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Forsidefoto:

Anne Bjerkeli Brochs har i år gjort det sterkt med sine Alaska-
hanner og på Elite-utstillingen i Østfold gjorde hun «rent bord».

Så har vi en pen Zobel-hann, til Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen,
som fikk 95,5 poeng og ble BiS på Eidsvolls kasseutstilling.

Foto: June  /  Elina
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KANINAVL
Så var vi kommet til mai måned
– OG – som jeg har skrevet så mange
ganger før: En måned som for oss kanin-
oppdrettere virkelig er spennende.
Normalt nå skal det være yrende liv i
kaninstallen, og det håper jeg det er hos
dere rundt forbi. Noen av de innkomne
meldinger her, viser at det skjer litt av
hvert, både av det ene og andre. Har inn-
trykk av at hos de fleste går det som nor-
malt, men også en del som hadde ønske
om mer «liv og røre» i reirkassene. Men,
som flere enn meg pleier å si: «Det blir
alltid nok av unger til slutt».
Kanskje må avlssesongen forlenges noe
til ut på sommeren, men da blir proble-
met med å få disse sommerfødte klar til
LUU - og apropos landsutstilling for ung-
dyr i Vikersund, så er LUU-leder Henriette
i full gang med planleggingen. Info-brev
er mottatt og kommer med i neste TK. I
mellomtiden må dere gjøre slik som det
ble informert om i TK nr 3, side 21, følge
med på Drammen KAFs hjemmeside:
www.drammenkaf.com
Hvordan vi skal få klar våre ungdyr for ut-
stillinger, skriver Affe Hedlund noe om på
de neste sider i dette TK - les og lær!
Dere vil også finne innbydelse til dansk
kanintreff i Herning, 1.-3. juli. I år blir det
ikke noe i Sverige, så danskene benytter
da anledningen å innby til nord-europas
største dyrskue.
Og en må også huske på Indre Østlands
tradisjonsrike sommerutstilling - i år med
10 års jubileum! - på Nes på Hedmarken,

18.-20. juni. Norsk Angora skal i tillegg ha
sin sommersamling der, og Hilde Kroge-
dal håper på god oppslutning.
Men også Drammen og Nord-Trøndelag
satser i år på sommerutstilling, og er lagt
til de to første helgene av juni.
Neste TK nr 5, blir juni/juli-nummer og
jeg satser på å få det i Posten i uke 26, ca
3. juli. Da trenger jeg hjelp, og de 3 utstil-
linger som ble nevnt her vil jeg ha med!
Så husk arrangører og dere med fotoap-
parat: Send inn straks etter at utstilling er
avholdt! Når det gjelder den videre utgi-
velsesplan, vil dere da motta TK rundt ca
den 20.de 5 siste månedene av dette året.
Når det gjelder stoff, bilder og annonser
som dere vil ha med i TK, ønsker jeg å få
det inn «snarest», for å si det slik, men for
lette mitt arbeid i planleggingen, er alltid
håpet å ha stoffet i hende 4 uker før TK
skal foreligge i din postkasse.
Ellers vil jeg si det i denne utgivelse er
samlet sammen kaninartikler for enhver
smak. Kaninhopping savnes, men her det
ikke noen som bryr seg med å sende inn
noe aktuelt og nyttig omkring hopping.
En svensk dame, Therese Norberg, har
sendt inn forespørsel om vi vet noe om
Ørestad-kanin. Finnes det oppdrettere av
rasen, eller annen info? Er det noen som
har opplysninger om Ørestad, så send en
mail til: therese@mingle.se
eller ring på tlf. +46 (0)914-302 12
Referat fra NKFs Ting, er tilgjengelig på
vår nettside: www.kanin-nkf.net
Ønskes ref. tilsendt pr post - ring meg.
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Ungdyrene = framtiden
Man kan beskrive at året i kaningården i
hovedsak følger en viss tidsordning, som
innledes med at vi forsøker å pare ihop
«rett hanne med rett hu». Siden kommer
en tid med spennende fødsler og opp-
veksten av kaninungene. Deretter kom-

mer den kanskje mest avgjørende delen;
sorteringen og oppfôring av ungdyrene!

Min grunnidé er å utnytte så vel fôr, mine
bursystem, som min tid, på de «rette»
kaniner. Det vil si: Sortere slik at det ikke
er «unødige» kaniner i stallen, for da blir

Årets utstiller 2009 i Sverige:
Affe Hedlund. Affe har drevet
med kaniner i 30 år. - Han er
en meget dyktig oppdretter og
vant svensk LU i 1997 og 2009

Ungdyrsuppfödning

Flere kjenner Affe som dommer,
fordi han har dømt flere ganger
hos oss.Han er Alaskaspesialist,
men har - og har hatt - mange
raser. Affe er også en flink skri-
bent, og TK sier mange takk til
Affe for hans artikkel om:

Å ha ungdyr i bokser eller store bur gir en god oversikt og det er trivelig å se dyr som har det bra
sammen. Her en vakker ungdyrsgruppe i rasen White, til Jan-Krister Johansson. De nærmer seg
4 måneder og skal settes i enkeltbur for å utvikles bedre og for å unngå bittskader i pelsen.
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arbeidet og oppfôringen både triveligere,
enklere og lettstelt i kaningården.

Avvenningen
Ungene får ikke tas fra moren før 6 ukers
alder, i følge det svenske Jordbruksverket.
Men den alder er noe i tidligste laget og

man tjener på å la ungene gå sammen
med moren til de er i 7-8 ukers alder.
Etter at kullene er øremerket, og skal
skilles fra moren, setter jeg mine unger
som oftest sammen to og to i burene. Jeg
setter aldri to hanner ihop, men bruker
hu+hu eller hann+hu. En slik fordeling av

fortsetter side 8

Blå Wiener ungdyr 3 måneder, til Mattias Gustafsson. Blå Wiener skal som voksen gi et massivt
inntrykk (kraftig hode og ører), men som ungdyr kan de være både «langørede og tynne»

Et kull med Zobel, og i ett og samme kull kan det ofte være fargevariasjon. De mørkeste vil ikke
egne seg til utstilling, fordi zobeltegningen ikke vil fremkomme tydelig nok - disse kan «slås ut»
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Nordisk Kanintreff i Danmark 1.-3. juli 2010
Landsskuet «The National Show» - Nordeuropas største
dyrskue inviterer de nordiske kaninopdrettere og kanin-

hoppere til 3 festlige dager på Landsskueplassen i Herning:
Torsdag 1. juli, 9-21. Fredag 2. juli, 9-17. Lørdag 3. juli, 9-16.30

Av programmet kan nevnes: Torsdag bedømmes alle de ca. 2500 forskjellige dyr.
Kl. 15: Utdeling av kaninenes Jyllandspremie og Sportsavlerpris.

Kl. 15-21: «Naturen er åpen» med servering og hage- og naturvandringer.
Biohagetur med Carl Aage Sørensen.

Fredag presenteres dyrene i ringen. - Kl. 14 Typekonkurranse og presentasjon av
premiekaninene. Kaninhopp-konkurranser, det utlånes danske kaniner å hoppe med!

Lørdag kl. 9.45: Presentasjon av de mange hesteraser.
Kl. 12.30: Kåring av «Danmarks smukkeste melkeku».

Kl. 13: «Dyrenes parade» - med utdeling av ærespremier.
Landsskuets adresse: Kaj Zartovsvej 19, 7400 Herning,

like ved Messecenter Herning og MCH Arena. For mer info, se: www.landsskuet.dk
Bestilling av plass til telt/campingvogn på Landsskuets campingplass:

Berit Lindgaard, tlf. +45 87282000. Påmelding SNAREST! Husk kodeord: Kanin.
Andre overnattingsmuligheter: www.herning-guiden.dk

Velkommen til opplevelsesrike dager med dyr og mennesker
Landsskuet og dets kaninsektion  (se omtale av Landsskuet i dette TK side 24)

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr nok en gang til:

Utstilling og kaninhopping i forb. med Bygdedager
i Orkdal Tråvpark, Fannrem, 27. - 29. august 2010

Bygdedagene ”Ørkdalsdåggån” omfatter utstillinger, demonstrasjoner,
håndverk, husflid, bygdekultur, husdyr, travløp, landbruksmesse og mye mer.

Utstilling åpen for medlemmer i NKF i kl: A - B - D - M - G
Innmelding på lister, sendes Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal,

e-mail: trondelagen@live.no
Innmeldingsavgift: kr 60 pr kat.nr. - bruk kontonr.: 4270 13 59520 / Trøndelagen KAF

Innlevering av dyr fredag 27. aug. - så tidlig som mulig fra kl. 16.
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper! Evt. spørsmål - ring
Barbro 93494564 eller Kristin 48114973. Utstilling inngår i Midt-norsk lagkonk.
Kaninhopping: Lørdag: KL, KM, KV, KE, HIE - Søndag: RL, KM2, KV2, HE

kr 15 pr. start. Påmelding sendes: gauldalhk@hotmail.com
Alle innmeldinger må være mottatt senest 18. aug.

Utstillere/hoppere får gratis billett til ”Ørkdalsdåggån”. Premieutdeling søndag kl. 14.30
Overnatting: Orkla Camping tlf 72 48 73 21, Orkla Gjestegård 72 48 25 04,

Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89
Velkommen til Orkdal! Hilsen Trøndelagen KAF
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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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ungene innebærer at de kan gå relativt
lenge sammen og man kan la dem vokse
og utvikle seg innen du gjør den første
sorteringen. Ett annet alternativ er å la
ungene vokse opp noen uker i større
bokser, kanskje flere kull i sammen. Men
vil man allrede sortere nå, så kan en la
feiltegnede og «andrehåndsdyr» gå i bok-
sene til de oppnår slaktevekt og så kun
sette inn de mest lovende «stjernene» i
enkeltbur.

Ungdyrenes oppvekst
Det kan være visse problemer ved avven-
ningen, med hensyn til ungenes mager.
For det meste går dette smertefritt, men
det er alltid et lite stressmoment når ung-
ene flyttes fra tryggheten i morens bur.

Alaskahu som ved 11 ukers alder viser en
bra rygglinje og god presentasjon (har arvet
kroppen fra far og presentasjonen fra mor)

Her er et ungt eksemplar av Liten Sølv i viltgrå
variant, og som er et «problembarn» (dette
gir oppdretteren mange forundringer). Som vi
ser er dekkfarge, bunnfarge og fremforalt den
intensive mellomfargen av beste klasse.
Men dessverre, som bildet til venstre viser, så
er ønsket en bedre kroppsform, den har for
ujevne sidelinjer (skulle vært bredere foran,
slik at sidelinjene gikk mer parallelt), og til
slutt så må det bemerkes at den har alt for
markerte lår.



9Tidsskrift for Kaninavl - 4-2010

En skal passe på at fôret er det samme
(innhold og fabrikat) ved avvenningen,
og det er også viktig at ungene alltid har
tilgang til et bra høy. Gi dem ikke fri til-
gang på kraftfôr, men la ungene/ungdyr-
ene spise opp sine porsjoner mellom
hver fôring! Risken er ellers stor for at
fôret blir «til-griset» og at det drar til seg
bakterier og fukt. Det samme gjelder
ferskt grøntfôr (gras, blader, løv) det skal
også spises opp mellom hver fôring. Har
ungene ikke fått grøntfôr tidligere, så skal
dette introduseres med stor forsiktighet!
Kontroller daglig appetitten og avføring-
en, og at alt ser bra ut med ungkaninene.
Når buret rengjøres, så skal ungene kom-
me ut på et bedømmelsesbord. Da passer
det å ta inspeksjon på dyrene, for det er
bra for kaninen å bli handtert og det er
nyttig for deg som oppdretter å lære og
kjenne dine dyr. Du vil da danne deg et
bilde og en oppfatning om kvaliteten på
dine ungdyr.
Når du tar rengjøringen sommerstid er
det klokt å prøve å få ut bakterier og an-
net utøy i burene, ved å spraye på med
et virkemiddel eller kanskje strø på litt
Stalosan F, eller kalk, i burenes fuktigste
hjørner.

Sortering og «bedømmelse»
Det er veldig spennende å følge ungenes
utvikling fra 7-8 ukers alder og til de når
5-6 måneders alder. Da er også tiden inne
for å vise de vakreste og mest rasetypiske
eksemplarene på utstilling.
I det første utviklingstrinnet så kan man
nesten utelukke pelsen og i stedet foku-
sere på kropp, type og tegning. Har man
store raser, så er sikkert også løpende
kontroll av dyrenes vekt av stor betyd-
ning. Din egen bedømmelse av stallens
ungdyr kan gjøres på mange ulike måter.
En del bruker en skala fra 1 til 5,og andre

skriver kommentarer og noterer vekter.
Selv deler jeg ut 1, 2 eller 3 plusstegn og
der det finnes behov skriver jeg en kom-
mentar, for eksempel gjør jeg det slik:

Vø: 9101, ++ något svag presentation
Vø: 9102, +++ bra kropp och typ
Vø: 9103, + vita hår och svag öronställning
Vø: 9103, ++ något tunn, men bra typ
Vø: 9104, +++ bra presentation och kropp
Vø: 9105, ++ medeldjur

LU-2005 i Bergen: Affe gratulerer Kai Tveten
med BiS, en Wiener svart som Affe tildelte 96
poeng, forøvrig den aller første 96’er som Affe
bedømte. Affe forteller vi har mange dyktige
oppdrettere i Norge, og Kai er én av de store.
Affe fremhever det er viktig å lære «å lysna»
til slike gode oppdrettere. Affe har bl.a. kjøpt
Liten Wiener blå av Kai, men har ikke rasen
akkurat nå, den måtte vike plass til fordel for
utvidelse i bestanden av Liten Sølv som Affe
bl.a. har i variantene viltgrå, viltgul og svart.
Affe driver i tillegg også med den vanskelige
tegningsrasen Tysk Kjempeschecke og selv-
sagt hans spesialitet - Alaska, som Affe har
drevet med siden 1996, og fikk «pangstart» i
1997 med å få sin første 96’er i Skara og vant
LU-97 i Örebro. Så skulle det gå 12 år og han
vant LU-09 i Eksjö med klar margin, stamme
Alaska i 287,5 p! - tok seieren både i kl A og E,
samt BiS - Affe glemmer nok ikke den helgen!
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Jeg tar den første kontrollen ved avven-
ningen når de er rundt 8 uker.
Siden bruker det å bli ytterligere to bok-
førte kontroller for min del.
Gjennom å føre slike kontroller, så blir
det både lærerikt og spennende i kanin-
stallen. Man får et godt overblikk på årets
avkom og det blir lettere å vite hvilke
ungkaniner som skal selges til f.eks.kjæle-
kaniner eller hvilke som skal slaktes . . .
- OG framfor alt - hvilke dyr som skal
brukes på årets utstillinger?

Gjennom løpende utsortering får du som
oppdretter bedre plass til dine beste dyr
og du får mer tid å passe på dem. Den

erfaring jeg har gjort under mine år, og
som fungerer som tommelregel i min
stall, er å sortere ofte. Så snart jeg har 4-5
ungdyr som jeg finner ut at jeg ikke be-
høver, så bruker jeg å slakte dem. Fôret
er jo også dyrt, og burene har man ofte
for få av, samt at det er mer arbeid og tid-
krevende å slakte mange dyr på én og
samme tid. Når jeg har slaktet, rengjøres
burene godt og deretter kan nye ungdyr
flytte inn. - Og slik holder det på en stund
inn på høsten, til jeg har kommet frem til
«mitt lag som skal forsvare stallens farger»
på utstillinger og kanskje også etter hvert
tjenestegjør som avlskaniner og føre slek-
ten videre. - Affe Hedlund

I avl med blant annet
scheckeraser, blir det
alltid født en del ens-
fargede unger. Disse
kan også brukes i den
videre avlen, men hvis
i så tilfelle, MÅ slik dyr
holde en høg kvalitet
med å være på topp
typemessig, ha meget
god kroppsform, pels
og vekt!



Nå er det virkelig lenge siden vi har hatt
inne noe i «matspalten» vår. Men - våren
er kommet - og da skal jo grillen tas fram.
Jeg har tidligere nevnt at kaninkjøtt på
grill ikke er noe kjøtt for nybegynnere og
grunnen er at kaninkjøtt er magert og må
vises ytterst forsiktighet når det skal be-
nyttes som grillmat. I tillegg vil jeg nevne
to viktige momenter: Lag en god sterk
marinade og la kjøttet ligge å godgjøre
seg i den i kjøleskapet i ca 3 til 5 dager.
OG så, det neste viktige er å ha en god
stor grill. Har en ikke det, så invester i en
skikkelig grill (eller hold deg til pølser).
Kaninkjøtt er så magert at det må grilles
«indirekte» - selv om kjøttet er marinert
og en passer på å smøre kjøttet med grill-
saus når en griller, anbefales indirekte!

Med en liten grill,blir det «direkte grillet».
Det vil si, grillkullene ligger over hele
bunnen i grillen,og kjøttet blir lagt på ris-
ten rett over de brennheite grillkullene.
Derfor skal det brukes en så stor grill at
kullene kan legges i den ene siden i bun-
nen av grillen,og at kjøttet legges på grill-
risten på motsatt side. På en større grill
har en også den fordel at en får en bedre
avstand mellom grillkullene og risten.
De fleste mislykkede grillseanser skyldes
for sterk varme og at kjøttet blir brent.
Kaninkjøtt er meget spesielt og det er
ikke som å grille pølser eller nakkekote-
letter! Men som det heter: «Øvelse gjør
mester», så jeg vet det er lov å feile et par
ganger når det gjelder kaninkjøtt . . .
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

foto: Bjørn E.
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Hei alle medlemmer i Norsk Angora
Jeg beklager å måtte meddele at det ikke
er penger i klubben til å kunne lage
Angoravennen dette året. Økonomien er
nærmest på bunnen,men jeg håper virke-
lig ikke dere svikter klubben av den
grunn.Vi er totalt avhengige av dere og at
kontigent blir betalt også til neste år, slik
at vi kan få opp økonomien og overskudd
igjen. Hovedgrunnen til det dårlige regn-
skapet for 2009, var ei ny hjemmeside
som styret (valgt for 2008) bestemte seg
for å satse på, samt noen utrolig kostbare
telefonstyremøter som vi nå har kuttet ut.
Forrige styre valgte å leie et web-hotell,
og dette er en utgift på kr 3000 pr. år, det
kostet også en del å opprette sida. I tillegg
er det litt annonseutgifter i TK, og i for-
bindelse med årsmøtet. Når vi så har
eneste inntekt med kontingent, der NA
har igjen kr 200,- pr. medlem, så er det
ikke penger til å utgi Angoravennen. Vi
må rett og slett velge til neste år om vi
fortsatt har økonomi til hjemmesida, og
det er det dere medlemmer som er med
på å avgjøre, på årsmøtet 2011.

Sommersamling, Nes på Hedmarken
Norsk Angora vil invitere alle sine med-
lemmer til sommersamling på Nes, Hed-
marken i forb. med utstillingen til Indre
Østland, 18.-20. juni (10 års jubileumsut-
stilling i år).Vi er avhengige av å få dette
til, slik at vi kan søke om kursstøtte, og
Norsk Angora har tidligere vært her med
bra oppslutning. Nå kan vi kombinere
dette med utstilling, så håper vi på god
deltakelse med kaniner og ikke minst
produkter i klasse K (se utstillings-annon-
sen i TK nr 2 for 2010, på side 24).

Dette er vårt faste sommer- og kurstreff-
punkt i året, vi kommer til å ha flere kurs,
utveksle mange erfaringer og ideer, samt
å ha det sosialt sammen.
Program: Farging av garn kjemisk farging,
maling på garn/flerfarging, ensfarget eller
regnbuefarging, spinnekurs, kreativ spin-
ning med inspirasjon fra Camp Plucky-
fluff, tokrokshakking/rundhakking av lue
eller votter, jetpinnehekling av sjerf, og
annet. Anette har med kardemaskin, glit-
ter og stasj, fiber og håndteiner
Utleie av rokker:Norsk Angora har to rok-
ker for utleie,disse kan tas med hvis noen
er interessert å leie dem frem til LUU i
nov, eller til neste år. Priser finnes på
hjemmesida, ta kontakt med leder for be-
stilling av rokk.
Mat: Utstillingen har kafe med enkel ser-
vering.
Overnatting: All bestilling (hytter, leilig-
heter og camping) gjøres til:
Leif Opsund, tlf. 62352659 / 997 99 141.
Priser: Deltakelse Angora-samling kr 350
settes inn på kontonr: 0530 02 95691.

Påmelding pr mail: hilde@kleppnett.no
eller  angora.i.saksen@tele2.no

DEN FORELØPIGE PROGRAMPLAN ER:
Fredag - 18. juni:
kl. 16.00 - 18.00 - Vi kan sette inn kaniner
og sette opp produkter i klasse K.
kl. 18.00 -19.00 - Kurset «Foredling av an-
goraull» starter. Forberedelser til lørdagen
med klargjøring til farging.
kl. 19- 20.30 - Spinning på rokk eller an-
net som er ønskelig.

Lørdag - 19. juni: :
kl. 09.00 - Farging av garn det en måtte

Nytt fra Norsk Angora
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1. Solveig Moritsgård/Terje Engh 84 p.

2. Bjarne Øygard 78 p.

3. Bjørn Egeland 73 p.

4. Anne Lise Tveten 64 p.

5. Jarluf Lomeland 59 p.

6. Bjarte Halsne 57 p.

7. Johnny Lyshaug 53 p.

8. Espen Klepaker 44 p.

9. Alf Gunnes 35 p.

10. Kari Jørgenrud 35 p.

11. Arild Gundersen 30 p.

12. Ola Uvås 27 p.

13. Anne Brochs 27 p.

14. Tore Askeland 27 p.

15. Rolf Ludvigsen 26 p.

16. Karl Meihack 21 p.

17. Knut Arne Sundgot 21 p.

18. Geir Hamre 20 p.

19. Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen 18 p.

20. Sverre Grandetrø 18 p.

21. Meinert Helland 15 p.

22. Arild Henriksen 14 p.

23. Arve Lilleøen 14 p.

24. Snorre Jacobsen 12 p.

25. Bjørn Petter Aasheim 12 p.

26. Gullik Klepaker 11 p.

ÅRETS UTSTILLER 2010
Fjorårsvinnerne har tatt lederplassen
Etter forrige liste er det avholdt 3 nye ut-
stillinger. Disse er Rogaland, Eidsvoll og
Trøndelag. Fjorårsvinnerne av konkurran-
sen, Solveig Moritsgård/Terje Engh, har
vært meget aktive på utstillingsfronten i
det siste og på Eidsvoll tok de like godt
både 1.- og 2.-plass, samt BiM og samlet

sammen hele 45 poeng. Dette var sterke
resultater i en hard konkuranse. Utrolig
hvor de topper utstilling etter utstilling
med sine flotte Dvergvedder og Hermelin-
er - gikk nå opp på lederplass med 84 p.
Rett bak ligger Bjarne Øygard og Bjørn
Egeland med henholdsvis 78 og 73 p.

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

ønske, og går over til spinning eller annet
etter eget initiativ.
kl. 15.00 - 17.30 - Spinning  
Fra kl 19.00 Grillkveld (kr 100 for voksne
og kr 50 for barn, påmelding se TK nr 2).

Søndag - 20. juni:
Kursstart kl. 09.30 - avsluttes ca kl. 14.00 
«Åpen post» - Vi lærer av hverandre, og
gjør det vi ønsker selv - hakker, spinner,
jetpinnehekler -  Kom med innspill! 
Ta med til kjemisk farging: Garn i hespler
(2x50 grams hespler eller det en ønsker),
ull til farging, bøtte til skylling, stor gryte
og kokeplate.
Til karding: Angoraull til karding og ev.
kardemaskin hvis du har.
Til spinning: Rokk og spinneull. De som

ønsker å slå seg løs under spinningen kan
gjerne ta med 2.-sort angora (ren), annen
ull/fiber, tråd/garn som kan brukes til å
tvinne med spunnet tråd - f.eks. glitter-
tråd, kjøpegarn. Har noen mislykket eller
stygt garn, kan det også tas med å gjøres
om til noe nytt. Til hakking og jetpinne-
hekling: To-kroks hakkenål, en strikke-
pinne nr 20 eller 25 (jetpinne) og hekle-
nål, to eller 3 farger garn (tokrokshakking
brukes to nøster). Mangler du garn, har
Hilde  maskinspunnet rågarn av fritids-
garn, alpakka eller bomull classic (rimelig
til salgs, inntekt går til NA).Send mail hvis
du ønsker dette rimelige alternativet til
garnfargingen. (100 gram ca kr 20,-).

Håper på bra oppmøte!   -  mvh Hilde K.
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Eidsvoll
En dags kasseutstilling
ble arrangert av Eids-
voll KAF, lørdag 17.
april på Fram Forsam-
lingshus i Ullensaker.
Her var det påmeldt
168 kaniner i godt og
variert raseutvalg, og
med god detagelse fra
mange foreninger.
Eksteriørkvaliteten var
bra i de fleste av ras-
ene og av de beste ble
7 kaniner tildelt 95,5
poeng, noe som førte
til en spennende BiS-
kåring. Som bildet vi-
ser ble det en vakker
Zobel, brun hann, til-
hørende Elina Jokinen/Tor Gillerholtmo-
en som ble BiS. Solveig Moritsgård/Terje
Engh var eier av ei fin Dvergvedder vilt-
grå hu i 95,5 p som ble BiM (Solveig og
Terje var forøvrig eiere av 4 av de 7 dyra
som fikk 95,5 p).
Dommere var Thormod Saue,Svein Claus-
en og Roar Strand, med Tor Gillerholtmo-
en som aspirant.

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Mathias Seim Dale 93.
Fransk Vedder: Silje Catrine Tellefsen 94,5. Angora:
Mona Jørgenrud 95. Rex: Stine Johansen 95. Hvit Land:
Roger Skjølås 94,5. Belgisk Hare: Kjell Jørgenrud 95,5.
Isabella: Camilla Venger 90,5. Alaska: Anne Brochs 95,5.
Liten Tysk Schecke: Marit Jørgenrud 92,5. Liten Tysk
Vedder: Tore Nilsen 94. Liten Chinchilla: Cathrine Myhre
94. Deilenaar: Elin Kvello Eriksen 92. Perle Ekorn: Kari
Jørgenrud 95. Engelsk Schecke: Jan Holm 95. Liten
Havana: Johnny Karlsen 95. Sachsengold: Siw Marion
Hauge 95. Liten Sølv: Tom R.Johansen 94. Tan: Bengt
Karlsen 93,5. Zobel: Elina Jokinen/Gillerholtmoen 95,5.
Dvergvedder: Engh/Moritsgård 95,5. Hermelin: Engh/Mo-
ritsgård 95,5. Dverghare: ElinaJokinen/Gillerholtmoen 95

Resultater Klasse L:
1 T.Engh/Sol.Moritsgård,  Grenl.,  Hermelin hvit r.ø. 381
2 T.Engh/Sol.Moritsgård,  Grenl.,  Dvergvedder      285,5

3 Elina Jokinen/Gillerholtmoen, I.Østl., Zobel brun  285,5
4 Anne Bjerkeli Brochs, Askim,   Alaska 284,5
5 Arild Henriksen, Askim, Belgisk Hare viltrød 284,5
6 Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn 284,5
7 Johnny Karlsen, Sarpsborg, Liten Havana 284
8 Siw Marion Hauge, Tønsberg, Sachsengold 284
9 Roger Skjølås, Oslo og Akershus, Hvit Land 377,5
10 Kjell Jørgenrud, Askim, Belgisk Hare  95,5
11 Jan Holm, Askim,  Engelsk Schecke svart 282,5
12 Stine Johansen, Askim,  Rex castor 95
13 Mona Jørgenrud,  Askim,  Angora hvit rødøyd   95
14 Martine Arnesen Furnes, Sarp., Hermelin hvit r.ø. 95
15 Elina Jokinen/Gillerholtmoen, I.Ø.,  Dverghare hvit  95
16 Tore Nilsen, OsloogAk., Liten Tysk Vedder viltgrå  375
17 Martine Arnesen Furnes, Sarp.,  Hermelin v.grå 281,5
18 Anders Borstad, Aurskog/Høland, Belgisk Hare  281,5
19 Hilde Haakenstad, Glå. Engelsk Schecke svart  281,5
20 Sølvi Lysfjord, Askim,  Dvergvedder hvit blåøyd  281,5
21 Helge Myrvold, Eidsvoll,  Hermelin hvit rødøyd  281
22 Yngvar Røstad, Sarp., Engelsk Schecke svart   373
23 Bengt Karlsen,  Aurskog / Høland,   Tan svart   280
24 Hilde Haakenstad, Glåmd., Engelsk Schecke blå  280
25 Tom Richardt Johansen,  Askim,   Belgisk Hare   94,5
26 Tom Richardt Johansen,  Askim,   Liten Havana  94,5
27 Silje Catrine Tellefsen, Glåmdal,  Fransk Vedder  94,5
Resultater Klasse C for juniorer:
1 Helene Kongtorp, Aurskog/ Høland,  Dvergvedder  94,5
2 Kim Grøtli Henriksen, Askim,  Liten Havana 94,5
3 Kim Grøtli Henriksen, Askim,  Sachsengold 94
Klasse D Hunn med kull:
1 Gunvor Elisabeth Hovland,  Askim,  Angora svart  91

Zobel - Best in Show på Eidsvoll KAFs kasseutstilling, 17. april

Zobel, hann, 12 måneder,
95,5 poeng (19-9-9) ble
Best in Show av de 7
kaninene som fikk 95,5 på
Fram Forsamlingshus.
Eier/oppdretter: Elina
Jokinen/Tor Gillerholtmoen

Kasseutstilling 
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Alaska-hannene til Anne Bjerkeli Brochs har
gjort det meget sterkt på flere utstillinger

denne sesongen og Anne håper det går den
riktige veien også i avlen denne våren (noe

av det viktigste blir jo å slå Johnny Lyshaug)

Eliteutstilling i Østfold
Østfold Avlslag arrangerte Eliteutstilling
for kaniner, «kassautstilling» på Borgasys-
sel Museum i Sarpsborg, lørdag 24. april.
Det var påmeldt 108 hanner og 26 for-
skjellige raser. Kun 2 foreninger deltok i
lagkonkurransen, hvor Askim fikk 953,5
poeng og Sarpsborg fikk 950 poeng.
4 kaniner fikk 96 poeng Alaska til Anne
Brochs, Alaska til Johnny Lyshaug, Liten
Wiener blå til Anne Lise Tveten og Dverg-
hare viltgrå til Oddvar Antonsen. Dom-
mere var Johnny Lyshaug og Jan Erik P.
Baller.Dermed var det Jan Erik som tok ut
BIS, som ble en Alaska til Anne Bjerkeli
Brochs.Ellers kan vi se det var mange fine
høye poengsummer, så kvaliteten holdt
seg godt, så langt ut i april. Ref. Anne B.B

RESULTATER  KLASSE  H
BELGISK KJEMPE:
1 Kari Jørgenrud, Askim  93
FRANSK VEDDER:
1 TGillerholtmoen/Elina Jokinen 94,5
BLÅ WIENER:
1 Kai Tveten,    Askim  95
NEW ZEALAND WHITE:
1 Sigurd S. Baller,  Sarpsborg  95,5
REX:
1 Kari Jørgenrud,  Askim,   Castor 95
2 Ida Marie Johansen,  Askim,  C 93
HVIT LAND:
1 Arne Nordlie Askim 93
BELGISK HARE:
1 Arild Henriksen,   Askim  95
2 Ida Marie Johansen,  Askim  95
3 Kjell Jørgenrud,  Askim  95
4 Arild Henriksen,  Askim  95
RHINSK SCHECKE:
1 Jan Holm,   Askim,  Svart/ gul  95
2 Jan Holm,   Askim,  Svart/ gul  94
ALASKA:
1 Anne Bjerkeli Brochs,   Askim  96
2 Johnny Lyshaug,   Askim  96
3 Anne Bjerkeli Brochs,   Askim  95,5
4 Johnny Lyshaug,   Askim  95
5 Johnny Lyshaug,   Askim  95
6 Anne Bjerkeli Brochs,   Askim  95
7 Johnny Lyshaug,   Askim  95
8 Anne Bjerkeli Brochs,   Askim  95
LITEN TYSK SCHECKE:
1 Marit Jørgenrud,  Askim,    93,5
LITEN TYSK VEDDER:
1 Tore Nilsen,  Oslo gA,  Viltgrå  95,5

LITEN CHINCHILLA:
1 Hallgjerd Seim Paulsen, Tøn. 94,5
2 Hallgjerd Seim Paulsen, Tøn. 93,5
MARBURGER EKORN
1 Maren Åsheim Sarpsborg   93,5
PERLE EKORN:
1 Kari Jørgenrud,   Askim     95,5
2 Kari Jørgenrud,   Askim     94,5
2 Kari Jørgenrud,   Askim     94,5
ENGELSK SCHECKE:
1 Jan Holm,   Askim 94,5
2 Jan Holm,   Askim 93,5
LITEN HAVANA:
1 Johnny Karlsen,  Sarpsborg   95
2 Kim Grøtli Henriksen,  Askim  95
3 Johnny Karlsen,  Sarpsborg   95
4 Arne Nordlie,  Askim 94,5
4 Johnny Karlsen,  Sarpsborg  94,5
4 Arne Nordlie,  Askim 94,5
HOLLENDER:
1 Sigrid Lunde Ingerød, Sarp. 92,5
SACHSENGOLD:
1 Siw Marion Hauge,  Tønsberg  95
2 Siw Marion Hauge,  Tønsberg 94,5
3 Kim Grøtli Henriksen,  Askim  94
LITEN SØLV:
1 Ida Marie Johansen, Askim  92,5
TAN:
1 Bjørn Petter Åsheim,  Sarp. 95
2 Bjørn Petter Åsheim,  Sarp. 94,5
LITEN WIENER:
1 Anne Lise Tveten,  Askim,  blå 96
2 Anne Lise Tveten,  Askim,  Blå  95
3 Anne Lise Tveten,  Askim,   Blå  95
3 Anne Lise Tveten,  Askim  Blå 94,5

ZOBEL:
1 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. 95
2 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. 94,5
3 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. 94,5
RUSSER:
1Jokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. 94,5
DVERGVEDDER:
1 Silje Olsen Sarpsborg, Viltgrå  95
2 Helene Kongtorp Aurskog/H. 94,5
3 Silje Olsen Sarpsborg, Viltgrå 94
4 Jokinen/Gillerholtmoen, hvit r.ø. 94
HERMELIN:
1 LivJohnsen Sarpsborg, viltgrå 95,5
2 Tove Olsen Sarpsborg,  viltgrå 95
3 Kent Rune Eriksen Sarp, viltgrå 95
4 Tove Olsen Sarpsborg, viltgrå 94,5
5 Kent Rune Eriksen Sar viltgrå 94,5
6 Frank Solhaug Askim,  Lutino 94
7 Frank Solhaug Askim,  Reverød 94
DVERGHARE:
1 Oddvar Antonsen Sarp., viltgrå 96
2 Oddvar Antonsen Sarp., viltgrå 95
3 Oddvar Antonsen  hvit rødøyd  95
4 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Ø.hvit 95
RESULTATLISTE KLASSE G
1 Anne Bjerkeli Brochs, Askim 381,5 
2 Johnny Lyshaug,  Askim  381
3 Oddvar Antonsen, Sarp. 380,5
4 Anne Lise Tveten,  Askim 380,5
5 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. 379
6 Kari Jørgenrud, Askim    379
7 Arild Henriksen, Askim 378,5
8 Johnny Karlsen, Sarpsborg  378
9 Jan Holm,   Askim   377
10 Siw Marion Hauge,  Tønsb. 376,5
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
GGjjeesstteesskkrriibbeenntt::
KKeenntt  RRuunnee  EErriikksseenn

- «Liv og røre i burene»
Nå har det begynt så smått og komme
noen unger i burene her hjemme. Hittil
så har det vel ikke blitt så mange unger
som ønskelig, da det har vært noen tom-
me hoer og noen kull med ytterst få ung-
er. De tomme hoene har blitt parret opp
igjen,og ”hovedtyngden”av de andre skal
forhåpentligvis ha i siste uka av mai.
Når det gjelder utstillinger så er det en ro-
lig periode her nå. Her bruker vi tiden
mest på å følge med på utviklingen av de
første kullene, og ikke minst skikkelig
rengjøring av de burrommene ungene
skal flyttes til, når de tas vekk fra moren.
Jeg har i dette innlegget lyst til å sette litt
fokus på tilbæring av kaninene under ut-
stillinger. Hvordan tas dyrene ut av bur-
ene, hvordan settes de i bærekassene og
hvordan blir de tatt ut av disse?
Etter å ha sett litt på dette en periode, må
jeg få si at her er det mye rart. Jeg har sett
mange meget dyktige bærere, men også
noen som det ser ut for er litt redd for de
kaninene de skal ta frem. Og det er dette
som har gjort meg litt betenkt. For at
dyrene skal kunne presentere seg fra sin
beste side, er det viktig de blir behandlet
på en bra måte, helt fra de tas ut av bur-
ene og opp i bærekassene. De mest gra-
verende tilfellene jeg har registrert, og
ikke minst blitt gjort oppmerksom på, er
når bæreren er så usikker at det bare ”gri-
pes” etter kaninen, uten å ta hensyn til
hvor man får tak. Har sett kaniner som
har blitt så stresset at de har hoppet rett
ut av burene. Slike dyr vil ikke bli rolige
igjen for å presentere seg på dommerbor-
det. - Jeg mener med dette, at vi som ar-

rangører, vår forening inkludert, bør bli
mer beviste på hvem som bærer. Samtidig
tror jeg at hele kanin-norge kanskje skal
sette litt fokus på opplæring av bærere.
De kan tross alt bidra til at kaninen får en
lavere poengsum på grunn av stress, eller
at kaninen er trygg og harmonisk når
dommerne får den for bedømmelse. Jeg
håper at ikke disse ytringene tas ille opp
hos alle de som stiller opp som bærere,
men tar det som en ytring for å få satt litt
fokus på dette tema.
Vi i Sarpsborg KAF har allerede vært ute
på 3 fremvisninger av våre dyr og det står
mange flere for tur utover nå.Vi har vært
på 2 kjøpesenter, samt dyrskue, arrangert
av en lokal 4H-klubb. De neste vi skal del-
ta på, er utenfor et kjøpesenter, Åpen dag
Fredrikstad Dyrehospital og Smaalens-
marken her i Sarpsborg. Dette ser vi på
som en viktig del av foreningsarbeidet,da
vi har mulighet for å promotere vår fine
hobby.Vi har med oss mye informasjons-
materiell som vi deler ut, samtidig som vi
får pratet mye kanin.
På vårt siste medlemsmøte hadde vi be-
søk fra Tam Dyreklinikk. De stilte med en
veterinær og en dyrepleier.Tema de had-
de valgt var kaninens tenner og tarmsy-
stem. Her var det en meget lydhør for-
samling som fulgte interessant med. Etter
at de hadde gjennomgått disse temaene
var det mulighet for å stille spørsmål. Her
skal jeg si det var mange som hadde noe
de lurte på, og våre 2 gjester svarte villig
vekk. Vi hadde satt av 20 min til denne
seansen, men vi endte opp med å bruke
1 time. Etter min mening en vel anvendt
time, for her var det mye interessant for
både ferske og drevne oppdrettere.

Hilsen  - Kent Rune
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Kasseutstilling,Trøndelag
Trøndelagen KAF arrangerte en dags
kasseutstilling lørdag 17. april på Skjet-
lein skole,med 120 påmeldte kaniner i 19
raser. Eksteriørkvaliteten var bra på de
beste dyra. Johnny Lyshaug vant både
BIS og BIM, Johnny fikk 3 Alaska-hanner
i 95 + 95 + 95,5 og ei hu som fikk 95,5 p.
Dommere var Per Egil Hagen og Johnny
Lyshaug, som hadde en kald fornøyelse

(med neglebitt etter endt bedømming).
Arrangementet gikk ellers smertefritt, og
alle var glade å fornøyde da vi dro hjem
for det var jo en fridag dagen etterpå
også. Kjekt med slike kasseutstillinger.

Vil takke Margot og Skjetlein skole for lån
av hall og klasserom. ref. Barbro

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Anne Marie Aarmo 95.
Fransk Vedder: Kristin Harmens Berg 94. Trønder: Øya
skole 93,5. Rex: Skjetlein skole 93,5. Belgisk Hare: Linn
Therese Sinnes 94,5. Isabella: Gine Beate Hegg 93,5.
White: Frank Morten Jørgensen 95. Alaska: Johnny
Lyshaug 95,5. Svensk Pels: Frank Morten Jørgensen
93,5. Liten Chinchilla: Brit Karin Brodersen 94. Deilenaar:
Snorre Jacobsen 95,5. Hollender: Brit Karin Brodersen
95. Sachsengold: Jonette Sulen Myrbostad 94,5. Liten
Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Alf Gunnes 95,5. Russer:
Miguel A. Norheim 92. Dvergvedder: Kristin Harmens
Berg 95. Løvehode: Barbro Halvorsen 93. Hermelin: Ann
Jorun Hoøen 95.

Resultater klasse L:
1 Johnny Lyshaug,   Askim,   Alaska 381
2 Alf Gunnes, Trøndelagen,  Tan svart 285,5
3 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Deilenaar    285,5
4 Bjarne Øygard, MøreRomsdal, Liten Sølv svart 284,5
5 Arve Lilleøen,  Trøndelagen,  Liten Sølv svart   284
6 Ellinor Gunnes,  Trøndelagen, Deilenaar 283,5
7 Frank Morten Jørgensen,  MøreRomsdal,  White sv 283
8 Brit Karin Brodersen,  Trøndelagen,  Hollender  sv  283
9 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska  375,5
10 Ann Jorun Hoøen, Trøndelag, Hermelin zobel brun 95
11 Kristin Harmens Berg, Trønd.,  Dvergvedder viltgrå 95
12 Anne Marie Aarmo, Trønd., Belgisk Kjempe jerngrå 95 
13 Jonette Myrbostad, MøreRoms.,  Sachsengold   281,5
14 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag, Hollender sv  94,5
15 Linn Therese Sinnes, Nord-Trønd.,  Belgisk Hare  94,5
16 Alf Gunnes, Trøndelagen, Deilenaar 94,5
17 Ann Jorun Hoøen,  Trøndelag,  Hermelin hvit r.ø. 94,5
18 Kristin HarmensBerg, Trønd., Fransk Vedder viltgrå 94
19 Brit Karin Brodersen,  Trønd.,  Dvergvedder viltgrå  94
20 ThereseRausteinSelnes, Trønd., Dvergvedder viltgrå  94

Resultatliste Klasse G Elitegrupper:
1 Alf Gunnes,  Trøndelagen 379
2 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag 378,5
3 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal 378
4 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen 377Isabella - er nå også kommet til Trøndelagen

Nye Champions:
558: Belgisk Kjempe  1,0   8022 / 2T82   95-95-95  eier/oppdr.: Anne Marie Aalmo
559: Deilenaar  1,0  873 / 2Y02   95,5-95-95  eier: Heidi Jebsen oppdr.: Johan Viker
560: Sachsengold  1,0   831 / Y955   95-95-95   eier/oppdr.: Siw Marion Hauge

Har du en Champion? - kontakt Anne Bjerkeli Brochs, e-post: champion@nkf.net
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Vår-utstilling, Vassenden
Sogn og Fjordane Kaninavlslag arrangerte
vårutstilling i Gjesthalla på Vassenden, i
helga 9.-11. april. Det er mange år sidan
sist vi arrangerte vårutstilling, så vi var
svært spente på kor mange dyr som kom,
og om vi klarte oss med ein dommar. Vi
fekk 117 dyr fordelt på 20 kaninrasar, og
20 utstillarar frå 4 foreiningar. Dommar
var Sturle Skeidsvoll, som gjorde ein god
jobb med å bedømme alle dyra. Nokre av
dyra bar preg av at våren var i anmarsj,
men likevel viser statistikken at vi fekk
mange toppdyr. Best in Show vart ein
Hermelin kvit rødøyd i 96 poeng til Terje
Engh/Solveig Moritsgård, som også vant
utstillinga. BIM vart Alaska til juniorane
Synnøve og Martine Kvaal i 95,5 poeng.
Utanom desse finn vi også ein Hermelin
blå zobel i 95,5 poeng tilhøyrande Bjarne
Øygard. Bjarne vant klasse G, og vår nye
vandrepokal.Til slutt ynskjer vi i Sogn og
Fjordane kaninavlslag å takke for denne
gang, og ynskje alle velkomne tilbake til
hausten i same lokalet. Mvh Øystein Osland

Best i rasen: Stor Sølv: Steinar Helge Aase 95. Blå
Wiener: Steinar Helge Aase 94. Beveren: Per Bjarte
Ludviksen 94,5. Trønder: Per Bjarte Ludviksen 93. Rex:
Cecilie Fiskeseth 91,5. Thyringer: Oddmund Veka 95.

Alaska: Synnøve/Martine Kvaal 95,5. Liten Tysk Vedder:
Thor Øivind Larsen 95 38. Deilenaar: Heidi Jebsen 95.
Perle Ekorn: HansErik Nes 95. Engelsk Schecke: Øystein
Osland 95. Liten Havana: Oddmund Veka 94,5. Hollen-
der: Heidi N. Jebsen 95. Sachsengold: Øystein Osland
94,5. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Matias L.Larsen
93. Dvergvedder: Engh/S.Moritsgård 95. Dvergschecke:
Magnus S.Hansen 92,5. Hermelin: Engh/Moritsgård 96.

Resultater klasse L:
1 T.Engh/Sol.Moritsgård,  Grenl.,  Hermelin hvit r.ø. 381
2 Bjarne Øygard, Møre og R. Hermelin zobel blå  285,5
3 Bjarne Øygard, MøreogRomsd., Liten Sølv svart 379,5
4 Oddmund Veka,  Sogn og Fjordane,  Thyringer   379
5 Synnøve/Martine Kvaal, SognogFjord.,  Alaska   284,5
6 Øystein Osland, SognogFjord. Engelsk Schecke  284,5
7 Steinar Helge Aase, SognogFjord. Stor Sølv svart  284
8 T.Engh/S.Moritsgård,  Grenl.,  Dvergvedder viltgrå  284
9 Heidi N. Jebsen, Bergen,  Deilenaar 377,5
10 Knut Are Sundgot, Møre og R. Hermelin hvit r.ø. 377
11 Per Bjarte Ludviksen,  Sogn og Fj. Beveren blå   377
12 Thor Øivind Larsen, SognogFj. Liten Tysk Vedder 282
13 Heidi N. Jebsen, Bergen, Hollender 95
14 Hans Erik Nes, Sogn og Fjordane, Perle Ekorn  95
15 Magnus Skaug Hansen, S&F., LitenTyskVedder 280,5
16 Steinar Helge Aase, Sogn og Fjord.,  Blå Wiener  373
17 Øystein Osland, SognogFj. Engelsk Schecke blå 94,5
18 Øystein Osland, SognogFjordane, Sachsengold  94,5
19 Øystein Osland, SognogFjordane,  Dvergvedder  94,5
20 Oddmund Veka, Sogn ogFjordane, Liten Havana 94,5
21 Camilla Lie Fevåg, Bergen, Hermelin hvit blåøyd  279
22 Cecilie Fiskeseth, Bergen, Hermelin viltgrå 94
23 Ingrid Hestvik Grimelid, SognogFj. Hermelin viltgrå 94
Resultater klasse G:
1 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal 379,5
2 Øystein Osland, Sogn og Fjordane 377,5
3 Per Bjarte Ludviksen Sogn og Fjordane 377

Synnøve og Martine med si fine Alaskahu

Hermelin-hann,
34 mnd, 96 p
og BiS 
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Vår-utstilling, Bærheim
Rogaland Kaninalslag arrangerte vårutstil-
ling i Miljøparken på Bærheim, helga 16.-
18. april. Den helt store oppslutningen
ved at oppdretterne kommer med en del
dyr på en slik vårutstilling, slo heller ikke
til denne gang,og kun 73 kaniner stilte til
start. Ansvarlig for poengtildelingen var
Sigbjørn Thorvaldsen og i de fleste raser
var eksteriørkvaliteten meget bra. 3 dyr
ble tildelt toppsummen 96 poeng, som
var 2 i Dverghare, til Bjørnar Gundersen
og Svein Ødegård, og en Perle Ekorn til
Bjørn Egeland, som dommeren valgte til
BiS. BiM gikk til Karl Meihacks Hvit Land-
hu med 95,5 poeng.

Best i rasen: Trønder: Odd Einar Svendsen 92. Angora:
Hilde Krogedal 94. Rex: Odd Einar Lundervold 94. Hvit
Land: Karl Meihack 95,5. Belgisk Hare: Arild Gundersen

95. Thyringer: Odd Einar Lundervold 94,5. Liten Tysk
Vedder: Elin Stangeland 95. Perle Ekorn: Bjørn Egeland
96. Engelsk Schecke: Tore Hadland 95. Hollender: Sindre
Tjemsland 94. Tan: Renzo Fornasari 95,5. Dvergvedder:
Sander Nordvik 92. Hermelin: Jarluf Lomeland 95,5.
Dverghare: Bjørnar Gundersen 96.
Resultater Klasse L:
1 Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 287
2 Jarluf Lomeland, Jæren, Hermelin hvit rødøyd   380,5
3 Karl Meihack, Rogaland, Hvit Land 285,5
4 Bjørnar Gundersen, Jæren, Dverghare viltgrå    96
5 Svein Ødegård,  Jæren,  Dverghare viltgrå 96
6 Arild Gundersen, Jæren, Belgisk Hare viltrød  283,5
7 Odd Einar Lundervold, Haugaland, Thyringer  283,5
8 Renzo Fornasari,  Rogaland,  Tan svart 95,5
9 Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder kapt. 95
10 Tore Hadland, Jæren,  Engelsk Schecke svart  95
11 Elin Stangeland, Jæren, Liten Tysk Vedder viltgrå  95
12 Raymond Netland, Rogaland, Hermelin chinchilla  95
13 Magnor Ølberg,  Rogaland,  Tan svart 95
14 Hilde Krogedal,  Jæren, Angora hvit r.ø. 281,5
15 Arild Netland, Rogaland, Hermelin svart 94,5
16 Arild Netland, Rogaland, Hermelin viltgrå 94,5
17 Jarluf Lomeland, Jæren, Hermelin viltsvart 94,5
18 Arild Netland, Rogaland, Hermelin otter sv 94
19 Odd Einar Lundervold, Haugaland, Rex blå 94
20 Sindre Tjemsland, Jæren,  Hollender svart 94

Perle Ekorn hann 12 mnd.,
96 p (38-9-10) og BiS i
Miljøparken på Bærheim.
Den har tidligere fått 3x95,
2x95,5 og 96 p (på LU).
Eier/oppdr.: Bjørn Egeland
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Vi ser først på noen grunnregler:
Suksessfullt oppdrett er ikke tilfeldig,
uansett hvilke typer dyr det gjelder.Avlen
er basert på klart definert mål,og man må
ha en nøye gjennomtenkt langsiktig plan
for å nå disse mål. Planen må være basert
på kunnskap om rasen - de forskjellige
blodslinjene som er tilgjengelig (forhåp-
entligvis) og de nedarvede egenskapene
som disse linjene innehar.

Planen må være fleksibel. Fordi arvelig-
heten spiller en så viktig rolle i verdien
av alle blodslinjer, er det nødvendig med
grunnleggende kunnskaper om emnet.
Men uansett er vitenskapen om arveegen-
skaper meget komplisert. Det er sjanse-
spill, og selv med inngående kunnskaper
om disse blodslinjene og de individuelle
dyrene som utgjør disse, kan det uforut-
sigbare inntreffe og med jevne mellom-
rom skjer det. Så fleksibelhet, evnen til å
tilpasse seg til resultatene, er meget nød-
vendig.
De tradisjonelle fremgangsmåtene for avl
er, som vi var inne på i TK nr 1, 2010:

1. Innavl
2. Linjeavl
3. Utavl (out-crossing)

Innavl - Er sammenføring av nært be-
slektede individer, far/datter, mor/sønn
eller helsøsken. Målet med innavl er å re-
dusere "the gene pool" - det antall varia-
ble gener som nedarves fra generasjon
til generasjon hos dyrene.Fordi uønskede
egenskaper bæres like sterkt i genene
som ønskede, har innavl altså den effek-
ten at feilene avsløres like godt som for-

trinnene. Det har også den effekten at fei-
lene "spikres" like godt som fortrinnene.
Innavl er kun for de mest erfarne opp-
dretterne, som vet hva de gjør (ja, vi kan
til og med gå så lang å si at det kun er for
vitenskapsmenn). Det kreves også hard-
het, fordi den strengeste utvelgelse av av-
kom må gjøres. De som ikke passer inn i
det videre avlsprogram må avlives. Innavl
er altså for den «spesielle» oppdretter.

Linjeavl - Er en mildere form for inn-
avl. Med det menes at man sammenfører
kaniner med et visst antall felles forfe-
dre/mødre.Vanligvis blir linjeavl gjort på
dyr av meget høy kvalitet.Dette tillater en
viss organisering av de nedarvede egen-
skaper. Omhyggelig utvelgelse av fremti-
dige avlsdyr er likevel nødvendig, og i de
fleste generasjoner bør kun det beste in-
dividet, eller bare de aller beste i kullet,
bli brukt i fremtidig avl. De en ikke er
fornøyd med må «slås ut», også selv om
f.eks. broren er topp.

En utvannet versjon av linjeavl er familie-
avl. Å starte på en egen linje med familie-
avl er meningsløst, dersom ikke noen
allerede har etablert en sterk blodslinje
(med andre ord gjort linjeavl). Familieavl
har en tendens til å reinnføre variabili-
teten. For å oppnå en viss suksess, må
oppdretteren ha detaljerte kunnskaper
om alle de forskjellige individene i stam-
tavlen. Familieavl passer for dem som
bare tar noen få kull, for å ta frem noen
nye utstillingsdyr til seg selv. Det har ing-
en stor verdi for den «store» oppdretter.

Hvordan avler vi?
I TKs utgave nr 1, 2010, fokuserte vi litt på hvilke avlsmetoder vi bruker.

Vi fortsetter med dette viktige emnet - og har her plukket frem litt til:
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05.-06. juni: Drammen
annonse i TK nr 3

11.-13. juni: Nord-Trøndelag
annonse i  TK nr 3

18.-20. juni: Indre Østland
annonse i TK nr 2

27.-29. august:Trøndelagen
annonse i dette TK

04. september: «Temadag» Askim

03.-05. sept.: Møre og Romsdal

01.-03. oktober: Jæren&Sandnes

15.-17. oktober: Eidsvoll

05.-07. november: LUU/NM-2010
Vikersund, arr.: Drammen KAF

19.-21. november:Trøndelagen

19.-21. november: Oslo/Akershus

19.-21. november: Jæren&Sandnes

27. november: Sørlandets, kassaut.

03.-05. desember: Askim

10.-12. desember: Rogaland

LU/NM-2011: 24.-27. februar,
Vigrestadhallen

Utstillinger - 2010:

Utavl (out-crossing) - Er en sammen-
føring av ikke beslektede individer. Dette
resulterer i en salig blanding av arveegen-
skaper, og en fullstendig uforutsigbarhet
om kommende generasjoner. Det kan
«kaste frem» et fremragende individ, men
det er omtrent som å vinne i lotto.
Et slikt individ kalles "a flyer". Det kan bli
et enestående utstillingsdyr, men verdien
som avlsdyr kan diskuteres.
Men allikevel, utavl kan ha noe for seg.

Dersom et linjeavlsprogram har kastet
frem en vedvarende feil, er utavl en måte
å rette det opp på.

I slike tilfeller er en beslektet utavl å
foretrekke. Det vil si: Å bruke en hann
som er sønn av et utavlet dyr, men som
har felles forfedre/mødre på sin andre
linje, med den linjen du avler på.
Men det viktigste er at disse felles for-
fedrene/mødrene iallfall i de nærmeste
ledd ikke har de feilene som du forsøker
å rette på.
Så må vi igjen velge når resultatet av
paringen kommer: Valget av et dyr, som
ikke har den feilen du vil bli kvitt, og som
du vil avle videre på. Det utvalgte dyret
avles så tilbake på den linjen, og utvelgel-
sen mot feil gjøres igjen i neste kull. Det
kan virke.

Med bakgrunn i det som nå er omtalt, vil
vi se at linjeavl er det mest fordelaktige
systemet å følge. Sammen med fornuftig
bruk av utavl/out-crossing når det er nød-
vendig. Og det vil det bli før eller senere!

Tiden vil vise om disse krabatene har ned-
arvet de ønskelige egenskapene

Planlegges: Elevkonferanse 09.-10. oktober. Dommerkonferanse 23.-24. oktober
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Vår danske venn fra Bornholm,Steen Løv-
green, er også opptatt av emnet og han
omtalte dette i dansk TK nr 2 i år. Bildet
her er tatt av Steen,han ville vise hva som
skjer av indre skader når en kanin løftes,
eller man tar den hardt over nakke- og
ryggskinnet. Da Steen en dag skulle slak-
te et par av sine kaniner, avtalte han med
sin slaktevenn at de skulle se på hva en
tilfører av indre skader - og i det øyeblikk
avlivingen skulle skje, ble kaninen løftet
i ryggskinnet. Skinnet trekkes så av, og
bildet viser tydelig at det er indre blodut-
tredelser der hvor hånden tok tak i rygg-
skinnet. En må legge til at denne kanin
heller ikke var av noe stor størrelse, kun
1,6 kg levende vekt. Da kan en jo selv
tenke seg til, hvilke skader som oppstår
på de større kaninene. Men, en må også
bemerke at det er fullt mulig å klemme
inn merker i en kanin uten å løfte den.
Skjer dette ved en forkjær behandling så
betyr jo ikke størrelsen på kaninen noe,
men altså hvor hardt en griper tak i den,
f.eks. når kaninen skal «fanges» for å få
den ut av luken i et trangt utstillingsbur.
Skadene fremkommer ikke kun i dyrets
ryggmuskulatur, men også i sidene. Det
er derfor ikke merkelig at de hårsekker
som sitter i de beskadede områder, også
påvirkes. Enten ved at den tilhørende

Vis forsiktighet
ved håndtering av kaninene

På side 16 i dette TK, tar Kent Rune opp et tema som mange ut-
stillere er opptatt av, nemlig hvordan kaninene løftes, bæres og
håndteres under våre utstillinger. Jeg visste vi hadde en liten sak
om emnet tidligere i et TK, og begynte å lete etter tegningen til
venstre - det viste seg å være lenge siden og måtte tilbake til 1999-
årgangen for å finne den. Tegningen viser hvordan vi IKKE skal
ta tak i kaninen, det gir skade på pelsen, men også kaninens indre!
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Klubbmesterskap i Askim
Foreningens mesterskap ble avholdt i
Spydeberg, lørdag 10. april. Dette er en
kassautstilling hvor medlemmene får be-
dømt sine kaniner, men det er også et
hyggelig treff og vi har det meget sosialt
sammen. Det ble påmeldt 121 dyr fra 22
medlemmer. Dommere var Jan Erik P.
Baller og Thormod Saue, som var fornøyd
med dyrekvaliteten. Johnny Lyshaug vant
kl A. Anne Brochs fikk BIS med dagens
høyeste poengsum 96. Mona Jørgenrud
vant kl C med en flott Angora i 95 p.

Ref.: Anne Bjerkeli Brochs

Best i rasen: Fransk Vedder: Arne Nordlie 89,5. Angora:
Mona Jørgenrud 95. Hvit Land: Arne Nordlie 94. Rex:
Kari Jørgenrud 95,5. Belgisk Hare: Arild Henriksen 95,5.
Rhinsk Schecke: Jan Holm 95. Liten Tysk Schecke: Marit
Jørgenrud 94. Alaska: Anne Brochs 96. Liten Chinchilla:
Tom Johansen 92. Perle Ekorn: Harry W. Nielsen 95.
Engelsk Schecke: Jan Holm 94. Liten Havana: Arne
Nordlie 95. Sachsengold: Kim Henriksen 94,5. Liten Sølv:
Tom Johansen 93,5. Tan: AnneCharlotteFremmegård 95.
Dvergvedder: Sølvi Lysfjord 94,5. Hermelin: Sunniva
Fosser Hansen 94,5.

Resultater Kl A, Klubbmesterskap for Askim
1 Johnny Lyshaug 1,2    Alaska 286
2 Anne Brochs 2,1   Alaska 285,5
3 Arild Henriksen 3,0   Belgisk Hare 285,5
4 Kari Jørgenrud 2,1   Rex castor 284,5
5 Anne Charlotte Fremmegård 1,2   Tan svart 284
6 Kari Jørgenrud 3,0  Perle Ekorn           284
7 Harry W. Nielsen 2,1  Perle Ekorn 283,5

8 Kim R.Grøtli Henriksen     1,2 Liten Havana 282,5
9 Jan Holm 3,0  Rhinsk Schecke 282,5
10 Arne Nordlie 3,0  Liten Havana 282,5
11 Kim Grøtli Henriksen3,0 Sachsengold 282,5
12 Sølvi Lysfjord 3,0 Dvergvedder hvit blåøyd   282
13 Tom Richardt Johansen Belgisk Hare viltrød 95
14 Jan Holm Engelsk Schecke 281,5
15 Arne Nordlie 3,0  Hermelin viltgrå 281
16 Gunvor Elisabeth Hovland Angora hvit r.ø. 94,5
17 Sunniva Fosser Hansen  Hermelin viltgrå 94,5
Resultater Kl C Enkeltdyr
1 Mona Jørgenrud  Angora hvit rødøyd 95
2 Kjell Jørgenrud  Belgisk Hare viltrød 95
3 Arild Henriksen  Belgisk Hare viltrød 95
4 Arne Nordlie  Hermelin hvit blåøyd 94,5
5 Anne Charlotte Fremmegård   Tan svart 94,5

Klubbmester i Askim 2010: Johnny Lyshaug

pels får en litt annen farge, f.eks. mørke
flekker i en lys pels, eller det fremkom-
mer «fellingsmerker» i en ellers utfellet
ferdig pels. Vi har sett disse fingertrykk-
ene sitte igjen i nakke, rygg og sider på
ensfargede kaniner, som f.eks.Tan,Alaska,
men også Zobel, Sallander, Thyringer er
utsatt. Men - JA - faktisk så gjør det noe
på alle kaninpelser,men det fremkommer
ikke like tydelig på alle.
Hvordan skal vi løse problemet? Jo,ALLE
må være med på det! ALLE som i en eller
annen form er involvert i en utstilling. Er
vi med som bærere,dommere eller annet,

må vi vise forsiktighet og tenke på at;
- «Dette kunne vært mitt dyr» . . .
Lykke til alle, med - og på utstillinger!

Dvergvedder siameser som har fått et hånd-
trykk avtegnet som mørkere flekker på rygg

og i nakke. Skaden forsvant aldri . . .
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Da våre gode oppdrettervenner i Sverige
ønsker en pause i Alingsås-utstillingen,
synes vi det vil være en god ide å møtes
et annet sted,og under andre former,men
stadig med samværet om den samme fel-
les interesse: Dyrene og deres ve og vel,
som det sentrale.
I Danmark feirer vi i år 200-året for det
første danske dyrskue, som ble holdt i
Randers i 1810.Vi har hatt like til nå 100
dyrskuer i Jylland, det siste i 1992. Siden
1993 har det vært avholdt Landsskue i
Herning. Dette er Nord-Europas største
dyrskue, med omkring 2500 husdyr av
riktig mange forskjellige arter og raser.
Naturligvis også noen hundrede kaniner
til både utstilling og hoppekonkurranser.
Landsskuet 2010 heter - «The National
Show» - ikke minst fordi det kommer en
del utenlandske gjester, som gjerne vil
oppleve 3 festlige dager i selskap med de
mange flotte dyr, som ankommer onsdag
30. juni. Bedømmelse er 1. juli og 2. juli
er det mye aktivitet og kåring av de beste
dyr på tverrs av raser. Her blir det kåring
av Danmarks smukkeste melkeku og na-
turligvis den feiende flotte premieutde-
ling med de aller fineste dyr i den store
ring på samme tidspunkt - «et betagende
syn»! I løbet av alle tre dager, er der et
stort underholdningsprogram forskjellige
steder på den store dyrskueplassen, ikke
minst det store hesteshow, er sikre på
mange interesserte tilskuere.
Der er også stor utstilling av maskiner til
hage-, skog- og landbruk. Naturligvis en
mengde stands fra landbrukets organisa-
sjoner og virksomheter.
Torsdag aften, vil det i anledning Lands-

skuenaturens 15 års jubileum, bli arran-
gert en aftenutflukt, hvor der er åpent i
den store hage- og naturutstilling, som
Carl Aage Sørensen startet opp for mange
år siden. Her kan en glede seg over na-
turens fargestrålende gleder og samtidig
hygge seg sammen med andre gjester om-
kring en lett naturlig anretning.
Fredag aften er det den store Landsskue-
fest, med middag, underholdning og dans
i hyggelige lokaler.
Kaninhoppeleir avholdes i alle 3 dager, vi
hopper konkurranser med våre kaniner,
men det viktigste de 3 dagene, er vårt
kammeratslige samvær. Vi vil gjerne invi-
tere dere til å delta på Landsskuet 2010
og vil gjerne stille noen af våre hoppe-
kaniner til rådighet for utenlandske gjes-
ter, så dere kan delta i konkurrasene, og
på den måte kan vi lære riktig mye av
hverandre. Vi «dyster» i alle 4 disipliner:
Rett, kroket, høyde og lengde.
Både kaninutstilling og hopping foregår i
en stor hall, like ved fjærkre, sau og geiter,
og hvor det også er mye husflid og annet,
ikke minst piletre-flettarbeider.
På campingplassen har vi vårt eget lille
hjørne, så vi kan bo ved siden av hver-
andre i telt og campingvogner.
Skueplassens adresse: Kaj Zartovsvej 19,
7400 Herning (like ved Messecenter Her-
ning og MCH Arena).
I Herning er der et par fine og rikholdige
kunstmuseer og spennende landskaps-
kunst med geometriske bøkehager.
Og så er det kun 50 km til Vesterhavet
for dere som har ønske å oppleve dette
betagende naturelement, og kanskje også
få seg en dukkert i bølgene.

Nordisk kaninsommertreff i Danmark
- besøk Herning fra 1. til 3. juli
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Naturligvis er det også mulighet å bo på
andre campingplasser,eller hoteller i nær-
het av Herning, men da går man jo glipp
av de mange opplevelser, som er å finne,
når man beveger seg rundt imellem alle
dyrene i stallene og kan overvære klar-
gjøring til dagens konkurranser, og med
mye mer av det sosiale liv blant og med
dyrene.
Nå har vi i mange år hatt noen gode sam-
vær omkring dyr og natur i Nolhaga-
parken ved Alingsås.Vi vil nå gjerne invi-
tere dere til å oppleve kaninene og alle
de andre premiedyr på Nord-Europas
største dyrskue: Landsskuet i Herning fra
1. til 3. juli 2010. - Velkommen! - og på
gjensyn på Landsskuet.

Nærmere opplysninger, samt bestilling av
telt- og campingplass, ved Landsskuets
sekretariat, tlf. +45 87282000
- husk kode: kanin

Se også: www.landsskuet.dk
Ønsker man å bo andre steder, er der
opplysninger å finne på:
www.herning-guiden.dk
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073

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

BOURGOGNE - DVERGVEDDER - HERMELIN 

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

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

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

REX blå

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

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

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

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

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

isabella, chinchilla og blå

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

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

LØVEHODE i forskjellige farger

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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

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

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

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

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

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

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

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

DEILENAAR

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Sønjuveien, 3330 Skotselv

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

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

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Bjørntvedt’s Kaninoppdrett
3855 Treungen. Tlf. 90744667 / 46935957
www.bjorntvedtskaninoppdrett.weebly.com

STOR SØLV, BELGISK HARE, HERMELIN,
TAN, DVERGVEDDER og DVERGHARE

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

Til alle foreninger og medlemmer:

Gå i gang med kurs!
Vi MÅ bli bedre til å benytte oss av kurs-

mulighetene vi har gjennom
Natur og Miljø! - se: www.naturogmiljo.no

her er flere aktuelle kanin-kurs som enkelt kan  gjennomføres

GRATIS ANNONSE PÅ NKFs NETTSIDE!
Annonser som tegnes i TK legges gratis

ut på www.kanin-nkf.net
Oppdretterannonse kr 435 for ett år
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I påsken farga jeg mitt første garn av
håndspunnet angora. - Først var jeg på
apoteket og kjøpte beis "Alun". Så var
mine døtres oppgave å samle løkskall på
jobben.Alun minner om sukker og fargen
blir klar og lys.Også annet finnes som kan
brukes til beis, og da vil garnet få andre
farger som kaliumdikromat/krom, kopar-
vitriol, vinstein, tinnsalt og jernsulfat. Noe
sies også å være giftig og kreftfremkallen-
de, så det tryggeste for meg i første om-
gang ble alun.
Fremgangsmåten: I mitt forsøk laga jeg
3 farger. Først må en lage fargesuppe av

løkskall, jeg brukte minst 50 gram gult
skall og 5 liter vann, neste suppe var gult
og rødt løkskall mellom 50-100 gram, og
siste var rødt løkskall. Dette kokes minst
en time, for så å avkjøle til neste dag.
Suppa ble så sila, og varma fargesuppa
opp til ca 50 grader.Garnet la jeg så i bløt
i rent lunkent vann, ca 30 grader. Neste
gryte hadde jeg vann og beis "Alun" oppi,
og varma dette til ca 40-50 grader. Her
skulle det ligge i minst 5 minutter. Alun
brukes for at fargen skal feste seg bedre
til garnet. Så gikk garnet over til farge-
suppa,og denne ble gradvis varma opp til

Farging av garn
med skall av gul og rød løk, matfarging eller plantefarging?

Tidsskrift for Kaninavl - 4-2010
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nesten koking (90 grader), og farga gar-
net i minst en time. Her må en røre med
sakte bevegelser slik at det ikke tover seg.
Garnet ble så hengt opp til avrenning, og
etterpå skylla i kaldt vann. «Ettersuppa»
brukte jeg til å farge ull. Ulla må jeg karde
før spinning. Dette ga en mye lysere farge
på restene. Garn ble tørka og nøsta opp,
ull tørkes før karding og spinning. Ut av
dette fikk jeg garn i 6 forskjellige nyanser,
to gulfarger og 4 grønnfarger, så gjenstår
det å se hvor holdbar fargen vil være.
Suppa med rødløk var av rød farge, så jeg
hadde ventet en brun/rød farge som vi
får når vi farger egg. Jeg oppdaget til min
forundring at garnet ble grønt. Dette tes-
tet jeg i etterkant, og det skyldes beisen,
for når jeg la garn oppi med eller uten
beis fikk det to helt forskjellige farger, og
grønnfargen kom når jeg brukte Alun i

vannet. Jeg hadde nok ikke god nok beve-
gelse i garnet, for det gule ble noe ujevnt.
Oppskrift: Løkskall eller tørka planter fra
ca 50 til 100 gram,  5 liter vann,
16 gram Alun  og  ca 100 gram garn

Bildene viser: Hesplet garn, garn og ull
som er farget på «ettersuppa», hovedfar-
gingen av garn ferdig nøstet
I hele påsken har jeg altså spist løksuppe,
rå løk, stekt løk . . . av alt som ble skrella.
Så nå er det bare å spinne mer garn for så
å forsøke kjemisk farging - eller «kake-/
matfarging».
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 19. mai  2010
Totalt: 808  (405 - 223 - 180)

Askim og omegn Kaninavlsforening    51
Leder: Kari Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 7
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Anine Haavardsholm, Borstad, 1930 Aurskog
e-post: aninhaav@online.no
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    43
Leder: Sturle Skeidsvoll, Bruvoll, 5956 Vågseidet
e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607

Drammen og omegn Kaninavlsforening    42
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Vegard Wendelborg, Ringv. 21, 3300 Hokksund,
mobil: 922 05 479, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Inger Fossum, tlf. 45500884  e-post: ingerfossum@hotmail.com
e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    33
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 20
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand.
Tlf: 48173859, mail: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, mail: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen.
Tlf: 90587557, mail: linedagestad702@hotmail.com
Sekretær: Hedda Aurbakken

Grenland Kaninavlslag    18
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Solveig Moritsgård
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    38
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post:
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Ramsnes, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Anna Tellnes, mobiltlf.: 911 77 694
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  32
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekretær: Elina jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randiodden27@hotmail.com
Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    96
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: www.josk.no
Stavanger Kaninhoppere: Benedicte Overøie, tlf. mobil 452 19 789.
e-post: stavangerkaninhoppere@hotmail.com

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

Midt-Telemark Kaninavlslag   0
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     47
Leder: Kåre Leonard Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 406 11 865      e-post: gjai486@online.no
Nestleder: Anne Karin Hustad er nestleder, 6455 Kortgarden,
tlf. 71 24 29 10 / 473 97 795, e-post: team.hustad@c2i.net
Kasserer: Bjarne Øygard, e-post: bjarne.oygard@adsl.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 902 02 219    e-post: annlt@online.no
hjemmeside:

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    63
Leder Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger
kloevst@online.no
Nestleder: Ulf Thorsen, Røstad Nordre, 7120 Leksvik
ulf.thorsen@cncprodukter.no
Sekretær: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer og nye
adresser: sekreter@kanin-nkf.net

Til kasserere: Overhold betalingsfristene
når dere får faktura fra NKFs kasserer
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      23
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no

Rogaland Kaninalslag     18
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
tlf. 911 40 553     e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Renzo Fornasari. e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Betaling av kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406
Møter avholdes den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus Forus
ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.

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

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     22
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddm-ve@online.no
Kass.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Sekr.: Ingrid Hestvik Grimelid, Kvammen, 6983 Kvammen
Hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    29
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Otto Torland, tlf. 37 04 83 42
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    42
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Anne Marie Aarmo, tlf. 930 37 062
e-post: annemarie@aarmo.com 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     52
Leder: Dagfinn Johansen, tlf. 33396295  e-post: ingrjoh@online.no
Kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902. e-post: gmoskvil@online.no
Nestleder: Pernille Moskvil. Tlf 414 62 972
Sektretær: Siw Hauge.Tlf. 47 82 87 07   fe-der-inn@hotmail.com
Hoppeleder: Martine Persson.Tlf. 480 99 192
e-post: martine.p91@hotmail.com
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

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

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 11
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: kjersti.skjato@online.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Kåsmoen, 2450 Rena
tlf. 962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 200,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder.
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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

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

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær:Tale Ulfsby, tale_rabbit@msn.com
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
Ansv. konk.protokoller og best. konk.bøker: Anica Johannessen
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

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

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

GRATIS ANNONSE PÅ NKFs NETTSIDE!
Annonser som tegnes i TK legges gratis

ut på www.kanin-nkf.net

Annonsepriser:
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Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

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

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

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

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva


