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Som «Månedens oppdretter» presenterer vi denne gang en blid
og engasjert 18-åring fra Sørlandet, Henrik Erlandsen. Han bor
like utenfor Grimstad, og rasen Henrik driver med er Rex i castor.

Så har vi et Hermelin-kull i hvit blåøyd til Camilla Fevåg.
Foto: Therese Erlandsen/Camilla Fevåg
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KANINAVL
Sommerutgaven av TK
kan som forsiden viser,by på en presenta-
sjon av en hyggelig Sørlandsgutt, Henrik
Erlandsen. Han har i noen år fremhevet
seg som én av de flinke, virkelige junior-
oppdretterne og jobber iherdig med sine
Rex. I år ble Henrik 18 år og dermed
stiller han denne sesongen som senior.
På årets LU i Vigrestadhallen greide han
seg meget godt, han stilte med 5 Rex
og fikk 284,5 p, samme poengsum som
Grete Årsvoll, som i mange, mange år har
vært eneren i rasen.
Som jeg har nevnt her flere ganger før,
må vi sette oss mål i avlsarbeidet og kan
dermed anbefale dere å lese hva Henrik
forteller om den saken.

Henrik og jeg har også pratet om fôring,
og vi kom innom dette med å gi kaniner
gras. Noen slår gras på marker og eng om
vår og sommer. Det mange gjør da, er å
legge det ut over til lufting til neste dag,
slik at ikke kaninene skal få helt ferskt
gras i bur/hekk, da det kan være for mek-
tig for kaninens sarte «svake» fordøyelse-
system. Langt verre er det å gi kaninene
vått gras. For det første kan det lett gå
varmgang i det, eller det begynner faktisk
å gjære. For det andre, så har graset sugd
opp så mye næring når det har regnet,
at det dermed blir for tungt å fordøye for
våre kaniner,og det kan ende med døden.
Vil du være på den sikre siden, så skal vi
vise forsiktighet med å gi kaniner gras.
Det er ikke farlig å gi din kanin noen våte

løvetannblader eller plukke en neve med
gras, det er når det er tale om mengder
problemene kan oppstå. Selv fôrer jeg
mer med kvister og blader fra selje, osp
og rogn. Her er det mer fiber og passer
bedre for kaninenes fordøyelse.
Kyrene som går på beite kan spise kilovis
av gras, og betyr ikke noe om det er vått.
De legger seg ned «gulper» - drøvtygger
og lar magesekksystemet, som er delt inn
i 4 kamre, utføre fordøyelsesprosessen.
Kaniner kan ikke gulpe, dermed må sur-
net, gjæret, eller tungt fordøyelig plante-
materiale bare gå én vei. Er det for tungt
og mektig, stopper det opp og kaninen
dør. Som jeg viste i TK nr 7 i 2004, på
plansje og gikk igjennom 3 sider om for-
døyelsesystemet, så inntreffer et fenom
som kalles Koprofagi. Det vil si kaninen
opptar på ny igjen noe av de ekskremen-
tene som kommer ut bak i endetarmsåp-
ningen. Derfor er kaninen avhengig av at
disse har passert tarmsystemet på normal
måte, hvor blindtarmen har en stor rolle.

I forrige TK presenterte vi Benny Garly,
mens det i dette TK er noe FRA Benny
og det handler da om avl.
Flere har etterlyst artikler og opplysning-
er om forskjellige raser. Her var det ikke
enkelt å forstå hva det skulle handle om,
eller om det var en spesiell rase. Dermed
starter vi i dette TK med å presentere den
største rase, Belgisk Kjempe, og vil fort-
setter videre etter Standardens oppsett.

Ha en god sommer!

Tidsskrift for Kaninavl - 5-2011
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Hva vil Henrik fortelle om seg selv:
Jo, jeg ble medlem i Norges kaninavlsfor-
bund i 2006 gjennom Sørlandets kanin-
avlsforening. Kanin har jeg hatt store
deler av livet, men i 2006 var jeg og be-
søkte Vårutstillingen på Hove, og det var
der utstillingsinteressen startet. Har siden
2008 stilt ut kaniner.
Den første kaninen fikk jeg når jeg var

rundt 6 år og det var en svart Rex ved
navn Tinka. Det ble kanin fordi pappa er
alergisk mot dyr og hvis vi skulle ha dyr
måtte de være utendørs. Tinka fikk jeg
helt tilfeldig da vi var for å kjøpe kylling-
er. Jeg ble som de fleste andre, utrolig
fasinert av denne rex-pelsen.
Når Tinka døde fikk vi en ny kanin,denne
gangen en Dvergvedder. Etter et par år

MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

HHeennrriikk  EErrllaannddsseenn,,  GGrriimmssttaadd
Vi skal bli
presentert
for en
hyggelig
gutt med
navn
Henrik
Erlandsen,
som bor
litt utenfor
Grimstad,
nærmere
bestemt
på
Hestnes.
Kaniner,
avl og ut-
stillinger,
men også
dyr gene-
relt, er
Henriks
store li-
denskap.
Han setter
fokus på å
ha kaniner
med godt
gemytt
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med denne Dvergvedder ble jeg ganske
lei av kaniner. Vi kvittet oss derfor med
kaninen og var noen år uten.

Rex ble «min» rase
Men etter besøk på Hoveutstillingen på
Tromøya, fikk jeg igjen interessen for

kaniner. Mamma hjalp meg med å få tak i
kanin igjen og valget falt da på Rex. Jeg
valgte å kjøpe av Grete Årsvoll, hun har
holdt på med rasen i veldig mange år, og
kommer som oftest med kvalitetsdyr på
utstillinger. Min bestefar bygde en seks-
burs-seksjon og jeg fikk jo da plass til
flere kaniner. Dermed ble det kjøpt inn
enda en Rex, også den av Grete, og avlen
var dermed i gang. Siden den gangen har
jeg også hatt noen Dvergvedder og et par
Hermelin. Men har funnet ut at det er
Rex i castor jeg vil drive med.
I dag har jeg rundt 20 Rex og alle er i
fargen castor. Dette er et lite antall dyr i
forhold til mange andre oppdrettere,men
jeg har kun 15 bur og kan derfor ikke ha
ubegrenset med kull. Noen vil sikkert
ikke skjønne hvordan jeg kan drive avls-

Bura mine er plassert bak garasjen. Mine kaniner står altså ute slik hele året og det er noe jeg
mener er optimale forhold for kaniner, med mye frisk luft og vanlig normal utetemperatur

Ett av årets Rex-kull
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Bildet er tatt etter LUU
i Vikersund der jeg
fikk det beste resulta-
tet jeg har oppnådd til
nå. Fikk 284,5 poeng
og ble beste junior og
nr 20 i ungdyrklassen

arbeid med 15 bur, men jeg føler selv jeg
har hatt god framgang siden jeg startet.
Derfor er det også greit å holde seg til en
rase og fargevariant som avler rent, for
alle dyr i hvert kull blir castor og de fleste
er også brukbare til utstillingsdyr.
Vanligvis pleier jeg å ta fram 2-3 kull hver
vår. Det vil si at jeg på høsten sitter med
noen dyr mer enn hva jeg har burplass til.
Jeg har lært meg å slakte, så vi bruker
kjøttet både til grilling og middagsretter.

Fôring
Jeg fôrer i hovedsak med kaninpellets fra
Felleskjøpet, samt mye godt høy og selv-

sagt vann. I tillegg har jeg nå i år også
prøvd meg med å blande inn Formel Lam
i kaninpelletsen, som jeg gir til ungdyra
for å oppnå en bedre tilvekst.
Når det er sesong for det (fra vår til høst)
gir jeg ellers også alle dyra gras, løvetann
og det som jeg kan finne på og utenfor
eiendommen, som ligger fint og landlig
til på Hestnes, Eskedal, utenfor Grimstad.

Avlsarbeidet - fokus på pels og kropp
Siden jeg startet med Rex har jeg fokusert
mye på pelsen i avlsarbeidet. På de beste
dyra har jeg klart å få en kort pels og
noen har også god tetthet, men det gjen-
står enda å få en kanin med begge deler.
Gemyttet på dyrene mine setter jeg også
høyt. Jeg ønsker at kaninene skal komme
fram til døra ved fôring og kunne bli klap-
pet og kost med. Hissige eller redde dyr
med dårlig gemytt avler jeg ikke på.
I år har jeg også fokusert noe mer på
kropp og da spesielt krysset, fordi jeg
mener en del av mine dyr har hatt for
«hardt» markert kryss tidligere. Det skal

Jeg har som mål i avlsarbeidet å prøve å for-
bedre eksteriøret, men legger også stor vekt
på å kun ha rolige tillitsfulle dyr med et godt
gemytt. Rolige avbalanserte mødre gir som
oftets unger med det samme gode gemytt



bli spennende å se om jeg har lykkes når
ungdyra blir litt eldre.

Utdanning og fremtiden
Utenom skolen jobber jeg på en stor gård
med melkekyr og sauer. Den ligger like i
nærheten, kun 10 minutter å gå. Her har
vi rundt 50 melkekyr, samt noen okser og
kviger, så det er nok å gjøre. Jeg jobber
der hver søndag og i ferier. Lamminga på
våren er et stort høydepunkt, men det
er også veldig gøy med kalvingene, som
skjer hele året. Med vel 50 kyr og 20 kvi-
ger som kalver hvert år, er det like spen-
nende å komme på jobb hver gang!
Videre de neste årene, er planen å ta en
lang pause på 5-6 år fra kaninoppdrettet.
Til høsten begynner jeg på det tredje året
på videregående (allmenfag) . . . Og mitt
store mål er veterinærhøyskolen til høs-

ten 2012. Men jeg skal ha kaninene fram
til neste vår. Jeg håper å kunne komme
på mange utstillinger uten dyr, men det
blir selvsagt ikke helt det samme!

Takk til Henrik som stilte opp for TK!
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TK’s red. ble
kjent med
Henrik under
LU-2008 i
Vigrestad-hal-
len. Da stilte
Henrik opp på
«sparket» for å
være med å
hjelpe til i data-
rommet.
Vi ønsker
Henrik lykke til
med Rex’ene i
denne utstil-
lingssesongen,
for dette blir
foreløpig siste
for Henrik på
noen år. Vi hå-
per å ha Henrik
med oss igjen
om 6 år, som
Rex-avler og
nyutdannet
veterinær

Et lovende Rex-kull vokser opp
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Belgia - stor i kaninavl
Belgia har alltid vært en av de store innen
kaniner. «Kaninavlens Mekka» har av og
til vært benevnelsen. Når interessen for
kjempekaniner satte i gang i Flandern-dis-
triktet på midten av 1800-tallet, ble det
dannet flere klubber, og et par av klubb-
navnene er verdt å merke seg: «De frykt-
løse» og «Søndags-kameratene». Ja, noen
hadde egen café (eller la oss si pub), hvor
det sies å ha gått heftig for seg i diskusjo-
nene om ørelengder og kroppsform  . . .

Utbredelsen hos oss
En kan ikke legge skjul på at kjemperas-
ene i antall, og i forhold til andre raser,
i de senere år er blitt sjeldnere å se, og
dermed mindre representert på våre ut-
stillinger. På LU-03: 22, LU-04: 19, LU-05:
32, LU-06: 25, LU-07: 54, LU-08: 28, LU-09:
24, LU-10: 22 og på LU-11 var det 10 dyr.

Produktiv, men krever mye
Kjemperaser, som Belgisk Kjempe, har jo
følgelig behov for mye mat og stor plass.

Belgisk Kjempe, stammer som navnet forteller oss, fra Belgia og
distriktet Flandern, nærmere bestemt med byen Gent som føde-
sted. Her startet oppdrettere avl med kjempekaniner, ikke bare med
interesse for kjøttet, men også for å utstille noen prektige, store og
majestetiske kjempekaniner. Rasen har vært kjent siden 1825.

BBeellggiisskk
KKjjeemmppee
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For å drive med  Belgisk Kjempe i et visst
omfang, må en derfor ha tilgang på til-
strekkelig med fôr og ha rikelig med plass
til store gode bur. Når disse kaninene skal
utvikle sin kraftige store kropp, trenger
de stor flater til å bevege seg på. Llikeså
må det tas hensyn til god høyde.
Rasen er produktiv, gir store kull og har
god melkeevne. Men du kan tenke deg
det krever litt av en plass og en mengde
fôr, når du har noen hunner gående med
8 til 10 unger hver i 4 ukers alderen!

Rasepreg og presentasjon er viktig
Hodet er kraftig med bred panne og nese,
fyldige kjever og lett bøyd neseprofil. De
meget kraftige, store og lange ørene er
noe av det fremtedende og typiske med
Belgisk Kjempe, og disse skal bæres stivt
opprettstående. Ørelengde er satt til mi-
nimum 16 cm, men skal forøvrig harmo-
nere med kroppsstørrelsen. Det vil si at
dyr med ører på 18 cm, er nok det en må
satse på.Halsen er kort,slik at hodet sitter
tett på kroppen. Hunner kan ha en enkel,
jevn hakepose, som sitter rett under ha-
ken. Hanner må være fri for hakepose,
men hakeskjegg tillates. Halen bæres rett
og inn mot kroppen. Den er lang og kraf-
tig, godt behåret med lang pels.
Hva så med vekten: Jo, et ungdyr på 6
mnd skal ligge rundt 6 kg og et par måne-
der senere, altså som voksen, skal Belgisk
Kjempe være minimum 7 kg.

Kroppsformen er langstrakt
Belgisk Kjempe er en av de få raser hvor
lang kropp tillates,men uten å virke smal,
som også gjelder framkropp. Den er kraf-
tig og harmonisk bygd, og kroppen er
også med på gi rasen det typiske preget.
Helhetsinntrykket skal være en majeste-
tisk, stolt, våken kanin. Rygglinjen går fra
nakken til krysset, som en myk bue, og
derifra i en pent avrundet kvartsirkel som
slutter ved halen. Rygg og nakke skal ha

god bredde med fyldig muskel- og kjøtt-
ansetning. Likeså brystet, som skal være
kraftig, fast og med god bredde.
Frambenene er forholdsvis lange og skal
være kraftige og bredstilte, som gjør at
Belgisk Kjempe får, og skal ha, et typisk
høyreist preg. Og det er litt av et syn når
du ser en kjempe med lange kraftige ører
og med en massiv høyreist kropp, som
majestetisk strekker seg luftig oppover.
Bakbenene er meget kraftige, bredstilte,
uten å sprike, men holdes parallelt med
kroppen. Lårene skal være meget kraftige
og med en riktig god utviklet muskulatur.
Og, svært viktig er det at lårenes innsider
holdes tett inn til kroppen.

Husk også på pelsen
Pelsen har forholdsvis mange dekkhår,
som gjør den grov. Pelsen er ganske lang,
ca 3-4 cm. Når man stryker hånden mot
pelshårene, skal man kjenne den er god,
elastisk og fyldig. Pelsen er en stor utfor-
dring hos Belgisk Kjempe.Et godt forhold
mellom ullhår og dekkhår er ikke alltid til
stede, og ofte ses bløte, myke pelstyper.
Forbedringer er følgelig et ønske å oppnå
her for oppdretterne, og det trenger de
sikkert ikke å bli minnet om. For jeg vet
det er vanskelig «å utestenge» et avlsdyr
som har noe dårlig pels,men som til gjen-
gjeld er en riktig god og typisk kjempe,
med de rette store ører og en høyreist
kraftig kropp  . . .

Belgisk Kjempe ses som oftest i fargen
viltgrå, men den er også godkjent i disse
farger: jerngrå, mørkgrå, viltsvart, viltgul,
viltblå, chinchilla, viltrød, svart, blå - og
hvit, både som rødøyet og blåøyet.
I nordisk Standard har vi altså en hvit
kjempe som fargevariant. De hvite ble
fremavlet i Tyskland og er kjent siden
1912. Flere land har den hvite som egen
rase, under navnet Hvit Kjempe.

I neste blad:Tysk Kjempeschecke
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Hei alle norske kaninvenner!
Som overskriften her viser, skal jeg for-
søke å gi nye «ferske» kaninavlere noen
gode råd. De erfarne «gamle» avlere er
selvfølgelig velkommen til å lese dette,
jeg vet ikke, om jeg kan komme med
noen gullkorn, men man kan jo aldri vite.
Som en helt ny avler er det vesentlig vik-
tig, at man IKKE starter opp med alt for
mange kaniner, da det skal være tid til
å lære omgangen med dyrene å kjenne.
Kaninavl, er deilig og avstressende, men
står man med 100 kaniner,og det oppstår
problemer, tror jeg det virker motsatt.
Å starte som sports-avler med en rase du
vil jobbe med, så kan jeg anbefale deg å
starte med to hanner og fire hunner, som
er et rimelig greit antall til en seriøs avl.
Allerede i neste sesong har du materiale
til å utvide besetningen med. Så kan en
se om det vil satses på flere, for jo flere
avkom en tar frem, desto flere har en å
velge mellom i en utstillingssesong, og
mulighetene for å få gode resultater er
dermed større.

Innavl - gir det problemer?
Mange vil ikke bruke innavl, da de mener
dette kan gi store problemer med for ek-
sempel; deformerte unger, dårlig trivsel,
osv.Selv mener jeg at en viss form for inn-
avl gir en større stabilitet i besetningen,
men det krever nok at man er god til å
sortere i avkommene, og man lærer sin
besetning å kjenne på en fin måte.
Når jeg får et nytt avlsdyr i min besetning,
bruker jeg konsekvent å pare den med
sitt eget avkom (mor/sønn eller far/dat-
ter), så viser eventuelle feil seg meget
snart, fordi både de gode og de dårlige

egenskaper kommer igjen i dobbel por-
sjon. En finner altså hurtig ut av, om det
nye avlsdyr er verdt å avle videre med,
eller om der er avlsmessige problemer
som en skal være på vakt overfor.

95 poeng + 95 poeng = ?
Man avler selvfølgelig kun med det beste
materiale, problemet er bare, at man ikke
kan være sikker på at 2 stk med 95 p får
unger som får 95 p. Her kommer erfaring
inn (eller litt hell). Det gjelder om å sette
dyrene sammen på en måte, slik at man
forsøker å forbedre én egenskap, for det
er så godt som umulig å forbedre flere
egenskaper på én gang.
Alltid skal man ha for øye, at det blir et
tilstrekkelig antall unger i kullene, slik at
der er noe å sortere i. Jeg husker en dis-
kusjon jeg som nybegynner hadde med
konsulent Balle, hvor han nettopp kom
inn med denne teori, mens jeg mente
det var bedre å få - noen få - men virke-
lig gode unger. Det lykkes for meg med å
lage en besetning, som fikk så få og gode
unger, at de til slutt slett ingen unger fikk.
Siden har jeg fulgt Balles gode råd og all-
tid sørge for å ha dyr med i besetningen,
som får godt med unger, selv om de fleste
av disse unger kanskje skal sorteres vekk,
så gir det en rimelig trivsel i besetningen.

Tegningsraser - som ikke avler rent
Her gjelder det i enda større grad å ha
mange avlsdyr, for tegningen kan som be-
kjent ikke renavles 100%, så det krever
litt hell, eller stor tålmodighet, å finne de
avlsdyr som nettopp bringer den riktige
tegning på avkommet frem. Men en skal
ikke entydig avle etter tegning, men også

Til den «nye» avler - fra Benny Garly
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sørge for at kroppsform og pels er helt på
toppen, eller ender det med at en en dag
er så heldig å ha fått den helt riktige teg-
ning fram på et dyr, men så er det et dyr,
som har en meget dårlig kroppsform og
kanskje en meget tynn pels.

Og så til det rent praktiske
Etter beste evne vil jeg nå gå inn på noen
emner og spørsmål, og gi dere svar etter
hva som er min erfaring:
Paringen: Sett alltid hunnen inn til han-
nen (ikke omvendt),dette fordi det tar sin
tid med at hannen skal undersøke hun-
nens bur. Hannen vil gjerne føle seg
hjemme, når den skal i gang med for-
plantningsakten. I følge gammel lærdom
har ikke hunnen spesielle brunstdager,
den vil på ethvert tidspunkt kunne kom-
me i brunst. Men kan forøvrig på hun-
nens kjønnsdel se, om hunnen er klar, for
hvis kjønnsdelen er lett oppsvulmet og
har fått rødlig farge, er der ingen tvil, og
da går hun nærmest å venter på å få kom-
me inn til en hann.

Hva så, hvis hunnen ikke vil?
Letter ikke hunnen opp hale/bakkropp,
så må en vente et par dager og håpe på
bedre hell. En kan også sette hunnen i et
bur ved hannen, slik at de får en tett kon-
takt, det pleier normalt å hjelpe. Jeg vil
ikke la to gå sammen over lengre tid,men
kun hvis en kjenner sine dyr godt og hol-
der de under god overvåkning. Noen
hunner/ hanner er nemlig for aggressive
med hverandre, og som kan resultere i at
de skader hverandre.
Når jeg tidligere nevnte at hunnen ikke
har spesielle brunstdager, er det nok ikke
helt riktig. Forskningen viser at det er
størst sjangse for befruktning hvis man
regner med en 17 dagers cyklus (+ en
dag eller to).

En kan altså ved en produksjonssammen-
heng (for slakt eller annet) med hell pare
hunner 35 dager etter den sist fikk kull,
og det gir som oftest et sikkert resultat.
En kan også pare den igjen på den 17.-18.
dagen etter fødsel, men det mener jeg er
å gå for hardt.Kanskje det beste er på den
51.-52. dagen.

Fødsel og reiret
Drektighetsperioden er normalt på 32 da-
ger, hvilket vil si, om man parer en tors-
dag, da har man helgen til å etterse redet.
Selv fødselen klarer hunnen selv, og det
er nærmest et mirakel hvis man får over-
være en fødsel. Selv etter over 40 år som
kaninavler, er det få kaninfødsler jeg har
overvært, så hjelp ved fødsel er der ikke
noe tale om.Derimot er det viktig å holde
øye med redet så snart ungene er født. Se
etter i reiret, da kanskje kan være dødfød-
te unger som må fjernes. Det er kanskje
alt for mange unger i kullet, så en avliving
av de svakeste unger må gjøres. Har man
flere hunner som får unger samtidig, kan
en også flytte unger fra et reir til et annet.
Normalt er det ikke noe problem å få en
hunn til å akseptere de «nye» unger. Ta
hunnen ut av buret, mens du legger oppi
reiret, og ganske snart vil de ha samme
duft som ungene som er der allerede, så
dette merker hunnen slett ikke noe til.
Derimot kan det være et problem med
avlskontrollen. Han en flere raser eller
flere farger, er det lett å kjenne igjen ste-
barna, men er det samme farge er det
nødvendig å merke de unger en flytter
med en tusjprikk i venstre øre,så der ikke
går surr i avkomstkontrollen.
For øvrig er det vesentlig at man holder
øye med redet de første 3 uker. Se etter
om unger kommen utenfor reiret og de
må hurtig tilbake for å få varme, hvis ikke
er de tapte.Til tider kan en finne nesten
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kald unge utenfor reiret og en må da få
ungen varmet opp før den legges tilbake.
En kan holde ungen inn til sitt bryst, og
en kjenner når det blir liv igjen. Det er
utrolig hvodan man kan redde en unge på
denne måten.
Har en ofte problemer med dette, er det
kanskje fordi en ikke bruker reirkasse, og
en bør da prøve med å sette inn en reir-
kasse til hunnen når den skal ha unger og
bygge reir. Eller man kan slå sammen 4
bord-fjøler til en firkantkasse, og plassere
denne rundt det allerede eksisterende
reiret.Den metode har jeg gjort med stort
hell noen ganger.

Ut av reiret
Opp mot 3 uker begynner ungene å ville
komme ut av reiret. Men jo lenger de blir
i reiret, jo bedre, det er tegn på at de får
tilstrekkelig føde av moren.
Når ungene er omkring 3 uker, begynner
de selv å spise allminnelig fôr, samtidig
med at de også stadig dier av moren. For-
øvrig er det svært viktig at man fôrer hun-
nen ekstra i denne perioden. Selv pleier
jeg bare å fylle fôrkoppene helt opp, så
kan hun spise alt hun har lyst til og behov
for i diegivingsperioden.
Jeg gir hunnen og unger ganske alminne-
lig kaninpellets, og på denne vår- og som-
mertiden gis det litt tilskudd av grønt, det
kan være løvetann (som på dansk heter
mælkebøtter), gress eller kvist med grøn-
ne blader som de er meget glade for å få
på sommeren. Men pass  på: Gi aldri for
store porsjoner av grønt i starten, da det
kan slå ut magene i «utakt» hos ungene.

Fravenning og videre avl
Vi nærmer oss nå tiden, hvor fravenning
skal til å finne sted. Normalt går ungene
med moren til de er 6 til 8 uker gamle.
Men husk: Ta alltid hunnen fra ungene,

slik at ungene slipper å endre miljø og får
ikke unødige problemer av den grunn.
Når en fravenner ungene, er det av hen-
syn til avlskontrollen nødvendig med øre-
merking. Det vil si, en tatoverer ungene
i venstre øre med minst et tresifret tall
(slik som kravet er i Nordisk Kaninstan-
dard). Har du ikke en tatoverings-tang
selv, er det helt sikkert en i din lokalfore-
ning som vil hjelpe deg.
Alt etter hvor snart du har bestemt deg
for at hunnen igjen skal ha unger, så er
den nå klar. Men den har et rimelig krav
på at den får sitt bur rengjort en uke før
neste kull, slik at den har tid til å binde
høyet ordentlig fast og får startet reirbyg-
gingen. Fortvil ikke, hvis den først starter
å bygge like før den skal føde, så er det
riktig mange hunner som benytter den
metoden.Andre kan godt like å gå og ar-
beide med reirbygging en hel uke.
En annerledes grunn, som er til å være
bekymret for, er hvis hunnen plukker seg
og lager reir omkring 17 til 18 dager etter
paring. I så fall er den med 99 % garanti
såkalt skinndrektig, hvilket vil si, at hun
går og tror at hun er drektig, men paring-
en har ikke lykkes, så sørg heller for å få
henne til en hann igjen med det samme.
Hun vil da med stor sannsynlighet være
villig.

Jeg vil
ønske
alle lykke
til med
avlen!

hilsen
Benny
Garly
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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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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
GGjjeesstteesskkrriibbeenntt::
HHeennrriieettttee  OOvveerrnn

”Jeg sitter ne' på berget og ser utover
havet  -  En solskinnsdag I ferien min
I sommer skal jeg surfe stå på vannski
og bade, ja denne ferien tror jeg blir fin”
- dundrer Postgirobygget ut av høyttaler-
ne på cd spilleren i stua . . .

Det er ikke helt slik sommerferien min
på Østlandet arter seg. Her regner det
for øyeblikket bøtter. Men ferie er nå
ferie uansett, og jeg STORkoser meg i
hjemtraktene med familie, venniner,
kamerater, fest og moro.

Gamle minner kommer plutselig detten-
de ned i hodet mitt her jeg sitter og fun-
derer over hva jeg skal skrive her . . .
”Jeger Bom-bom kommer, slette tid
Kommer ja, men han flyr rett forbi
Ris og bær og mose, rødt og brunt og
grått. Det er alt han ser, da koser hun
seg godt. Brun over, og grå under, og
lyselyserød på snuten”
Det var tider da vi kunne løpe over tunet
til bestemor og synge Prøysen sanger i
timesvis …

I morges våknet jeg av et børseskudd, det
var riktig nok ikke harejakt, men papsen
som var på skjærejakt. - Så da våknet vi
brått til liv alle mann. Frokosten kom på
bordet og dagen var i gang. Det er da så
visst ikke kjedelig her i heimen.

En er en, og to er to  -
vi hopper i vand, vi triller i sand.
Zik zak, vi drypper på tak,
tikk tak, det regner i dag.
Regn, regn, regn, regn,

øsende
regn,
pøsende
regn,
regn, regn,
regn, regn,
deilig og
vådt
deilig og
råt!
En er en,
og to er to
- vi hopper
i vand,
vi triller i
sand.
Zik zak,
vi drypper
på tak,
tik tak,
Det regner
i dag.
(Sigbjørn
Obstfelder)

Svartepels liker ikke regn. Han hoppet
opp i armene mine da jeg kom ut til ute-
buret hans i morges. Jeg tok hintet, og nå
har han det helt topp i et stort og fint
kaninbur i fjøset. Tror han kjente igjen
gamle lukter og tok straks til å endevende
flisa i gamleburet sitt.

Nå bærer det til en kamerat i Sigdal. Vi
skal på Senterungdom-fest, og jammen
meg så ble det sol ute, sol inne, sol i
hjerte, sol i skinnet . . . (så får vi se hvor
lang tid det tar før det bøtter ned igjen).

En riktig god sommer ønskes dere alle
sammen! -  Nyt dagene . . .

Et bilde tatt i mai i fjor, jeg og
lille Gaga, DV madagaskar, fra

Tina Røysli’s oppdrett.
Nå bor Gaga hos Mari Helene

Myrås i Skotselv og prøver seg
som hoppekanin
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Etter en hel dags kjøring kom underteg-
nede endelig fram til Nes fredag kl 18.15.
Flere var i gang med å lage hespler som
etterhvert ble lagt i vann eller beisebad.
Etterhvert som bilen min ble utpakka for
gryter og diverse, kom også bjørkeblader
og løkskall på koking. På kurset i år var
vi 10 personer. Lørdag fikk vi litt proble-
mer med å få nok temperatur på farge-
badet (vi overbelasta strømmen). Venke
klarte til slutt å organisere alle platene og
microovn-farging måtte vente.

Vi farga med bjørk, rødløk, krapp 1. og 2.
gang, og Einstabbe (som Venke plukka i
veikanten).
Når grytene skulle avkjøles, gikk det så i
Kool-aid matfarging i micro-ovnen. Hesp-
lene ble etterhvert hengt opp rundt i tel-

tet, og det var et flott fargespekter med
alle regnbuens farger.
Ellers ble ull karda, noen lærte å spinne
og strikkepinner kom fram. Dagen gikk
så alt for fort.
Lørdagskvelden kom og det ble grilling
og hyggelig samvær til langt over mid-
natt.

Sommersamling og kurs på Nes, Hedmarken, 17.-19. juni

Nytt fra Norsk Angora

Anita klipper en Angora viltgrå
Kaninhoppedommer Hilde Aamodt var impo-
nert over alle fargene som ble «tryllet» frem
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Søndag var satt av til skinn. Noen av oss
hadde skinn medbrakt og hadde allerede
bløtlagt skinnet i 3 døgn.Tor hadde også
med skinn, så når han tok opp de første
vrengte salta emnene, syntes vi det var
litt ekkelt. Pelsen var inn og lærsida ut.
Men tøffe damer fryner ikke på nesen.
Her var det bare å begynne og skjære
opp slik at hele skinnet ble bretta ut.
Hale skulle fjernes og kantene pyntes
på. Deretter skulle fett-hinna fjernes og
skinnet ble lagt tilbake til saltbadet.
Resten av garvinga ble hjemmelekse.
Hvordan vi gjør dette kommer i et senere
TK som egen artikkel. Da er det å håpe at
alle skinna blir bra og at det til høstens
LUU vil komme flere produkter av skinn
i klasse K. På årets utstilling ble produkt-
klassen dessverre mindre enn i fjor. Ett
pelsprodukt og 3 ullprodukt ble utstilt.
Undertegnede vant klassen med 96 p.
Utstilte dyr var det mange av, og det ble
Bentes store helg. Bentes Angora er bare
flotte og hun ble vinner av både klasse A

og B, hadde utstillingens eneste 96’er og
dermed Best in Show! Gunvor utmerket
seg med to flotte farga Angora, en viltblå
og en gulbrun som begge fikk 95 poeng.
Alle fra Norsk Angora var enige om at
samlinga var vellykka.Vi takker Indre Øst-
land Kaf. for at vi får komme og ekstra
takk til Tor G. som lærte oss å garve/bere-
de skinn. - Undertegnede kommer nok
også til 10 års jubileet neste år, for nå vet
jeg det er like langt å kjøre begge veier ...

Hilde K.

Her var det klart for matpause. Vi fikk servert
Elina og Tors herlige kaninkjøttkaker

Skinnkurs
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«Smil til Torbjørn»!  -  Foran f.v.: Grethe, Jonette, Hilde og Unni.
Stående bak f.v.: Gjermund, Anita, Venke, Bente, Linn Veronika og Gunvor

Tor gir noen tips før vi går i gang.
Til høyre: Her er det Jonette som sliter med
den vel tyngste jobben - å fjerne fett-hinna.

Under: Er en uheldig i prossesen, så kan pel-
sen slippe og en får dermed semsket skinn
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Sommerutstilling på Nes
Midtsommerutstilling på Hedmarken ble
«tradisjonen tro» avholdt også i år.
17.-19. juni la Indre Østland til rette for
en god blanding av forskjellige personer
med interesse for kanin kunne samles på
Myrvang. Hoppere fra Eidsvoll tok ansvar
for gjennomførelse av hoppegrener over
hele 3 dager. Norsk Angora hadde et tett
program med forskjellige kurs.Noen kom
for å se på nær 200 kaniner i 24 forskjel-
lige raser, noen studerte poengsummer
og andre beundret de utstilte produkter.
Dommere var Thormod Saue (o.d.), Tor
Gillerholtmoen og Bjørn Egeland.
Stor variasjon i kvalitet var det, men hvor
enigheten var stor om at de voksne An-
gora til Bente Torland var i en klasse for
seg.Hun fikk følgende serie på sine 5 dyr:
2x95, 2x95,5 og 96 p, og Bente fikk der-
med også BiS.BiM gikk til Terje Engh med
en pen Hermelin hvit rødøyd hann i 95,5.
Bente vant også klasse B, hvor hun stilte
med 3 Angora og fikk 2x94 og 94,5 p.
Flere facebook-sider har lagt ut en meng-
de med bilder, både fra hoppingen og ut-
stillingen, samt fra grillsammenkomsten
lørdag kveld, hvor det nok en gang kan
konstanteres at kaninkjøttet (i flere vari-
anter) smakte alldeles utmerket.

Best i rasen: Fransk Vedder: Halgeir Snuggerud 94. Stor
Chinchilla: Hallgjerd Seim Paulsen 93. Angora: Bente S.
Torland 96. Satinangora: Hilde Krogedal 91,5. Rex: Hall-
gjerd Seim Paulsen 91. Belgisk Hare: Johan Viker 95.
Sallander: Øystein Tvedt 93. White: Anne Lise Tvedt 93.
Alaska: Anne Bjerkeli Nguyen 95. Liten Chinchilla: Hall-
gjerd Seim Paulsen 94. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 95.
Engelsk Schecke: Hilde Haakenstad 94,5. Gouwenaar:
Frank-M. Dalmo Jørgensen 91. Lux: Frank-M. Dalmo Jør-
gensen 95. Sachsengold: Bente S. Torland 94,5. Zobel:
ElinaJokinen/Gillerholtmoen 95. Russer: Hilde Aamodt
94,5. Dvergvedder: Terje Engh 95. Hermelin: Terje Engh
95,5. Dverghare: Mia Kristoffersen 92.

Resultater Klasse A Voksne dyr
1 Bente S. Torland, Sørlandets, Angora hvit 287
2 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 285
3 Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 284,5
4 Anne Bjerkeli Nguyen, Askim,   Alaska 283,5

5 Johan Viker, Sarpsborg, Belgisk Hare 283
6 Hilde Aamodt, Glåmdal,  Zobel brun 283
7 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Øst. Zobel brun  282,5
8 Bjarne Øygard, Møre og R., Hermelin zobel blå   282,5
9 Anne Lise Tvedt, Møre og Rom.,  Hermelin hvit    282,5
10 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Alaska 282,5
11 ElinaJokinen/TorGillerholtmoen, I.Østl. Zobel blå  282
12 Terje Engh,  Grenland, Dvergvedder viltgrå 282
13 Frank-M. Dalmo Jørgensen, Møre og Roms., Lux   95
14 Gunvor Elisabeth Hovland, Askim, Angora gulbrun  95
15 Hilde Aamodt, Glåmdal, Russer brun 280,5
16 Hallgjerd S. Paulsen, Tønsberg, Liten Chinchilla    280
17 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Øst. Russer brun   94,5
18 Hilde Haakenstad, Glåmd., Engelsk Schecke blå 94,5
19 Therese R. Selnes,  Trønd.,  Dvergvedder viltgrå  94,5
20 Bente S. Torland, Sørlandets, Sachsengold 94,5
21ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Ø.Hermelin zob blå 279
22 Nadia Jørgensen, MøreogR., Hermelin russer brun 94
23 Halgeir Snuggerud,  I. Østl., Fransk Vedder viltgrå  94
24 Aleksandra Fosse,  Glåmdal,  Belgisk Hare viltrød   94

Resultater Klasse B Ungdyr:
1 Bente S. Torland, Sørlandets, Angora hvit rødøyd 282,5
2 Gunvor Elisabeth Hovland,  Askim,  Angora viltblå    95
3 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Ø. Hermelin zob blå   94
4 Kristin Harmens Berg,  Trøndelag.,  Hermelin viltgrå  94

Resultater Klasse D Hunn med kull:
1 Silje Catrine Tellefsen,  Glåmdal,   Hermelin viltgrå    93

Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Kristin H. Berg,  Trøndel.,   Fransk Vedder  viltgrå      94
2 Silje Catrine Tellefsen,  Glåmdal,   Hermelin viltgrå    94
3 KristianKildeØvergård,I.Østl. Dvergvedder hvit b.ø 93,5

Resultater Klasse K Produkter:
1 Hilde Krogedal, Rogaland, Ullprodukter 96
2 Hilde Krogedal, Rogaland, Ullprodukter 94
3 Gunvor Elisabeth Hovland, Askim, Ullprodukter    93
4 Anita Løveseter, LarvikogSandefjord, Pelsprodukter  92

Pent gjennomført produkt av Hilde Krogedal,
96 poeng og vinner av klasse K
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Det ble Bente Torlands store helg Gunvor Hovland fikk to farga Angora i 95 p

Med Angora er det altså mulig å prikke inn pelskvaliteten til en sommerutstilling . . . men
Bente Torlands Angora skiller seg ut med fantastisk ull og mengde - og - de er rene og hvite
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En utrolig historie
Leiv Petter Torsen har i mange år drevet
med Hvit Land, men ville nå i år ha en
rase i tillegg. Han fikk seg ei Tan hu som
var paret opp. Hua kom med 6 unger og
alt var som normalt. Men, på den 6. dagen
finner han Tan-hua død.Alle de 6 ungene
er runde og fine.Han har ingen Hvit Land
huer som har så små unger som på rundt
ei uke, for disse Tan-ungene kunne jo da
bare blitt lagt over i et annet reir. Han tar
en ringerunde for å høre om andre har
huer hvor det passer å legge disse ukes-
gamle Tan-ungene under. Men ikke noen
erstatningshu var å oppdrive.
Vel, vel, tenkte Leiv Petter, da vil jo disse
6 Tan-ungene snart dø da, for den ene så
allerede svak ut og det kunne da være
gått to døgn siden ungene sist hadde fått
melk. Han hadde ei Hvit Land-hu med 6
unger som var blitt 5 uker, men der var
reirkassen ryddet ut for ull og gammel
skitt, så han kunne ikke legge Tan-ungene
i den reirkassen. Da tar han «rett å slett»

Hvit Land-hua og flytter den over i buret
hvor Tan-ungene er. - Hua oppfører seg
rolig. Leiv Petter trekker seg vekk for at
hua skal få ro og fred.Han ser i reirkassen
neste morgen og det ser greit ut,men den
6. ungen er nokså livløs, så den tas vekk.
Dagene går, ingen andre av Tan-ungene
viser svakhetstegn, det ser dermed ut for
at Hvit Land-hua som er blitt satt over i
et helt fremmed bur, går inn og dier totalt
fremmede unger! De får øyne på den 9.
dagen og alt går sin normale gang og alle
de 5 Tan-ungene levde opp . . . BE/foto: MØ

- «Kaninen er ikke syk»
Noen spørsmål dukker til stadighet opp,
og det var en som lurte på om kaninen
var blitt syk, den mistet så mye pels. Den
kunne jo også ha fått en sykdom, men jeg
tolket spørsmålet som om at jeg kunne
svare at kaninen var inne i sin normale
fellingsperiode. Kaninen kunne jo også
ha fått en sykdom, slike spørsmål kom-
mer jo inn på mail eller telefon,og jeg ser
dermed ikke kaninen. Når kaninene blir
eldre, nærmer seg 2 år, virker fellingen
kraftigere. Første felling er når kaninen er
fra ca 1,5 til 2 måneder. Dette er et lite
«ungpelsskifte», så en merker ikke så mye
til felling da, som en vil gjøre når kaninen
blir eldre. Da vil den også gå inn i faste

fellingsperioder, med å skifte til tettere
pels rundt oktober, og til en tynnere pels
rundt mars. En fellingsperiode kan vari-
ere, men tar som oftest rundt en måned.
En kanin som feller pels til stadighet, får
kanskje feil fôr eller står i et varmt inne-
klima (skal stå i normal utetemperatur).
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Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag innbyr til:
Høst-utstilling i Batnfjorden 2.-4. september

i forbindelse med Dyregod-dagane i Gjemnes 2011
Utstillingen er åpen for medlemmer tilsluttet NKF og omfatter klassene:

A - B - M - D - G* - E *kun en gruppe pr. utstiller
Innmelding på lister (helst excel) til e-post: frankmorten66@hotmail.com

ev. post: Frank Morten Jørgensen, Vadsetbakken, 6264 Tennfjord
Innmeldingsavgift: kr 70,- pr. katalog.nr + kr 10 klasse G og E

Det blir uttak av Best in Show og Best i Motsatt
Premieutdeling søndag 04.09 kl 14.00

KANINHOPPING: Lørdag RL1, KL1   –   Søndag RL2, RM, RV, HiE, KL2
Innmelding til: rbkfrode_fan@yahoo.no  Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal

Avgift kr 20 pr konk. + kr 10 i burleie hvis kanin ikke er utstilt
Alle avgifter sendes: Møre og Romsdal KAL., bruk konto nr.: 3910 16 23037

Innlevering av kaninene: Fredag 02.09.11  innen klokken 22.00
Evt. spørsmål, ring Bjarne Øygard, tlf. 950 20 982 (utstilling)

eller Kristin Harmens Berg, tlf. 481 14 973 (hopping)
ALLE innmeldinger må være mottatt senest 24. august 2011

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

Til medlemmer som skifter adresse: Dere MÅ gi beskjed når
dere flytter og får ny adresse, send mail til: sekreter@kanin-nkf.net
Medlemsnr.: Dette står på bak på TK øverst på adresse-etiketten,
er du i tvil send mail til: sekreter@kanin-nkf.net eller tlf. 51671900

Bokstavsatser til merketang ønskes kjøpt,  mail til: siwja@c2i.net
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE

WIENER hvit (stor) - TAN

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

LITEN SØLV - DVERGVEDDER viltgrå

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

SACHSENGOLD

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

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

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

THYRINGER

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hanafjedlet Kaniner

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

PERLE EKORN

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

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

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

Skogveien Hermelin Oppdrett
5055 Bergen - Tlf. 902 05 267

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

HERMELIN I HVIT BLÅØYD + div. farger

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

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

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

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

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

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

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

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Austli Jordbærstedet, 7600 Levanger

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

ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

REX blå

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

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

HOLLENDER jern-/viltgrå, japaner, gul, svart

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

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

LØVEHODE i brun havana og hvit blåøyd

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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

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

STOR SØLV, svart

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

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

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

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

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

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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Grunnet mange ergrelser hos oppdrett-
ere, og også en del frustrasjon hos kanin-
dommere, skal det her gjøres et forsøk på
å belyse emnet - Hakepose.For det første,
har det vært vesentlig å avgjøre om det
var noe patologisk forbundet med feno-
menet.To Fransk Vedder hunner ble inn-
levert til Institut for Patologi på KU Life
(den tidligere Kgl. Veterinære og Land-
bohøjskole). Under ledelse av DVM, phd
Associate professor Tine Iburg, ble det
foretatt fotografering av kaninene, såvel
før som etter avliving, likeledes opptag-
else av seksjonsfunn, samt beskrivelse av
de gjorte funn. De to FV-huer var 2 og 4
år og hadde henholdsvis en enkel hake-
pose og en enkel hakepose kombineret
med ”poset bryst”.
Seksjonsfunnene viser ingen tegn på noe
sygdomsmessig (patologisk).
Funnene i hudposene er uten innhold og
således å betegne som hudfolder.
De gjorte iakttagelser kan ikke utsi noe
som helst om etiologien (opprinnelsen
til fenomenet). Det har således ikke vært
mulig å gi forklaring på hvorfor kaninene
utvikler tilstanden, som umiddelbart ikke
ser ut til å ha noen biologisk funksjon.

For å komme videre i avklaringen av år-
sak til fenomenet, vil det være nødvendig
med en epidemiologisk videre under-
søkelse.Til dette bruk har instituttet god-
kjent et spørreskjema som ser slik ut:
1. Fordeling mellom kjønn
2. Tidspunkt for symptomutvikling 
3. Fôrings-intensitet 
4. Rasevariasjon
5. Heretabilitet (arvelighet) 
6. Alder i relasjon til størrelse
7. Mulig sammenheng mellom fruktbar-
het og yngelpleie - er hakeposen et frukt-
barhetssymbol?
8. I Tyskland mener man å ha redusert
forekomsten betydelig som uttrykk for
effekt av genetisk seleksjon.
- Er det samme tilfelle i DK/norden?
9. Som avslutning et litt uvitenskapelig
spørsmål: Hva tror dere oppdrettere kan
være den vesentligste årsak til hakepose?
Spesielt interessant vil det bli om opp-
drettere av Fransk Vedder (+ andre raser)
bidrar med erfaringer, idéer, observasjo-
ner og ev. forslag til bedømmelse. Skal
vi få tilstanden eliminert eller skal feno-
menet gradbøyes, f.eks. med strengere
poengfradrag desto yngre kaninen er?

HHaakkeeppoosseeMMeedd  ffookkuuss  ppåå ..   ..   ..

Undersøkelse av hakeposer hos Fransk Vedder - Av Preben Toftemark
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Denne artikkel
har TK fått låne
av Den Danske
Vædderkanin-
klub, hvor de i
sitt fagblad
«Vædder-nyt»
har sett nærme-
re på fenomenet
hakepose.
Takk for bruk av
tekst og bilder.
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Her er Fransk Vedder
hua på 4 år åpnet
opp i brystet og hvor
det konkluderes med
at det er tale om en
hudfold

Fransk Vedder-hu på 2 år (over) og ei på 4 år
(til høyre) var med på undersøkelsen

foto: Tine Iburg
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Lærerik og hyggelig
grilldag i Askim KAF
Lørdag 28. mai, inviterte Askim og omegn
Kaninavlsforening sine medlemmer med
familier til hyggesammenkomst med fag-
lig kaninforedrag og grillfest.Dette ble av-
holdt på gården til familien Fremmegård.
Værgudene var ikke på vår side denne
lørdagen, men familien Fremmegård viste
oss stor gjestfrihet med å invitere oss inn,
slik at det ble god plass til alle de 35 del-
tagere i gårdens storstuer. Grillmesterne
jobbet iherdig ute under markisene på
overbygget terrasse - og det ble god grill-
mat i variert utvalg til alle.
Vi hadde invitert Jan Erik P. Baller til å ta
seg av den kaninfaglige biten. Jan Erik har
over 60 års erfaring som oppdretter, og
han har avlet med de aller fleste raser
og har virket i over mange år som kanin-
dommer. Jan Erik kom inn på mange
tema,bl.a.oppdrett, fôring, sykdom,utstil-
ling, standard, osv. De fremmøtte stilte
spørsmål og fikk saklige og gode svar.
Dette var et godt og lærerikt faginnslag.
Videre var det allsang, solosang ved Anne
Charlotte Fremmegård, spørrekonkurran-
ser og utlodning. Vi er stor takk skyldig
til «grillkomiteen» for god planlegging, og

familien Fremmegård, som stilte hus og
hjem til disposisjon for oss, samt i tillegg
hadde mye av det praktiske arbeidet.

Johnny Lyshaug, foto: A.B.N./J.F.
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Just Andersen 80 år
26. mars 2011 fylte Just Andersen 80 år.
Just er æresmedlem i Norges Kaninavls-
forbund. Just var med å startet Tønsberg
og omegn Kaninavlsforening. Han har
gjennom årene lagt ned et betydelig ar-
beide for kaninsaken og har hatt forskjel-
lige verv både i Tønsbergforeningen og
Dommergruppen. Just var dommer i en
årrekke og var en respektert dommer.
Han har også vært en god oppdretter i
mange raser. Hermelin er kanskje rasen
som ligger hans hjerte nærmest - og Just
avlet jo også frem varianten Shadow.
Arvelære er ett av hans sterke felt og Just
er også mye benyttet som foredragshol-
der og er en meget kunnskapsrik person.
Vi er mange som har fått ta del i din kunn-
skap om kaniner og jeg vil håpe at du
også i tiden fremover vil dele den kunn-
skap med oss. - Just er en person med
sterke meninger og sier tydelig i fra om
han er uenig. Dette kan av og til føre til
litt turbulens, en turbulens som jeg føler
vi alle kan lære noe av.

De siste årene har det vært litt til og fra
med kaniner men Just følger med i kanin-
miljøet. I den senere tiden har Just og
hans kone Reidun foretatt en del ferierei-
ser, noe de ikke har hatt så god anledning
til tidligere. - Vil gratulere deg med over-
stått 80 års feiring og håper du får mange
gode år fremover. Johnny Lyshaug

2.- 4. september: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

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

22.-23. oktober: Dommerkonferanse

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

18.-20. november: Jæren&Sandnes

26. november: Sørlandets

2.-4. desember: Askim

09.-11. desember: Rogaland

14.-15. januar: Bergen

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

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

Utstillinger - 2011/2012:

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

3.-5. febr.’12: Svensk LU, Norrköping
7.-9. des.’12: Europautst., Leipzig
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Middelalderfestival på Slottsfjell i Tønsberg, 27.-29. mai, hvor alle gikk i middelalderkjoler.
En utrolig koselig helg med mye kaninhopping og hyggelige folk. På bildet fra v.: Silje Olsen
og Arramis, Irene Dahlby og Ivo, Ida Johansson og Pandora - og Hallgjerd Paulsen og Frosty

De to neste bildene har vi fått av Camilla Fevåg, og som vi ser er det et trivelig Hermelin-kull,
hvit blåøyd. Bildet på neste side falt jeg virkelig for, og det er hunden Pei som passer på

Hermelin-kullet. - Mange takk til Camilla!  Oppfordrer herved også andre å sende inn bilder.
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 29. juni 2011
Totalt: 795  (392 - 217 - 186)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net
Askim og omegn Kaninavlsforening    55
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hopp: Linnea Tveraaen, tlf. 48172148   e-mail: linneatveraaen@live.no
Hjemmeside: www.askimkaf.com

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

Bergen og omland Kaninavlslag    42
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Meinert Helland, Hellandsvegen 265, 5936 Manger,
tlf. 56 37 33 50      e-post: mein-hel@online.no
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
hjemmeside: www.bergenkanin.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening    34
Leder: Cato Smørgrav
Tlf. 986 59 635     e-post: leder@drammenkaf.com 
Sekretær og Nestleder: Thormod Saue
Tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no   
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Heidi Huseby, heidi_h87@hotmail.com, tlf. 900 89 028
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    21
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Nestleder: Jorunn Egner, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 22
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Ida R. Rymoen, Enbergv. 6, 2214 Kongsvinger
e-post: ida_rymoen@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

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

Haugaland Kaninalslag    29
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post: hp@nernes.com
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Kallevik, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt:Trine Lofthus
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  42
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    82
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  23
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng, tlf. 3319 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.

Midt-Telemark Kaninavlslag   6
Leder: Audun Thorstensen, Vesthagv. 18, 3830 Ulefoss,
tlf. 99 15 06 90     e-post: audun_78@hotmail.com
Nestl.: Magne Steinarsrud, Kastev. 4, 3830 Ulefoss, tlf. 97 11 96 79
e-post: msteina2@online.no
Sekretær: Jo Agnar Håtvedt, Romnesv. 9, 3830 Ulefoss
tlf. 97 11 98 69    e-post: johaatvedt@hotmail.com
Kasserer: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
e-post: hans.p.clason@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     52
Leiar: Bjarne Øygard,
tlf. 950 20 982, e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Nestleiar: Frank Morten Dalmo Jørgensen,
tlf. 980 64 108, e-post: frankmorten66@hotmail.com
Kasserar: Knut Are Sundgot,
tlf. 917 72 340, e-post: knut.are.sundgot@fjord1.no
Sekretær: Merethe Gule,
tlf. 909 38 364, e-psot: merethe_gule@hotmail.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    52
Leder: Snorre Jacobsen; Bringebærvn., 7600 Levanger,
tlf. 906 43 876   e-post: sn-j@online.no
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 412 84 090
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger,
tlf. 412 35 553 e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik, tlf.482 34 506
e-post: ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      22
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20,
1415 Oppegård, tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
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Rogaland Kaninalslag     32
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Renzo Fornasari. e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Bet.kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406 (kr 450 / 300 / 150)
Møter avholdes vanligvis den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus
på Forus  -  ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.
NB: Ikke møte i mai, juni, juli, august.

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

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

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

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

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    50
Leder/sekretær: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07
mail: fe-der-inn@hotmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Kasserer: Karin Bjørnstad, tlf: 33 33 32 84
mail: kb@technohouse.no
Hoppeleder: Aina Magnus, tlf: 45 27 50 45
mail: aina1989@hotmail.com
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 916 27 825.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99
e-post: gbertels@online.no

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

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekr. / Redaktør: Anne Bjerkeli Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Leder: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Nestleder: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
Sekretær: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer:Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Styrem.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

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

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

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

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

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

Blad nr 6 / august, utkommer ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli
Blad nr 7 / sept., utkommer ca uke 38
-  manusfrist er 20. august
Blad nr 8 / okt., utkommer ca uke 42
-  manusfrist er 20. september

Annonsepriser:
Utgivelsesplan for TK:
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Sommerhilsen kommer fra de to tøffe og fine guttene
mine, Jonathan og Ludde! Jonathan er 5 mnd, og sorte
Ludde ble 11 år i mai! Hadde vel aldri trodd at Ludde,
som jeg fikk til min 13 års dag av min bror, skulle få
oppleve å bli storebror . . .
Mange varme sommerklemmer fra Pernille Moskvil og gutta!

Jonathanog Ludde


