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Forsidefoto:
Bilde er av Rex-avler Poul Erik Søndergaard – «en dansk dreng»
med utstillings-suksess på LU – Poul Erik har nemlig blitt dansk
mester i rasekaninavl 4 ganger . . . Foto: Torben Christensen
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KANINAVL
Rekordvarme!
En het og brennende varm mai slo alle
rekorder, Kommer ikke utenom noe vær-
snakk, denne gang heller.Vi ventet alle på
våren, men den var «så som så». Plutselig
var det mai - og med sommer - og med
noen temperaturer som ingen kjenner til.
Mennesker og dyr må passe seg! Både
med det ene og det andre. Alle levende
sjeler må ha inn nok vann. Kaninene må
alltid ha tilgang til nok av rent og godt
vann, og må for all del ikke settes ut i
en garde, for så å tro at nå har den det
fint. Dessverre noen som tror kaninene
må ut fordi været er fint og sola skinner.
Men,nei! I denne solsteiken er det rett og
slett døden for kaninene!

Vær også nøye med rengjøring!
Ved slike varme dager gir det grunn for å
spa ut mer møkk enn vi pleier. I en haug
med lort og urin i den varmen vi har, så
trives bakteriene godt og har god opp-
blomstring. Fluene er med på spre bakte-
rier fra den ene møkkahaug til den andre.
Derfor blir det viktig for oss å spa møkka
ut og inn med tørt strø, for å gjøre bura
minst mulig interessante for fluene.
Urindamp fra møkka gir dårlig trivsel for
kaninen og er med på å gi den problemer
med åndedrettsorganene.

Landsutstillinger
I forrige TK ble det meddelt at ivrige med-
lemmer i Bergen gikk inn for en landsut-
stilling for ungdyr og skal arrangere den i

Frøyahallen, som ligger sentralt til i byen
på Melkeplassen.
Så har de to foreningene i Trøndelagen
tatt på seg oppgaven med å fortsette pla-
ner og jobbing med å legge LU/NM til
Heimdalshallen, 14.-17. februar. –  Flott!

Nok en gang en oppfordring
Hadde vært herlig å fått inn bilder og litt
tekst fra dere lesere. Noe å meddele om
hvordan det har gått nå i vår, hvor flere
sikkert har fått noen fine kaninunger som
en kunne fortalt litt om.
I rasepresentasjonen gjenstår enda noen
raser.Tanken var å ha Lux-omtale i dette
TK, men lar den ligge på vent til neste
gang.Historien har vi jo,men har lite med
bilder,og det hadde vært interessant å fått
høre fra dere som har tatt frem noen kull
om hvordan den avler, særlig da med hen-
syn tatt til fargen.
En annen rase som står for tur, er Liten
Sølv. Så hvis det er noen der ute som kan
tenke seg å fortelle om erfaringer, ja, så
ikke bare la det bli med tanken da . . .

Dvergvedder rødbrun - madagaskar
For noen år tilbake hadde vi noen ivrige
avlere innen varianten. Ved siste LU var
de viltgrå totalt dominerende. Blå bunn-
farge og antydning til dette har vært et
«lite» problem for alle med denne farge,
altså også på originalen; Thyringer. Som
det er med det meste innen avl, skal en
være streng når en velger ut avlsdyra.

– Ha en fin og flott sommer!

Tidsskrift for Kaninavl - 4-2018
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Poul Erik Søndergaard, Viborg 
Med god hjelp av danske venner kan TK
denne gang presentere en Rex-oppdret-
ter som må ha gjort sitt avlsarbeid på helt
riktig måte. Å vinne dansk LU 3 år på rad
og totalt gått til topps 4 ganger, så må vel
den bragd vitne om et perfekt kaninhold.

Å besøke Poul Erik en flott sommerdag,
så kan en bli GRØNN av misunnelse. For
hva dere ser ut av billedene, har Poul Erik
kaninstallen i et kolonihageanlegg, hvor
der er både fjærfefolk og kaninavlere som

har sine dyr i disse frodige parseller. På
området rundt omkring her finnes flere
avlere og dyreelskere, så det er et flott an-
legg med grønnsakhager og dyrekolonier.
To kaninavlere har begge sitt kaninhold
i den samme deilige hage: Poul Erik Søn-
dergaard og Lissy Søndergaard, som er
Poul Eriks mor, og Lissy er for de fleste
et kjent navn og regnes som den beste
oppdretter av Stor Sølv (som vi så i TK 2
fikk Lissy BiS på dansk LU 2018).
Men, som overskriften forteller, skal det
nå handle om Rex-kaninene til Poul Erik
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og som finnes i to varianter; i castor og
i den ikke helt enkle tegning; dalmatiner.
En må da spørre om hvorfor det ble Rex?

Poul Erik har «alltid» hatt kaniner
«De hadde jo kaniner hjemme» – og da
Poul Erik startet opp, var det med Liten
Havana. Men han har alltid vært fascinert
av kaniner med avvikende pelsstruktur
og etter å ha vært borte fra dem et par
sesonger, fikk han press på seg fra den
kjente Rex-oppdretter Svend Gregersen.
Han visste om en Rex-avler som skulle
slutte, og da ble 10 castor overtatt.To av
disse fikk stor betydning for Poul Eriks
Rex-oppdrett, med topp plasseringer på
utstillinger og vinner av dansk LU 3 år på
rad; i 2014, 2015 og 2016!

Hvorfor så kaniner?
Poul Erik fremhever konkurransene og
spenningen og erkjenner han stiller store
krav til seg selv og kaninene. Største høy-

depunkt er fortsatt da han for første gang
vant dansk LU i 2003 og det var en drøm
å bli dansk mester. Selvsagt er det stort
hver gang det skjer, og til nå har det blitt
4 ganger til topps på dansk LU.
For 4 år siden ville han gi seg selv noe
større utfordring med å starte et nytt pro-
sjekt med Rex dalmatiner. De siste år har
det blitt mer og mer interesse for dalma-
tiner og som nå fyller opp burene noe
mer enn castor.
Av avlsdyr har Poul Erik hvert år ca 8 - 12
i hver variant - det er inkludert hannene.

Burforhold og fôring
Som en ser er stallen bygget opp med bur
i 2 og 3 etasjer, og buranlegg er plassert
både ute og i en innestall. Lyse og rom-
melige bur,og ikke minst en mengde med
trivelige dyr. Kaninene går på halm, og
hvor det er Easystrø underst i bunnen.
Fôringen om morgenen er det Poul Erik
som står for, mens Lissy fôrer om etter-
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middagen. En fornemmer ty-
delig her at fôringen ikke
bare er «å skuffle» inn fôret
oppi skålene, og Poul Erik
mener Lissy er riktig god til
det.
De bruker fôr fra Berkel med
krauter, og krauter light til
Rex’ene.Til unger og ungdyr
gir de müsli og valset havre.
Hagen bugner av herlige dyr-
kede frukter og grønnsaker,
og fra september er det roer
som da er klar til å settes på
kaninenes meny.

«Foreningsmannen»
Etter hvert har også Poul Erik
nå hatt ansvar for formanns-
vervet i sin forening,Viborg,
og flere har opplevet hans
rolige overblikk ved de siste
års danske LU’er, som Viborg
har vært arrangør for.
Alt i alt et imponerende styk-
ke arbeid han gjør i Viborg-
foreningen, og samtidig med
en behagelig og omgjengelig

HHEEII!!

jjeegg  eerr
iikkkkee  ddaannsskk

Rex er en
trivelig rase

sier Poul
Erik

iinnnnkkjjøøpptt  ppåå
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væremåte. – Og ikke minst, så skal dette
ikke glemmes: I en alder av 20 år hadde
Poul Erik en stor oppgave med å renskri-
ve den 6.-utgaven av Nordisk Kaninstan-
dard, for den gang utvalgets leder John
Guldholm.Så den Standard kan Poul Erik!
Dette kan kun være en fordel, når han
som en av de mest erfarne dommere er
ute og dømmer kaniner på et stort antall
utstillinger hvert år.

I 2003 påtok Poul Erik seg også en stor
oppgave ved å overta dansk forbunds
stambokkontor (han fortjener en stor på-
skjønnelse, mener flere). – På hjemme-
fronten består familien ut over Poul Erik
av Camilla og sønnene Oliver og Lucas. I
fritiden blir det litt fotball og campingliv.
Takk til: Torben Christensen, Tine Korten-
bach for fotos, og Lena Andersen for tekst

Danske kaninoppdrettere bruker mye halm i hvert burrom i sine kaninstaller,
og etter norske forhold er jo dette uvanlig, da de aller fleste hos oss bruker
spøne og flis, så det er med meget få unntak en finner annet enn halm der
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– Som det fremgikk i forrige TK utlyste
Nord-Trøndelag KAF kurs i skinnbered-
ning i forbindelse med utstillingen, 25.–
27. mai – Og da er kurs i skinnberedning
gjennomført, hvor det var 6 deltagere og
«kun» jenter. Men det var en ivrig gjeng
fra Nord-Trøndelag og Trøndelagen som
deltok. Instruktør og kursleder var Tor
Gillerholtmoen.
Kurset startet fredag med innføring i be-
redning og forberedelser av skinn til be-
redning. Som bildet under viser, hadde
Tor med seg en del helt ferdige skinn
hvor han fortalte om fremgangsmåten og
som vi kunne studere og få inspirasjon
fra. Tor gikk også inn på noen av de feil
som vi helst må unngå under arbeidet.
Av ubehandlede skinn til bruk på kurset,
så hadde Tor nok av skinn med seg, så her
var det bare «å velge og vrake».
Disse ferske ubehandla skinn skulle nå
godgjøre seg i en saltlake natta over.
Lørdag morgen gikk vi «løs med liv og

lyst» og fjernet og skrapet skinna for fett,
kjøttrester og hinner, som bildet til høyre
viser. Ikke alle skinna var like enkle å få
rene, så både skje, kniv og negler ble
brukt. Vask i «Lano for liten og Lano for
stor» og skylling av pelssida, før en runde
oppi et alun/salt-bad. Mens skinna god-
gjorde seg i dette alun/salt-badet, hadde
vi teori og lunsj.
Etter god skylling av pelssida, ble skinna
strekt ut og lagt til tørk med et dryss av
mel på hud-sida. Slik skulle skinna tørke
til søndag. Da gjensto prosessen med å få
skinna myke og smidige. «Gnu og gnikk»
med en spesiell oljeblanding i flere om-
ganger, inntil vi var fornøyde med resul-
tatet. Nå får vi se om det blir større del-
takelse i klasse K med skinnprodukter på
kommende utstillinger (og kanskje lever
kaniner i god pelsform noe farlig nå).

Da gjenstår å takke for et lærerikt kurs.
På vegne av kursdeltakerne,

Margot Fiske Hokstad

Kurs i skinnberedning
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Å skrape rent
skinna på hud-
siden er en
krevende jobb
og krever tek-
nikk og tålmo-
dighet. Men
«øvelse gjør
mester» er det
jo noe som
heter. En skje
er nok beste
skrapered-
skap. Skarp
kniv kan ofte
gjøre mer ska-
de enn nytte.

Under:
Skinna er lagt
ut til tørk, og
har fått et
dryss av mel.
Til slutt skal
de myknes 
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Henning Hansen, Rønne
I TK 1/2009 ble denne danske oppdretter
presentert og når vi skal sette fokus på
Dvergvedder i fargen rødbrun er det na-
turlig å ta fram Henning igjen, ikke noen
i norden kan måle seg med antall år som
Henning: 40 år med Dvergvedder i farge-
varianten rødbrun (madagaskar). I hans
stall har det blitt avlet fram på hundrevis
og har også vært innom andre varianter,
som; isabella, siameser og hvit rødøyet.

Høydepunkter for Henning?
Det er mange! Ett av høydepunktene var
når Henning fikk sin første (og eneste)
96-poenger. Og - dette skjedde faktisk på

et dansk mesterskap, altså LU (i Aars), og
det var som å vinne en hel verden, sier
Henning. Ellers fremhever han også sam-
været med andre kaninfolk, og det sosiale
og det å dele opplevelser med andre med
den samme interesse.

Hvorfor Dvergvedder madagaskar?
Jo, sier Henning, jeg skal forklare hvorfor
jeg holder av denne varianten:
De har det litt klovnede og sjarmerende,
litt gadedrengeagtigt over seg. Deres ut-
stråling er helt spesiell. I tillegg er Dverg-
vedder en robust kanin og som tåler å bli
håndtert. Den er derfor også meget god
til både hopping og kjæl.

DVERGVEDDER
i fargen: Rødbrun (madagaskar)

AAvvllsshhuunnnn
ii  HHeennnniinnggss  ssttaallll
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Henning anbefaler varmt Dvergvedder i
madagaskar, eller rødbrun, som er det
«nye» fargenavnet (satt inn i Standarden
som ble utgitt i 1999).
Videre forteller Henning at varianten ma-
dagaskar er stabil og gjennomarbeidet,
og den bærer så mange gode ting med
seg. Også kaninens psyke, den kan så ab-
solutt anbefales som nybegynnerdyr.

Ensfargede med slør
Under det kapittel i Standarden finner vi 
beskrivels av fargen:
Rødbrun (madagaskar) - AA bb CC DD gg
Dekkfargen er rødbrun med god glans.
Hele pelsen er overtrukket med et blå-
svart, sotet slør som består av blåsvarte
hårspisser. Dette sløret er svakest på ryg-Henning i stallen - alltid like engasjert

ÉÉnn  aavv
HHeennnniinnggss  ffaavvoorriitttteerr
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gen, der den rødbrune fargen dominerer,
(kun ane sløret av enkelte svarte spisser)
Sløret forsterkes ned over sidene, slik at
den blåsvarte farge her er dominerende,
men med rødbrun bakgrunn. Den blå-
svarte farge er meget kraftig på ører, hale,
ben og nederst på lårene, samt på hodet,
hvor den på fremste del (snuteparti og
overleppe) danner en «maske». Denne er
oval (sett forfra), går ned på kjevene og
opp mellom øynene. Alle overganger fra
mørk til grunnfargen, går lett og «mykt».
På buken er den rødbrune farge meget
svak, slik at sløret framtrer her på lys bak-

grunn. Sløret blir sterkere og mer domi-
nerende for hver felling (det tas hensyn
til kaninens alder). Fargen er tillatt i mørk
og lys tone.Bunnfargen er på ryggen kraf-
tig gulrød, på buk og ellers, kremfarget,
men på steder hvor sløret er kraftig, tilla-
tes gråblå bunnfarge.
Feil som medfører poengfradrag på farge
kan nevnes: Antydning til blå bunnfarge
på rygg. Markerte overganger fra mørk til
grunnfarge. Helt mørkt hode. For sterkt
eller svakt slør (med hensyn til alder).
Diskvalifiserende feil på farge nevnes: Blå
bunnfarge på rygg. Slør savnes.

Michael Christiansen, Nøvling bricksite.com/novlingkaniner

Siden vi nå er så godt i gang med å pre-
sentere danske kaninavlere her i TK, så
kommer jeg ikke utenom en superfin
kaninstall til Michael og sambo Rebecca
og deres datter Leah. Dem bor like uten-
for Aalborg, og har en praktfull eiendom.
Byen heter Nøvling og derav navnet på
stallen. Kaninholdet startet i 2011 med 2
kaniner og ble «sakte» utvidet med flere
kaniner og bur for hvert år.
Jeg anbefaler på det sterkeste å gå inn på
deres nettside. Helt utrolig hvordan den
er bygget opp med utfyllende tekster om
alt mulig og bilder av burtyper.Av yrke er
Michael tømrer, noe som tydelig ses når
forskjellige bursystemer blir presentert.

Michael bygger også bur på bestilling for
salg også til andre. På deres nettside kan
en også lese om hvor betryggende det må
være å kjøpe dyr av dem.Deres forklaring
om både «det ene og andre» er å lese i
klar og tydelig tekst. Her kan det ikke
være tvil om noe og en kan si: «Ikke noe
overlatt til tilfeldighetene».

Stiftet Aalborg Kaninforening
I 2015 var Michael en nøkkelperson når
Aalborg-foreningen ble stiftet, og han ble
også valgt til formann. Interessen har kun
pekt én vei: Oppover . . - Stallen utvides
stadig og har nå 82 enkeltburrom.
Rasene er Dvergvedder i 3 varianter; isa-
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bella, madagaskar og blå. I
Hermelin er det zobel blå.
I tillegg er det også noen
hoppekaniner.

Høydepunkter med
kaninene  –  Michael?
- De vennskaper som dette
har bragt med seg på det
personlige plan.Gleden ved
å ha solgt kaniner videre til
andre avlere og som har fått
gode resultater. Selv venter
Michael stadig på de helt
store poeng og plassering-
er. Men det sitter da noen
kaniner med 95 i stallen, og
han ser nå fram til å prøve
å få sin første 95,5’er.

EEtt  ppeenntt  uunnggddyyrr
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Dessverre må jeg si, men norske oppdrettere av denne pene varianten innen
Dvergvedder, rødbrun (madagaskar) må en nå si er «mangelvare». Vi får håpe
det kan ta seg opp. Danske oppdrettere holder et stabilt nivå med flott antall
dyr på deres LU’er og på siste danske LU var det f.eks. 30 DV i madagaskar,
57 i vilt-/jerngrå, 14 i blå og 10 svarte. Henning Hansen ble nr 14 med DV ma-

dagaskar i 379,5p. –  Hannen på bildet her tilhører Michael Christiansen
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29. EE Europautstilling
og 5. EE Ungdomsutstilling
MCH Messesenter,
Herning, Danmark

Medlemmer av NKF kan delta med Kolleksjon - 4 kaniner, samme
rase, samme variant og begge kjønn - og/eller Enkeltdyr.
Alle dyr må være øremerket etter regler i Nordisk Kaninstandard.
Utstilte kaniner bedømmes som voksne og må ikke være over 6 år.
Norske utstillere sender påmelding og betaling  innen 1. september
til kontaktperson Svein Clausen.

Innlevering av kaniner
skal skje tirsdag 6. november fra klokka 10:00 til 20:00.
NKF planlegger felles transport ned til Herning, men ingen felles retur.

Bedømmelse skjer onsdag og torsdag.

Åpningstider for publikum:
Fredag 09. nov. kl 11:00 – 18:00. Lørdag 10. nov. kl 08:00 – 18:00.
Søndag 11. nov. kl 08:00 – 14:00.

Avgifter: Påmelding Seniorer: DKK 9000 per kanin.
I tillegg kommer ett administrasjonsgebyr per utstiller på DKK 9000

og pliktig kjøp av katalog til DKK 9000

Avgifter for juniorer: DKK 4500 per kanin.
I tillegg kommer ett administrasjonsgebyr per utstiller på DKK 9000

og frivillig kjøp av katalog til DKK 9000

Katalog på utstillingen koster DKK 11000.

Alle utstillere, som deltar med minst 4 kaniner, mottar en EE 2018
utstillermedalje.
Medaljen utdeles ikke, hvis ett av de 4 påmeldte kaniner ikke møter.

Det kåres Europamester og deles ut Europachampionat
etter nærmere regler – egne for juniorer.

Info Påmelding av kaniner til Herning



16 Tidsskrift for Kaninavl - 4-2018

Fôringsforsøk og avkomstprøver
med kjøttkaniner

Ved en tidligere kontrollavlsstasjon i Dan-
mark ble det på midten av 1970-tallet ut-
ført både avkomstprøver og fôringsfor-
søk med diverse raser beregnet på kjøtt-
produksjon. Avlsstasjonen hadde på den
tiden ca 120 avlshuer av Hvit Land som
en produksjons- og forsøksbesetning, og
som hovedsakelig ble brukt i kombina-
sjon med avlsstasjonens egne Hvit Land
hanner, og hvor avkommene ble brukt i
fôringsforsøk - og så solgt.
Stasjonen var i tillegg åpen for at kanin-
oppdrettere kunne komme med hanner
av andre raser eller Hvit Land, for å få de
avkomstgransket,ved at hannene ble para
med 3 til 4 av stasjonens Hvit Land huer.
Alle kaninungene som var med i denne
avkomstgranskningen, gikk med mora i
5-6 uker. Etter dette ble dem satt i egne
bur og hvor tilvekst og fôrforbruk ble re-
gistrert over en periode på 50 - 55 dager.
Kaninene ble så slaktet ved en alder av ca
90 dager (se også tabellen nederst).
For disse 3 årene dette forsøk omhandlet,
viser meldingen at antall kontrollerte dyr
første året var 1.961 og siste året 1.606.
Med hensyn til registrering av tilveksten
ble det registrert en svak nedgang over
de siste årene. Sammenhengen med dette
kan se ut for å peke mot de endringer en
har foretatt i kraftfôrblandingen og fôr-

ingsmåten. Siste året fikk kaninene bare
kraftfôr, mens de tidligere også fikk til-
gang til høy. Denne endringen førte også
til nedgang i tall fôreininger (f.e.) pr kg
tilvekst.

Fôringsforsøk
Det ble foretatt 18 forskjellige fôringsfor-
søk, og kan her blant annet nevne:
– Noen ungdyr ble i oppvekstperioden
plassert ute, altså i beitebur med fri til-
gang til gras. Kaninene fikk noe redusert
kraftfôrtilgang, og dette ga langt mindre
tilvekst enn de kaninene som gikk inne i
denne oppvekstperioden.
Med fôr hvor det i kraftfôrblandingen var
12,5% fordøyelig protein og 9,5% trevler,
i et forsøk både med og et uten høy, så
klarte kaninene seg like godt på bare
kraftfôr, som på kraftfôr og med tilgang
på høy.Dette er grunnen til at fôring også
med tillegg av høy ble tatt bort ved av-
komstprøvene.
Ut i fra flere fôringsforsøk er det ellers
kommet fram til at kraftfôr som skal bru-
kes som det eneste fôr til kanin, bør inne-
holde ca 12,5% fordøyelig protein og ca
15% trevler. Med et lavere trevleinnhold
har prosenten av dødelighet øket.

Medisinering og dødelighet
Dette ble utført i 3 forsøksgrupper med

Hvit Land huer Daglig Alder ved Vekt ved F.e. pr kg
para med: vektøkning avslutning avslutning tilvekst

Hvit Land 33,5 gram 91 dager 2,56 kg 2,74

Blå Wiener 35,6 gram 93 dager 2,78 kg 2,80

Fransk Vedder 37,8 gram 93 dager 2,96 kg 2,71

Belgisk Kjempe 39,5 gram 91 dager 3,04 kg 2,65
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antibiotika og koksidiostatika. Cunistress,
et preparat som virker både som antibio-
tikum og koksidiostat, var et særlig effek-
tivt middel (dette var visstnok et spansk
produkt, som idag vel har et annet navn).
Prosent døde dyr, samt dyr utsatt for syk-
dom,var ca 10 ganger større i den vanlige
kontrollgruppa, enn i denne forsøksgrup-
pa. Terramycin ble også testet i forsøks-

gruppa, men hadde derimot liten effekt
(er vel bedre utviklet nå i dag).
I de forskjellige forsøk varierte dødelig-
hetsprosenten på mellom 1,4 og 41.
Totalt ble det i forsøka satt inn 4.425 dyr
og 678 døde (15%).
De viktigste dødsårsakene var:
Forstoppelse og diaré 78%.
Koksidiose 11% og lungebetennelse 6%.

HARRY W.NIELSEN 80 ÅR
Askim og omegn kaninavlsforenings eld-
ste medlem Harry W. Nielsen, fylte 80 år
31. mai 2018.
Harry har vært medlem sammenhengen-
de siden midten på 1960-tallet, og innen

vår forening har han vært - og er - en me-
get aktiv person. Han har også besittet de
fleste tillitsverv i foreningen og er i dag
nestleder og materialforvalter.
Harry har vært bonde og pelsdyroppdret-
ter, men har også vært innom anleggs-
arbeid, slakter, salgssjåfør og drosjesjafør.
Han har en årrekke også praktisert som
dommer på: Pelsdyr, raseduer og bruks-
hund. Harry har en stor stallbygning og
med flere «avdelinger» - så her er også
et stort antall tropefugler og raseduer.
Av kaninraser, har han avlet med mange,
men Liten Sølv har nok ligget hans hjerte
nærmest. I dag finner vi i stallen Perle
Ekorn, Dvergvedder og Hermelin.
Han er tildelt NKFs sølvmedalje og Askim
Kaf’s hederstegn.Vi ønsker Harry mange
aktive år med kaniner fremover og at ikke
hans nye store hobby, treskjæring tar helt
overhånd. Bildet er fra TK 8 i 2011, hvor
Harry og stallen hans ble presentert.
Gratulerer med fylte 80 år og lykke til
med fremtiden. Mvh Johnny Lyshaug

Skal du melde inn en Champion, send e-post til: annebjng@online.no

793. Hermelin jern. 0,1 621 / Z746   95,5 - 95,5 - 95  e:MonicaKvendset/o:Lomeland
794. Hermelin viltgrå 1,0 706 / 16F7   95 - 95 - 95    e:MonicaKvendset/o:Lomeland
795. Hermelin v.grå 0,1 738 / 54F9 96 - 95,5 - 95,5  e:MonicaKvendset/o:Lomeland
796. Sachsengold  0,1   7822 / Y232   95 - 95 - 95    eier/oppdr.: Pål Eirik Iversen

Nye Champions
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   45,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   45,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms  . . . . . . . . . . kr 1000,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1250,00

Netting til kaniner, duer og høns
Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr,Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no
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Info fra utvalget for dyrevelferd
«Mattilsynet banker på»
–  hva gjør du?
Ingen grunn til panikk . . .
Mattilsynet gjør en viktig jobb for både
dyr og mennesker. De både følger opp
meldinger og tar egne initiativ.
Heldigvis er det slik at henvendelser om
kaninhold ofte bunner i slett kunnskap
om kanin. Mange forveksler dyrenes be-
hov med menneskets.
Men ikke alltid, og da er en kontroll fra
Mattilsynet en sikkerhet for dyrene, og
for samfunnet, om at ditt dyrehold mini-
mum følger lover og regler som skal sikre
et dyrehold med sunne og friske dyr.
Sikker mat og god dyrevelferd henger
nøye sammen. Dyrevelferd i seg selv er
et poeng som Norges Kaninavlsforbund
har tatt tak i. Dyrene skal ha det bra. Det
er viktig å spre informasjon om kanin-
hold basert på kunnskap fremfor synsing.

God kunnskap om kaninenes atferd må
ligge til grunn for et godt kaninhold, slik
de er fra naturens side, og slik de er blitt
til etter hvert som de er formet av men-
nesker gjennom hundrevis av år.
Alt er viktig å ha med seg, for å kunne
svare både riktig og seriøst når andre
spør om ditt kaninhold. De fleste vet lite
eller ikke noe om kanin, annet enn at den
liker gulrot og kaniner er så søte.

Sett deg inn i NKFs veileder, som ligger
på forbundets hjemmeside, gjør eventuel-
le justeringer i ditt kaninhold og ha alltid
godt dyrehold i tankene. Les også Lov
om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) som
er lett tilgjengelig på nett. Utfordre deg
selv – og spør om dyreholdet ditt er noe
du med stolthet kan vise fram til alle?

Riktig svar skal være «ja»!

Hilsen NKFs utvalg for dyrevelferd

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   100,00
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
NKFs kulepenn «Crown Juwel» pen og god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 90 19 19 11 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

Foreninger og medlemmer som skal ut å møte et publikum, skal ut
på stand, ha utstilling eller har behov for infomateriell når en selger
dyr, sender da en e-post til: bjorn.egeland@lyse.net   -  så får dere



Lørdag 21. april arrangerte Trøndelagen
KAF en-dagsutstilling. Nok en gang ble
dette en hyggelig, sosial og trivelig dag.
Mange flotte kaniner holdt god form,
hvor det ble fem med 95,5p som topp,og
da tre av disse tilhørte Johnny Lyshaug,
ble han en klar vinner, både av kl L og G,
samt tok også BiS. Ei pen Thyringer hu i
95,5p til Randi Uvaas ble BiM. Dommere
var Per Egil Hagen og Thormod Saue.

BIR: Belgisk Kjempe: Robert Gabrielsen 93,5.
Stor Sølv: Iren Storli 94,5. Beveren: Roger Buan-
Krognes 93. N.Zeal.Red: Margot Fiske Hokstad
94,5. Trønder: Kristian Berg Løset 94. Rex: Birgit
Fiske Hokstad 94. Hvit Land: Jan M.Lien 95.
Belgisk Hare: Sigrid Satchwill 94,5. Sallander:
AnneLise/KåreTvedt 95. Thyringer: Randi Uvaas
95,5. Alaska: Johnny Lyshaug 95,5. Lit.Havana:
Jan Magne Lien 95. Tan: Alf Gunnes 95. Dverg-
vedder: Inger Eirin Haugan 95. Hermelin: Kristin
Berg 95. Dverghare: AnneLise/ KåreTvedt 93.

Resultater klasse G:
1 Johnny Lyshaug, Askim 380,5
2 Alf Gunnes,  Trøndelagen 379,5
3 Ingrid Harmens, Trøndelagen 379
4 AnneLise/KåreTvedt, Møre&R. 378,5
4 Kristin Harmens Berg, Trøndelagen 378,5 
6 Iren Storli,  Nord-Trøndelag 377

Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska  286,5
2 Ola Uvaas, Trønd.,  Thyringer  379
3 Ingrid Harmens, Trøndelagen,   Alaska  379
4 Monica Moen Kvendset,   Hermelin grå   284,5
5 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Alaska  284,5
6 Kristin H. Berg,  Trønd. Hermelin viltgrå 284,5
7 AnneLise/KåreTvedt, Hermelin hvit r.ø. 378,5
8 Randi Uvaas, Trønd.,  Thyringer  284
9 Anne Lise/Kåre Tvedt, Møre,  Sallander  284
10 Bernhard Uvaas, Trønd.,  Thyringer  377,5
11 Jan Magne Lien,  Møre, Hvit Land 377,5
12 Jan Magne Lien,  Møre, Liten Havana 283,5
13 Iren Storli, Nord-Trønd.,  Stor Sølv svart 283,5
14 Jan Magne Lien, Møre,  Tan svart  283,5
15 Alf Gunnes,  Trøndelagen,   Tan  95
16 Inger Eirin Haugan, Dvergvedder viltgrå 95

Vårutstilling i Rennebu

««PPookkaall--ssaannkkeerree»»  --  kklluubbbbmmeesstteerr  sseenniioorr
IInnggrriidd  HHaarrmmeennss  oogg  jjuunniioorr  OOllaa  UUvvaaaass..
JJoohhnnnnyy  LLyysshhaauugg  ««ttookk  ddeett  mmeessttee»»

Randi
Uvaas
hadde ei
meget
flott
Thyringer
hu som
fikk 95,5p
og som
ble BiM
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Lørdag 5. mai var Rogaland klar med Vår-
og Eliteutstilling, også i år lagt til Torsens
«landlige residens». – Antall kaniner og
raseutvalg ble ikke det helt store. Kjell
Helge Jåtun fikk 69 dyr å «bryne» seg på
og også en del på elev Sindre Bergsagel.
To hanner fikk dagens topp-sum 96p; en
Tan til Magnor Ølberg og Liten Havana til
Marie/Erik Stensland som ble kåret til BiS.
Denne Havana satt fortsatt med topp pels
i kvalitet og tetthet og jevn farge. BiM ble
Perle Ekorn til Bjørn Egeland. Kvaliteten
må totalt sett betegnes som god på flere
av dyra som var i topp slag. Lagkonken,
som Jæren vant i fjor, var det nå Rogaland
som fikk æren av å ta hjem troféet.
Dagen ble - «som normalt» - avsluttet med
hage-sammenkomst i perfekt grill-vær.

BIR: Hvit Land: Karl Meihack 93,5. Belgisk Hare:
Stensland/Ødegård 94,5. White: Sindre Berg-
sagel 94. L.TyskVedder: Oddvar Stangeland 95.
Perle Ekorn: Bjørn Egeland 95,5. Liten Havana:
Marie&Erik Stensland 96. Liten Sølv: Heidi
Jebsen/RogerNesvik 95,5. Tan: Magnor Ølberg
96. Hermelin: Arild Netland 95,5.
Resultater klasse L:
1 Magnor Ølberg,   Rogaland,   Tan svart   287
2 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn  381
3 Arild Netland, Rog.,  Hermelin chinchilla  285,5
4 Jarluf Lomeland, Jær. Hermelin viltgrå  285,5
5 Heidi Jebsen&Roger Nesvik, Liten Sølv sv 380
6 Marie/Erik Stensland, Jæren, Liten Havana  96
7 Nina Fagerland, Haugaland, Liten Havana  283
8 Oddvar Stangeland,  L.TyskVedder kapp   283
9 Sindre Tjemsland,  Jæren,  Tan svart 282,5
10 Odd Einar Svendsen, Haug., Perle Ekorn  95
11 Arild Netland, Rogaland, Hermelin jerngrå 95
12 Oddvar Stangeland,  L.Tysk Vedder viltgrå 95
13 OddEinarSvendsen, L.Tysk Vedder kapp 94,5
14 Stensland/Ødegård, Jær.,  Belgisk Hare  94,5

Vår- og Eliteutstilling på Randaberg 5. mai

og da var grillmaten klar til å legges på grillen  –  «det gikk unna det meste i år også»
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Helga 25.-27.mai avholdt Nord Trøndelag
kaninavlsforening sin faste sommerutstil-
ling på Falstad Nedre, Ekne. Og: «Været
var med oss i år også». Antall påmeldte
ble 65 dyr, samt 5 katalognr i D, M og K.
Dommer var Per Egil Hagen. 12 dyr fikk
95p som topp og BiS gikk til Anne Lise/
Kåre Tvedt med en Sallander-hann og BiM
til Rolf Nilsen med Belgisk Kjempe.

Som nytt innslag ble det denne helga
gjennomført et kurs i skinnberedning,
ved Tor Gillerholtmoen, med 6 deltagere.

BIR: Belgisk Kjempe: Rolf Nilsen 95. Fransk
Vedder: Kristin Berg 95. Stor Sølv: Iren Storli
94,5. N.Zeal.Red: Margot Fiske Hokstad 93,5.
Trønder: Rolf Nilsen 93,5. Rex: Jonette Myrbo-
stad 95. Belgisk Hare: Tor Gillerholtmoen 95.
Sallander: Anne Lise/KåreTvedt 95. Alaska: Per
Kløvstad 95. Sachsengold: Per Kløvstad 94,5.
Tan: Snorre Jacobsen 95. Liten Wiener: Tor
Gillerholtmoen 95. Dvergvedder: Elias Jacobsen
94,5. Hermelin: Kristin Berg 95.

Resultater klasse L:
1 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 285
2 Snorre Jacobsen,   Nord-Trøndelag,  Tan   284 
3 Tor Gillerholtmoen,  Ind.Østl. Belgisk Hare 284
4 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Møre,  Sallander 284

Sommer-utstilling, Ekne i Nord-Trøndelag

BBeellggiisskk  KKjjeemmppee  hhuu
vviillttggrråå  ppåå  1133  mmnndd,,
ttiill  RRoollff  NNiillsseenn,, ffiikkkk
9955pp  oogg  bbllee  BBiiMM
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Hei alle foreninger og medlemmer. Minner dere om:
Medlemsverving fortsetter ut året, så verv nye medlemmer

for den «nette» årskontingent på kun kr 100  «det er billig det»

BBiiSS:: SSaallllaannddeerr
hhaannnn  ppåå  3355mmnndd,,
9955pp  ttiill  AAnnnnee  LLiissee
oogg  KKåårree  TTvveeddtt

5 Kristin Berg,  Trøndelag,  Hermelin viltgrå 284
6 Jonette Myrbostad,  N.Trønd. Rex castor 283,5
7 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,   Alaska   283
8 Iren Storli,  Nord-Trøndelag,  Stor Sølv sv  282
9 Rolf Nilsen,  Nord-Trønd., Belgisk Kjempe    95
10 Kristin Berg, Trøndelagen, Fransk Vedder   95
11 Tor Gillerholtmoen, I.Østl.Liten Wiener blå  95
12 Per Kløvstad,  Nord-Trøndelag,   Alaska  94,5
13 Per Kløvstad, Nor.-Trønd.,  Sachsengold  94,5
14 Birgit Fiske Hokstad, Trønd.,   Rex castor   94
15 Kristin Berg,   Trønd.,   Hermelin brun   94

Resultater Klasse C Enkeltdyr for Juniorer:
EliasMorganSulenJacobsen,  Dvergvedder 94,5 
Inger Eirin Haugan,  Dvergvedder 94,5
Resultater klasse M Ungdyrsgruppe:
Iren Storli,  Nord-Trøndelag,  Stor Sølv sv   94
Resultater klasse D Hunn m/ kull:
1 Kristin Berg,  Trøndelag,  Hermelin viltgrå  95
2 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Møre,  Sallander 94,5
3 Iren Storli,  Nord-Trøndelag,  Stor Sølv sv  94
Resultater klasse K Produkter:
1 Margot Fiske Hokstad 93
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Hobbydyrdager med utstilling på Jarlsberg
I forbindelse med hobbydyrdagene, 26.
og 27. mai, på Jarlsberg Travbane, arran-
gerte Tønsberg og omegn kaninavlsfore-
ning  utstilling. Det ble påmeldt 54 dyr,
samt to huer med kull og ble bedømt av
Thormod Saue. Tilbærer var Johnny Lys-
haug. Johnny stilte med 3 stykk Alaska-
hanner og vant knepent foran Roy Thor-
stensen med Hermelin white, og begge
fikk 286p. I Juniorklassen var det meget
jevnt med 3 dyr i 95,5p, og Tuva Nesvik
vant med Hermelin viltgrå.Totalt ble det
8 hanner med 95,5p og BiS ble Hermelin
viltgrå til Naomi Thorstensen. BiM ble ei
Perle Ekorn hu til Erik Nilsen i 94,5p.

BIR: Stor Chinchilla: Lars Mangelrød 90,5.
Belgisk Hare: Johan Ludvik Viker 95,5. Isabella:
Lars Mangelrød 94,5. Alaska: Johnny Lyshaug
95,5. Perle Ekorn: Erik Birger Nilsen 95. Hollen-
der: Lars Mangelrød 95. Lux: Lars Mangelrød

93,5. Liten Sølv: Heidi Jebsen/Roger Nesvik 95.
Tan: Victoria Jacobsen 94,5. Dvergvedder: Terje
Engh 95. Hermelin: Naomi Thorstensen 95,5.
Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska  286
2 Roy Thorstensen, Larvik,  Hermelin white  286 
3 Johan Ludvik Viker, Sarp.,  Belgisk Hare 285,5
4 HeidiJebsen/RogerNesvik, Liten Sølv sv 284,5
5 Terje Engh,  Grenl., Dvergvedder viltgrå   284,5
6 Erik Birger Nilsen,   Sarp.,  Perle Ekorn   378,5
7 HeidiJebsen/R.Nesvik,     Hermelin chin  282,5
8 Lars Mangelrød,    Larvik,    Isabella  282,5
9 Lars Mangelrød, Larvik, Hollender japaner 95
10 Victoria Jacobsen,   Kragerø, Tan svart  94,5
Resultater Klasse C Enkeltdyr for Juniorer:
1 Tuva Nesvik,  Bergen,   Hermelin viltgrå    95,5
2 Lars Henrik Viker,  Sarp.,  Hermelin otter   95,5
3 Naomi Thorstensen, Larv. Hermelin viltgrå 95,5
4 Tuva Nesvik,   Bergen,   Hermelin hvit r.ø. 95
5 Tuva Nesvik,   Bergen,   Hermelin svart  94,5
6 Naomi Thorstensen, Larvik, Hermelin jern 94,5
Resultater Klasse D Hu med kull:
1 Lars Mangelrød,   Larvik og San.,   Lux   95
2 Lars Mangelrød,   Larvik, Hollender blå   91,5

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

HHAAUUSSTT--UUTTSSTTIILLLLIINNGG
1. og 2. september 2018

under Dyregod-dagane, Batnfjordsøra
Åpen i klassene: A, B, M, D, E, K og G (1 gruppe pr utstillar)

Innmelding sendes til: Bjarne Øygard  (helst excel-fil) e-post
bjarne.oygard@mimer.no        innen onsdag 22. august

Innmeldingsavgift kr 70 pr katalognr. + kr 10 i klasse E og G
Avgifter settes inn på konto nr.: 3910 16 23037 v/Knut Are Sundgot  

Innlevering av dyr:
Fredag 31. august kl 16-22
Premieutdeling søndag kl 14
Kontakter: Stian tlf. 470 29 354
Bjarne tlf. 950 20 982, Knut Are 917 72 340 Møre og Romsdal KAL
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ÅRETS UTSTILLER 2018
Da har vi fått med alle utstillingene i april og
mai på oversikten over årets utstiller. Hele
10 nye navn er kommet med på lista, noe
som er positivt. Johan Viker holder ledelsen
greit så langt. Johnny Lyshaug har gjort et

byks med to strake seire. Anne Lise&Kåre
Tvedt er nye på lista, da de kapra mange
poeng på Ekne. Håper det nå er født mange
lovende stjerner rundt omkring i landet.

Mvh Kristin, Sportsutvalget

1 Johan Viker 137

2 Johnny Kirkebirkeland 77

3 Johnny Lyshaug 73

4 Jan Erik Baller 73

5 Kari Jørgenrud 68

6 Hilde Krogedal 50

7 Jarluf Lomeland 49

8 Magnor Ølberg 46

9 Monica Moen Kvendset 45

10 Ingrid Harmens 44

11 Roger Nesvik/Heidi Jebsen 44

12 Snorre Jacobsen 41

13 Anne Lise og Kåre Tvedt 35

14 Bjørn Petter Åsheim 32

15 Arild Netland 24

16 Bjørn Egeland 24

17 Erik Birger Nilsen 24

18 Terje Engh 21

19 Bente S.Torland 18

20 Ola Uvaas 18

21 Roger Sjølås 18

22 Roy Thorstensen 18

23 Bjarne Øygard 12

24 Knut Are Sundgot 12

25 Mathias Gaaserud 12

26 Tor Gillerholtmoen 12

27 Karl Meihack 11

28 Alf Gunnes 7

29 Stall Opptveit 6

30 Katrin Skodjevåg Sundgot 5

31 Naomi Thorstensen 5

32 Marie og Erik Stensland 5

33 Erik Solås 3

34 Knut Harald Trinterud 3

35 Marita Tørset 3

36 Randi Uvaas 3

37 Rolf Nilsen 3

38 Stensland&Ødegaard 3

39 Annette Floen 2

40 Kristin Berg 2

41 Kristoffer Frøyland 2

42 Nicolay Mæland Larsen 2

43 Leif Opsund 1

44 Torgeir Vestenfor 1

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

Takk til engasjerte medlemmer i Trøndelagsforeningene!
Flott med LU/NM-2019, 14.-17. februar i Heimdalshallen
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Kaninlår med bacon
Slakting og partering:
Når jeg slakter flere kaniner, pleier jeg å
sortere stykkene når kaninene parteres:
Lårene pakkes for seg, bogene for seg,
og rygg/ev. filétene for seg. Her en dag
tok jeg opp fra fryseren en pakke med
kaninlår og skulle lage til kaninmiddag.
Tok da å gjorde litt søk på nettet etter
oppskrifter (der finnes mye spennende).
Oppskriften jeg fant var «litt avansert»
– komponert av den kulinariske mester-
kokk Svein Erik Renaa (Guide Michelin).

«Brukte ikke nøyaktig oppskrift» . . .
jeg valgte å gjøre det på min måte, ut fra
hva jeg selv har av erfaring. Retten ble
såpass god, så fikk lyst å dele den med

flere. Den er også enkel å lage – så her
er «min» oppskrift og fremgangsmåte:
Først beinet jeg ut lårene, bortsett fra
leggbeinet. Beina la jeg til side i en kjele
sammen med en oppdelt løk, en gulrot,
litt selleri og persillerot. Salt, litt hel sort
pepper, litt timian og et laurbærblad hører
også med. Så tilsettes vann, hvor alt blir
dekket. Kok opp og la det trekke, gjerne
en time, dermed har du kraft til sausen.
Lårene ble så «brettet» ut og inni fyllte
jeg med tørket Basilikum og Estragon
(egenprodusert) og noen friske opphak-
kede hvitløksbåter (ev. hvitløkspulver).
En må gjerne også bruke frisk Basilikum.
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Kvern over lårene med litt salt og pepper.
Deretter «pakket» jeg lårene sammen,
ved å rulle godt med bacon rundt (i opp-
skriften stod pancetta, men det går jo
meget greit med å bruke bacon).
Lårene ble så lagt ut på rist og satt inn i
stekeovn. Jeg satt dem inn i en god og
varm ovn på 225OC, for så å skru ned
varmen til ca 170OC. Resultatet blir nok
enda bedre ved å steke på lavere varme
over lengre tid. Selv stekte jeg denne
gang til baconet begynte å bli sprøtt.
En kan gjerne bruke steketermometer
og for så å ta dem ut, på ca 60-70OC
i kjernen.
La det hele så stå på benken, gjerne til-
dekket med folie og et håndkle i ca 10
til 15 minutter, før du skjærer i lårene.

Saus: Lag en jevning av smør og mel
(60g av hver pr liter saus). Brunes noe.
Bruk maizenajevner hvis du vil ha den
glutenfri, eller bare gjøre det litt enklere.
Her er vi svært glade i saus, så jeg lager
nok et par desiliter pr person. Ta så oppi
kraften og noe fløte etter smak og eget
ønske (men fløte er jo så godt).
Kok opp og la det «småputre» i noen mi-
nutter. Smak til med salt og pepper og
gjerne en skive eller to med brunost.

Her ble retten servert med kokt aspar-
ges, stekt sopp (kantarell og sjampignon)
og med ris som tilbehør.
Men til en slik rett kan en bruke akkurat
hva en liker. Stekte potetbåter hadde nok
vært veldig godt til dette.

God appetitt! – Mvh Kjell B. Frøyland

27
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

Tlf. 52 76 14 48  -  mobil 958 46 529
e-post: inhandel@online.no

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes

Mobil 90 19 19 11
Mobil  905 90 341

TAN

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 480 55 761 

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 97 67 -  mob. 950 24 128
STOR SØLV svart og viltgrå

WIENER hvit

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

e-post: jennista@online.no
LITEN TYSK VEDDER kappetegnet

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

mobil 906 43 876 / 403 89 423
TRØNDER - DVERGVEDDER viltgrå + kapp

TAN svart  -  ANGORA - REX

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
L.TYSK VEDDER - HOLLENDER - PERLE EKORN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Kongsdelene kaninoppdrett
Mary Nesfeldt. Tlf. 911 81 908
E-post: nesfeldt@online.no

http://www.kongsdelene-kaninoppdrett.net
Løvehode - Hermelin brun - Liten Rex

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

SACHSENGOLD

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

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER  -  ALASKA  -  DVERG-
VEDDER - HERMELIN  - HOPPEKANINER

Øystein Osland 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449

e-post: oysteinosland@hotmail.no
LITEN SØLV svart

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

KJEMPERASER: kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700

ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750

ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650
Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

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

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

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

e-post: hilde@kleppnett.no

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

e-post: kamfjord1@gmail.com
www.kamfjordskaninbod.com

NEW ZEALAND RED - THYRINGER

Nesvik og Jebsen Kaninoppdrett
5570 Aksdal. tlf. 971 94 048 / 918 57 973
LITEN SØLV svart og blå - HOLLENDER
svart og svart/gul japaner - HERMELIN
chinchilla, viltgrå, svart, otter og white

Oppdretterannonse:

kr 435 for et helt år

1. - 2. sept: Møre&Roms, Batnfjord
Annonse i dette TK

28.-30. september: Jæren, Vikeså

28.-30. september: Kragerø
Annonse  i  TK nr 3

26.-28. oktober: LUU/NM Bergen
Frøyahallen, Melkeplassen

9.-11. nov.: EU i Herning

23.-25. november: Sogn&Fjordane

23.-25. november: Rogaland, Forus

24. november: Oslo&Akershus

30.nov.-2. des.: Askim

7. - 10. des.:Trøndelagen

4.-6. januar: Jæren

12. januar: Oslo&Akershus

25.-27. januar: Rogaland, Fylkesut.

25.-27. januar: Sarpsborg

14.-17. februar: LU/NM Trondheim

21.-24. februar: Svensk LU 

Utstillinger meldes inn til Dommer-
gruppen: thsaue@online.no

Utstillinger - 2018/2019:

Har dere behov for infomateriell og TK? - kontakt da sekretær
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 04. juni 2018
Totalt: 460  (S: 307 - J: 33 - F: 120)

Askim og omegn Kaninavlsforening   25
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekretær: Svein Kamfjord,
tlf. 930 30 423, e-post: kamfjord1@gmail.com
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.

Bergen og omland Kaninavlslag    43
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Bård Jebsen, tlf. 950 35 262. e-post: b-jebsen@online.no
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset, tlf 997 93 020  e-post: maritat@broadpark.no
Konto nr.: 3625 87 09378
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com + Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening    16
Leder: Cato Smørgrav, 3330 Vestfossen, tlf. 986 59 635
Nestleder:Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 

Grenland Kaninavlslag    8
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    29
Leder: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio. Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, 5563 Førresfjorden. Mobil: 959 89 824
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Styremedlem: Odd Einar Svendsen /  Venche Frøland
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  25
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Silje Cathrine  Tellefsen, 2270 Flisa. Tlf. 952 96 099
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222
Styremedlem: Emilie Camilla Eckbo, 2406 Elverum.

Jæren og Sandnes Kaninalslag    60
Leder: Kjell Helge Jåtun, E-post: kjell.helge@kleppnett.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen, tlf. 473 78 523
sveinerik.tonnesen@navico.com         Kontonr.: 3290.54.16382
Kaninhopping: Tonje Søfteland, tlf. 926 62 791
e-post: skaffer_stjerna@hotmail.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Kragerø Kaninavlslag 6
Leder: Roar Welton Jacobsen, Frydensborgv. 12A, 3772 Kragerø
Tlf. 973 78 242
Nestleder: Victoria Amalie Jacobsen,
Frydensborgveien 12A, 3772 kragerø. Tlf. 905 30 118
Kasserer: Nancy Nilsen, Frydensborgveien 12A, 3772 Kragerø
Tlf. 992 26 733
Sekretær: Camilla Kristoffersen, Symreveien 23 A, 3772 Kragerø
Tlf. 901 55 046
E-poste sendes til: kragerokaninavlslag@hotmail.com

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 22
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

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

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    29
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Frida Tove Meland, tlf. 905 85 209     fritom@online.no
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      24
Leder: Arild Rønning, Fuglefjellvegen 96, 2150  Årnes 
e-post: arild57@outlook.com         
Nestleder: Dag Larsen, Nikevegen 265, 2160 Vormsund
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146                    Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag     25
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no    kontingent-konto: 3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    52
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
Kass.: konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    9
Leiar: Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal.Tlf: 950 19 601
e-post: anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Engen, 6966 Guddal,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
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Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550

1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435

Blad nr 5/2018: Juli/august, ut ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli
Blad nr 6/2018: September, ut ca uke 38
-  manusfrist er 20. august

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Adresse-endring MÅ meldes til:
sekreter@kanin-nkf.net

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen

mobil 90 19 19 11  /  905 90 341
e-post:  ingrjoh2@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    15
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75. Mobil  911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    35
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134,
7089 Heimdal. Tlf. 926 10 307, e-post: marho@trondelagfylke.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    10
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. mobil  905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927
Nestleder: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Kasserer: Bengt Larsen
Styremedlemmer: Hallgjerd Paulsen og Sindre Bergsagel
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, tlf. 924 20 607 e-post: nettemoren@yahoo.no
Sekretær: Jorunn Egner, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
tlf. 924 48 477. e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik
NB: ALLE MAIL SKAL GÅ TIL FLG.: styretnkhf@hotmail.com
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor. Tlf. mobil  959 80 045
e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no
Sekretær: Kristin H. Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 250  fam kr 70 konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 976 08 449,
e-post: lars.gunnes@getmail.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: marho@trondelagfylke.no
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762



Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Randaberg 5. mai:
Marie fikk BiS og

Magnor ble
vinner av
klasse L
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