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Denne Hermelin-hannen i svart, ble vinner av Finsk LU nå i april
med 96 poeng. Eier er Sandra Forsblom. Mer stoff og bilder fra LU
i Finland er å finne på sidene 26-29.
De 3 Tan-ungene i fargene blå, svart og brun, har blitt vist før, men
bildet er så godt, så det får en plass igjen. Foto: Elina Jokinen
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KANINAVL
Nå kan vi studere «våre frukter»
Som jeg var inne på her i denne spalte i
forrige TK, hører jeg fortsatt om yrende
liv i kaninbura rundt forbi. De aller fleste
jeg har snakket med har også i år normale
forhold i kaninstallen, med mange livs-
kraftige unger som nå hopper rundt i
bura. Vel, noen hadde visstnok litt «start-
problemer» med huene, men jeg tolker
det dithen at den lange kalde vinter kan
spille et lite puss, før det endelig slo om
til vår og kullene begynte å trille ut i reir-
kassene. Nå gjelder det å passe på ung-
dyra våre, være nøye med å gi dem godt
riktig fôr og gi dem rent vann hver dag.
Der må jeg også minne om at vi vasker
godt vannskålene. Grønt belegg og bakte-
riesmuss må vekk! Likeså må vi nå i disse
varme perioder være nøye med å rense ut
møkk i bura.Varmen kan være med på å
gi en uønsket oppblomstring av bakterie-
flora i bura. Ønsker vi å oppdrette sunne
trivelige kaniner, så må vi også ofre oss
med å gi dem de best mulige vilkår.

Alt dette har jeg vært inne på flere ganger
før her i TK og i nr 4 i fjor hadde vi inne
en del sider om ungdyrsoppdrett, og det
var også inne et par fyldige artikler om
fôring i nr 5 og 6. «Hvordan avler vi?» var
avlsartikler i nr 1 og 4, og vi skulle lære å
avle fram de ønskede dyr med de egen-
skapene vi var ute etter i avlsarbeidet.Har
vi da gjort den ønskede framgang vi satte
som mål når vi startet avlsplanleggingen i
år? Nå har de fleste av våre oppdrettere

de første kullene å ta i nærmere øyesyn
for å se om vi er kommet nærmere målet,
ja, slik som vi foreløpig kan se det da, for
med hensyn til øvrige eksteriørmessige
momenter, vil det fremkomme mer og
mer i de kommende uker og måneder.

I TK nr 1 i år, tok jeg med som det siste
avsnitt i denne forordsspalte, om salg og
kjøp av kaniner. Men noen har hoppet
over de linjene. Ved flere anledninger i
den siste tid har jeg fått mailer og telefo-
ner omkring uklarheter ved kjøp og salg.
Dette er både angående betaling og om
kaninens bakgrunn. - Blant annet så er
det et uttrykk som brukes, og som irrite-
rer meg, nemlig dette oppdiktede ordet
«wienertegning». Det er rett og slett ikke
noe som heter «wienertegning». Jeg kan
gi et eksempel: Jeg mottar innmeldinger
til utstillinger og fikk inn en i fjor, hvor
det stod: Hermelin, wienertegnet, blå. Det
var selvsagt en innkjøpt kanin, den var
øremerket i venstre øre, fødselsdato og
venstre ørenummer til foreldre oppgitt,
men ikke navn på oppdretter. Jeg kontak-
tet eier og sa «wienertegning» er det ikke
noe som heter. Eier beskrev kaninen og
var litt oppgitt. Jeg liker å kalle «en spade
for en spade» og anbefalte eier å spare de
60 kronene, for kaninen vil få null poeng.
Eier ville stille allikevel, og den ble inn-
meldt som Hermelin hollender blå - og
fikk null poeng. Altså, slike dyr har ikke
godkjent tegning. Gi korrekte beskjeder
om at dette ikke er utstillingskaniner.

Tidsskrift for Kaninavl - 4-2011
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Benny er en kjent person i Norge for de
aller fleste. Han har vært her å bedømt
kaniner i mange år. Benny er medlem i
Larvik og Sandefjord - nå er det på høy
tid å stifte nærmere bekjentskap med
han. Vi skal til Jylland, og med sin mun-
tre tone forteller Benny hvor han bor:

- Jeg bor litt syd for Viborg på en av de
«umulige» adresser. Før lå det i Kjellerup
kommune og med postadresse Rødkærs-
bro. Nå er det Silkeborg kommune, og
fortsatt med postadresse Rødkærsbro,
men som hører til Viborg kommune,
hvilket vil si at jeg på mange GPS’er er
umulig å finne, hvis ikke, taster man
Kjellerup i stedet for Rødkærsbro.
Bortsett fra det, bor vi riktig deilig her
ute på landet og med ca 5 mål tomt er
det nok jord til å spre kaninmøkk ut på,
når jeg renser ut i kaninstallen. Det er
heller ingen naboer som rynker på nes-
en, selv om jeg ikke får renset ut hver
uke, for da jeg har bur beregnet til «dyb-
strøelse»,går det ofte et par måneder mel-
lom hver utrensing.

Hvordan startet det så med kaniner?
Min far hadde kaniner da jeg vokste opp.
Det var ikke utstillingskaniner, men ute-
lukkende av økonomisk hensyn.
På den tid var det mulighet for å lage en
ekstra-inntekt ved å avle kaniner til slak-
teriene, og rundt i Danmark var det over
20 slakterier som tok i mot kaniner i den
tiden.Han hadde som regel 4-5 hunner av

Hvit Land og brukte å ha en større hann,
f.eks. en Fransk Vedder eller Stor Sølv.
Hannkaninen var så min og det kom flere
gutter fra nabolaget for å få sine hunn-
kaniner parret. De var så økonomiske, og
hadde enkelt funnet ut at det var billigere
og enklere å gi Benny 25 øre for en par-
ring, enn selv å ha en hann. Da skulle det
jo lages bur og plukkes gress, for dette var
før den tid kaninpellets var oppfunnet, så
gress var stort sett eneste fôringsmulig-
het som var.Derfor kan en godt undre seg
at jeg senere selv skulle ha kaniner. Min
søster og jeg var i hvert fall godt trette av
at vi hver dag begge to skulle plukke en
stor sekk med gress, slik at der var gress
klar til å fôre med når far kom hjem fra
arbeid.

Men, det må allikevel ha vært noe hygge-
lig med å gå og pusle med kaninene, for

«EEtt  ppoorrttrreetttt»

Benny Garly
Rødkærsbro, Danmark
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jeg var ikke tvil om at jeg ville ha kaniner
da jeg ble gift og vi fikk eget hus.
Min kone, Jette, var ikke så begeistret
for idéen, men for barnas skyld kunne
det kanskje være meget hyggelig med
én kanin, og med alt hell kunne våre
to eldste barn, Mette og Palle, som den-
gang var 1 og 2 år, godt gi uttrykk for
hvor glade de var for kaninen, da vi en-
delig fikk sett på en.

Hvilken rase skulle det så være?
Ja, riktig, for meget her i verden beror på
tilfeldigheter, således gikk det også ved
mitt valg av rase. Jeg hadde allerede på
det tidspunkt (da jeg kom til Viborg i
1964) noen gode venner som var kanin-
avlere: Anker og Bent Schou Jensen, og
Erik Jespersen. Problemet var at de stort
sett hadde Angora,og det var ikke akkurat
den rase jeg på det tidspunkt var mest be-
geistret for. Men til alt hell hadde Anker
begynt også med Liten Chinchilla. De var
kanskje litt kjedelige musegrå kaniner,
syntes jeg, men de hadde en riktig god
størrelse og et meget godt temperament.
Som årene har gått, har jeg heldigvis fått

et helt annet syn på rasen og der finnes
jo ikke flottere kanin når man blåser ned
i pelsen og ser en perfekt mellom- og
bunnfarge.
En Liten Chinchilla hu ble så kjøpt, men
jeg var da heldigvis litt «bondeslu», så jeg
fikk den parret med det samme.Dette ble
så starten og jeg kan den dag i dag føre
alle mine Chinchilla’er tilbake til den før-
ste hu,selv om linjen nok er blitt uttynnet
etter mange generasjoner som etterføl-
gende har kommet.

Kaninstallen og øvrige raser?
For tiden har jeg en stall med ca 80 godt
og vel renoveringsverdige bur. Grunnet

For meg ble det Liten Chinchilla ved en «tilfeldighet», sier Benny, en «tilfeldighet» som har
vart i 47 år! En meget flott og behagelig rase å drive med. Bilder av Bennys stall og kaninbur
finnes det ikke mange av. Den er ikke så «svær at fotografere» (eller bur og stall er ikke noe
fotogén). For meg holdt det med å fotografere Bennys vekt, sier DK’s redaktør Ela Nørgaard
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stor travelhet i jobb og i fritid, var der vel
en overgang hvor kun 50 av bura var for-
svarlige å sette kaniner i, hvis jeg forven-
tet at de skulle bli der. Derfor sa jeg i god
tid til min sjef, at når jeg nådde pensjons-
alder, så stoppet jeg mitt arbeid, slik at jeg
skulle få mer tid til mine fritidsinteresser.
Litt reparasjon har det så etter hvert blitt
til, så nå kan jeg ha over 60 dyr i enkelt-
rom og det passer for tiden bra. Forøvrig
er det flere år siden jeg har vært nede i
det antall, normalt pleier jeg å si at der
er omkring 100. Intensjonen er alltid at
jeg om vinteren kun skal ha omkring 50
og det har jeg greid å oppfylle de siste
år. Men, om sommeren kan der til gjen-
gjeld lett være over 150.
Faktisk har jeg 3 staller. Den første jeg
bygde er i det gamle uthus, hvor det er
22 bur i stor størrelse, ca 90 i dybde og
110 i bredde. Disse er for dype fant jeg
fort ut, for det blir ikke enkelt å nå inn i
bakerste hjørne. 80 cm i dybden bør ab-
solutt være maks. I samme stall kan det
også supleres opp med noen nettingbur.
Her går mine Japanere som jeg nå har i

kun sort/gul. I mange år har jeg også hatt
sort/hvit og da jeg i sin tid selv hadde
laget dem, var det da med blødende hjer-
te at jeg måtte sette dem ut, men man må
jo selv kjenne sine begrensninger - og 22
rom til 2 varianter er for lite, hvis man
virkelig skal drive med litt avlsarbeid.
Og, så har jeg en stall som er en gammel
skurvogn, som jeg kjøpte i 1988 av Ken
Mikkelsen, som i sin tid bygget den om til
kaninstall. Da han giftet seg og fikk eget
hus, bygget han selvfølgelig en ny stall og
vognen ble overskudd og havnet så hos
meg. Med alderen trenger den altså litt
reparasjoner «hist og pist». Her er 25 bur-
rom som brukes til Liten Chinchilla, og
de fleste rom har mål på 70x80 cm, noe
som ikke er for mye. Det krever ihvertfall
oftere regjøring, men fungerer ellers
ganske så utmerket.
Ellers har jeg en stall som er et utendørs-
anlegg. Den består av sammenbrakte bur
i forskjellige størrelser og her går våres
Russere. Ja,det er jo Jettes, for hun ville jo
også så gjerne stille ut når vi dro på utstil-
linger. Men det er jeg som steller dem, og

«Nostalgi
og histo-
rie» . . .

Året er
1990, det
er klart
for BiS-
uttak på
svensk
LU. Fra
venstre:
Gullik
Klepaker,
Benny
Garly og
Kjell
Arne
Åkerman
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det fungerer visst best på denne måten.
Den store drøm er selvfølgelig å få bygget
en helt ny stall. Om den drøm noensinde
kommer til å gå i oppfyllelse, er en helt
annen sak . . . men, skitt også være med
det, det ville da være mere trist hvis man
slett ingen drømmer eller ønsker hadde.
Opp igjennom årene har det vært mange
raser i stallen: Tysk Kjempeschecke, Blå
Beveren, Angora, Rex, Satin, Hollender,

Tan og Hermelin. I starten, fordi det er så
mange spennende raser, senere også for
som dommer å lære litt mere om de en-
kelte raser. Men man må jo kjenne sine
begrensninger.
Jeg har jo i mange år sagt at når jeg ble
pensjonist ville jeg ha Angora igjen, så da
vi var på tur til Karlsruhe, kunne jeg ikke
dy meg for å kjøpe ei Angora hu. Jeg har
fått den parret med beste hann hos Bent
Schou, så vi får se hva det kan bli til.

Fôringen
Denne kan gjøres med en kort beskrivel-
se: For det er kaninpellets, høy og vann.
Vel, i sommerperioden kan jeg ikke la
være å plukke løvetann og annet grønt,
samt å gi dem en del grener og kvister.
Kaniner liker så meget godt å ha noe så-
dan å knaske på,om det har noen fôrings-
messig verdi vet jeg ikke, men jeg har tro
på at det gir dem en bedre trivsel.

Parring og avl
Jeg har ikke noe fast mønster og normalt
er jeg ikke så snar med å komme i gang.
Dette fordi, spesielt hunnene hos Liten
Chinchilla, helst ikke skal være alt for
gamle til utstillingssesongen, for da er risi-
koen for at de får hakepose, ikke så stor.
Min erfaring sier meg forøvrig, at det som

Det blir mer enn norske landsutstillinger for
Benny i Norge som dommer, her er Benny på

dommeroppdrag i Trøndelagen i 2009

I 1990 startet Benny med å lage Japaner i
svart/hvit, Chinchilla X Japaner svart/gul, og
tok fram 96 stk, 6 ble «noenlunde» og én av
dem fikk 93 poeng! - Det er godt at vi setter

pris på kaninkjøtt, og når vi feiret sølvbryllup
i 1991 sto kaninkoteletter på menyen og det

falt i god smak, vi fikk mange roser for maten

Benny setter stor pris på å få komme til alle
norske LU og her er Benny i Vigrestadhallen
på LU/NM-2011. En pen Zobel blå er kommet
på hans bord: «Den skal rett have sine 95»
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regel er de unger født i april og mai som
blir de beste, allikevel lager jeg år etter år
som regel unger som blir akkurat gamle
nok til LU. Men det er sjelden jeg får så
mye ut av det, da de fleste av dem blir
først riktig i orden til vår- og sommerut-
stillingene.
Etter utstillingssesongen er jeg normalt
ikke særlig snar til å få sortert ut avlsma-

terialet. Jeg kan like godt ha noen sitten-
de i reserve, og mange ganger har det
vært bruk for disse. Det er jo ikke alltid
dem man tror, som blir de beste avlshun-
nene, eller om de får unger. Så det er bra
med å ha en reserve å sette inn.
Da vi også spiser en del kaniner, for det
finnes jo ikke bedre kjøtt, gjør det heller
ikke noe at sorteringen skjer stille og ro-

Til venstre: Slik de fleste kjenner Benny, nøye granskende og
konsentrert ved dommerbordet. Bildet over er fra Landsutstil-

lingen/NM 2011 i Vigrestadhallen, Benny i samtale med to dom-
merkollegaer, Jens Jørgen Nørgaard og Sol-Britt Ståhlberg

Året er 1995, DK har 100 års jubileum og Benny er landsformann (som han var i 14 år).
Her er det utdeling av gaver og medaljer, fra v.: Bengt Gustavsson, Åke Johansson, Benny, Alf
Gunnes og Jan Erik Pettersen Baller. Benny kom med i Viborgs styre i 1972 og har siden vært

med i mange komiteer og innehatt styreverv. Dommerprøven avla Benny 4. november 1978.
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lig året igjennom. En del av overskudds-
dyrene blir avlivet og solgt til hundetre-
ning.

Utstillinger
Jeg deltar normalt på 8-10 utstillinger i
året. Sommerutstillingene er kanskje mer
en plikt, enn av interesse, men de pleier
allikevel å være riktig hyggelige, og man
må jo erkjenne at det er her man virkelig
får publikum i tale og dermed lager noe
PR for kaninsaken.
Utstillinger er for meg «livets salt», her er
konkurranse, det tiltaler meg meget. Selv-
følgelig kommer jeg for å vinne, men det
lykkes ikke så titt. Jeg pleier å være en
meget god taper.
Ut over konkurransen, er det jo alle de
deilige mennesker man møter og det er
kanskje det aller beste ved vår hobby, de
mange gode venner man ikke kan unngå
å få, og den meget gode prat som kom-
mer ut av det. Jeg gleder meg selvfølgelig
alltid til DM/LU da jeg møter kaninavlere
fra hele landet.

Hva betyr din lokalforening og DK?
Jo, kaninene, og hva dermed følger med,
er jo blitt mitt halve liv. Jeg er utrolig glad

for at jeg kom i gang med kaninene. De
har gitt meg så mange gleder, at det virke-
lig har gjort mitt liv til noe meget behage-
lig. Jeg var heldig med å komme med i en
av de aller beste lokalforeninger, nemlig
Viborg. Her har vi det riktig godt med
hverandre, selvfølgelig kan der da inni-
mellom «knurre på tråden», men slik er
det jo over alt, men gledene har hele
tiden vært i stort overtall.
Som dommer gjennom 32 år har jeg fått
lov til å dømme på 755 udstillinger i Dan-
mark, Norge, Sverige og Finland.
Riktig så hyggelig var det nå i april å bli
invitert som overdommer til Finsk LU,
som ble deres største LU til nå.
Som DK’s landsformann gjennom 14 år
(1982-96) var der virkelig noen utford-
ringer å ta fatt på, og det ga noen livser-
faringer som jeg nødig ville vært foruten.
Også her ble det skapt noen vennskap
som vil bestå langt ut i framtiden.
Som en sidegevinst ble jeg som landsfor-
mann invitert med til Europa-generalfor-
samlingene, og da jeg etterfølgende har
vært med på en del Europa-dommerkur-
ser, har det gitt riktig mange gode inter-
nasjonale vennskaper.

Har du noen gode råd?
Skal jeg til slutt her komme med et godt
råd,både til nye og etablerte medlemmer,
må det være:Vær aktiv og møt opp på alle
arrangementer du kan, «bland deg», tilby
din hjelp hvor det er mulig. Det vil hjelpe
din forening, men det vil så sannelig også
hjelpe deg selv.
For ett år siden kunne jeg feire mitt 40
års-jubileum i DK – fantastisk gode år –
ikke alene i det daglige, med omgangen
av mine kaniner, men bestemt også med
alle de gode relasjoner jeg har fått over
alt i Danmark, Norge, Sverige og Finland,
samt langt ut i det øvrige Europa.



10 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2011

Vårkonkurranse på Skjetlein
Da har vi hatt vårens endagskonkurranse,
der det var påmeldt 118 kaniner. Vi var
samlet til «dyst», lørdag 30. april på Skjet-
lein videregående skole i Leinstrand.
Mange flotte kaniner ble stilt og noen ut-
merket jo seg litt ekstra. Slik som Johnny
Lyshaugs Alaska-hann som fikk 95,5 p og
ble BIS, i konkurranse med de to andre
hanner som fikk 95,5 p: Alaska til Anne
Bjerkeli Nguyen og Hermelin viltgrå til
Linn Therese Sinnes. 3 huer fikk 95 p og
her ble Hermelin hvit rødøyd til Sverre
Grandetrø BIM. - Tor Gillerholtmoen og
Johnny Lyshaug dømte denne lørdagen.
Værgudene var på vår side og stilte med
strålende sol, slik at det ble ekstra trivelig
for både utstillere og hoppere, hvor kon-
kurransene foregikk ute lørdag og søn-
dag.Kaffe og kakesalget gikk så det suste,
og mange medlemmer var flinke til å ta
med kaker denne gang, noe vi setter stor
pris på! BKB / Foto: Linn Therese Sinnes

Best i rasen: Stor Sølv: Skjetlein skole 94. Rex: Skjetlein
skole 92. Belgisk Hare: Linn Therese Sinnes 93. Alaska:
Johnny Lyshaug 95,5. Deilenaar: Alf Gunnes 94. Hollen-
der: Brit Karin Brodersen 94,5. Lux: Frank Dalmo Jørgen-
sen 94. Sachsengold: Rune Breistrand 94,5. Liten Sølv:

Bjarne Øygard 95. Tan: Alf Gunnes 95. Dvergvedder:
Emilie Berge 95. Hermelin. Linn Therese Sinnes 95,5.

Resultater Klasse L:
1 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv svart 285
2 Anne Bjerkeli Nguyen, Askim, Alaska 285
3 Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 285
4 Alf Gunnes, Trøndelagen, Tan svart 285
5 Sverre Grandetrø,  Trøndelagen,  Hermelin hvit    284,5
6 Knut Are Sundgot, Møre og R.,  Liten Sølv svart  284
7 Arve Lilleøen, Trøndelagen,  Liten Sølv svart 377,5
8 Ingrid Harmens, Trøndelagen Alaska 377,5
9 Bjarne Øygard, Møre og R.,  Hermelin zobel blå   283
10 Linn Therese Sinnes, Trøndel.,   Hermelin viltgrå  95,5
11 Jan Reidar Sagmo,   Nord-Trøndelag,  Alaska    376,5
12 Erling Killingberg, Trøndelagen,  Tan svart 282,5
13 Rune Breistrand,  Trøndelagen,  Sachsengold   282,5
14 Emilie Berge,  Glåmdal,   Dvergvedder viltgrå   95
15 Frank-M. Dalmo Jørgensen, Møre og R.,  Lux   281
16 ThereseRausteinSelnes, Tr. Dvergvedderviltgrå 280,5
17 Brit Karin Brodersen, Trøndel.,   Hollender svart   94,5

Resultater Klasse G Elitegrupper:
1 Alf Gunnes, Trøndelagen 379,5
2 Johnny Lyshaug, Askim 379,5
3 Anne Bjerkeli Nguyen, Askim 379

Kaninhopping var det også, her Kolstads
Bustetroll "Ludvik". Fører er Kristin Berg

Tor Gillerholtmoen vurderer en Liten Sølv

Så var vi kommet til Dvergvedder,
Johnny Lyshaug «studerer alt» . . .

Kjønn må
selvsagt
sjekkes.

Er alt OK?
Og er det  
ei hu eller
er det en

hann?
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Påskekonkurranse i Sogn
Påskeaften arrangerte vi i Sogn og Fjord-
ane KAL vår første Påskeutstilling.Vi had-
de bomma litt med planlegginga, for ing-
en hadde tenkt på at påska var so sein
(dykk kan ta det med ro vi skal ikkje ha
utstilling neste år i påska). Men, likevel
fekk vi 65 dyr og utstillarar frå 3 forei-
ningar. Dommar var Sturle Skeidsvoll som
hadde ei open bedømming, der han tok
for seg alle dyra som kom på bordet og
fortalte ivrige oppdrettarar kva som var
bra og mindre bra med dyra. Dette fekk
vi mange gode tilbakemeldingar på, og
vil rette ei ekstra takk til Sturle!
Årstida tatt i betraktning var det mange
dyr som framleis var i god utstillingsform.
Best in Show vart ein Hermelin kvit rød-
øyd i 95,5 poeng til Terje Engh, han gjekk
også til topps med 381,5 poeng. BiM vart
ei Liten Sølv hu til Bjarne Øygard som
også fekk 95,5 poeng.
Så vil vi nytte høve til å ynskje alle vel-
komne tilbake til hausten! Mvh Øystein Osland

Best i rasen: Stor Sølv: Steinar Helge Aase 95. Blå
Wiener: Steinar Helge Aase 95. Isabella: M.S.Hansen/
I.H.Grimelid 95. Thyringer: Oddmund Veka 95. Alaska:
Synnøve/Martine Kvaal 95. Liten Tysk Vedder: M.S.Han-
sen/I.H.Grimelid 95. Perle Ekorn: Øystein Osland 94.
Engelsk Schecke: M.S.Hansen/I.H.Grimelid 93. Liten
Havana: Oddmund Veka 95,5. Liten Sølv: Bjarne Øygard
95,5. Dvergvedder: Terje Engh 95,5. Dvergschecke: M.S.
Hansen/ I.H.Grimelid 93,5. Hermelin: Terje Engh 95,5.

Resultater Klasse L:
1 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 381,5
2 Oddmund Veka, SognogFjordane, Liten Havana  285,5
3 Bjarne Øygard, MøreogRoms., Hermelin zob.blå 285,5

4 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 285
5 Bjarne Øygard, Møre og Romsd.,  Liten Sølv svart  285
6 Knut Are Sundgot, Møre og Ro., Liten Sølv svart  284,5
7 M.S.Hansen/ I.H.Grimelid,  Sogn og F.,  Isabella   283,5
8 Steinar Helge Aase, Sogn og Fj. Stor Sølv svart   283,5
9 Thor Øivind Larsen, Sogn, LitTysk Vedder viltgrå 283,5
10 Steinar Helge Aase,  Sogn og Fjor.,  Blå Wiener   283
11 Knut Are Sundgot, Møre,  Hermelin hvit rødøyd  282,5
12 M.S.Hansen/ I.H.Grimelid, Sogn, LitenTyskVedder  95
13 Synnøve/Martine Kvaal,  SognogFjordane,  Alaska 95
14 Oddmund Veka,  Sogn og Fjordane,  Thyringer    95
15 Lesto Larsen, Sogn og Fj.,  Hermelin hvit rødøyd  94,5
16 Øystein Osland, Sogn og F., Dvergvedder viltgrå  94,5

Med seier og BiS på Vassenden i Jølster,
sanka Terje Engh mange poeng til Årets

Utstillerkonkurranse også på denne utstil-
ling. På nyutregnet liste (se side 20) kan vi
se at Terje nå har en ledelse med 52 poeng
foran nr 2 på lista, som er Bjarne Øygard.

Cathrine Jacobsen: Husets leverpostei
500 g kaninlever
200 g kaninfett eller annet fett.
2 dl melk
1⁄2 løk
75 g knust hvetekavring eller hvetemel
2-3 ansjos
2 egg
2 ts salt
3⁄4 ts pepper + annet krydder etter ønske.

Rens levra på vanlig måte. Knus og sikt kavring-
en. Halvpisk egga. Mos lever og fett sammen
med ansjos og løk i hurtigmikser. Bland inn de
andre ingrediensene. Hell røra i en smurt form
på ca 1,5 liter. Stek posteien i ovn på 175 gra-
der i vannbad i ca 4/5 time. Dekk posteien med
et bakepapir/smørpapir under steking for å unn-
gå brent overflate. Kontroller om posteien er
stekt med et steketermometer, det skal vise 76
grader i kjernen.
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
GGjjeesstteesskkrriibbeenntt::
HHeennrriieettttee  OOvveerrnn

«Kong Vinter» har omsider sluppet taket
og vi er nylig ferdig med en varm og fin
april.
Men i dag, når jeg skriver dette, er det
22. april  –  langfredag . . .
”skyfri himmel i dag gir solskinns år”
heter det seg, og sol har det vært, så da
er det bare å krysse fingrene for at gamle
værtegn fortsatt stemmer, selv om vi er
inne i en tid med store klimaforandringer.

Jeg har tatt med meg dyra og reist hjem
til familien og tre valper på Østlandet på
påskeferie. - Teddy, Sachsengold’en min,
har flyttet inn i en stor utegård og gjør
fornøyde krumspring i vårsola, mens
Pauline er lånt bort til et lite avls-/skole-
prosjekt for sommeren.Svartepels er med
for å ta seg av sin del av avlsprosjektet,
men blir med opp til Trondheim igjen
etter endt påske.
”. . . jeg har bjørker med slør over stam-
men” - synger vi i Alf Prøysens sang om
mai. Og det er nettopp det som skjer om
dagen - bjørka spretter og det grønnes
i skog og li. Har du tatt deg tid til å gå
en tur i skogen rundt soloppgang eller i
solnedgang, lukket øynene og hørt på
fuglesangen? - Med en Border Collie i hus
er dette blitt en naturlig del av dagen,
men jeg har lært meg å sette pris på disse
stundene.Dette er en av de få gangene på
døgnet jeg har tid til å bare være meg og
virkelig får slappe av.

Vi må bli flinkere til å ta oss pustepauser
i travle og til tider tøffe perioder. Det
er lett å ta alt rundt seg for gitt.Vi hardet

jo så trygt her oppe i hjørnet av verden.
Vi lever i overflod, har rent vann og nok
mat på bordet hver dag. Man skal ikke ta
alt dette for gitt, for en dag kan plutselig
alt være annerledes. Jeg våknet opp i dag
morges og fikk beskjed om at en i nær
relasjon til meg lå på sykehuset, etter å
ha vært utsatt for blind vold. Det var et
sjokk. Hadde slaget vært to cm lenger til
venstre kunne han vært død. På sykehu-
set var de redde for at han kunne miste
øyet. Langfredag fikk plutselig en annen
betydning enn fest og moro. Det er når
slike hendelser skjer at man virkelig for-
står at det ikke er ting og penger som
betyr noe, men at de rundt en har det
bra. Familien betyr mye for meg. Denne
påsken har vi grått fordi vi har vært
redde, vi har ledd av lettelse over at alt
gikk bra til slutt, men kanskje det vik-
tigste: - Vi har vært sammen.

Sommeren er tid for å flytte ut og bruke
uterommet. Plant blomster i krukker og
kar, fyll opp terrassen med behagelige
møbler og lag den til en arena for familie-
kos og hygge. Skru av PC’en i en time
hver dag og vær sammen med familien i
stedet. Gjør det til en vane å spørre de
rundt deg hvordan de har det, og spør
hver dag hvordan dagen deres har vært.
Jeg er så glad for at jeg har fått vokse
opp med den rutinen at vi hver dag har
spist middag sammen,og sånn er det fort-
satt når jeg er hjemme. Vi samles til fro-
kost og middag - og vi snakker sammen.

Men tilbake til det jeg begynte på . . .
- det våres ute . . . - det er mye som spirer,
jeg tenker først og fremst på den nærings-
rike timoteien og kløveren. Dette er ut-
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merket fôr for kaninene våre, fordi det
inneholder lett fordøyelige karbohydrat-
er, proteiner og mineraler som gir kanin-
ungene en god start og sørger for god
tilvekst. Det kan være fristende å plukke
inn mengder og gi våre kjære dyr fordi
”kun det beste er godt nok”.
Men husk på at alt nytt fôr må tilvennes
gradvis. Gress kan føre til magesmerter
og diaré som i verste fall kan ende med
døden. Derfor er det viktig å gi litt og litt
og øke på etter hvert som vi ser at mag-
ene takler overgangen til nytt fôr.
Like viktig som tilvenning, er det at vi
kaster gammelt fôr hver dag, siden kuttet
gress lett begynner å gjære.
- Men, det er ikke bare gress vi kan gi
kaninene våre. Hvis vi går ut av jorder
og grøftekanter med løvetann, og inn i

skogen, finner vi masse snadder og triv-
selsfôr. Blåbærlyng er fint å gi kaninene,
den er forebyggende og lindrende mot
løs avføring.
Kvist av rogn, selje og or er for dessert
å regne og vil holde kaninene i aktivitet
en god stund. Så ut på tur, aldri sur. Her
er det bare å plukke av det som naturen
har å by på, gratis er det også . . .

Jeg snakker med folk og ser på facebook
at det stadig er nye kaniner som ser ver-
dens lys. Det er en spennende tid og
noen har kanskje allerede begynt å sor-
tere ut årets avkom med tanke på den
forestående LUU i Lethohallen 4.-6. no-
vember. Det er litt rart for meg og ikke
ha kull i år etter tre år med 70–80 kanin-
unger i løpet av våren/forsommeren.
Våren blir ikke helt det samme uten . . .

Siden sist har vi også hatt møte i LU-
komiteen, og det er mange brikker som
er i ferd med å falle på plass. - Du kan
allerede nå ringe Quality hotel Panorama
Trondheim, og booke rom.
Hotellet ligger 8 km sør for Trondheim
sentrum, vis a vis City Syd, som er midt-
norges største kjøpesenter. Bruk ref.nr.:
63685  når du ringer tlf. 72 90 05 00.
Overnatting  -  følgende priser:
Enkeltrom pr natt inkl. frokost kr 780,-
Dobbeltrom pr natt inkl. frokost kr 980,-
Trippelrom pr natt inkl. frokost kr 1180,-
Middagsbuffet torsdag og fredag mellom
kl. 19.00 til 21.30. Pris pr pers. kr 205,-.
Vi planlegger en 100-års-markering av
Trøndelagen KAF lørdag kveld. Mer om
dette kommer ved en senere anledning.
Vi gleder oss til å ønske dere velkommen
til LU/NM-2012.

Ha en flott mai!
- og lykke til med videre avlsarbeid.

Hilsen fra Henriette, Bonnie og kaninene

Henriette og Bonnie
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Vårutstilling, Rogaland
Rogaland KAL arrangerte 29.-30. april ut-
stilling i Miljøparken på Bærheim, hvor
det ble påmeldt 77 kaniner. Dommer var
Kjell Helge Jåtun. Som det fremgår av de
øverste plasseringer på resultatlisten var
det oppdrettere som kom med dyr i god
og topp form. Denne gang var det Jarluf
Lomeland som hadde de beste, med en i
95 p, to i 95,5 p og ei hu som fikk 96 p og
som ble kåret til utstillingens beste dyr.
BiM gikk til Belgisk Hare hann til Arild
Gundersen, også denne med 96 p.
Best i rasen: Trønder: Odd Einar Svendsen 91. Angora:
Hilde Krogedal 95. Hvit Land: Karl Meihack 95. Belgisk
Hare: Arild Gundersen 96. Alaska: Odd Einar Svendsen
93. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 95. Engelsk Schecke:
Tore Hadland 94,5. Liten Havana: Helge Johansen 95.
Hollender: Jone Ø. Egeland 95. Liten Sølv: Geir Nordvik
94,5. Tan: Renzo Fornasari 96. Dvergvedder: Birgitte Lie
93,5. Hermelin: Jarluf Lomeland 96. Dverghare: Svein
Ødegård 94.

Resultater Klasse L:
1 Jarluf Lomeland,  Jæren,   Hermelin hvit rødøyd     287
2 Arild Gundersen,  Jæren,   Belgisk Hare viltrød     286,5
3 Ivar Haugland,   Jæren,      Belgisk Hare viltrød    285,5
4 Geir Hamre, Jæren,   Hermelin hvit rødøyd 285
5 Renzo Fornasari, Rogaland,  Tan svart 96
6 Arild Netland,   Rogaland, Hermelin viltgrå 284,5
7 Bjørn Egeland,  Rogaland,   Perle Ekorn 284
8 Magnor Ølberg,  Rogaland,  Tan svart 283
9 Sølvi Svendsen,  Haugaland,  Tan svart 95,5
10 Arild Netland,  Rogaland, Hermelin svart 282
11 Jone Ø. Egeland,  Rogaland,  Hollender svart  95
12 Helge Johansen, Rogaland, Liten Havana 95
13 Karl Meihack,  Rogaland,  Hvit Land 95
14 Arild Netland,  Rogaland,  Hermelin otter svart   95
15 Hilde Krogedal, Rogaland,  Angora hvit rødøyd   95
16 Tore Hadland,  Jæren,    Engelsk Schecke svart  94,5
17 Geir Nordvik, JærenogSandnes, Liten Sølv svart 94,5
18 Arild Netland,  Rogaland,   Hermelin brun 94,5

Så var det premieutdeling, Arild Gundersen
tok en god 2.-plass og fikk også BIM

Angora-kaniner er noe helt spesielt, og det
var i høyeste grad denne Angora-hann, som
satt pent og pyntelig i handlevogna hele lør-
dagen, til stor glede for publikum som var
innom Miljøparken og fikk klappe og kose

med Hilde Krogedals pene 95 poengs kaninBiS uttak
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Birgitte Lie, Agnete Vasseng, Guri Barka Martins, Hilde Kåstad,Trine Lofthus og Peder Lofthus

Nye Champions:
585. Engelsk Schecke svart  Y796 / 7821  1,0  95-95-95 eier/oppdr.: Hilde Haakenstad

586. Hermelin svart   09H4 / 931   1,0  95-95-95   eier/oppdr.: Silvia Dalmo Jørgensen

587. Lux 6M74 / 021    1,0   95,5-95,5-95    eier/oppdretter: Morten Dalmo Jørgensen

588. Hvit Land   0841 / L077 1,0    96-95,5-95     eier/oppdretter: Karl Meihack

589. Hvit Land   0855 / 76C7   0,1    95,5-95-95     eier/oppdretter: Karl Meihack

590. Engelsk Schecke blå/gul  0524 / 102X 95,5-95-95 eier/opp.: Line Therese Hagen

I forbindelse med Bærheim-utstillingen
ble det avholdt dommerkurs (teori med
skriftlig prøve). Alle deltakerne, som var
fra 3 foreninger,bestod prøven.Søndagen
var det konkurranse på Røyneberg, der
4 av aspirantene fikk prøve å dømme.
Da fikk de forståelse at det ikke er like
lett å gjennomføre teori til praksis, men
jeg gleder meg til flere konkurranser for
å se utviklingen til elevene. Blir nok ikke
mange månedene til noen har tatt steget
og blir fullt utdannede hoppedommere.

Hilde og
Agnete har
full kontroll

Hoppedommerkurs
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17.-19. juni: Indre Østland
annonse i dette TK

07.-09. oktober: Jæren&Sandnes
14.-16. oktober: Trøndelagen

22.-23. oktober: Dommerkonferanse

4.-6. november: LUU/NM-2011
Letohallen, arr.: Indre Østland / Eidsvoll

18.-20. november: Jæren&Sandnes

26. november: Sørlandets

2.-4. desember: Askim

09.-11. desember: Rogaland

14.-15. januar: Bergen

27.-29. januar, FU-2012: Haugaland

23.-26. februar: LU/NM-2012
Charlottenlundhallen,Trondheim

Utstillinger - 2011/2012:

Utstillinger å beøke i utlandet:
8.-10. juli: Alingsås
10.-11. des.: Bundes-schau, Erfurt

3.-5. febr.: Svensk LU, Norrköping
7.-9. des.: Europautst., Leipzig

Indre Østland har gleden av å innby til åpen
Midtsommerutstilling, Myrvang
Nes på Hedmarken, 17. - 19. juni 2011
i klassene: A - B - D - M og K + kaninhopp

Innmelding til utstilling: På lister innen tirsdag 7. juni,
helst excel-skjema til Elina Jokinen,  e-mail: tor.giller@c2i.net

eller pr post: Ellevsætervn. 385, 2380 Brumunddal              
Innmeldingsavgift: Kr 55,- pr. katalognr   betales ved ankomst.
Innlevering av kaniner: Fredag 17. juni  kl. 18 - 21   eller etter avtale.

Vi fôrer med høy og vann - husk opphengbare vannkopper. Premieutdeling søndag kl. 14.

Lørdag blir den store grillfesten! Vi må ha bindende påmelding pga
mat innen 7. juni til utst. kontaktpers.: Tor Gillerholtmoen, mail: tor.giller@c2i.net

eller tlf.: 62  35 20 23, mobil: 476 58 021 (kr 100 for voksne og kr 50 for barn).
Hyttebestilling, siste frist 31.05. til Leif Opsund, tlf.: 62 35 26 59 / mob.: 997 99 141

Eidsvoll HG arr. Sommerhopp fre-, lør- og søndag. Klasser: se Hoppeforumet
Påmelding til: eohk@live.no  innen 10. juni. Hoppekontakt: Anne 481 18 237
Hopping: Kr 15 pr start. Norsk Angora samling/kurs, se:www.norskangora.com

Kaninstaller
er alltid kjekt å studere og da kan en
fange opp nye ideer hvis en går med pla-
ner om å bygge om sin  egen  stall. Bildet

øverst neste side er Hilde Krogedals stall
(Hilde ble presentert som månedens
oppdretter i TK nr 6,2004).Det andre bil-
det er Raymond Wolls Fransk Vedder stall.
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Årsmelding og regnskap 2010:
Norsk Angora’s leder, Hilde Krogedal, øn-
sket velkommen til årsmøtet.Alt ble gjen-
nomført etter lovverket og vante normer.
Regnskapet for 2010 viste denne gang
overskudd - så det var et kjærkomment
tilskudd til en slunken klubbkasse.
Valg:
«Forslaget» fra valgkomiteen hadde ingen
kandidater til de ledige styreverv.
Men undertegnede klarte selv å komme
med forslag på alle verv, slik at klubben
kunne fortsette driften videre. Alle per-
soner som ble foreslått var forespurt på
forhånd, så valget ble til slutt greit gjen-
nomført. Til ny leder ble valgt Ellen
Bråthen Olsen (presentert i TK nr 2, side
25). Nestleder Bente Torland og kasserer
Betina Sandviken var ikke på valg.
Jonette Myrbostad ble valgt til sekretær.
Hilde Krogedal ble valgt inn som styre-
medlem. 1. vara ble Liv Marit Nygård og
2. vara Anita Løveseter.
På vegne av styret vil jeg takke Anette
Isaksen og Unni Brubakken for innsatsen
i Norsk Angora, og vi håper de ikke slut-
ter helt av, men blir med på fremtidige
arrangement.
Klubbens sølvskjeer ble utdelt:
Sølvskje for beste hvite dyr ble tildelt
Bente Torland og for produkter til Hilde
Krogedal (det var ingen medlemmer som
hadde farga dyr, så her gjelder det å be-
tale kontingent før bedømmelsen).

Sommerleir på Nes, 17.-19. juni 2011:
Jeg, Hilde Krogedal, hadde ikke ønske om
gjenvalg som leder, men siden Sommer-

leir/samling 2011 ble bestemt i 2010, blir
jeg ansvarlig for gjennomføring. Håper
mange har satt av denne helga og ønsker
alle med interesse for Angora og dens
produkter - samt også kaninskinn - vel-
kommen til Nes på Hedmarken!
Til slutt ønsker jeg alle en fortsatt god avl
og håper dere kommer til å stille mange
produkter og kaniner til kommende ut-
stillingssesong. De siste årene er det stilt
få Angora i farger på LU/LUU. Vi krysser
fingrene for at det kommer til å utstilles
flere Angora i godkjente fargevarianter.

Program for Sommersamlinga:
Norsk Angora vil inviterer til sommersamling
på Nes, Hedmarken. - Dette er vårt faste
treffpunkt i året, vi kommer til å ha kurs, ut-
veksle erfaring, ideer og ha det sosialt i
sammen. Alle deltakerne vil få tildelt frem-
gangsmåte på farging, diverse oppskrifter
på håndarbeid og teknikker.
Følgende er satt opp:

Utleie av rokker: Norsk Angora har  for ut-
leie to rokker. NB: Gi beskjed snarest hvis
du ønsker å leie.
Mat: Det er salg av mat på stedet, men vi
har felles lunsj lørdag.
Overnatting: Bestilling til Leif Opsund, tlf.
62352659 / 99799141. Mjøsen Fritidssenter
eller Strandheim Camping. Her er det hytter,
leiligheter med bra standard.
Priser: Deltakelse for medlemmer i Norsk
Angora er kr 200 (inkl. 5 pk med Kool-aid
farge og lunsj lørdag). Ikke medlem i NA, så
blir det kr 150 i tillegg.
Grillkveld lørdag: Priser: kr 100 voksne,
kr 50 barn. Påmelding innen 7. juni til:
Tor Gillerholtmoen, mail: tor.giller@c2i.net
eller tlf.: 62  35 20 23, mobil: 476 58 021

Norsk Angora avholdt sitt årsmøte lørdag 26. februar i Vigrestadhallen under LU/NM

Nytt fra Norsk Angora
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Påmelding kurs: Til Hilde Krogedal, mail:
hilde@kleppnett.no   Tlf. 51 42 32 42
MEN! - en er først påmeldt når en har betalt
deltakeravgift til konto: 0530 02 95691
Bindende påmelding senest 3. juni.
Hvis du ikke finner fram til Nes, så kan du
ringe Leif Opsund eller Tor Gillerholtmoen.
Program Angorakurs, 17.-19 juni:
Farging av garn med Kool-aid i micro ovn og
farging med løk eller bjørk.
Spinning/karding, pjoning av votter, domi-
nostrikk, hakking, jetpinnehekling, strikking
av tøfler, gimping eller annet håndarbeid.
Innføring i garving av skinn.
Fredag: Fra ca kl 17.30 setter vi inn kaniner
og setter opp produkter i klasse K.
Fredag ca kl 18.00-20.30: Koker løkskall-
suppe eller bjørkbladsuppe, bløtlegging av
garn, hespler og klargjør garn til farging,
spinning eller håndarbeid.
Lørdag: kl 9.30: Farging av garn, eller annet
en har ønske om. Ev. gå over til spinning
eller annet etter eget initiativ.
Lørdag kl 13-14 -  felles LUNSJ.
til 17.30 spinning eller annet håndabeid.

Lørdag kl 19.00 Grillkveld, arr. Indre Østland
Søndag: Kursstart 09.30-14.00.
fra ca kl 10-13: Tor G. viser oss om gar-
ving/behandling av skinn. De som ønsker å
ha med eget skinn vil måtte forberede noe
hjemme. Ellers blir det strikking og annet.
ca kl 13.30 Vi rydder og pakker før premie-
utdelinga for utstillingen.

Ta med: Til farging: Garn i hespler. Løkskall
(gul = gul, rød = grønn når en beiser med
alun). Bøtte til skylling av garn og eventuelt
kokeplate og stor gryte.
Til karding: Angoraull til karding og ev. kar-
demaskin hvis du har.
Til spinning: Rokk og spinneull 
Til hakking og jetpinnehekling: To kroks
Hakkenål, en strikkepinne nr. 20 el. 25 (jet-
pinne) og heklenål, to eller 3 farger garn (to-
krokshakking brukes to nøster).
Mangler du garn, har Hilde noe fabrikkgarn.
SKINN: Deltakere får beskjed om hva de må
gjøre i forkant.
Håper på bra oppmøte.

Fra Hilde K. (ansvarlig for samlinga)

Sommersamlinga 2010

Farging av garn var også på programmet i fjor. Vi satser på at mange kommer også i år
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1. Terje Engh 131 p.

2. Bjarne Øygard 79 p.

3. Arild Gundersen 58 p.

4. Jarluf Lomeland 56 p.

5. Bente Torland 54 p.

6. Ivar Haugland 52 p.

7. Anne Bjerkeli Nguyen 46 p.

8. Bjørn Egeland 43 p.

9. Gillerholtmoen/Jokinen 36 p.

10. Alf Gunnes 30 p.

11. Oddvar Antonsen 29 p.

12. Sturle Skeidsvoll 29 p.

13. Johnny Lyshaug 28 p.

14. Helene V Wilmann 27 p.

15. Bjarte Halsne 20 p.

16. Anne Lise Tvedt 18 p.

17. Knut Are Sundgot 18 p.

18. Meinert Helland 18 p.

19. Bjørn Petter Aasheim 18 p.

20. Oddmund Veka 18 p.

21. Erling Killingberg 17 p.

22. Rolf Ludvigsen 12 p.

23. Sindre Skeidsvoll 12 p.

24. Leif Opsund 12 p.

25.Sverre Skeidsvoll 06 p.

26. Anne Lise Tveten 06 p.

27. Ingrid Harmens 06 p.

28. Espen Klepaker 06 p.

29. Geir Hamre 06 p.

30. Linn Therese Hagen 05 p.

31. Sverre Grandetrø 05 p.

32. Snorre Jacobsen 03 p.

ÅRETS UTSTILLER 2011
Nå har vi fått med utstillingene fra Trønde-
lag, Rogaland og Sogn. Her har både
Terje Engh, Bjarne Øygard og Jarluf
Lomeland tatt hver sin seier og samlet
mange poeng.
Selv om Terje Engh har økt sin ledelse

noe, så ser det ut for at det er flere som
ønsker å være med i toppen. Vi tror der-
med det kan bli mange kaniner og lang-
veisfarende utstillere på Midt-sommer-
utstillingen på Nes.

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
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     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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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 600,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 700,00
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,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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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE

WIENER hvit (stor) - TAN

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

LITEN SØLV - DVERGVEDDER viltgrå

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad. Tlf. 37 04 83 42
Mobil 915 63 172    e-post: skjato@online.no
ANGORA hvit og farget  +  Angoraprodukter

SACHSENGOLD

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

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

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

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, Sønjuveien, 3330 Skotselv

e-post: nesfeldt@online.no
http://www.kongsdelene-kaninoppdrett.net

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
Hanafjedlet Kaninoppdrett

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

PERLE EKORN

Rozetta's Kaninstall - Aina Magnus
3244 Sandefjord - Tlf. 452 75 045
E-post: aina1989@hotmail.com

Link: www.rozettas.com
DVERGVEDDER sort/hvit jap. + brun/blå siam.

Skogveien Hermelin Oppdrett
5055 Bergen - Tlf. 902 05 267

hjemmeside: www.skogveien.net
e-post: camilla@skogveien.net

HERMELIN I HVIT BLÅØYD + div. farger

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

Ellen og Gunnar Bjørnvald Olsen
Telefon 412 56 635 og 982 43 804

www.123hjemmeside.no/olsenskaniner
e-post: ellen@olsen.cc  /  gunnar@olsen.cc
LITEN TYSK VEDDER - ANGORA fl.farger

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

Gå i gang med kurs!
- se: www.naturogmiljo.no
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073

www.kanintoppen.net
e-post: kanintoppen@hotmail.com

Bourgogne - Dvergvedder hv.b.ø.- Hermelin blå zob

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Austli Jordbærstedet, 7600 Levanger

Mobil 90 64 3876 / 40 60 79 88
DEILENAAR - TAN i svart - SACHSENGOLD

ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
THYRINGER

REX blå

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

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

HOLLENDER jern-/viltgrå, japaner, gul, svart

Solvangbakken’s kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss

Tlf. 32768671  e-post: steinbukken@live.no
hjemmeside: http://piczo.com/solsoloppdrett

LØVEHODE i brun havana og hvit blåøyd

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

S. H. og L. I. Haugo
3579 Torpo.

Telefon 456 05 159
e-post: livahaug@online.no

STOR SØLV, svart

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

Har du en kanin som er Champion? - Tildelt 3x95 poeng . . .
hvorfor ikke melde den inn og få den registrert som Norsk Champion og få tilsendt
Championatdiplom, kr 50  - og med Championatsløyfe, kr 35 i tillegg. - Ta kontakt

med Anne  for ev. spørsmål,  tlf. 990 21 565,  e-post: champion@nkf.net

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

Kjemperaser: kr 300 kr 340 kr 400 kr 450 kr 490 kr 530

Store raser og
pelsstrukturraser: kr 300 kr 330 kr 390 kr 440 kr 480 kr 500

NB: for Angora gis et tillegg på kr 100 i alle ledd
Mellomstore-,
små-, og dvergraser: kr 300 kr 310 kr 360 kr 400 kr 440 kr 480

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

Poengtillegg: 93 p = kr 100  /  94 p = kr 150  /  95 p = kr 200  /  96 p = kr 250
Halvpoeng justeres opp med kr 25 i tillegg, for eksempel 94.5 p = kr 175

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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Bakgrunnen til Hermelin og Dverghare
er den samme. Men med bestemt avl og
utvelgelse har en grunnstamme blitt gjort
til to ulike raser. To raser med ulikt sær-
preg og rasetype, samt presentasjon.
En god Hermelin skal man enkelt kunne
skille fra en god Dverghare. Men, mindre
gode eksemplarer innen rasene kan være
veldig like - ja, endatil så mye at noen kan
stilles ut som «feil» rase. Eller sagt på en
annen måte: Det kan f.eks. være en Her-
melin som er «myndepreget og oppreist»
og den stilles ut både som Hermelin og
Dverghare og blir nok som oftest tildelt
to middelmådige poengtildelinger innen
begge rasene.Når man studerer rasetyper
litt nærmere, finner man flere likheter,
men også mange ulikheter (se tegninger).

Dverghare
skal være en linjerik kanin, klare, vakre,
sterke linjer fra alle retninger. En meget
erfaren oppdretter har fortalt at hanner
skal se ut som Arabiske hingster og huer
som dansende ballerinaer.
Hodet er trekantet sett forfra og fra siden.
Ørelengden er i balanse med kaninens
størrelse, eller en kan si; lengde er rundt
ca 5 cm når kaninen veier 0,9 kg.Det skal
være like langt fra ørerot til ørespiss, som
fra ørerot til nesespiss. Ørene sitter tett
sammen, er åpne og velbehåret.
Øyne er store og stolte.
Kroppen er kort og smal.
Beina er lange og tynne. Brystkassen er
lav,og når kaninen sitter oppreist har den
mye luft under magen/buken. Bakbein og
frambein holdes parallelt med kroppen.

Sett fra siden er frambeina i rett linje «un-
der» ørene. Ørenes stilling skal stå i 90
graders vinkel - altså rett opp. Kaninens
snute/nese peker rett fram. Halsen er
kort. Rygglinjen fra nakken til halerot, går
i en kvartsirkel.
Pels skal være tett og kort, glatt og glans-
full, mangler nesten helt underull, ideal-
lengde i Nordisk Standard er 20 mm,men
i rasens hjemland er idealet 9 mm!

Hermelin
er en rund kanin,med runde linjer sett fra
alle retninger. Hodet er rundt sett forfra
og fra siden, bare korte kraftige ører stik-
ker ut på toppen. Ideallengde på ører er
5 cm. Ørene er åpne, velbehåret og sitter
tett sammen. Øyne er store og uttrykks-
fulle. Kroppen er kort og bred, litt lengre
enn sin bredde.
Beina er korte og kraftige. Brystet er vel-
dig dypt, og når kanin sitter oppreist, skal
man ikke se noe lys under magen/buken.
Bakbein og frambein holdes parallelt
med kroppen, og det er noe vanskelig og
se beina under den kraftige kroppen. Sett
fra siden er frambeina i rett linje «under»
ørene. Ørenes stilling er i 90 graders vin-
kel  - altså rett opp. Kaninens snute/nese
peker rett frem.
Halsen er veldig kort, og hode skal sitte
rett på kroppen. Rygglinjen er lett buet
fra nakke til kryss, som en kvartsirkel fra
kryss til haleroten.
Pelsen skal være tett og kort med god
glans og god mengde underull, enkelte
hår skal være grovere enn hos Dverghare.
Ideal-lengde er 25 mm. Elina J. / Tor G.

Med  fokus  på . . . Hermelin og Dverghare

– Rasetypene og Presentasjonen –
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Bjørn Egeland har funnet fram to av hans
fotografier av Dverghare og Hermelin, som
han mener er to gode representanter. I TKs
raseserie ble Hermelin presentert i TK 1,
1990 og i TK 3, 2004. Dverghare har vi ikke
presentert i TK. I vår Standard, og beskri-
velse av Dverghare, henvises det til almin-
nelige bestemmelser under punktet Rase-
preg og presentasjon, men under kropps-
form står det bl.a.: Kroppen er smal med
høyt velvet rygg. Buken er oppknepet og
stram. Kroppen er fast og muskeløs. Den
skal virke slank og elegant med et «mynde-
aktig» preg. Utstrålingen er selvsikker.

DDvveerrgghhaarree
hhvviitt  rrøødd--
øøyyeett

HHeerrmmeelliinn
vviillttggrråå
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Helgen 16.-17. april avholdt Finland sin
LU i Helsinki. Fra Norge deltok Jan Erik
Pettersen Baller og Johnny Lyshaug som
dommere. Øvrige dommere var, fra Dan-
mark: Benny Garly (som var overdom-
mer) og Erik Rasmussen, fra Sverige: Mo-
nika Olsson, og Finland: Anne Makitalo,
Meri Rajala og Jaana-Kaisa Kekki.
Utstillingen ble avholdt i et kjempestort
Messesenter (Norges Varemesse i Lille-
strøm er bare et «bøttekott» i forhold).
Det pågikk messe i senteret under utstil-
lingen, så det var mange tusen som var
innom utstillingen, så dette var fin pr for
kaninsaken. Til årets LU var det påmeldt
515 kaniner fordelt på 40 raser, så det var
den største utstilling i Finlands historie.

Av raser var det noen som vi ser lite av i
Norge, blant annet Stor Zobel, Mecklen-
burger Schecke, Liten Tysk Schecke, Liten
Rex, Dvergschecke og Cashmere Vedder.
Kvaliteten på kaninene er nok av en jevnt
høyere kvalitet her hjemme, men de bes-
te var absolutt godkjent.Den beste ble en
Hermelin svart som fikk 96 p. Denne var
meget god kvalitet og ble også vinner av
Finsk LU.Videre var det Tan blå i 95,5 p,
Satin i 95,5 p og Rex i 95,5 p. Her var
også en rekke gode dyr med 95 p.
Når det gjelder Løvehode og Løvehode
Dvergvedder, er dette raser som i kvan-
titet er blitt store raser i Finland. I disse
rasene har dem nok kommet noe lenger
enn oss, men mye arbeid gjenstår, blant

Finsk LU i Helsinki - 515 dyr i 40 raser

Rex, hvit rødøyd,
hunn 95,5 poeng.
Eier:Tarja Karjalainen
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annet med manken og langhårstendens.
En Løvehode fikk 95 p og en Løvehode
Dvergvedder fikk 95 p.
Etter å være et slikt ungt forbund, så opp-
fatter jeg at Finland har kommet langt
både når det gjelder kvalitet på kaninene
og det arrangemangsmessige for en utstil-
ling. Dommerne fikk raseliste og farger
oversatt på finsk, svensk, dansk og norsk,
så det var helt supert.
Lørdag kveld ble det avholdt LU fest.
Festen ble avholdt på en restaurant 5 mi-
nutters gange fra hotellet hvor vi bodde.
På festen var det 50 deltagere, og i tillegg
til Finland, var det gjester fra Danmark,
Sverige og Norge. Som seg hør og bør på
en LU-fest ble det servert en god middag,
det ble overrakt gaver og avholdt taler,
samt at kaninpraten gikk livlig.
Undertegnede kom i sin tale inn på hvor

viktig det Nordiske samarbeide er og at vi
utveksler erfaringer gjennom å delta på
hverandres arrangementer, det være seg
som dommere, tillitsmenn/kvinner, utstil-
lere eller besøkende.
Vil takke Finlands kaninavlsforbund for
en fin LU-helg. Mvh Johnny Lyshaug
Resultater Klasse A:
1 Sandra Forsblom   1,0   Hermelin, svart   96
2 Tarja Karjalainen    0,1   Rex, hvit rødøyd 95,5
3 Meri Rajala             1,0   Satin, elfenben  95,5
4 Aki Hangasmäki     1,2   Satin, elfenben  284,5
5 Outi Virtanen          1,2   Tan, svart   284
6 Laura Mehtonen     3,0   Wiener, viltgrå   284
7 Susanne & Paavo Virolainen    3,0   Alaska 284
8  Mirja Säynäjoki  1,2 Belgisk Hare viltröd  283,5
9  Aki Hangasmäki       3,0   Tan, svart  283,5
10 Marjut Nokelainen   Dvegvedder viltgrå 283,5
11 Hanna-Maria Andersson 0,1   Zobel, brun 95
12 Elina Back    0,1   Hollender japaner 95
13 Veronica Backlund   Dvegvedder, svart  95
14 Mikko Korhonen   0,1   Stora Silver, svart 95
15 Marja Taberman    LøvehodeDvegvedder   95

Satin, elfenben,
hann 95,5 poeng
Eier. Meri Rajala
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Klasse B ble vunnet av
Sara ja Ville Parviainen
med Tan, blå, hann
i 95,5 poeng

Løvehode er populær rase i
Finland, denne fikk 95 poeng
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Pent pyntet utstilling,
det var også produkter,
Iris Klingberg vant kl K

Sandra Forsblom,
fornøyd vinner av
LU-2011 i Finland
med Hermelin,
svart, hann
i 96 poeng
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 14. mai 2011
Totalt: 758  (380 - 197 - 181)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening    54
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@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
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hopp: Linnea Tveraaen, tlf. 48172148   e-mail: linneatveraaen@live.no
Hjemmeside: www.askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 6
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Anine Haavardsholm, Borstad, 1930 Aurskog
e-post: aninhaav@online.no
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    40
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
hjemmeside: www.bergenkanin.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening    34
Leder: Cato Smørgrav
Tlf. 986 59 635     e-post: leder@drammenkaf.com 
Sekretær og Nestleder: Thormod Saue
Tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no   
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    18
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Nestleder: Jorunn Egner, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
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 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 16
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Ida R. Rymoen, Enbergv. 6, 2214 Kongsvinger
e-post: ida_rymoen@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    19
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    27
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post: hp@nernes.com
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Kallevik, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Anna Tellnes, mobiltlf.: 911 77 694
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  41
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, mobil 476 58 021
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randiodden27@hotmail.com      Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    70
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  23
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng, tlf. 3319 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   6
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
e-post: hans.p.clason@online.no
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     51
Leiar: Bjarne Øygard,
tlf. 950 20 982, e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Nestleiar: Frank Morten Dalmo Jørgensen,
tlf. 980 64 108, e-post: frankmorten66@hotmail.com
Kasserar: Knut Are Sundgot,
tlf. 917 72 340, e-post: knut.are.sundgot@fjord1.no
Sekretær: Merethe Gule,
tlf. 909 38 364, e-psot: merethe_gule@hotmail.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    51
Leder: Snorre Jacobsen; Bringebærvn., 7600 Levanger,
tlf. 906 43 876   e-post: sn-j@online.no
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 412 84 090
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger,
tlf. 412 35 553 e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik, tlf.482 34 506
e-post: ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      22
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: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Hopping: Birgit Syversen, tlf. 91664459  e-post: birsyve@online.no
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Rogaland Kaninalslag     31
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Renzo Fornasari. e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Bet.kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406 (kr 450 / 300 / 150)
Møter avholdes vanligvis den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus
på Forus  -  ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.

Sarpsborg Kaninavlsforening    99
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 Kristine Olsen, tlf. 976 76 013.
e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
e-post: gbertels@online.no konto-nr.: 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 Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    17
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddm-ve@online.no
Kass.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Sekr.: Ingrid Hestvik Grimelid
Hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    25
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Siw Kvam, tlf. 992 28 512, e-post: siwja@c2i.net
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad
tlf. 37 04 52 97  /  901 83 176
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    50
Leder: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu
e-post: algunnes@online.no tlf. 926 09 778 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Anne Marie Aarmo, tlf. 930 37 062
e-post: annemarie@aarmo.com 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    47
Leder/sekretær: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07
mail: fe-der-inn@hotmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Kasserer: Karin Bjørnstad, tlf: 33 33 32 84
mail: kb@technohouse.no
Hoppeleder: Aina Magnus, tlf: 45 27 50 45
mail: aina1989@hotmail.com
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. 916 27 825.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99
e-post: gbertels@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 9
Leder: Ellen B. Olsen, Holtersveg 2, 3950 Brevik,
tlf. 412 56 635. e-post: ellen@olsen.cc   
Nestleder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: skjato@online.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Kåsmoen, 2450 Rena
tlf. 962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Jonette S. Myrbostad, Bringebærvn., 7600 Levanger,
tlf. 40 60 79 88
Kontingent, medlemmer innen NKF: kr 200   kontonr: 0530 0295691
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekr. / Redaktør: Anne Bjerkeli Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 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: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Nestleder: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
Sekretær: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer:Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Heidi Huseby, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær:Tale Bakken Ulfsby, e-post: sekretar@kaninhopping.no
Kasserer: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 04 39 71,
mobil 990 44 998, e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Tore Nilsen, tlf. 478 76 432, e-post: tore-setra@tele2.no
Nestl.: Raymond Voll, tlf. 982 13 612, e-post: rayvoll@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. Berg, tlf. 481 14 973, rbkfrode_fan@yahoo.no
Kasserer: Elin Stangeland, Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes
Tlf.: 915 59 244. e-post: jennista@online.no
Kontingent kr 150  settes inn på kontonr.: 3250 26 57452

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

Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

Blad nr 5 / juni/juli, utkommer ca uke 26
-  manusfrist er 16. juni
Blad nr 6 / august, utkommer ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli
Blad nr 7 / sept., utkommer ca uke 38
-  manusfrist er 20. august

Annonsepriser:
Utgivelsesplan for TK:
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Naturens produkter . . .
For tiden er det mye godt å finne av godsaker til kaninene.
Ute i skog og mark bugner det av vekster som virkelig er godt
og sunnt trivselfôr for dyra våre. Blåbærlyng er perfekt kost for
ungdyra og er med på å holde i orden mage- og tarmsystem.
Videre anbefaler jeg løvetann, bringebærbusk og bjørnebærbusk.

foto: Bjørn Egeland
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