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Hermelin otter, en variant med flott framgang, med godt rase-
preg, kort kropp, bra pelskvalitet og god proporsjonert helhet.
Fikk 96 p på LU og nå 95,5 p i Rogaland, eier Arild Netland.
I «svevet» over hinder: Solbakkenlias Ch Liko, eier og fører er
Hedda Aurbakken. Foto: Sigbjørn T. / Hege S.
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KANINAVL
Kaldeste 17. mai i historien her vest
Værpraten er ikke til å komme utenom.
Jeg avsluttet i april-TK med å ønske dere
en fin vår. Den «globale oppvarmingen»
som det har vært så stor fokus på, merket
vi ikke noe til på nasjonaldagen her vest.
Noe så kaldt og surt vær som det var på
17. mai er det ingen vestlendinger som
har opplevd.- Vel, vel, nå har det nettopp
slått om, og på slutten av mai går det mot
rene sydentemperaturer.
Akkurat dette væromslaget gjør at det nå
vokser frodig rundt oss. Fortsatt er det
fuktig nede i jorda, og nå med sol som
gjør at det grønne trives riktig så godt.
Hver dag kan jeg nå plukke inn saftige
løvetannblokker. Kaninene koser seg og
det er en fin lyd når stilkene knaser i
tennene på dem. Trives gjør de, voksne
mødre og ungene deres. Jeg kunne tenkt
meg noe mer unger pr kull, der stemte
det ikke helt akkurat i år. Andre som
driver med småraser melder også om
trivsel i stallen, men kullene ligger som
normalt i antall unger, ca 6 unger pr kull.
En som var på telefonen meldte om et
par «unormale» kullstørrelser . . .
ei Belgiske Hare hu kom med 10 velskap-
te unger, men jeg måtte bare måpe når
jeg tok opptelling hos ei Hollender hu,
der var det 12 velskapte unger! Jeg har
ikke opplevd makan før jeg, og det er jo
ganske mange kull som er blitt født her i
årenes løp, fortalte Gullik.

Joda, det går mot en spennende juni for

noen og enhver, med mange unger som
skal vokse opp - «og mat skal dem ha»!
Kaninhopperne ser også ut for å ha travle
helger. Flere innkomne resultater, bilder
og referater fra hoppestevner tyder på at
aktiviteten er på topp for tiden.For arran-
gører som har bra vær er det jo fin-fint å
drive med kaninhoppesporten utendørs.
Må bare nok en gang minne dere hoppe-
jenter om at det skal være innbetalt med-
lemskontingent til en kaninforening for at
hopperesultatene skal være tellende. Det
er ikke medlemskontingent inn til NKHF,
men til NKF, eller det vil si til den lokale
kaninforeningen. Nå viser det seg at noen 
få har «glemt» å innbetale sin medlems-
kontingent. Derfor vil det nå jevnlig bli
utsendt til listeansvarlig en oversikt på
alle som er registrerte medlemmer i NKF.
Må derfor minne ALLE foreningskasserere
at dere straks oversender melding når
dere får innmeldt et medlem. Altså, selv
om dere sitter på «kun» én innbetaling, så
MÅ den videreformidles slik at personen
kommer inn i vårt medlemsregister!
Oppdretterannonser: Styret i NKF hadde
et håp om en bedre oppslutning her. En
annonse koster for ett år, mindre enn hva
en selger en kanin for. - Det ser ut for at
mange «selger unna» på sine kaniner på
Facebook, men håpet var at mange fler
kunne tenke seg å støtte NKF med en
oppdretterannonse her i TK.
Og til slutt,planlegg nå et kurs til høsten!

- Da ønsker jeg dere en fin juni!
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Først som Blå Wiener Kjempe
Historien til flere av våre kaninraser er
det ikke alltid enighet om. Det er gjerne
både to og tre oppdrettere og land som
sier de har fremavlet en og samme rase.

Hos Blå Wiener har det aldri vært noe tvil
om at den kommer fra Østerrike og selv-
følgelig Wien. Her startet Johann Con-
stantin Schultz det hele. Han var jernba-
nefunksjonær - og med stor interesse for
kaninavl. Schultz trengte «hjelp» til sine
kaniner og hørte om nyheter fra Belgia,
hvor de der hadde avlet frem kjempe-
kaniner (presentert i TK 5/2011).Utenom
den utrolige størrelse på 6 til 7 kg, hadde
de også fantastisk evne med god og stor
fruktbarhet og hurtig vekst. En historie
forteller at Schultz i 1890 reiste til Belgia

og kom der over noen kjemper i blågrå
farge. Det sies de kan ha vært «Feh-farbe»
(farge som Perle Ekorn).
En annen historie sier de to rasene Blaue
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Blå Wiener fra Tyskland
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von St.-Niklaas og Blaue von Beveren
var krysset inn i kjempene som Schultz

fant interessante og startet sitt avlsarbeid
med.Tilfeldige paringer førte til noen ens-
fargede blå unger allerede i første gene-
rasjon i 1890. Dermed kan en ikke vite
om det var Schultz’s dyr eller de belgiske
som hadde skjult anlegg for ensfarge.
En historie fra Sveits sier de fremavlet blå
ensfargede kaniner i 1890. De har ikke
gjort noe krav på rasen, men har nok hatt
en innvirkning på hvordan Blå Wiener
utviklet seg i størrelse og utseende.
Da Schultz i 1895 viste frem sine 14 blå
kaniner på en utstilling i Prater, så var
det under navnet: «Blaue Wiener Riesen»,
altså Blå Wiener Kjempe, med vekt rundt
6 kg. To år etter ble den tatt opp i den
østerrikske standard.
En artikkel om rasen har denne over-
skrift: - «Den lange veg for Blå Wiener-
kaninen». Det utviklet seg nemlig slik at
rasen skulle bli mindre, vekten ned mot
et ideal fra 4 til 5 kg, og den langstrakte
kjempekropp skulle «kortes inn».

HHuu  9966  pp
oogg  BBeesstt
iinn  SShhooww
LLUU--22000077

EEnn  ppeenn
uunngghhaannnn
ffrraa  22001111,,
rroolliigg  oogg  aavv--
bbaallaannsseerrtt

EEnn  bbrraa
uunngghhaannnn
ffrraa  22000077

Alle de 3 Blå Wiener på denne side er fra Kai
Tveten, som i 2007 vant LU med rasen, 287 p.
Hua øverst på 10 mnd, viste seg frem med en
rolig fantastisk presentasjon og ble BiS, be-
dømt til 96 p (38,5-9-9). Hannen over, var med
i vinnerstammen på Adventsutstillingen 2011
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Rasen ble importert til Tyskland i 1903
og kom med i tysk standard 2 år etter,
da 30 blå ble utstilt første gang i 1905 i
Hamburg. Samme året ble det startet spe-
sialklubb for rasen. Blå Wiener er i dag en
meget godt utbredt og populær rase i
Tyskland. På store tyske utstillinger er det
ikke uvanlig å finne 1000 dyr utstilt i Blå
Wiener, og ofte er de utstillingsvinnere.

«Rasenyheten» ble tatt opp i hollandsk
standard i 1907.
I 1908 blir oppdretterklubbene «rundt
om» enige om å sette strek over navnet
Wiener Kjempe, og det blir fra da av Blå
Wiener.Vekten skal være fra 4,5 til 6 kg,
men i 1936 godtas en minstevekt på 3,5
kg, men idealet skal ligge fra 4 til 4,5 kg.
Danmark sier de fikk rasen i 1910, men
ikke inn i standarden før i 1917, og i den
første tid var det under navnet: «Den Blå
Wiener-kjempe», og med langstrakt, høy-
stilt kropp og vekt fra 5 kg. Noen år etter
sprer danske avlere rasen videre til Norge
og Sverige. Norsk Kaninstandard fra 1937
sier om Blå Wiener: En regelmessig valse-
formet kropp, bredt bryst, og den høyt
stillede forkropp hviler på lange kraftige
ben. Ørene er tykke, opprettstående og
lengde i harmoni med kropp. Fargen er
ren mørk dueblå/stålblå og lysere eller
mørkere farger straffes. Idealvekt 4,5 kg.
Det gis bl.a. 10 poeng til kroppsform,
40 poeng til farge og 20 poeng til pels.
Men det var den gang, la oss se på den Blå
Wiener vi kjenner i dag.

Rasepreg  - med kraftig hode og ører
Blå Wiener er i dag en rase som tydelig
skal preges av kraft. Hodet skal være vel-
formet og harmonisk, og størrelse stå i
forhold til kroppen. Idealet er kraftig
hode med bred panne og fyldige kjever.
Hunnens hode er smalere.

«Usynlig» hals, slik at hodet sitter tett på
kroppen.
Ørene skal være kraftige, fyldige og godt
behåret.
Så var det presentasjonen, hvor vi allere-
de her har nevnt noe av det som spiller
inn. Annet som er viktig, er at kaninen
oppfører seg rolig og naturlig på bordet.
En tilfredsstillende presentasjon er at
framlabbene løfter opp framkroppen fra
underlaget, - altså at den ikke «flater ut»,
eller «trykker seg ned» på underlaget.

Kroppsformen
I løpet av rasens over 100 årige utvikling,
så er kroppsformen noe av det betydelige
som har endret denne blå kaninen totalt.
Fra en langstrakt kropp, til en nå kraftig

Kai Tveten - en av våre dyktigste oppdrettere
og en ener med Blå Wiener, der han stadig
kommer med toppdyr. 2007 ble et stort år, da
vant Kai LU og tok «alt» da det også ble BiS.
Bildet over og til høyre er fra LUU-07 i Molde,
Kai blir nr 2, 286 p (samme som vinneren) og
Kais 96 poengs hann tar nesten BiS også der
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middellang/forholdsvis kort kropp med
god bredde og parallelle sidelinjer. Jevnt
fordelt fyldige muskelpartier, uten at en
kjenner eller ser markerte punkter.
Ryggen er bred og kraftig, og med god
muskulatur. Frambenene er kraftige,bred-
stilte, og bærer kroppen opp fra under-
laget. Bakbenene og lårene er kraftige
med meget god muskulatur.
Helhetsinntrykket skal være en kort, kraf-
tig og kompakt kanin.

«Wiener-pels»
Siden vår nugjeldende Standard ble utgitt
i 1999, har selvsagt enkelte punkter og
beskrivelser gitt grunnlag for diskusjoner
i et så langt tidsrom,og under her har alle
Wiener-rasene/varianter inngått, kanskje
særlig angående pels. Det var «feil», eller
kanskje for «enkelt», å henvise til almin-
nelige bestemmelser av normalhårspels,
når det gjaldt Blå Wieners pels.
En presisering av pelslengde ble gjort,
da en «wiener-pels» er forholdsvis lang,
med lengde på 3,5-4 cm. Pelsen skal alt-
så kjennes fyldig og god å ta i, som vil si

en pels med tett underull og forholdsvis
lange gode og noe grove dekkhår.
Fortsatt må pelsen være glansfull, og med
en god elastisitet.

Farge
Om fargen har det vært skrevet så mangt
angående hva en skal sammenligne, eller
sette opp mot denne mørke blå farge.Vi
har hørt om; stålblå,dueblå, skiferblå, ren
«dunkelblå», kraftig middelblå, osv.
I Standarden beskrives fargen slik:
Mørke blå farge som ikke får være så
mørk at den virker blåsvart. Dekkfargen
er over hele kaninen ensfarget og glans-
full. Bukfargen er noe mattere. Idealet er
at den mørke blå dekkfarge går langt ned
mot hårbunnen, men helt nederst i bunn
blir den noe lysere enn dekkfargen.
Øyenfarge er gråblå og klofarge mørk grå.
Øyenfargen til tider vært diskutert. Det er
for at noen har en bruntone, men det er
noe som aksepteres.

Ørelengde, som er nevnt under rasepreg,
og om lengden kan det fortelles at danske
dommere i 1993 foretok øremåling under
utstillinger på de fleste utstilte raser. Hos
Blå Wiener ble de lengste ører målt til
14 cm og de minste ble målt til 11,5 cm.
Ved et antall på 50 Blå Wiener ga dette et
gjennomsnitt på 12,5 cm. Selv om øre-
lengde har vært grunnlag for diskusjon,
oppgis ikke noe mål, men andre standar-
der sier ideallengde er fra 11 til 13 cm.

Så skal vi se litt mer på vekten, der Blå
Wiener hos oss skal ha minimumsvekt på
4,6 kg, og oppover er det fri vekt.
Ungdyr på 4 mnd, oppgis vekt til 3,3 kg.
I Europa-standardens poengskala er det
10 poeng på vekt, og med vekt fra 4,25
til 5,25 kg gis det 10 poeng.

Neste TK: Beveren

PPåå  BBiiSS--bboorrddeett  ppåå
LLUUUU--0077  hhaaddddee  KKaaii
mmeedd  22  ssttkk  9966--ddyyrr;;
BBllåå  WWiieenneerr  oogg  eenn
LLiitteenn  bbllåå  --  sstteerrkktt!!



Folk bør bruke mer kaninkjøtt, sier en
svensk forskning. Kaniner lever et bedre
liv og fôres på sunnere mat enn kylling,
så kan ikke forstå at det ikke brukes mer
kaninkjøtt i Norge, sa en norsk forsker.
Kjøttet er bra og kan brukes til så mangt,
som f.eks. nå når grillsesongen starter,
men kjøttet trenger mer arbeid i forberdel-
sen, enn de tradisjonelle pølsene og ko-
telettene som vanligvis legges på grillen.
Kaninkjøtt er tørt og magert, og en må
lage til en god smakfull marinade som
kjøttet skal ligge å godgjør seg i, ca 2 til 4
dager før det skal på grillen. Har en ikke

tid til marineringen, så kan en koke kjøttet
ca 1 time (tilsett vannet buljong + annet).
Under selve grillingen må det vises stor
forsiktighet, med hensyn til å passe på at
en snur ofte på kjøttet for at det ikke skal
bli brent - og - en smøre på med grillsaus
slik at ikke kjøttet blir tørt. Som jeg nevnte
her for et år siden: Anbefaler jeg en pas-
se stor grill, slik at en kan grille indirekte.
Det vil si at en har grillkullene i den ene
siden og har kjøttet liggende på ristens
andre side. - De fleste mislykkede grill-
seanser skyldes for sterk varme under
kjøttet, og at det dermed blir brent.

SOMMER!
- det er tid
for grilling

««LLiitttt  mmaattpprraatt»»
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Arvelighet og sportsavl
denne artikkelserien av F. Wanning er det nok noen som kjenner
igjen, men vi har medlemmer som ikke var født sist den sto i TK

● Sportsavl = Utstilling
For oss som er sportsavlere, så er det
kaninens utseende og eksteriørkvalitet
som er den dominerende rolle. Ja, som
oftest er nok dette helt avgjørende.
Vi vil jo stille ut våre kaniner for bedøm-
melse og dermed konkurrere mot, eller
sammen med andre oppdrettere. At vi i
tillegg også kan ta med oss hjem en
premie, som et bevis for nedlagt avls-
arbeid, har vel ingen noe i mot.
Det er dette som er selve sporten, og det
er dette som gir oss en pekepinn hvor
vi er i avlsarbeidet med den rase eller
den stamme vi arbeider med.
De aller fleste oppdrettere ønsker hele
tiden å forbedre sitt avlsmateriell.Selv om
en oppnår å få avlet fram de beste dyr på
en utstilling, må en alltid være på offen-
siven for fortsatt å være sikker på å be-
holde den kvalitet en har i en rase eller
stamme. Dessuten er det nok alltid noe
en vil forbedre uansett.
Den vanligste form for avlsarbeid, er ut-
valgsmetoden. Det vil si at vi til stadighet
tar ut de kaniner til avl, som er kommet
nærmest idealet. Dersom dyremateriellet
er tilstrekkelig stort, skal det vise fram-
gang gjennom generasjonene.
Vi må regne med tilbakefall av og til,
men tar vi tiden til hjelp, vil nok noen
av målene vi har satt oss, oppnås etter
hvert som nye dyr avles fram.

● Arvelighet og gener
Har en kjennskap til arvelighetslovene,
kan en ofte gå en genvei.

- Og hvorfor ikke gjøre det?
De sjeldne sportsraser, eller raser med
liten  utbredelse - «kjører seg av og til
fast» -  gjennom for mye bruk av innavl.
En løsning kan være å få kjøpt nytt avls-
materiell fra utlandet. Dette kan til dels
falle seg kostbart for noen, ikke minst av
hensyn til hvordan kaninen skal fraktes
hjem. Dessuten er det jo også som kjent
et «problem» når vi skal følge lover og
regler for våre veterinære bestemmelser.
Men uansett, en del planlegging, dataar-
beid og telefoner vil gå med.

● Bøker om arvelighetslære
Ofte kan vi oppnå det «samme resultat»
ved å benytte eller krysse inn med en
annen rase eller variant. Men også her
er arvelighetslovene en nødvendighet.
De aller fleste bøker om kaniner og avl,
har avsnitt om arvelighet, egenskaper,
osv., osv. Dessuten finner vi også diverse
skjemaer og oversikter som viser arvean-
leggene for de mange fargevarianter.
Hovedsakelig er det sportsavlere som har
interesse for disse skjema og kodeoppsett
av rasenes fargeanlegg og genetiske sym-
boler (disse finnes i Kaninstandarden).
Men vi må først i alminnelighet kjenne en
del til arvelighet, før det kan dras nytte av
disse. Det finnes spesialbøker om arvelig-
het som kan kjøpes i bokhandelen (eller
lånes på biblioteket).Men i dag kan jo det
meste letes/søkes opp på «nettet». Men
for å vite at du får det rette,er nok en god
bok om arvelighetslære å anbefale.
I TKs presentasjonsserie om kaninraser,
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som gikk her på 90-tallet, og som nå er
tatt opp igjen,kan vi lese om flere «forun-
derlige» måter en rase eller variant kom
fram på. Det var ivrige sportsavlere som
var ute etter noe nytt. Men ofte kom de
fram til et helt annet produkt enn hva de
på forhånd hadde tenkt seg.
Fortsatt har vi sportsavlere som søker
etter å skape helt nye varianter. Dette er
et spennende arbeid, men igjen må disse
sette seg godt inn i arvelighetsreglene.
Ja - i dette tilfellet er det høyst nødvendig
om en skal kunne oppnå resultater.

● Eksempler
I denne artikkelserie håper vi å kunne å
kunne presentere, eller fange litt interes-
se for noen og enhver, enten du er nybe-
gynner, eller litt mer erfaren. Tidsskriftet
er også åpen for innspill vedrørende den-
ne serie, enten det nå er spørsmål, eller
det er noen som vil komme med opplys-
ninger eller erfaringer fra det praktiske
avlsarbeid. Som nevnt er serien bygget på
tidligere artikler, og her kommer en sta-
dig inn på hvordan man i praksis kan dra
nytte av den oppnådde viten (dette skjer
ofte gjennom eksempler).
Men lær nå noe om arvelighet i sin al-
minnelighet, f.eks. fra bøker om kaniner
og arvelighet, fra disse artikler og eksem-
pler framover, eller du har kanskje lær-
dom fra det praktiske . . .
En bør være klar over at en ikke kan lese
om arvelighet, som en leser en roman. En
må selv gå inn i et stykke, gjerne lese det
omigjen, slik at innholdet sitter fast. Med
andre ord - slik som på skolebenken.

● «Kokebokoppskrift»
Om fargen til Blå Wiener, så forteller vår
Kaninstandard at fargen skal være mørk
blå, men ikke så mørk blå at den virker
blåsvart. - «Dersom blåfargen blir for

mørk, er det vel mulig å gjøre fargen
lysere, med å pare med Hvit Land» . . .
Et tenkt eksempel:
Vi har altså et malingspann med mørk blå
farge oppi, så tilsetter vi hvitt, og dermed
så vil blåfargen bli lysere . . .
Dette høres jo greit ut - men så enkelt
er det ikke. Når det gjelder fargeavl med
kaniner, kan vi ikke gå ut fra en vanlig
«kokebokoppskrift».
Eksempel:
Vi har en Hvit Land, som vi parer med en
Thyringer, som jo er gulbrun med blå-
svart slør (eller det som vi også kaller for
madagaskarfarget).

Resultat: Alle avkommene blir svarte!

Men i mange tilfeller kan vi oppnå resul-
tater etter «kokebokoppskriften». Vi tar
to ytterkanter - og får en mellomting.
Parer vi således en liten kanin med en
stor kanin, vil vi få mellomstore kaniner
som resultat.
Parer vi sammen to kaniner som begge
har normal pels, men den ene har lang
pels (ikke Angora) og den andre har kort
pels (ikke Rex), kan vi forvente å få av-
kom med en pelslengde et sted mellom
de to pelstyper (lengder).
Parer vi kaniner med lange ører, med en
kanin i samme størrelse som har korte
ører, vil de fleste avkom få ørelengder
som ligger et sted mellom de to til for-
eldrene.
Dette skyldes at de nevnte egenskaper
er avhengig av en rekke arveanlegg. Vi
snakker om ensvirkende anlegg, og det
gjelder foruten de nevnte, en lang rekke
andre egenskaper, deriblant de som be-
nevnes: «De indre egenskaper» . . .
som f.eks. veksthastighet, fruktbarhet og
melkeevne.

Vi må også ta hensyn til selve miljøet
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kaninene lever under. Det nytter ikke å
kjøpe inn topp dyr med godt eksteriør
og gode arveanlegg, hvis miljø, omgivel-
ser og stellet ikke er godt nok.
Hvis dyr med gode arveanlegg settes inn
i din besetning, og avkommene mangler
disse gode egenskapene, kan det være
store muligheter for at miljøet ikke er
tilfredsstillende.

● Vi forandrer på størrelsen
Parer vi en kanin på 3 kg med en kanin
på 5 kg, vil en rekke anlegg fra det ene
dyr arbeide mot en størrelse på 3 kg, og
en rekke anlegg fra det andre dyr mot

en størrelse på 5 kg. Resultatet blir at vi
får de fleste avkom med sluttvekt på 4 kg.
Denne enkle oppskrift kan vi benytte i
mange tilfeller. Har vi dyr som begynner
å bli for store (etter Kaninstandardens
krav), kan vi forsøke å pare inn mindre
dyr. Har en dyr som er for små, må vi
prøve å få paret inn større kaniner av den
rasen.

Etter samme fremgangsmåte, kan vi gå
for å prøve å tilfredsstille ørelengde, pels-
lengde eller en av de andre egenskaper,
som skyldes en rekke ensvirkende an-
legg.

XX
Vi har en Hvit Land (en hvit kanin
med røde øyne) som vi parer
med en Thyringer (en kanin som
er gulbrun med blå-svart slør, så-
kalt madagaskarfarget)

==Hva får vi?
- Jo, ALLE
avkommene
blir svarte!



12 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2012

Nå er det ikke alltid vi kan gå ut fra at
oppskriften på å pare sammen kaniner
av forskjellig størrelse holder mål. Med
andre ord så kan vi ikke legge sammen
foreldrenes vekt, og så dele på 2, og så
tror vi at dette blir avkommenes vekt.

● Arveegenskaper
Andre arvelige egenskaper skyldes kun
ett arvelig anlegg, og det gjelder i stor
grad mange av de anlegg, som er av
stor interesse for en sportsavler. Dette
gjelder særlig det som angår farger.
Kun ett anlegg er avgjørende for om et
dyr skal ha viltfaktoren eller det skal ha
ensfargefaktoren.
Kun ett anlegg skiller en albino fra en
farget. Kun ett anlegg skiller en Rex fra
en kanin med normal pels.
Når vi sier: «Kun ett anlegg» - er det ikke
helt riktig. Arveanleggene, eller genene,
ligger sammen to og to, og danner et an-
leggspar, hvorav det ene anlegg kommer
fra hannen og det andre fra hunnen.
Vi vet også at det ene anlegget under-
trykker det andre i sin virkning.
Altså, vi har ett anlegg som dominerer og
ett anlegg som er vikende.
Som nevnt er det kun ett anlegg som
skiller en korthårspels Rex, fra en normal-

hårspels. Dette anlegget kaller vi r. Det
tilsvarende anlegg for normalhårspels,
kaller vi R. Det er alminnelig å betegne
pelsstrukturanlegg og fargeanlegg med
bokstaver. Samtidig kan vi ved hjelp av
disse tegn vise om et anlegg er domine-
rende eller vikende.
Nemlig er det ofte slik, og hovedsakelig
innenfor de anlegg som sportsavleren
er særlig interessert i, at et anlegg domi-
nerer over et annet, som til gjengjeld
er vikende overfor det dominerende.
Eksempel:
Vi har en Hvit Land, som har normalhårs-
pels, altså anlegget R. Dette dominerer
over Rex-anlegget r, som er vikende over-
for anlegget for normalhårspels.Dette ses
av bokstavbetegnelsen, i det vi bruker
store bokstaver på dominerende anlegg
og små bokstaver på vikende anlegg.
Som nevnt sitter arveanleggene parvis,
og kun det ene anlegg av dette par går
videre til avkommet.
Rex har to Rex-anlegg, altså rr og Hvit
Land har to normalpelsanlegg RR. Fra
Rex kan avkommet kun motta r, og fra
Hvit Land kun R. Det er således gitt, at
avkommet vil få anleggene Rr for pels-
struktur. Vi har nå fått avkom - og som
ALLE har normal pels. Fortsetter i neste TK

XX
Vi parer en Hvit Land med en Angora = ALLE avkom får normal pels
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Nordisk Kaninstandard
kr 375 + ev. frakt-tillegg

350 sider med beskrivelse og farge-
bilder av alle de godkjente kaninraser.
Alle utstillere og rasekaninavlere bør
ha denne bok, et uunnværlig verktøy i
ditt kaninoppdrett.

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

SKJERPEDE REGLER for IMPORTERTE KANINER
Fra og med 1. juni må alle kaniner som er blitt importert fra ut-
landet eller har vært parret i utlandet, sende inn importpapir-
ene til styret i NKHF for godkjennelse for å starte på hoppe-
konkurranser. Dette er for å bedre kontrollere at alle importe-
rer lovlig og dermed hindre farlig smitte inn til landet. Innen 1.

juli må også ALLE KANINEIERE sende inn oversikt over HVILKE UTENLANDSKE
KANINER de har fra før slik at de også kommer inn i importregisteret (vi trenger ikke
importpapirer på disse). Send info på mail: importansvarlig@kaninhopping.no 
ev. pr post til Heidi Huseby, Scheitlies gate 7, 3045 Drammen. For mer utfyllende info
og oversikt over hva som skal sendes inn, ta kontakt med undertegnede eller les på
vår hjemmeside: www.kaninhopping.no Heidi Huseby, leder i NKHF

Norskoppdrettet kanin best i Finland
Lørdag 19. mai var undertegnede og Tor
Gillerholtmoen på dommeroppdrag i
Kotka i Finland. På utstillingen deltok
207 kaniner. Dommerne bedømte denne
gangen hver sine raser. Ett dyr oppnådde
95,5 p og 8 dyr oppnådde 95 p.
Vinneren av utstillingen og Best in Show
ble Anne Lahdesmaki med en Perle Ekorn
hann i 95,5 p.
Nå viste det seg at det ble egentlig en
«norsk vinner» på denne finske utstilling,
da denne Perle Ekorn er oppdrettet av
vår redaktør og årets LU-vinner i Trond-

heim, Bjørn Egeland. Kaninen ble solgt til
Finland i november 2011, da den var 17
måneder gammel. -  De 5 beste i kl A ble:

1. Anne Lahdesmaki, Perle Ekorn 1,0 95,5 p.
2. Outi Virtanen, Tan svart 3,0 284 p.
3. Marjut Nokelainen, Dvergvedder 3,0 283,5 p.
4.Outi Virtainen, Dvergvedder 1,0 95 p.
5. Susanna Tuominen, Hermelin otter 1,0 95 p.

Jeg vil takke det Finske forbundet for at
vi nok en gang ble benyttet som dom-
mere hos dere - og den fantastiske gjest-
frihet som ble vist oss.

Mvh Johnny Lyshaug
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Vi fortsetter med «opplæring i utstilling».
I forrige TK sto det litt om planleggings-
fasen, og fortsetter med noe mer om den,
samt litt om selve utstillingen.
Dette blir ingen fullstendig oversikt, men
noen nyttige poenger, som forhåpentlig-
vis kan være til nytte for nye arrangører.
Annonsering er også en viktig del i plan-
leggingen, og det er en fordel å være tid-
lig ute også der. De aller fleste utstillinger
blir annonsert i TK, og noen MÅ annon-
seres - LU/LUU. Dersom en utstilling skal
telle med i «Årets utstiller» - MÅ den an-
nonseres i TK. Dette må dere tenke på
nokså tidlig (det er deadline for TK) og
det er bedre å være for tidlig ute, enn å
komme to dager for sent. I annonsen må
det stå tid og sted for utstillingen, hvilke
klasser utstillingen er åpen i, hvem som
skal motta innmeldingene (inkl. både
post-adresse, e-post og helst tlf.nr), inn-
meldingsfrist, innmeldingsavgifter/konto-
nummer, kontaktpersoner og evt. annet
som overnattingsmuligheter osv.
Nesten alle utstillinger i Norge kjøres nå
på data. Den som skal ta imot innmel-
dingene må ta kontakt med datautvalget
(ved Geir Nordvik) for å få tilsendt siste
versjon av databasen. En må ikke bruke
en tidligere versjon som en har liggende
på PC’en! Dataprogrammet sendes ut så
nært opptil utstillingen som mulig – to
uker før er passe tid. Dersom man får til-
sendt databasen for tidlig vil det kunne
være flere utstillinger i mellomtiden som
man ikke får med seg i utsendelsen. Etter
at utstillingen er ferdig, skal programmet
omgående sendes i retur. Den tilbake-
sendte databasen skal nemlig «flettes inn»
i en ny base. Den danner også grunnlag
for fakturering til arrangøren, som for ti-

den er 5 kroner pr. katalognummer i leie
av dataprogram og 5 kroner pr katalog-
nummer i avgift til dommergruppen.

Selve utstillingen:
Burene er en viktig del av utstillingen.
Kravene til bur er at disse skal være store
nok for kaninene, og være sikret, slik at
ikke kaninene kommer seg ut (ved f.eks.
å løfte på løse tak). Det skal være tette
skillevegger mellom de enkelte burrom,
og dersom to burrader skal stå rygg-mot-
rygg, skal det også være plastduk eller
annet mellom burrekka. Dersom det ikke
er tett i mellom burene vil hann-kaninene
«skvette» urin rundt seg - det er ikke kjekt
med kaniner som er blitt tilgriset.
Det skal være rikelig med strø i hvert bur
– husk ekstra mye strø på LU, for da står
kaninene helt fra torsdag til søndag. Alle
dyrene skal ha tilgang til vann hele tiden.
Kaninene skal fôres med høy og for de
største rasene må det fôres hver dag.
Utstillerne holder selv vannskåler og som
skal festes på en sidevegg (altså ikke på
døra). Vannskålene skal festes så tett ut
mot fronten som mulig, for at det skal
være enkelt for arrangøren å gi dyrene
vann uten å søle. Noen utstillere kommer
med vannflasker - «det blir feil» - for arran-
gørene har ikke mulighet til å etterfylle
flasker (det vil ta for mye tid) og en må i
så tilfelle gjøre det selv. Vi ser derfor ar-
rangøren opplyser utstillerne i utstillings-
annonsen at det er skåler de skal bruke.
Lys er viktig på utstillinger. For at bedøm-
melsen skal bli så god som mulig må det
være godt med lys der hvor bedømmel-
sen foregår. Det bør ikke være gult eller
rødlig lys – lyset bør være hvitt. Det skal
også ellers være et greit miljø der dom-

Geir Nordvik: Utstilling - planlegging og gjøremål
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merne dømmer (bra temperatur, ikke
støy, tørt og godt underlag osv.) Et vanlig
bord er for lavt å dømme ved. Arrangør
må ha en stødig og god såkalt dommer-
kasse, med f.eks. filtbelegg, slik at også
kaninene kan stå godt, og at en dermed
også får bygd opp bordet til en passelig
arbeidshøyde. Gode bærekasser er viktig.
Etter endt bedømmelse vil dommerne
skrive en dommerregning og utstilling-
ens kasserer må huske på å ha kontanter
klar for dette. Dommergruppen har fast-
satt et honorar som for tiden er 500 kro-
ner for en bedømmelse.Andre tillegg kan
være reiseutgifter, kjøring, osv., eller 400
kroner for diett i forbindelse med lang
reise. Dersom en dommer må dømme
mer enn 70 katalognummer skal det be-
tales 5 kroner ekstra pr «overdyr». Dette
gjelder pr katalognummer som tildeles.
Dersom en kanin ikke møter - «utgår» - så
skal kaninen fremdeles telle med som et
katalognummer! En utstiller som melder
på kaniner til utstilling, forplikter seg å
betale utstillingsavgiften på ALLE sine
påmeldte kaniner, selv også de som ikke
møter opp til bedømmelsen!

Bespisning: Dommerne (og ev. dommer-
elever) skal ha matservering under be-
dømmelsen. Dette skal helst være varm
mat. Det er fint om slike detaljer omkring
pauser og mat, avklares med dommerne
før bedømmelsen starter.

NKF har forøvrig en fin huskeliste med
«ting som må gjøres» som man enkelt kan
få tilsendt pr e-post. -  Ta da kontakt med:
sekreter@kanin-nkf.net

– en slik liste med
faste gjøremål er
fin å ha uansett stør-

relse på utstillingen, men spesielt viktig
under de store utstillinger, f.eks. LU/LUU.
Husk! - som nevnt - å returnere datapro-
grammet så raskt som mulig slik at vi har
en oppdatert Stambok og utstillingsdata-
base til enhver tid!
Alle Landsutstillinger er det NKFs Ting
eller NKFs styre som avgjør hvem som
skal være arrangør. Det vil si: Har en øn-
ske om å stå som arrangør av en LU/LUU
må en sende inn søknad til NKFs styre.
«Spesialutstillinger»: Dere har sikkert sett
at det av og til er blitt avholdt bedømmel-
ser med «ikke-nordiske-dommere», f.eks.
med hollandsk eller britisk dommer. Har
en tanker om å legge inn en slik bedøm-
melse på et arrangement, så må dette av-
klares på forhånd med NKFs styre.

Lykke til alle, med alle utstillinger!

- for noen er premie-
bordet veldig viktig
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Foto: Sigbjørn T.
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Elitekaniner i Østfold
Østfold Avlslag for Kaniner arrangerte
Elitekonkurranse i Spydeberg, lørdag 14.
april. 27 utstillere stilte 114 Elitehanner
i 20 raser. 14 hadde meldt inn dyr i
klasse G. 3 foreninger var med i lagkon-
kurransen.Thormod Saue og Svein Lund-
gren var dommere. De dømte 6 dyr i 95,5
poeng: 1 Alaska, 1 Perle Ekorn, 1 Tan, 2
Zobel og 1 Dvergvedder. Perle Ekorn til
Harry W. Nielsen ble Best in Show.
Gillerholtmoen/Jokinen vant elitegruppa
med 381 poeng. Askim og Omegn KAF
vant lagkonkurransen med 949,5 poeng,
ett poeng foran Sarpsborg. Bedømmelsen
var tidlig ferdig, og etter premieutdeling-
en og dyra var plassert i bilene, ble alle
servert pizza og brus.

Klasse H - Enkeltdyr rasevis:
Fransk Vedder: Thore H. L. Nilsen, Oslo og Aker. 94,5
Blå Wiener: Kai Tveten,   Askim 95
Wiener: Leif Laache, Oslo og Akershus 95
Rex: Kari Jørgenrud,  Askim 95
Hvit Land: Johnny Lyshaug,  Askim 95
Rhinsk Schecke: Jan Holm,  Askim 94,5
Alaska: Johnny Lyshaug,  Askim 95,5
Liten Tysk Schecke: Marit Jørgenrud, Askim 94,5
Liten Tysk Vedder: Thore H. L. Nilsen, Oslo og A. 94,5
Perle Ekorn: Harry W. Nielsen, Askim 95,5
Liten Havana: Anne Charlotte Fremmegård, Askim 95
Hollender: Jan Holm,  Askim 94
Liten Sølv: Tom Richardt Johansen, Askim 94,5
Tan: Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg 95,5

Anne Charlotte Fremmegård, Askim 95
Liten Wiener: Anne Lise Tveten, Askim 95
Zobel: ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, IndreØstland 95,5
Dvergvedder: Kari Jørgenrud, Askim 95,5

Harry W. Nielsen, Askim 95
Hermelin: Annette Bråthen, Sarpsborg 95

Stine Johansen, Askim 95
Annette Bråthen, Sarpsborg 94,5

Dverghare: Oddvar Antonsen,  Sarpsborg 95
Oddvar Antonsen, Sarpsborg 95
Tom Richardt Johansen 95

Resultatliste Klasse G Elitegrupper:
1 Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen, Indre Østland       381
2 Anne Charlotte Fremmegård,  Askim 379,5
3 Oddvar Antonsen,  Sarpsborg 379,5
4 Anne Lise Tveten,  Askim 379,5
5 Annette Bråthen,  Sarpsborg 379
6 Harry W. Nielsen,  Askim 379
7 Kari Jørgenrud,  Askim 379
8 Kai Tveten,   Askim 378,5
9 Johnny Lyshaug,   Askim 378,5
10 Kari Jørgenrud,   Askim 378
11 Stine Johansen,   Askim 377
11 Anne Bjerkeli Nguyen,   Askim 377
13 Leif Laache,   Oslo og Akershus 376,5
14 Tom Richardt Johansen, Askim 375

Muligens det her diskuteres kaniner . . .
fra venstre Thormod Saue, Harry W. Nielsen,
Øyvind Andreassen og Bjørn Petter Åsheim

Da har Svein Lundgren og Thormod Saue
kommet fram til at Harry W. Nielsens Perle
Ekorn ble BiS (oppdretter Bjørn Egeland)

Gå i gang med kurs!
- se: www.naturogmiljo.no
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Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

Kjemperaser: kr 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.

Hedersbevisninger
utdelt i Sarpsborg KAF
NKFs største forening, Sarpsborg KAF, har foretatt utde-
ling av foreningens egne hedersbevisninger, gullnål og
sølvnål. På bildet til høyre, Irene Nilsen, som ble tildelt
gullnål. Under har vi dem som fikk sølvnål, fra venstre:
Bjørn Petter Åsheim, Kent Rune Eriksen, Rolf Olsen,
Gunner Bertelsen, Oddvar Antonsen og Tove Olsen.
Vi gratulerer alle!  -  og ønsker lykke til med LUU/NM

Premiering for verving av nye medlemmer
De som gjennom 2012 verver flest nye medlemmer vil bli premiert av NKF
(dette vil skje i forb. med LU-2013). Kasserer i hver forening lager en egen
liste hvor det noteres ned «hvem som verver hvem» og når 2012 er omme,
må listen leveres eller sendes på mail til: leder@kanin-nkf.net
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Helga 12. og 13. mai arrangerte Rogaland
Hoppegruppe «Grunnlovssprett», som i
siste time ble flytta Frøystad Gårds ride-
hall, Randaberg. Ute var det sol med liten
storm og søndag kom i tillegg regnet, så
vi var kjempeglade for å være innendørs.
315 startende begge dagene! Vi samkjørte
to baneklasser for å spare tid da vi var så
mange. Madelen og Tonje tok turen helt
fra Toten og hadde 17 kaniner med seg på
toget. De øvrige var fra de 3 klubbene i
distriktet. Cert i høyde ble tildelt Tonje
Søfteland/Lineas Under Isen med 70 cm.
Cert i lengde til Tonje Engen/Økdalens
Bazinga 2,20 m. I lengde ikke elite ble det
2 m for Amalie og hennes Yoshiko.Totalt
hadde vi 17 klasser - og vinnerne ble:
Kroket Lett 1: 22 startere, 5 pinner
1.Tonje Engen, Bompebakken Jeréz de la Frontera - 0+0 
2. Madelen Bjerkeengen - Solliens Heaven Nor Hell - 0+0 
Kroket Middels 1, 23 startere, 5 pinner
1. Tonje Engen Min - Lille Såpeboble 0+1 - pinne
2. Tonje Engen - Petkelkannan Eemeli - 1+0 - pinne
3. Madelen Bjerkeengen, Aasbergs Superm Black Hole
Kroket Vanskelig 1, 15 starere: 2 pinner
1. Madelen Bjerkeengen, Halvbakken Ununhexium - 1+0
2. Madelen Bjerkeengen - Solliens Berry Blue Of Sweety 

Høyde Elite: 10 startere, 1 sert
1. Tonje Søfteland - Lineas Under Isen - 70 cm - sert 
Høyde Ikke Elite: 18 startere, 4 pinner
1. Tonje Engen, Hompetitten Moves Like Jagger - 65 cm  
2. Helene L. Bårdsen - Olav Rex - 65 cm - pinne
Rett Lett 1: 26 startere, 7 pinner
1. Madelen Bjerkeengen - Solliens Heaven Nor Hell - 0+0 
2. Tonje Engen, Tellefsgaard's MonsterKanin - 0+0  pinne
3. Hilde Kåstad - Steingardens Only One Chance - 0+0 
4. Tonje Engen - Sollien's Actros - 0+0 - pinne 
Rett Middels 1: 13 startere, 3 pinner
1. Birgitte Lie, Asbergs Undisclosed Desires - 0+1 - pinne
2. Tonje Søfteland - Eikhaugens Fade Away - 1+0 - pinne
3. Alva G. Mageland - Ixi Baby XI - 0+1 - pinne 
Rett Vanskelig 1: 18 startere, 2 pinner
1. Madelen Bjerkeengen, Aasbergs Superm. Black Hole
2. Hanne Kjærland - Hompetittens Word Of A Little Boy
Poenghopping Middels Åpen:
1. Tonje Engen - Hompetittens Moves Like Jagger - elite
2. Hilde Kåstad - Covalinos Charming Boy - elite 
Kroket Lett 2: 22 startere, 5 pinner
1. Tonje Engen - Bompebakkens Jeréz de la Frontera 
2. Ingrid Solheim - Lazer Collection fra Øksnevarden - 
3. Ingrid Solheim - Cody - 0+0 - pinne 
4. Linn Elise Lende - Longcat fra Øksnevarden - 0+0
Kroket Middels 2: 23 startere, 5 pinner
1. Ingrid Solheim - Mirakel - 0+0 - pinne
2. Birgitte Lie - Eikhaugens Promise Me - 0+0 - pinne
3. Hilde Kåstad - Covalinos Charming Boy - 0+1 - pinne
4. Alva G. Mageland - Ixi Baby XI - 0+1 - pinne 
5. Tonje Søfteland - Eikhaugens Peanøtt - 0+1 - pinne 
Kroket Vanskelig 2: 20 startere, 4 pinner
1. Madelen Bjerkeengen, SollienBerryBlueofSweety  0+0
2. Madelen Bjerkeengen, Halvbakken's Ununhexium 1+0

«Grunnlovssprett» på Randaberg, Rogaland HG

Bak f.v.: Birgitte, Hanne, Tonje S, Ingrid, Amalie, Hilde, Linn Elise,Trine og Tonje E.,
foran f.v.: Madelen, Alva, Edel, Helene og  Marie
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Rett Lett 2: 26 startere, 7 pinner
1. Madelen Bjerkeengen - Solliens Heaven Nor Hell - 0+0 
2. Tonje Engen - Bompebakken's Jerèz De La Frontera - 
3. Madelen Bjerkeengen - Halvbakkens Beautiful Soul -  
4. Hilde Kåstad - Covalinos Walking On Fire - 0+0 - pinne 
5. Ingrid Solheim - Lazer Collection fra Øksnevarden -  
6. Hanne Kjærland - Volantos Sounds Of Silence - 0+0
Rett Middels 2: 13 startere, 3 pinner
1. Birgitte Lie - Minnie - 0+0 - pinne
2. Marie Stokka - Kaizer Diego - 1+0 - pinne
3. Tonje Søfteland - Eikhaugens Peanøtt - 1+0 - pinne 
Rett Vanskelig 2: 24 startere, 5 pinner
1. Tonje Engen - Økdalen's Bazinga - 0+0 - pinne 

2.Tonje Engen, HompetittenWords Of a Dreamless Night 
3. Hanne Kjærland - Eikhaugens Nikon - 2+0 - pinne
4. Birgitte Lie - Aasbergs Undisclosed Desires - 2+0
5. Hanne Kjærland - Hompetittens Words Of A Little Boy
Lengde Elite: 10 startere, 1 sert
1. Tonje Engen - Økdalen's Bazinga - 220 cm - sert! 
2. Trine Lofthus - Zac - 190 cm
3. Hanne Martinsen - Vardhaugens C'est la Vie - 190 cm
Lengde ikke elite 21 startere
1. Amalie Skjæveland, Volantos Yoshiko Takeshi 200 cm 
2. Madelen Bjerkeengen, HalvbakkenUnunhexium  190 
3. Tonje Engen, Hompetitten's W Of a Dreamless Night - 
4. Tonje Engen - Hompetitten's Moves Like Jagger - 180

Maikonken til Aurskog-Hølands hoppegruppe 5.-6. mai 
Gratulerer til Madelen
Bjerkeengen med
Halvbakkens Unun-
hexium "Lix" (til høyre)
som tok sert på sin før-
ste RE start med 1+1,
på Maikonken som
Aurskog-Høland HG
avholdt i Sørum!"
(1. plass, 11 startende).

Under: Monica Rogne
og Solbakkenlias
Jappo Harepus

Økdalens Aldri Nok og Monica Rogne

Konkurransebøker: NKHF gjør oppmerksom på ny pris
på konkurransebøkene - som nå koster 30 kroner pr stk

(klubbene kjøper fortsatt inn bøkene til samme pris fra NKH).
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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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01. Bjørn Egeland 113 P.

02. Bjarne Øygard 72 P.

03. Magnor Ølberg 66 P.

04. Terje Engh 59 P.

05. Jokinen/Gillerholtmoen 55 P.

06. Renzo Fornasari 50 P.

07. Sturle Skeidsvoll 50 P.

08. Oddmund Veka 48 P.

09. Kai Tveten 41 P.

10. Alf Gunnes 41 P.

11. Anne Mette Klepaker 27 P.

12. Bjarte Halsne 25 P.

13. Johnny Lyshaug 24 P.

14. Knut Are Sundgot 23 P.

15. Arild Nettland 21 P.

16. Geir Hamre 21 P.

17. Espen Klepaker 21 P.

18. Jarluf Lomeland 20 P.

19. Anne Lise Tveten 18 P.

20. Anne Lise Tvedt 18 P.

21. Kristin Hovde 18 P.

22. Mathias Gaaserud 18 P.

23. Oddvar Antonsen 17 P.

24. Mariann Martens 12 P.

25. Sverre Grandetrø 12 P.

26. Trond Steinstø 12 P.

27. Arild Gundersen 08 P.

28.Hanna/Nora Baller 06 P.

ÅRETS UTSTILLER 2012
Nå legger vi til ytterligere 2 utstillinger i kon-
kurransen da vi har fått resultatene fra utstil-
lingene i Rogaland og Trøndelag. I Rogaland
gjorde konkurransens leder Bjørn Egeland
det meget bra, han vant utstillingen og fikk i
tillegg BIS og BIM, det resulterte i hele 32 p.
Bjørn økte dermed sin ledelse i konkurran-
sen. Andre som har klatret oppover er Alf
Gunnes, Magnor Ølberg, Renzo Fornasari,

Anne Lise Tvedt og Knut Are Sundgot. Nr 2
på listen, «silverkongen» Bjarne Øygard fikk
bare 2 p ved siste utstilling, men beholder
fortsatt en klar 2.-plass. Må beundre konkur-
ransens leder Bjørn Egeland, med kun en
rase går han fra seier til seier og vinner flere
BIS og BIM. Etter bare få års oppdrett av sin
rase Perle Ekorn er det utrolig hva han har
fått til. Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

1.- 3. juni: Nord-Trøndelag
annonse i TK nr 3

15.-17. juni: Indre Østland
annonse i TK nr 2

6.- 8. juli: Nolhaga, Alingsås
24.-26. august: Trøndelagen
31.8-2. sept.: Møre og Romsdal
28.-30. sept.: Jæren, Bjerkreimsm.
19.-21. oktober:Trøndelagen
27.-28. oktober: Dommerkonferanse
2.-4. nov.: LUU/NM Rakkestad, Sarp

17. november: Oslo og Akershus
23.-25. november: Haugaland
1.-2. desember: Askim
7.-9. desember: Nord-Trøndelag
7.-9. desemb.: Europautst., Leipzig

2013:
4.-6. januar: Jæren&Sandnes
19. januar: Oslo og Akershus
25.-27. januar: Rogaland (FU)
15.-17. februar: Dansk LU, Holbæk
1.-  3. mars: Svensk LU, Borlänge

Arrangementer - 2012/13:
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En-dags «konk» i Rennebu
Lørdag 12. mai holdt Trøndelag KAF en-
dags-konkurranse i idylliske omgivelser
på småbruket til Alf Gunnes i Rennebu.
108 kaniner møtte opp til bedømmelse
for Per Egil Hagen og Snorre Jacobsen.
Eksteriørkvaliteten holdt seg fortsatt bra
hos mange av kaninene. Vinneren, Alf
Gunnes stilte med 6 Tan og fikk 2x94,5,
2x95, 1x95,5 og ei hu på 23 mnd som
fikk 96 p, og denne ble BiS.
BiM gikk til Knut Are Sundgots Liten Sølv
hanne på 24 mnd, som fikk 95,5 p. Må
selvsagt ta med Anne Lise Tvedts resul-
tater på hennes 7 Hermelin-hanner i va-
rianten hvit rødøyet: 4x95 og 3x95,5 p!
Statistikken viste til slutt at 20 dyr ble til-
delt 95 p, 7 dyr fikk 95,5 p og et i 96 p.
For de fremmøtte ble det en trivelig lør-
dag, hvor det også (som bildet viser) var
aktivitet med hoppekonkurranser.

Foto: Rune Breistrand
Best i rasen: Fransk Vedder: Kristin Berg 94,5. Stor
Chinchilla: Ingjerd Lien 94. Stor Sølv: Birgit Fiske Hok-
stad 94,5. Beveren: Ingrid Harmens 94,5. Trønder: Lars

Magne Gunnes 93. Hvit Land: Margrete Lien 92.
Sallander: Øystein Tvedt 95. Alaska: Ingrid Harmens 94.
Deilenaar: Alf Gunnes 94,5. Liten Havana: Jan Magne
Lien 93,5. Hollender: Arnulf Hogstad 92,5. Sachsengold:
Rune Breistrand 95. Liten Sølv: Knut Are Sundgot 95,5.
Tan: Alf Gunnes 96. Liten Wiener: Rune Breistrand 94,5.
Dvergvedder: Hanne Kristin Foss 95,5. Hermelin: Anne
Lise Tvedt 95,5.

Resultater Klasse L:
1 Alf Gunnes, Trøndelagen,   Tan svart 381,5
2 Anne Lise Tvedt, Møre&R, Hermelin hvit rødøyd   286,5
3 Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Hermelin hvit r.ø. 285,5
4 Knut Are Sundgot, Møre og R. Liten Sølv svart  285,5
5 Bjarne Øygard, Møre og Ro. Hermelin zobel blå  285
6 Hanne Kristin Foss, Trønd. Dvergvedder viltgrå  284,5
7 Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 377,5
8 Bjarne Øygard, Møre og Rom.,  Liten Sølv svart  283,5
9 Knut Are Sundgot, Møre og R. Hermelin chinchilla 95,5
10 Rune Breistrand,  Trøndelagen,   Sachsengold     95
11 Øystein Tvedt,  Møre og Romsdal,    Sallander     95
12 Ingrid Harmens, Trøndelagen,   Alaska 280
13 Birgit Fiske Hokstad, Trøndelag,  Stor Sølv svart  94,5
14 Anne Lise Tvedt, Møre og R.,  Hermelin russer    94,5
15 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Deilenaar 94,5
16 Kristin Harmens Berg, Trøndelag,  Fransk Vedder 94,5
17 Rune Breistrand, Trøndelagen,  Liten Wiener blå  94,5
18 Kristin Harmens Berg,  Trøn. Dvergvedder viltgrå 94,5
19 Ingrid Harmens, Trøndelagen, Beveren blå 94,5
20 Ellinor Gunnes, Trøndelagenm Stor Sølv svart    279,5

Resultater Klasse G:
1 Knut Are Sundgot, Møre og Romsdal 381
2 Alf Gunnes,  Trøndelagen 380
3 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal 376
4 Ingrid Harmens,  Trøndelagen 374,5

SSttoorr  SSøøllvv  hhuu  ttiill
BBiirrggiitt  FFiisskkee
HHookkssttaadd  9944,,55  pp
((3377,,55--99--99))

Anne Lise Tvedt tok turen fra Kortgarden til
Rennebu  -  «poenga var hun fornøyd med»
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BiM: Liten Sølv
hann på 24 mnd til
Knut Are Sundgot
95,5 p (38,5-9-9)

SSaallllaannddeerr  hhaannnn
ttiill  ØØyysstteeiinn  TTvveeddtt
9955  pp  ((3388--99--99))

.. .. .. ddeett  vvaarr  jjeegg  ssoomm
ffiikkkk  9966  ppooeenngg  oogg
bbllee  BBeesstt  iinn  SShhooww
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE - WIENER hvit (stor)

TAN - DVERGVEDDER

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 - HERMELIN hvit rødøyd

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

THYRINGER

Bjørn Egeland
Hanafjedlet Kaniner

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

PERLE EKORN

Rozetta's Kaninstall - Aina Magnus
3184 Borre - Tlf. 452 75 045

E-post: aina1989@hotmail.com
Link: www.rozettas.com DVERGVEDDER

sort/hvit jap. + brun/blå siam. + blå zobel

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

Skiftestad’s   v/Cathrine Jacobsen
Tlf. 916 08 087  hj.side: www.skiftestad.com

e-post: cathrine.jacobsen@live.no
LITEN TYSK VEDDER

DVERGVEDDER i zobelvariantene m.fl.

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Elin/Oddvar Stangeland, e-post: jennista@online.no

LITEN TYSK VEDDER kappetegnet  og
ensfarget i viltgrå og jerngrå.

DVERGVEDDER viltgrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7600 Levanger

Mobil 90 64 3876 / 40 60 79 88
BELGISK KJEMPE viltgrå -  DEILENAAR
TAN svart  -  ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

SCHWARZGRANNEN

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug

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

DVERGHARE viltgrå og russertegnet

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

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

STOR SØLV, svart

Svein Kamfjord
Grønlundveien 12, 1400 Ski, tlf. 930 30 423

e-post: svein.kamfjord@hotmail.com
www.kamfjordskaninbod.com

NEW ZEALAND RED - LITEN BLÅ WIENER

Ruutanan kaninoppdrett - Maria Varsell
Raidanlahdentie 50, 41880 Oittila, Finland

epost: varsell@luukku.com
WIENER viltblå

ENGELSK SCHECKE svart

Økdalens Kaninoppdrett www.okdalen.com
v/ Kristin Berg og Ingrid Harmens

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER - BEVEREN - ALASKA
FUCHS - DVERGVEDDER - HERMELIN

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

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

Priser
er inkl.
mva.
Frakt
kom-
mer i
tillegg

Oppdretterannonse
prisen er kr 435 for ett år.

Tlf. 51 67 19 00, eller e-post til:
redaktor@kanin-nkf.net

Skal du melde inn en Champion,  kanin bedømt 3x95 poeng,
send e-post til: annebjng@online.no

Referat fra Forbundstinget 2012 og referater fra NKFs
styremøter er å finne på www.kanin-nkf.net

Ønskes dette tilsendt pr post, ring da: tlf. 51 67 19 00



Vårutstilling i Rogaland
Rogaland KAL arrangerte utstilling på
Bærheim i Miljøparken, 20.-22. april. 70
kaniner ble påmeldt. Kaninhopping var
det også. De fleste Elitehanner i distriktet
var med, samt noen huer som enda ikke
var gått inn i avlen.Flere av dyra holdt seg
fortsatt i god utstillingsform og pelskvali-
teten var på topp. 22 dyr ble tildelt 95 p,
4 fikk 95,5 p og 2 fikk 96 p.Dommere var
Geir Nordvik og Bjørn Egeland.
Lagkonkurranse var som vanlig innlagt og
Rogaland KAL ble forholdsvis klar vinner.
Vinner av klasse L ble Bjørn Egeland og
fikk i tillegg med seg BiS og BiM.
Best i rasen: Trønder: Odd Einar Svendsen 93. Rex:
Elisabeth Bjørndal 92,5. Hvit Land: Karl Meihack 94,5.
Belgisk Hare: Arild Gundersen 95. Thyringer: Odd Einar
Lundervold 92,5. Liten Tysk Vedder: Elin Stangeland
95,5. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 96. Liten Havana: Helge
Johansen 95. Hollender: Gaute Jåtun 95. Tan: Magnor
Ølberg 96. Dvergvedder: Sander Nordvik 94,5. Hermelin:
Arild Netland 95,5. Dverghare: Bjørnar Gundersen 94.

Resultater Klasse L:
1 Bjørn Egeland,  Rogaland,   Perle Ekorn 381,5
2 Magnor Ølberg,  Rogaland,  Tan svart 286,5
3 Renzo Fornasari, Rogaland,  Tan svart 285,5
4 Arild Netland,  Rogaland,  Hermelin otter svart   285,5
5 Arild Gundersen,  Jæren,   Belgisk Hare viltrød     285
6 Jarluf Lomeland,  Jæren,   Hermelin hvit rødøyd   379

7 Geir Hamre, Jæren,   Hermelin hvit rødøyd 284
8 Helge Johansen, Rogaland, Liten Havana 283,5
9 Gaute Jåtun, Rogaland, Hollender svart 283,5
10 Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder 95,5
11 Arild Netland,   Rogaland, Hermelin viltgrå 95
12 Arild Netland,  Rogaland, Hermelin svart 94,5
13 Karl Meihack,  Rogaland,  Hvit Land 94,5
14 Arild Netland,  Rogaland, Hermelin brun 94
15 Bjørnar Gundersen,  Jæren,  Dverghare viltgrå  94
16 Odd Einar Svendsen, Haugaland, Hollender sv. 277
Resultater Klasse C for juniorer:
1 Sander Nordvik, Jæren, Dvergvedder viltgrå 94,5
2 Bjørnar Gundersen,  Jæren, Dverghare viltgrå  94
3 Hilde Kåstad, Rogaland,  Belgisk Hare   93
4 Bjørnar Gundersen,  Jæren, Dverghare viltgrå  93
5 Amalie Skjæveland,  Rogaland,  Belgisk Hare   93
6 Elisabeth Bjørndal,  Rogaland, Rex castor 92,5
7 Amalie Skjæveland,  Rogaland,  Dverghare viltgrå 92
8 Trine Lofthus, Haugaland, Hermelin otter svart 89
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Gøy med hopping: Amalie Skjæveland, Alva
Mageland, Ingrid Solheim og Marie Stokka

Tan hann til
Magnor Ølberg
fikk 96 poeng
(19-9-9,5)

BiM, Perle Ekorn hu
til Bjørn Egeland,
95,5 poeng (38-9-9,5)
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BiS, Perle Ekorn hann
til Bjørn Egeland 96 p
(38,5-9-9,5)

Liten Havana
hann til Helge
Johansen 95 p
(38-9-9,5)

L.Tysk Vedder hann til Elin Stangeland 95,5 p

Hollender hann til Gaute
Jåtun 95 p (19-9-9)

Hermelin hann til Jarluf
Lomeland 95 p (38-9-9)

Hermelin hann
til Arild Netland
95 p (38-9-9)
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 22. mai 2012
Totalt: 723  (365 - 175 - 183)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening    51
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, Langsrudåsen 62, 1860 Trøgstad,
mobil 908 74 911, e-post: harry.w@tele2.no
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, Sundbyv. 281, 1820 Spydeberg
mobil 934 67 108, e-post: anne.charlotte@online.no
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev.5.1820 Spydeberg, tlf. 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.net

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 9
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr. / Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hopping: Eline Johansen, tlf. 995 66 429, e-post: ebj_8@msn.com
Jorunn Egner, tlf. 924 48 477, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    30
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.: Sverre Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
e-post: armeddragons@hotmail.com
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    27
Leder: Cato Smørgrav.Tlf. 986 59 635
e-post: leder@drammenkaf.com 
Nestleder: Thormod Saue, tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no
Sekretær: Kaare Midtun. E-post: kaare-midtun@vejers.no  
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Jeanette Feindt Berg, e-post: netty_dyr@hotmail.com
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    14
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 15
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: thildedisi@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    12
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 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    29
Leder: Odd Einar Svendsen, Nessa Indre, 5560 Nedstrand
Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, Hinderlivegen 11, 5550 Sveio
Mobil: 458 09 023
Kasserer: Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52 77 30 07  -  Mobil: 959 89 824
Sekretær: Cathrine Jacobsen, Skiftestadvegen 191, 5550 Sveio
Mobil: 916 08 087
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Mobil: 928 81 013
Hjemmeside: http://www.haugakal.net   E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  49
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 978 77 208. e-post: tor.giller@c2i.net
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021. e-post: tor.giller@c2i.net
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    79
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net, tlf. 473 190 31
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  21
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
e-post: haneholmen@hotmail.com
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     43
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@tussa.com
Sekretær: Merethe Gule,
tlf. 909 38 364, e-psot: merethe_gule@hotmail.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    65
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. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: 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
Kontonr.: 1271 30 73146
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Rogaland Kaninalslag     41
Leder: Helge Johansen, tlf. 415 07 786. e-post: helge.johansen@dnb.no
Nestl.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kass.: Renzo Fornasari, tlf. 474 50 820
e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Kontingent settes inn på konto: 3204 07 02406  (kr 450 / 300 / 160)
Hopping: Hilde Krogedal, e-post: hilde@kleppnett.no
Møter avholdes på «Aktivitetshuset» Statoil Forus, den andre
mandagen i måneden, kl 19 (NB: ikke mai-august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    82
Leder: Kent Rune Eriksen, Smedbakken 6, 1890 Rakkestad,
tlf. 916 05 757 og 417 49 787. 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. 6 A, 1718 Greåker. Tlf. 416 12 487
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    14
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
Kasserer: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    20
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder og Sekretær:
Siw Kvam, tlf. 992 28 512, e-post: siwja@c2i.net
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
møter: første mandag i måneden i Idrettens hus, Stoa, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    52
Leder: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, tlf. 926 09 778
e-post: algunnes@online.no
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Rune Breistrand, tlf. 952 41 856
e-post: rune.breistrand@trondos.no 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    45
Leder: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07, mail: federinn@gmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Sekretær: Hallgjerd Seim Paulsen, e-post: hallgjerds@hotmail.com
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.
e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 916 27 825.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
Leder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: skjato@online.no 
Nestleder: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
Kasserer: Unni Grete Brubakken, e-post: unnigrethelb@gmail.com
Sekretær: Jonette S. Myrbostad, Bringebærv. 10, 7600 Levanger,
tlf. 40 60 79 88. e-post: jonettes@hotmail.com
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: annebjng@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
Kontingent kr 100,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110. .

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: marianne.wernersen@powermail.no
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
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Styrem.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com

Jarluf Lomeland, tlf. 473 190 31. e-post: lomeland@c2i.net
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Heidi Huseby, tlf. 900 89 028 e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Tonje Søfteland, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Linnea Tveraaen, 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:Torgeir Vestenfor, tlf: 41677550.
e-post: torgeir@hallingstorv.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 27
-  manusfrist er 16. juni
Blad nr 6: august, utkommer ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

NB: Premie til den som verver flest medlemmer i 2012!
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Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Bildet under:
Torshaugs Flying In

Moonlight og Hege Spjelkavik 

Bildet over:
Økdalens Best Uten Ball

og Hege Spjelkavik

Bildet til høyre:
Lysfjords Dumle
og Jorunn Egner 

BBiillddeerr  ffrraa  mmaaii--kkoonnkkeenn  ii  SSøørruumm
ttiill  AAuurrsskkoogg  HHøøllaanndd  hhooppppeeggrruuppppee


