner og papirer. Fy så fine de var! Den
ene hunnen hadde fått noe «sot», etter jeg
bestilte henne - det var noe dritt. Monica
syntes det hun også, og hun som var den
fineste i kullet! Sotet hadde kommet for
et par uker siden, fortalte hun. Ikke på
noen andre av de gule hadde hun opp-
levd det. Ja-ja. Den andre var gul og fin
i fargen, helt ren. Tegningen kunne vært
litt lenger frem på kroppen. Tegningene
var fine, syntes jeg. Begge så helt friske ut
med klare øyne og rene neser.
Oppi buret med dem. Jeg måtte så ta dem
med til veninen min i Västerhaninge for
å vente på toget. Hadde tenkt å la dem
løpe litt rundt, men barna til veninen min
ståkte så fælt at jeg lot det være.
Jeg hadde fått med meg en haug med
papirer, som jeg nå kunne finlese. Det var
stamtavler, helsoinntyg - og jeg vet ikke
hva . . . - erklæring på hvor gamle de var
(må være over tre måneder),at de var født
hos Monica, at de ikke hadde vært i kon-
takt med ville dyr . . . Men så det beste;
noen fine postkort hun hadde laget med
bilder av moren til ungene og noen søte
gule unger,med påskriften ”Molargårdens
Kaningård” - det var så koselig å få!
Turen hjem gikk greit. Jeg hadde stålsatt
meg for en krangel med buss-sjåføren
- men nei da! Han var veldig hyggelig, og
sa jeg kunne spørre når vi byttet sjåfør på
Karlstad, om vi kunne stoppe. Det endte
med at han gjorde det selv når vi mange
timer senere sto på Karlstad og strakk på
bena og tøyet knakende rygger.

- ”Den här tjejen behöver stoppa i tullen,
hon har med sig kaniner!” Den andre sjå-
føren var like hyggelig. Det var ikke noe
problem, sa han. - Puh! Jeg satt på «ank»
hele veien innover, og sov ikke. Var vi
ikke i Norge snart? Da jeg endelig hadde
lagt meg ned, kom sjåføren bakover. - NÅ!
Jeg tok papirene og kaninene og hoppet
ut halvt i svime, og inn på kontoret.
Der satt en toller som sikkert var like
trøtt. Han beveget seg og snakket sakte.
Kaninene så han ikke på, men han leste
papiren nøye. Nå fikk jeg vondt i magen
igjen.Var det noe feil? Ville han konfiskere
kaninene? - Men ingenting var feil. Han
skjøv postkortene tilbake til meg - de
trengte han ikke. - ”Er de ikke fine?”
sa jeg for å lette på stemningen.
”Mmmm”, sa han. Så fikk jeg papirene til-
bake. -  Alt i orden!
Resten av turen gikk greit, bortsett fra at
jeg måtte gå rett fra kaninstallen hjemme
og så på jobb. Jeg hadde ikke sovet ett
sekund på bussen.
Men nå sitter jeg her da, med to fine gule
kaniner som jeg gleder meg til å få unger
etter. Det skal bli gøy å stille dem også,
og høre hva dommere på utstillingene
sier om dem.

«Alt gikk bra til slutt  -  nå skal det bli gøy
å ta dem med på utstillinger» . . .
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Det var temmelig varmt på bussen, og til-
bake i Norge og i uteburet var det veldig
kaldt. Kaninboden er like kald, så jeg ville
ha dem for seg selv i buret utenfor. Full-
god karantene er det ikke, men de slipper
å puste inn samme luften som de andre
kaninene. Alle nye kaniner blir sluset
gjennom uteburet - nå fikk de plassen til
fosterbarna fra dyrebeskyttelsen.
Hysterisk som jeg er, så syntes jeg å høre
lyder i nesa på dem som ikke skulle være
der, så da de hadde bodd hos meg noen
uker bestilte jeg time hos veterinær. Man

er jo litt ekstra forsiktig med importerte
kaniner - tenk om? - Men ingenting var
galt. Veterinæren min er spesialist på
hund og katt, ikke kanin, men hun tar
oppgaven sin alvorlig og er meget grun-
dig. Kaninene ble undersøkt på alle bau-
ger og kanter: Pels, tenner, tarm, munn,
nese. Alt OK - ”De har krystallklare lung-
er”, sa hun - ”alt jeg ser er to velfødde,
velstelte, muskuløse og trivelige kaniner,
du kan ta det helt med ro”. Det var sanne-
lig godt å høre! Da kan jeg trygt ta dem
med på utstillinger etter hvert. Johanna P.

Vårutstilling i Sarpsborg
Søndag 29. mars arrangerte Sarpsborg
KAF sin årlige vårutstilling. Her var det
godt oppmøte med oppdrettere fra 6
forskjellige foreninger, som hadde på-
meldt 224 kaniner til endagsutstillingen
i ABB-bygget. Som en ser av resultatlisten
i klasse A var det mange gode poengsum-
mer.Vinner til slutt ble Terje Engh/Solveig
Moritsgård med sine flotte Hermelin hvit
rødøyd med 285,5 poeng. Best in Show
gikk til den eneste kanin som ble tildelt
96 poeng, Perle Ekorn hann til Harry W.
Nielsen. Best i motsatt ble Dverghare vilt-
grå til Oddvar Antonsen som fikk 95 po-
eng. Dommere var Johnny Lyshaug (over-
dommer),Roar Strand og Svein Lundgren.

Resultater klasse A:
1: Terje Engh/Sol.Moritsgård, Grenl., Hermelin hvit 285,5
2: Harry W. Nielsen, Askim, Perle Ekorn 285,5
3: Anne Lise Tveten, Askim, Liten Wiener blå 285,5
4: Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå  285    
5: Johan Viker, Sarpsborg,  Hvit Land 285
6: Terje Engh/Sol.Moritsgård, Grenl., Dvergvedder  284,5 
7: Johan Viker,  Sarpsborg,  Belgisk Hare viltrød  284,5 
8: Arild Henriksen,  Aurskog/H.,  Belgisk Hare viltrød  284  
9: Anne Brochs,  Askim,  Alaska 284
10: Silje K. Olsen, Sarpsborg, Dvergvedder viltgrå  284    
11: Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg,  Tan svart 283 
12: Kent Rune Eriksen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå  283   
13: Kai Tveten,  Askim,  Blå wiener 95,5
14: Tove Olsen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå 282,5
15: Jan Holm, Askim, Engelsk Schecke svart 282,5
16: Bjørge Olsen, Sarpsborg,  Perle Ekorn 282

17: Martine A. Furnes, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   282
18: Kim R.G. Henriksen, Aurskog/Høl.,  Sachsengold  95
19: Ole Aasland, Sarpsborg, Tan svart 281,5
20: Silje Olsen, Sarpsb., Dvergvedder hvit blåøyd 280,5
Resultater klasse B:
1: Sølvi Lysfjord, Oslo&A., Dvergvedder hvit blåøyd 281,5
2: Kim R. G. Henriksen, Aurskog/H., Sachsengold  280,5
3: Anne Brochs, Askim, Fransk Vedder kappet. v.grå 94,5
Resultater klasse C for juniorer:
1: Kim R. G. Henriksen, Aurskog/Høl., Sachsengold  95
2: Silje Andersen, Sarpsborg, Liten Wiener blå 94,5
3: Silje Andersen, Sarpsborg, Liten Wiener blå 94,5
4: Maren Åsheim, Sarpsborg, Marburger Ekorn  94,5
5: Kim R. G. Henriksen, Aurskog/Høl., Sachsengold 94,5 
6: Didrik Karlsen, Sarpsborg, Perle Ekorn  94,5
7: Sandra Marie Olsen, Sarpsborg, Hvit Land 94,5
8: Niklas Rekdal, Sarpsborg,  Angora hvit rødøyd   94,5
9. Silje Andersen, Sarpsborg, Liten Wiener 94
10: Niklas Rekdal, Sarpsborg, Hermelin viltgrå94

Harry W. Nielsen fikk samme poengsum som
vinneren, men derimot hadde Harry utstilling-
ens beste kanin, Perle Ekorn hann i 96 poeng
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Belgisk Hare til Arild Gundersen som fikk
96,5 p og ble BiS, tar vi med også denne
gang. I rasen var det 69 dyr fra 5 utstillere,
hvorav 25 fra Arild, og her finner vi også
LU’ens eldste kanin på 70 mnd., til Tonje
Søfteland fra Bergen, den fikk 92,5 p. Bel-
gisk Hare får poengsnitt på 94,02. I Tan
er det flest dyr, 126 fra 14 utstillere, den
får bra poengsnitt på 94,21. I Hermelin er
det 116 dyr fra 22 utstillere og poengsnitt
blir 93,93. I Dvergvedder er det 88 dyr fra
19 utstillere og får poengsnitt på 93,63.
I Rex er det 66 dyr fra 13 utstillere og får

poengsnitt på 93,27. I Perle Ekorn er det
64 dyr fra 6 utstillere og får poengsnitt på
93,95. I Hvit Land, 51 dyr fra 4 utstillere
og får poengsnitt på 94,21. Liten Havana,
49 dyr fra 6 utstillere, poengsnitt 94,34.
Dverghare, 49 dyr fra 4 utstillere, poeng-
snittet blir på 93,97.
Typeshow: Vi takker trioen Kjell+Kari
Jørgenrud og Gullik Klepaker som ledet
typeshowet lørdag. Vinner ble en Dverg-
schecke til Janna Kristine Vik som slo ut
selveste BiS-vinneren i finalen, men Arild
fikk tilføyd at begge var født i hans stall.

Typeshow - Gullik tar
seiersintervjuet med
vinner Janna Kristine



19Tidsskrift for Kaninavl - 3-2009

Arve Lilleøen fra Trøndelagen, deltok på sin
første LU i 1959, og et 50 års-jubileum må

selvsagt markeres  -  NKFs leder,
Gullik Klepaker, overrekker blomster

NKFs sølvmedalje ble tildelt: Jonny Hadland,
Odd Einar Lundervold, Geir Nordvik,

Torunn Thorvaldsen og Kjell Jørgenrud

NKFs nål med krans ble tildelt:
Ivar Østli, Arild Netland, Magnor Ølberg,

Johan Halsne og Kaj Thaysen

Før premieutdeling i Vigrestadhallen søndag
ble NKFs nål med krans tildelt Karl Meihack

og sølvmedalje til Kjell Helge Jåtun

Svein Clausen ble tildelt NKFs gullmedalje
for mange års tjeneste for kaninsaken.

Utdelere Gullik Klepaker og Anne Lise Tvedt

LU-festen lørdag 21. februar på Jæren Hotell
Her bilder av overrekkelser. NKFs sølvmedalje ble utdelt på Forbundstinget fredag til Jan Holm

Terje Engh fra Grenland kjempet og sto på i
hele 2008 for å bli Årets Utstiller, og Terje
lover å stå på også i 2009. Gullik Klepaker

overrekker velfortjent minne for 2008.
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Gjesteskribent: Geir Nordvik

Medlemsmøter og kursvirksomhet
Når jeg snakker med folk i kanin-norge så
høres det av og til ut som at noen fore-
ninger sliter med å gjøre medlemsmøtene
interessante. Møtene blir for det meste en
sosial hyggestund der man treffer kjente.
Det er ingenting galt med å ha trivelige
møter i en hyggelig atmosfære, men selv
mener jeg at et medlemsmøte i kaninavls-
laget også bør inneholde en dose kanin-
stoff. Hva skal man så gjøre på møtene? 
I vår forening, Jæren og Sandnes, har vi
fylt opp møtene med forskjellige saker de
siste årene. Her kommer et knippe av ak-
tiviteter, og dersom noen ønsker å låne
aktiviteter fra oss, er det bare å ta for seg.

Avlsplanlegging – På det første møtet
etter LU har vi gjerne hatt en ”rundspør-
ring” der alle medlemmene forteller om
sin planlagte avl for sesongen som kom-
mer. Har noen kjøpt inn nye dyr? Har
noen fått en ny rase? Hvor mange avlsdyr
har man? Hvor mange kull eller unger
planlegger man å få frem? Har noen be-
gynt å få unger? Det er viktig å snakke litt
om utstillingskalenderen også - man må
ikke starte parring så tidlig, slik at dyrene
blir for gamle til for eksempel LUU.

Utstillings-opplæring – Det er mye å ten-
ke på før utstillinger. For nye medlemmer
er alt helt nytt, men også de mer ”gar-
vede” kan behøve litt repetisjon. Derfor
tar vi gjerne en kjapp ”utstillings-opplæ-
ring” når utstillings-sesongen nærmer
seg. Temaene er for eksempel: Hvordan
plukke ut dyr som man vil melde på?
Hvordan fylle ut innmeldingsskjema?
Klipping av klør. Renhold. Husk å følge

med på vekta på dyra! Spesiell fôring før
utstilling? Regler for de enkelte utstil-
lingsklassene (A, B, C, L, M, D, K).

Utstillingsreferater – Etter at det har vært
LUU, LU eller lokale utstillinger har vi all-
tid utstillingsreferat.Vi går igjennom kata-
logen og resultatlistene og gir ut applaus
til alle på premielisten fra vår forening.

Reisekåseri – Det er alltid kjekt å vise
frem bilder fra utstillinger man har be-
søkt. Dersom noen i foreningen har vært
på tur til en større utstilling så er det
interessant å vise frem bilder og høre
historier fra den som var der. Vi har fått
låne Arild Netland fra Rogaland KAL – han
er en kanin-globetrotter og forteller alltid
villig fra turene han har vært på i utlan-
det. Det er også interessant å se bilder
av utenlandske dyr og særlig diskutere
forskjeller mellom idealet i Nordisk Stan-
dard og utenlandske standarder.

Utstillingsforberedelser – Vi er så heldige
å ha en utstillingskomité i vår forening
som tar i et tak eller flere når det skal
arrangeres utstillinger. Det er Elin Stange-
land og Torunn Torvaldsen som er komité
(men vi i styret er jo med vi og da). Når
utstilling nærmer seg går vi igjennom
arbeidslista på medlemsmøtene og forde-
ler oppgaver og ansvar (se bildet).
Det er viktig å få med nye medlemmer
i ”gjengen” og når vi skal arrangere utstil-
linger er det derfor viktig å gi nye med-
lemmer oppgaver så snart som mulig.

Rasepresentasjoner – I de fleste fore-
ninger og lag finnes det en lang rekke
kaninraser og varianter. Vi har hatt noen
runder med rasepresentasjoner. Vanligvis
har vi en rase pr. møte, men vi har også

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
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hatt to raser samtidig dersom de er ”nært
beslektet”.Vi får medlemmer til å ta med
noen dyr og så presenteres disse for med-
lemmene. Rasen kan presenteres av en
oppdretter eller av en dommer eller en
annen som kan litt om rasen. Hos oss har
Sigbjørn Thorvaldsen brukt å gjøre dette,
men har man ikke egen dommer så kan
noen andre gjøre det. Vi forteller litt om
rasens opphav, hvor utbredt den er i
Norge og i utlandet, hvor gode dyr som
finnes i rasen, typiske gode og dårlige
egenskaper ved rasen, lynne, om det fin-
nes avlsproblemer eller andre spesielle
ting med rasen, resultater på utstillinger
og selvsagt går man igjennom standarden
og forteller hvordan kaninen skal se ut.
Det blir alltid god diskusjon rundt bordet.

Kurs – De siste årene har vi arrangert
kurs. Vi kjører kurs igjennom ”Studiefor-
bundet Natur og Miljø”.Vi har tidligere år
kjørt flere kurs: ”Nordisk Standard”,
”Kaninoppdrett” og ”Burbygging” - og vi
er nå snart ferdige med ”Farger og gene-
tikk”. Jeg må si at jeg synes disse kursene
er veldig interessante og det blir ofte in-
teressante diskusjoner når vi har kurs. Jeg
vil absolutt anbefale å kjøre kurset
”Kaninoppdrett”. Det er et kurs som jeg
tror alle lærer litt av - selv om man har
vært kaninoppdretter i en mannsalder.Vi
la opp kurset som en ”workshop”der alle
deltok. Vi hadde en ”møteleder” som tok
opp de enkelte tema i læreplanen og så

diskuterte vi sakene detaljert. Kurset
”Kaninoppdrett” tar for seg avl, hygiene,
sykdommer, bursystemer, utstillinger osv.
Kurset ”Burbygging” er et praktisk kurs.
Vi kjørte kurset da vi skulle lage nye ut-
stillingsbur for kjemperaser. Nå kjører vi
kurs i ”Farger og genetikk” – dette er jo
mer teoretisk, men vi tar alltid med en
god del dyr på disse kurskveldene, slik
at vi får se farger, tegninger osv. i praksis.
Det beste med det hele er jo at man får
betalt får å kjøre kurs! Man blir ikke rik
av det, men ”Studieforbundet Natur og
Miljø” har en støtteordning som gjør at
man får betalt for å holde kursene. Man
søker via internettsiden til studieforbun-
det: www.naturogmiljo.no - på disse side-
ne står det også mye informasjon om støt-
teordningen og om det enkelte kurs. Jeg
anbefaler virkelig dette, det skaper alltid
mye debatt og er veldig lærerikt for alle.

Julemøte – På møtet i desember viser vi
alltid bilder fra året som har gått. Svein
Ødegård er flink til å ta bilder på møter,
reiser og utstillinger. Og han samler også
inn bilder fra andre. Etter lysbildeshowet
spiser vi grøt med mandel.Det blir ikke så
mye faglig på desembermøtet, men det er
en fin avrunding av året som har gått.

Etter at medlemsmøtene er over stikker
vi gjerne ned på en kina-restaurant og tar
oss litt mat sammen. Dermed får vi en
hyggelig avslutning på kvelden.
Det er viktig at medlemsmøtene blir noe
mer enn bare noen kompiser som sitter
og snakker om gamle dager. Det er viktig
at vi tar imot nye medlemmer og gir dem
noe interessant i form av gode og inn-
holdsrike medlemsmøter. Også garvede
medlemmer trives best når man får litt
”faglig påfyll” på medlemsmøtene – det
er jeg helt overbevist om.
Ønsker dere alle lykke til med medlems-
møtene fremover! -  Geir Nordvik
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 95819073

www.kanintoppens.com
kanintoppen@epost.no

Dvergvedder hvit blåøyd og Bourgogne

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Tlf. mobil 906 43 876  /  976 63 684   

www.jo-nettemor.piczo.com
Rex blå+hvit r.ø. - Deilenaar - Hollender svart
Sachsengold - Hermelin i zobel (blå + brun)

Kallehagen kaninoppdrett - TRØNDER
v/ Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
http://www.kallehagen.no

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats

Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no

REX: Blå, Dalmatiner

Hollendertunet kaninavl Elin Mariboe Hovde
Snarumsv., 3370 Vikersund. Tlf. 905 91 433

e-post: kaniner@hollendertunet.no
Hjemmeside: www.hollendertunet.no

HOLLENDER i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

BELGISK KJEMPE i hvit, blå, svart og chin-
chilla  -  FRANSK VEDDER i hvit blåøyet,

isabella, chinchilla og blå

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

Under årets LU/NM ble det arrangert en
Ungdomskonferanse  i Vigrestadhallen på
lørdag. Den startet klokken 15, så det var
positivt at også kaninhopperne fikk tid
til å delta. Flere av medlemmene driver
med både utstilling og kaninhopping, så
flott at tidspunktet passet inn i hoppe-
programmet. - Totalt 40 tilhørere hadde
funnet veien til møterommet. Hyggelig at
så mange var interessert i dagens tema
”Genetikk og fargelære”, presentert av
Geir Nordvik, som fenget tilhørerne fra
første minutt. Vi fikk innføring i gener,
kromosomer, kromosompar m.m.
Kaninen har for eksempel 22 kromosom-
par, mot menneskets 23 par (46 kromo-
somer). I tillegg fikk vi innføring i «myste-
riet» med ressesive og dominante gener,
alleler og mutasjoner. Til stor munterhet
blant de som var hunnkjønn (XX), ble det
fastslått at hannkjønn (XY) var en ”liten

produksjonsfeil” genmessig. Men vi ble
enige om at det hadde vel vært litt kjede-
lig med bare hunner!
Så ble det teoretiske overført til den prak-
tiske avlen med kaniner. Genkoden til
pelsfargen ble forklart, hvilke gener som
bestemmer fargen, hvilken fargekode de
ulike variantene kan ha og hva man kan
forvente dersom man parer kaniner, som
for eksempel hvor den ene er viltgrå og
den andre otter. Det er ikke ofte man
klarer å trollbinde 40 tilhørere i nærmere
1 time, men det var faktisk tilfelle her.
Stor takk til Geir for en flott presentasjon
og et smittende engasjement. Skal ikke
forundre meg om flere vil merke dette
på naturfagkarakteren på skolen. Kanskje
noen også fikk trigget nysgjerrigheten så-
pass at dette er noe man ønsker å fordype
seg videre i, enten nå eller senere i livet.

- Anita Wilmann, Ungdomsutvalget NKF

Ungdomskonferanse i Vigrestadhallen

Bestilling av oppdretterannonse: redaktor@kanin-nkf.net
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BLÅ WIENER

WIENER hvit (stor)

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

Tlf. mobil: 902 13 658
E-post: genor@statoilhydro.com

DEILENAAR

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

Tlf. 37 04 83 42 / 915 63 172
e-post: skjato@online.no

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

LITEN SØLV

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 33 19 32 68 

e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - PERLE EKORN

LITEN HAVANA

Thor Øivind Larsen
6740 Selje    e-post: tola72@online.no 

Tlf. 57 85 64 46, mob. 412 00 596 
LITEN TYSK VEDDER - TAN

DVERGVEDDER

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Mobil: 91830065 / 97172974. E-post:
siri.lind@villsaugarden.no   Hjemmeside:

http://www.villsaugarden.no        TRØNDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
STOR SØLV, svart+viltgrå

WIENER hvit

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Kongsdelv. 4, 3475 Sætre.

e-post: nesfeldt@online.no
Hjemmes.: http://home.online.no/~nesfeldt

Malin og Thorbjørn Berntsen
Jarenv. 30A, 1340 Skui. Tlf. 67 13 56 33

e-post: tobbenbe@online.no
Oppdretter av "filmstjernen" Cleopatra,

samt andre "stjerner" i TAN i svart

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø
Tlf. 62 35 26 59 - mob. 997 99 141
HVIT LAND - RHINSK SCHECKE

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

Tlf. 69 19 62 29  -  mob. 928 33 210
e-post: kjell@hattefjeldangora.no

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

Tlf. 970 66 450,  51 67 19 00
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

PERLE EKORN

Bjørntvedt’s Kaninoppdrett
3855 Treungen. Tlf. 35045264 / 90744667
www.bjorntvedtskaninoppdrett.piczo.com
FRANSK VEDDER, STOR SØLV, REX,

DVERGVEDDER og DVERGHARE

Granveiens kaninoppdrett - Bente Berge
Granv. 5B, 5067 Bergen. Tlf. 984 88 781

e-post: bentes.kaniner@gmail.com
hjemmeside: www.berge-danielsen.no

HERMELIN i hvit blåøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:
Endags ”kasse”-utstilling og kaninhopping 
hos Brit Karin Brodersen, Beian, Ørlandet,
lørdag 30. mai. Åpen for medlemmer i NKF 
og omfatter klassene: L - D - M

Innmelding på lister, helst excel-skjema, innen 16.05.09, til:
Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
e-mail: asbjgr@online.no  
Innmeldingsavgift: kr 55,- pr. ktl.nr. -  betales ved ankomst
Oppmøte for registrering ca kl. 10.00 (eller etter avtale).

Kaninhopping: Klasse: RL, RM, RV, RE, Høyde elite og ikke elite
Påmelding innen 16.05.09 til: gauldalhk@hotmail.com
Startavgift: Kr 15 pr start, -  betales før start.
Premieutdeling etter bedømming/hopping er ferdig og resultatlister foreligger.
- For ev. spørsmål, - ring Barbro 93494564 eller Brit Karin 41432132
Veibeskrivelse på hjemmesiden: www.trondelagen.moo.no
Velkommen til Beian på Ørlandet  -  Hilsen Trøndelagen KAF!

Indre Østland har gleden av å innby til åpen
Midtsommerutstilling
19. - 21. juni 2009, Nes, Hedmarken
i klassene: A - B - D - M og C1,1 kombi 

Innmelding: På lister innen torsdag 11. juni, helst excel-skjema
som sendes til e-mail: tor.giller@c2i.net
eller pr post: Elina Jokinen, Ellevsætervn. 385, 2380 Brumunddal   
Innmeldingsavgift: Kr 55,- pr. katalognr betales ved ankomst.
Innlevering av kaniner: Fredag 19. juni kl. 17 - 22 eller etter avtale.

Vi fôrer med høy og vann, så husk opphengbare vannkopper.

Lørdag blir den store grillfesten! Vi må ha bindende påmelding
pga mat innen 11. juni til: Tor Gillerholtmoen, mail: tor.giller@c2i.net

eller tlf.: 62352023, mobil: 47658021 (kr 100 for voksne og kr 50 for barn).
Hyttebestilling til Leif Opsund, tlf.: 62 35 26 59  eller  mobil: 997 99 141

Glåmdal Kaninavlsforening arrangerer hoppekonkurranse lørdag og søndag:
Klasser offentliggjøres på Hoppeforumet.

Premieutdeling søndag kl. 14. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Nes!
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LU/
NM-
vinner
2009:

Malin
Lystvedt
Berntsen

TK-red må vel få lov til å si at en hadde
litt flaks med TK desembernummer. Som
tidligere nevnt, presenterte vi jo der Terje
Engh som Månedens Oppdretter, og så
gikk det nemlig slik at Terje en måned
senere ble vinner av «Årets Utstiller».
Men i det samme TK hadde vi også inne
en fortelling om et par favorittkaniner i
kaninstallen til Malin på Skui. Og så gikk
det nemlig slik at Malin to måneder sene-
re ble årets LU/NM-vinner.
Selvsagt er det de to favoritthannene i
stallen på Skui, som fortellingen handlet
om,Angel og Bajas, som ligger bak en del
av det avlsarbeidet og som nå resulterte i
seier på LU/NM-2009 i Vigrestadhallen.

For dere som har studert LU-katalogen,vil
se at det hele dreide seg om faktisk kun
ETT kull, og det var kull nr 19. I det kullet
ble det født 8 unger,og resultatene fra be-
dømmelsen på LU/NM-09 viser følgende
topper: 95 og 96 poeng til to av hannene
og for huene går det slik:To får 94,5, en
får 95 og to får 95,5 poeng. Et slikt resul-
tat på en LU på dyr fra ett og samme kull
er vel bare noe en kan drømme om. En

må samtidig også legge til,at når en hadde
en del «tur» med disse dyra i dette 19-kul-
let, så var det samtidig også litt «utur»,hvis
en har lov i denne sammenheng å si noe
slik. Men, kullet deltok også i klasse E,
sammen med mora som var stamdyret,
men den ble nullet for en «tvilsom» hake-
pose, så om en skal drømme litt, så burde
heller kanskje faren vært med . . .
Men, men, slik er det nå en gang. Malin er
selvsagt kjempefornøyd, med å vinne LU/
NM-09, bli beste junior og ha LU’s beste
Tan og eneste i 96 poeng.

Bildet er fra
januar 2006
og viser at
Malin har
noen tillits-
fulle og avba-
lanserte Tan!
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Sak 15/2009 
- Protokoll/referat fra styremøte, 02.01.2009:
Merknader til sakene: Ingen merknader.

Sak 16/2009  -  Post:
Diverse innkomne mailer og besvarelser gjen-
nomgått.
NKFs Info-brosjyre: Trykket opp 3000 brosjy-
rer, opplaget fordelt, halvdelen tilsendt Trope-
hagen Zoo (har fått logo på forside og side 8).
Tropehagen Zoo skal betale for hele opplaget,
men faktura er foreløpig ikke innfridd.

Brev fra Sverige, om at de ikke kunne møte på
Standardkomite-møte 14.02.09, under dansk
LU/DM. Danmark, Finland og Norge var til
stede. Brev ble sendt til Sverige om at møtet
var avholdt. Gullik leste opp brevet som var
sendt til svensk forbund, med informasjon om
vedtak, og hvor alle de øvrige nordiske repre-
sentanter i Standardkomiteen stiller seg ufor-
stående ved at ikke noen av de 3 svenske
representanter kunne møte.

Innbydelse til svensk LU, Eksjø: Gullik reiser.

Innbydelse finsk LU: Ingen reiser.

Brev fra Bjarne Øygard, vedr. valgkomite.

Mattilsynet, vedr. Dyrevernloven.

Sak 17/2009
-  Eventuelle merknader fra Forbundstinget:
Gullik gikk gjennom inntrykk fra Tinget, som
i år ble gjennomført meget raskt. Ikke mye
kommentarer fra de 37 representantene.

Fremtidige NM/Landsutstillinger:
NM/LUU-2009:
Arrangør er Tønsberg og omegn KAF (har 50
års-jubileum). Utstillingen er lagt til Messehall
A, 6.- 8. november.

NM/LU-2010:
Avholdes i Mossehallen, 25.-28. februar.
Arrangør er to foreninger i samarbeid, Askim
og Sarpsborg, som begge har 80-års-jubi-
leum i 2010.

NM/LUU-2010: Ikke noe foreligger.

Sak 18/2009
- Utvalgene - oppnevning av ledere:
Datautvalg: Rolf Ludvigsen
Importutvalg: Kari Jørgenrud
PR- og Infoutvalg: Bjørn Egeland
Sportsutvalg: Johnny Lyshaug
Standardutvalg: For NKFs styre, Svein Claus-
en (Thormod Saue og Gullik Klepaker er
Dommergruppas representanter).

Ungdomsutvalg: Anita Vadum Wilmann

Hvert utvalg skal bestå av minimum 3 perso-
ner, og utvalgenes sammensetninger og ar-
beidsplaner tilsendes (mailes) alle i styret in-
nen en måned.

Annet: Representant Europaforbundet: Svein
Clausen.
Møte er i år i Belgia, 22.-24. mai og NKF vil
være representert, kostnad blir ca kr 7000.

Sak 19/2009
-   Styremøteplan for NKFs styre 2009:
Neste styremøte, ble ingen dato fastsatt, men
forslag om å få til første styremøte i løpet av
april/mai.
Videre vurdere om det er mulig å få til et møte
i forbindelse med LUU/NM i Tønsberg.

Sak 20/2009 - Eventuelt:
1) Anne Lise lager en samlemappe over inn-
komne årsmeldinger og regnskap fra tilslutte-
de lag og foreninger.
2) Oppnevning av revisor til NKHF:
Ivar Østli tar revidering av NKHFs regnskap.
3) Gullik Klepaker: Gjennomgang om planer
vedr. LU-festen lørdag kveld.
4) Regnskapet for NKF: Ivar Østli gikk gjen-
nom diverse rutiner.
5) Dommergruppas utstillingsavgift (kr 5 pr
katalognummer): Datautvalget sender nå
oversikt over antall katalognummer på hver
utstilling til dommergruppa ved Thormod
Saue, slik at de får en full oversikt på hvilket
antall som blir påmeldt til hver utstilling.

Jæren Hotell, 21. februar 2009, Bjørn E., ref.

Styremøte NKF, lørdag 21. februar 2009, Bryne
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Rolf Ludvigsen, Anne Lise Tvedt, Odd Einar
Lundervold, Geir Nordvik, Anita Wilmann, Barbro Halvorsen, Ivar Østli og Bjørn Egeland
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Tekst: Inger Harridsleff
Angorakaninen er en utmerket husflid-
produsent. Angora’ens ull egner seg yp-
perlig til spinning av eget angoragarn og
som tovede produkter. Det er først i den
senere tid at det er blitt mulig å få spun-
net angora maskinelt her i landet. Dess-
uten krever maskinspinning mye større
kvantum med ull enn det en enkelt pro-
dusent kan klare å produsere. Derfor er
håndspinning et fint alternativ. Fargevari-
antene i ulla ivaretas også bedre når vi
spinner for hånd.Vi kan kan også selv vel-
ge om vi ønsker å blande angoraull med
andre animalsk fiber, f.eks. saueull, silke.

● Rokk, hespetre, karder og håndtein
Dette er redskaper vi trenger til hjemme-
produksjon av ulla:
Håndtein: Er det eldste spinneredskapet,
det har vært i bruk i flere tusen år, helt
opp til i dag.
Karder: Brukes til å grei ut ulla med.
Hespetre: Brukes til å hespe opp ferdig-
spunnet garn.
Rokken: Den finnes i mange varianter.
Dobbeltsnorsrokken er den mest utbred-
te typen, den ble konstruert i 1530-årene

av en tysker (vingebrems-rokken og spo-
lebrems-rokken, er forenklinger bygget
på denne).
Spinneteknikken er den samme,uavheng-
ig av hvilken rokktype man velger.
Som nybegynner bør en begynne med å
trå rokken så sakte som mulig, slik at hju-
let går rolig samme veien hele tiden. Finn
rytmen og samtidig en god og avslappet
sittestilling,det er viktig, for nå gjelder det
å være tålmodig.
Fest først en hjelpetråd til snella, som
hektes over første krok på teinen, og der-
etter føres tråden gjennom snellepipa.Ta
så litt ull i hånda med klippekanten fra
deg. Start rokken, hold i hjelpetråden og
fest så ulla til denne. La hjulet på rokken
dreie mot venstre. Hold ulla i høyre hånd
og strekk ut med venstre.Pass på at du får
passe «snu» i garnet. Korriger regulering-
en med rokken, stram eller slakk, alt etter-
som du får mye eller lite «snu» på tråden.
Gjør en prøve.
Første-sorteringen av angoraulla, spinner
vi gjerne uten å karde, da det ikke er nød-
vendig. Dårligere sortering av angoraulla,
kan med fordel kardes lett.
Skal vi ha et to- eller flertrådet garn, spin-

Angora
- husflid

SSppiinnnniinngg

FFaarrggiinngg

TToovviinngg
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ner vi først det antall tråder vi ønsker.
Disse skal senere tvinnes sammen til en
tråd.Vi spinner en tråd og tvinner flere.
Når vi skal begynne med sammentvin-
ning av garnet, dreier vi rokkehjulet mot-
satt av spinneretningen, i dette tilfelle, alt-
så mot høyre. Vi kan ha større hastighet
på rokken når vi tvinner,garnet går da ras-
kere inn på snella. Hold en finger i mel-
lom trådene for å unngå sammentvinning
før det skal.Pass nøye på at garnet får pas-
se tvinn, gjør en prøve for å se om garnet
har god balanse. Bør det være litt bedre
tvinn, hold litt i garnet før det slippes inn
på snella. I motsatt fall, la det gå hurtigere
inn på snella.
God balanse i garnet er viktigere for slutt-
resultatet, enn at trådene er like jevne og
fine hele veien, det jevner seg gjerne litt
ut ved tvinningen. Ellers er det også fint
med litt struktur i garnet, det gir litt per-
sonlighet.
Når garnet er ferdig, hespes det opp til
fedd på et hespetre. Hvis du nå måler
lengden på hesplet, og ganger det med
antall tråder, og veier det, får du lengde
garn pr vekt. Det blir da lettere å beregne
garnforbruket når du skal bruke garnet.
Før garnet tas av hespetreet, så knytt en
bomullstråd rundt alle trådene på minst
fire steder (ikke for hårdt). Dette er for å
holde trådene på plass under den videre

behandlingen. Når garnet nå skal tas av
hespetreet, er det lurt å la det henge litt,
slik at det får «gått seg ferdig».
Garnet kan vaskes mens det er i en hes-
pel, bruk håndvarmt vann, og bruke gjer-
ne flytende ullvaskemiddel.Trekk vannet
av garnet med hånden, ikke vri, skyll godt
i flere vann og heng det til tørk, gjerne på
en rundstokk, luftig, men ikke i direkte
sollys.

● Farging
Skal garnet farges,kjemisk eller med plan-
tefarger, bør det deles opp i passe «fedd»,
ikke for store, 25-50 g, og igjen bindes
godt for, slik at ikke feddene blir rufsete
under fargebehandlingen. Før fargingen
tar til, må garnet være godt gjennomblø-
tet.Ved kjemisk farging er ytterligere for-
behandling unødvendig (følg den enkelte
bruksanvisning).
Skal vi bruke plantefarger,må garnet først
beises med et beisemiddel, f.eks. alun,
krom, tinn, jern.Alun er det mest vanlige,
da det setter ikke noen underfarge og gir
roligere farger.
Deretter kokes en fargesuppe på ønsket
plante/farge. Suppen siles så av og avkjø-
les. Garnet legges så i ved ca 40O, og igjen
varmes opp til ca 90O for å trekke i ca 1
time. Når prosessen er ferdig, vaskes å
skylles garnet godt, og henges til tørk.

Oppskrifter og øvrige
fremgangsmåte kan dere
finne i faglitteratur om
plantefarging.
Angoragarn farges på
samme måte som for van-
lig ullgarn, men fargeto-
nene blir erfaringsmessig
noe lysere.
Garnet er nå klar til bruk.
Håndspunnet garn vil all-



29Tidsskrift for Kaninavl - 3-2009

tid virke annerledes enn maskinspunnet.
Det første vi legger merke til er at det
ikke virker så loddent som det maskinel-
le. Dette kommer av den skånsomme be-
handligen det har fått.
Fibrene ligger pent i hverandre, og vi har
kun benyttet lange fiber. Ved bruk, vil
også dette reise seg, men vil ikke avgi
så mye løse partikler som det maskinbe-
handlede garnet. Strikkefantasien kan nå
settes inn, og du kan gjerne bruke grove-
re pinnestørrelser enn ved vanlig ullgarn.

● Toving
Angoraull fra 2 og 5 måneders-
klippet av kaninen, «baby-ull», er
det som i første omgang benyttes
til toving, samt utsortert ull fra
voksne dyr. Men det er 2 måne-
ders «baby-ull» som tover lettest
og har de fineste fargevarianter.
Denne ulla får vi jo bare en gang
på kaninen, så den må vi benytte.
Toveteknikken er den samme
som for vanlig ull, men den kre-
ver noe mer bearbeiding. Skal
angoraulla toves, må den først
kardes.Håndkarder kan selvfølge-

lig kan selvfølgelig brukes, men en liten
kardemaskin som femstiller flate flak er
et uunnværlig hjelpemiddel til dette ar-
beidet. - Toving av angoraull er også en
arbeidskrevende prosess, men sluttresul-
tatet er verdt det. Er vi nøyaktige under
arbeidet med kardingen av flakene, blir
det enklere å få et jevnt og godt resultat.
Tykkelsen på filten avhenger av hva vi
skal lage. Ullflakene krysslegges, og jo
flere flak, jo tykkere filt får vi. Dette vas-
kes så sammen med vann og grønnsåpe
(fremgangsmåte som for vanlig ull). Det
er kun vår egen fantasi som setter grenser
for materialets anvendelsesmuligheter.

● Vask av angoratøy
● Vaskes for hånd ved 30O C,eller i maskin
som har ullvugge på ullprogram ved 30O

C. Plagget vrenges før vask.

● Vaskes ikke sammen med andre tek-
stiler.

● Spesialsåpe for ull, flytende.

● Mye vann, temperert skylling, 30O C.

● Bruk lanolinkur eller skyllemiddel.

● Vann pumpes ut av maskinen før lett
sentrifugering, 800 omdreininger.

● Legges til tørk på tørt håndkle.
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 7. april 2009
Totalt: 763  (383 - 213 - 167)

Askim og omegn Kaninavlsforening    48
Leder: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 69 88 55 08 / 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 13
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Nina Nordby Norgaard, Konglev. 19, 1963 Fosser, tlf. 40326132
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no

Bergen og omland Kaninavlslag    40
Leder: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
e-post: john.fismen@c2i.net
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    38
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32872882, mobil: 40401885, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472, e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    29
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekretær: June Kristin Årøe, Mosløyfa 5B, 2072 Dal. Tlf. 924 99 637.
E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://home.no.net/ekaf 

Glåmdal Kaninavlsforening 16
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes.
Tlf: 48173859, mail: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, mail: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen.
Tlf: 90587557, mail: linedagestad702@hotmail.com
Sekretær: Hedda Aurbakken

Grenland Kaninavlslag    15
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smiev. 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    36
Leder: Odd Einar Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats,
tlf. 911 90 945, e-post: oddelund@online.no  
Nestl.: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand, tlf. 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
Kass.: Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07, e-post: torbjorn_froland@hotmail.com
Sekretær: Camilla Ramsnes, tlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Cathrine Jacobsen, tlf: 916 08 087,
e-post: cathrine.jacobsen@live.no
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi M. Odden, Vollfeltetv., 2410 Hernes, tlf. 62 40 00 06.
Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    80
Leder: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes, tlf. 902 13 658,
e-post: genor@statoilhydro.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Ingrid Høien, Rolighet 7, 4353 Klepp st.
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  19
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.

Midt-Telemark Kaninavlslag   5
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     46
Leder: Kåre Leonard Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 406 11 865      e-post: gjai486@online.no
Nestleder: Rita Hoem, 6638 Osmarka,
tlf. 971 09 140    e-post: r.hoem@svorka.net
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bolsøya,
tlf. 941 47 280     e-post: elvring@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 902 02 219    e-post: annlt@online.no
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    64
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74857911
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      41
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær:Thorbjørn Berntsen, Jarenv. 30A, 1340 Skui,
tlf. 67 13 56 33 - mob. 930 14 496   -   e-post: tobbenbe@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Rogaland Kaninalslag     16
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
e-post: magnor.olberg@lyse.net     bet. kontinget til: 3204.07.02406
Møter: 2. mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
(ikke møte juni, juli og august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    87
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
Gironr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje K. Olsen, tlf. 976 76 013
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     19
Leiar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Nestleiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oyosla@start.no
Kass.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddmveka@start.no
Sekr.: Ståle Bruvold, 6776 Kjølsdalen, tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319
e-post: sbruvoll@sensewave.com
Hjemmeside: www.sfkanin.com
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Astri Reiersølmoen, Bråstad, 4848 Arendal, tlf. 971 85 461
e-post: astr_r@hotmail.com
Nestleder: Arne Bjørntvedt, 3855 Treungen, tlf. 469 35 957 
Sekr. / Kass.: Marianne Wernersen. 4824 Bjorbekk, tlf: 958 19 073 
Post sendes sekretær, e-post: soerlandetskal@epost.no
Møter: 1. tirsdag i hver måned i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00 
hjemmeside: http://www.soerlandetskal.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    35
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09
Utstillingskasserer: Anne Marie Aarmo, Vassfjellet, 7228 Kvål
e-post: annemarie@aarmo.com   tlf. 930 37 062 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Gauldal hoppeklubb: gauldalhk@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     54
Leder/kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
e-post: gmoskvil@online.no       tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902
Nestleder: Pernille Moskvil, Liavn. 31B, 3173 Vear
e-post: paiky87@hotmail.com           Tlf 414 62 972
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Hoppeleder: Linda Olsen Bakke, Hvål, 3160  Stokke
e-post: lindabakke91@hotmail.com      Tlf. 468 85 058

Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99.

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 13
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Kjersti Syverud, Melby, 2164 Skogbygda,
tlf. 63 90 64 84 / 906 32 560, e-post: kjersti.syverud@tele2.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Rytterbakken, 2450 Rena
tlf. 62 41 65 16 /  962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: kr 250,-. Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com

Alaska og Havanna-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekr. / Redaktør: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: anica.johannessen@tele2.no
Nestleder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: nettemoren@yahoo.no
Sekretær: Annicken Valseth, Gimlevn. 51, 1357 Jar,
tlf. 924 57 994, e-post: annickenvalseth@hotmail.com
Kasserer: Anita Vadum Wilmann, Bogenv 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 / 406 16 045, e-post: awilmann@furst.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Ansvarlig konk.protokoller: Anica Johannessen
Bestilling av hoppebøker: kasserer Anita Vadum Wilmann
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

1/1-side kr 1200
1/2-side kr   750
1/3-side kr   500
1/4-side kr   400

1/8-side kr   300
Oppdretterannonse
innrykk i 10 nr: kr 435
bjorn.egeland@lyse.net

Annonsepriser:



BLAD I
POSTABONNEMENT
Returadr.: Bjørn Egeland,
Frøyerv. 46
4328 SANDNES

B
Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

Alle utstillere og
rasekaninavlere
bør ha denne bok!
Et uunværlig
«verktøy» i ditt
kaninhold.

Bestilles hos:
Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva
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