
Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

TTiiddsssskkrriifftt  ffoorr

KKAANNIINNAAVVLL
www.kanin-nkf.net

Nr 5 ● Juni/Juli 2012

GOD SOMMER!



2 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2012

Tidsskrift for KANINAVL:
Redaktør: Bjørn Egeland, tlf.: 51 67 19 00,  mobil  970 66 450.
e-post: redaktor@kanin-nkf.net  - postadr.: Frøyerv. 46, 4328 Sandnes 

Innsending stoff/bilder: Sendes snarest til redaktor@kanin-nkf.net
Neste blad: nr 6/2012, utsendes ca uke 34
Artikler som blir tatt inn, er innsender ansvarlig for dets faglige innhold.
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.

Foreningenes medlemslister og adresse-endringer, sendes til:
e-post: sekreter@kanin-nkf.net        eller: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes
NKFs hjemmeside: http://www.kanin-nkf.net
Webmaster: Kristin H. Berg, e-post: webmaster@kanin-nkf.net

Norges Kaninavlsforbund
Leder: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68,  e-post: leder@kanin-nkf.net

Nestl.: Johnny Lyshaug, Elvestadv.964, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59,  e-post:nestleder@kanin-nkf.net

Sekretær: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00  /  970 66 450 
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes    e-post: sekreter@kanin-nkf.net

Kasserer: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran, tlf. 61 33 17 76,  mobil  911 82 745 
Konto nr.: 5104.05.16763   -   e-post: kasserer@kanin-nkf.net

Salg av utstyr/rekvisita: Dagfinn Johansen, Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.

Kontakter i Norges Kaninavlsforbund
Stambokfører/bestilling av stamtavler: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng,

tlf. 33 12 45 97, 982 31 814. e-post: stambok@kanin-nkf.net
Datautvalg: Rolf Ludvigsen, tlf. 33 12 45 97,  e-post: datautvalg@kanin-nkf.net
Importutvalg: Ivar Østli, tlf. 61 33 17 76, mobil  911 82 745,  e-post: import@kanin-nkf.net
PR- og Infoutvalg: Bjørn Egeland,  tlf. 970 66 450,  e-post: pr-info@kanin-nkf.net
Sportsutvalg: Johnny Lyshaug,  tlf. 69 92 00 59,   e-post: sportsutvalg@kanin-nkf.net
Champ: Anne Bjerkeli Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg, tlf. 990 21 565  e-post: annebjng@online.no
Standardutvalg: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: svein@sveinclausen.no
Ungdomsutvalg: Anita Vadum Wilmann, tlf. 406 16 045. e-post: awilmann@furst.no

Dommergruppen (bestilling av dommere til utstilling, gjøres til leder)
Leder: Thormod Saue, tlf. 32 84 61 35. e-post: thsaue@online.no 
Kasserer: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: svein@sveinclausen.no
Konto: 9494.05.32145  for betaling dommmer-avgift: kr  5,- pr katalognr.
Sekretær: Odd Einar Lundervold, e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net

Bladproduksjon: Petit Grafiske, 4328 Sandnes, tlf. 970 66 450, eller 51 67 19 00  e-post: bjorn.egeland@lyse.net

Norges
Kaninavls-
forbund

stiftet
1897

Forsidefotos:

Fra Midtsommerutstillingen på Nes, noen av juniorutstillerne
som deltok, fra venstre: Lars Mangelrød, Aleksandra Fosse,
Thea Helene Hurum og Kristian Kilde.
Under: En av årets Liten Tysk Vedder unger til Cathrine Jacobsen

Foto: Hilde Haakenstad / Cathrine Jacobsen



3

Nr 5
Juni/Juli 2012

113. årgang

Forord:
Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Da var sommeren over oss
Været kan vi ikke gjøre noe med, men
uansett så er sommer for de aller fleste
ferietid. For dem som da har dyr å ta vare
på er dette nok den vanskeligste tiden.
Har en hund eller katt, så kan disse settes
bort til et pensjonat.Verre er det når en
driver med kaninavl, for på denne tiden
myldrer det som oftest av unger og ung-
dyr i alle bur. Skal en reise vekk, så må en
ty til venner og bekjente, og det er heller
ikke alltid så enkelt å få noen til å si ja
for å stelle kaniner på sommerstid, samt
å sette dem inn i kaninens verden.

På diverse nettsteder og facebook ser jeg
det legges ut kaninunger for salg. Selv om
det skrives at kaninungene ikke selges
før de er blitt 8 uker gamle og at de ikke
selges til personer som er under 16 år, så
er ikke dette «min» måte å selge kaniner
på. Med det mener jeg at disse «annon-
sene virker litt sånt i panikkslaget», og
for meg tyder det vel heller på dårlig
planlegging . . .
- «Har ikke akkurat lyst til å selge mine
søte små kaninbabiser, men må selge 4
allikvel - overgangsfôr medfølger» . . .
Ja,denne og lignende annonsetekster har
vi sett flere ganger før.
Vi har ikke akkurat noen skrevne regler
for salg av kaniner, og det hadde nok hel-
ler ikke nyttet. For den ovenstående «an-
nonsetekst er ofte innrykket av personer
med bedre peiling på kaniner enn meg».
Nå er jeg fullstendig klar over at noen

som nå leser dette freser mot meg, men
tror jeg skal greie å svare for meg også
der. Vi må være mer bevisste på salg av
kaninene våre og ikke minst all den tekst
som legges ut på facebook og annet. Selv
om også dem som «styrer» disse nettste-
der oppfordrer til å lese reglene før tekst
skrives, så kommer det stadig opp «blem-
mer» som absolutt skulle vært unngått.
Vi må operere med ordentlige priser på
våre kaniner, slik at prisen tilsier at det
er en kvalitetsvare vi selger. Kaniner bør
selges etter at de er 8 uker gamle. Hvor
gammel kjøperen er, er vel ikke av den
største betydning,men at vi selger til per-
soner som vi kan stole på og er ansvars-
bevisste overfor dyrs liv og helse.
En 14-åring kan være mer ansvarsbevisst
overfor sine kaniner, enn en 17-åring.
Derfor er det utenkelig for meg å selge
kaniner fra et tilfeldig «gatehjørne» eller
på et slags torg eller marked.
Hvis vi sprer rundt oss med kaniner, vil
vi kanskje ha større mulighet for å øke
medlemstallet, for det er jo det vi ønsker
og kommer til tider med opplysning om
at vi var 50 medlemmer flere på samme
tid i fjor . . . - Vel, vel, mulig jeg har feil,
men hvem har den korrekte oppskrift?
Flere ganger har vi etterlyst personer
som kan ha ideer om hvordan vi kan
fange opp flere med interesse for kanin.
Har DU en idé? Hvis - ikke bare legg den
på facebook  -  men send en mail til NKF.

- ønsker dere en fin sommer!
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«En kaninoppdretter vender tilbake»
Denne tittel har vi tidligere benyttet her
i TK og Helge Johansen er altså en tidlig-
ere oppdretter som i 2010 startet opp
igjen med rasekaniner etter 14 års pause.
Helge ble presentert i TK nr 6 i 1994,
og det er tid for litt mimring . . .
Etter et utstillingsbesøk i 1973 ble Helge
medlem i Rogaland KAL og han kjøpte da
Liten Havana av Arne Tjøstheim. I 1975
ble Helge valgt inn i styret og var med
der sammenhengende i over 20 år. På 80-
tallet skjedde det mye på kaninfronten,
han begynte som dommerelev i 1981 og
avla dommerprøven på LU i Drammen i

MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

HHeellggee  JJoohhaannsseenn,,  MMaaddllaa

JJoo,, ddeenn  bbllåå  bbuunnnn--
ffaarrggeenn  vvaarr  ddeerr
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1983. Fra 1988 og fram til 1993 var Helge
formann i NKFs dommergruppe. Han har
en bred oppdrettererfaring, for sammen
med sin far Odd, hadde de i perioder fle-
re raser og ble regnet som spesialister på
White og Tan. Liten Havana er nevnt, den
hadde de fra 1973 til 1980, Stor Sølv fra
‘76 til ‘80, Liten Chinchilla fra ‘77 til ‘79,
Hvit Land fra ‘75 til ‘84, Engelsk Schecke
fra ‘80 til ‘84, Rex castor fra ‘81 til ‘87,
Liten Sølv i ‘87 og ‘88, Sachsengold fra ‘90
til ‘92,Tan fra ‘79 til ‘88, White fra ‘80 til
‘92, Belgisk Hare fra ‘89 til ‘94 og Satin fra
1991 til 1995, da var interessen for trav-
sport så stor og kaninene «måtte vike».

I dag er det ingen hester og i stallen er
det nå bygget opp kaninbur. Men han er
fortsatt hesteeier og er med i 4 hester.
Foreløpig har Helge bygget opp 20 en-
keltbur, 12 store avlsbur og 8 litt mindre.

Med Havana’en er jeg nå egentlig tilbake
der jeg startet, sier Helge. - Og under har

vi Helge i sin frodige grønnsakhage
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Liten Havana og Perle Ekorn
Helge fikk ei ferdig para Perle Ekorn hu
våren 2010 og på LU 2011 i Vigrestad-
hallen ble det kjøpt inn en stamme Liten
Havana, og i år er det avlet fram flest dyr
innen den rasen.
Helge har alltid stort fokus på trivsel i
stallen, det gjelder særlig at de får friske
matvarer og med et godt variert utvalg,
- og i Helges store grønnsakhage dyrker
han fram en stor mengde med forskjel-
lige grønnsaker, til glede for både «folk
og fe». Grønnkål er kaninens favoritt, og
den er full av vitaminer og er svært verdi-
full å gi til kaninene året rundt. Ellers har
«gartner» Helge poteter, gulrøtter, bringe-
bær, jordbær, rips, epler, erterplanter, for-

Helge har lagt opp slanger og drikkenipler,
men nå på sommerstid når det er så varmt,
så får de også ekstra vann i vannskålene

VViikkttiigg  mmeedd  ggoodd  ttrriivvsseell
ii  ssttaalllleenn,, ssiieerr  HHeellggee
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skjellige løksorter, blomkål, samt druer i
drivhuset! - Jo, på Helges store villatomt
bugner det frodig av grønn vekst og triv-
sel. Og, som det også fremgår av bildene
er det også andre dyr som opptar hans fri-
tid, med hunden som er en flott tur-
kamerat, og Helge er også selvforsynt
med egg fra sine høner - og ei and, som
også brukes som jeger etter de plagsom-
me sneglene som i år har vært og er en
sann plage i grønnsakhagen.

Mange av kaninrasene er blitt bedre
Helge vil legge til at det har skjedd en god
og stor utvikling på dyremateriellet ekste-
riørmessig innen de fleste kaninrasene i
løpet av de siste 15 årene.Tan er eksem-
pelvis mye bedre nå i pels og farge, enn
den tiden da rasen var her. Fokuseringen
på presentasjonen har nok også gjort sitt
til at vi nå har mange rolige og flotte dyr.

Men jeg ser at det også nå ikke er noe
som «kommer av seg selv», og at det må
jobbes bevisst innen avlsarbeidet med de
forskjellige rasene. I Liten Havana ser jeg
det er en del utfordringer, og det gjelder
å bygge seg opp en stamme som avler
jevnt bra dyr, både med hensyn til type,
kropp og pels, samt ikke minst fargen.
Når det gjelder Perle Ekorn, så er jo her
dyremateriellet meget bra, men det er jo
forunderlig med denne blå bunnfargen
som skal være på buken. Her kan det i et
kull være noen unger som har den blå
bunnfarge, og noen som kan være totalt
uten antydning til blått. Vel, vel, det skal
jo alltid være noe uansett hvilken rase en
driver med og som er noe av spenningen.

Til slutt vil vi i Rogaland KAL legge til at
vi er veldig glade for at vi endelig har fått
Helge tilbake igjen i kaninmiljøet!
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To lyseblå typer oppsto samtidig
Vi har tidligere nevnt om den store kanin-
interesse i Belgia som var på slutten av
1800-tallet. Særlig i den del av Belgia hvor
byen Beveren ligger, 15 km vest fra Ant-
werpen. For det meste var det satsing på
kraftige og godt kjøttsatte kaniner.
Vi må dermed anta at det kraftige bak-
parti, som kjennertegner rasen Beveren,
med den mandolinformede kroppsform,
så var det kraftige lår og en kjøttsatt rygg
som skulle gjøre den verdifull.

Men i samme distrikt, lå også en annen
«kaninby» med navn Sankt Niklaas. Her
ble det også avlet fram en blå kanin og
det oppsto to typer omtrent samtidig og
begge fikk rasenavn etter deres opphavs-
byer: Blaue von Beveren og Blaue von
Sankt Niklaas. Hvem av disse to som kom
først, har det visstnok ikke blitt enighet
om. Men begge ble godtatt i to utgaver:
En med hvitt bliss på snuten, og en uten!
Rasen ble spredd utover i Europa, og til

England kom den i 1915. I Holland ble
rasen tatt inn i deres Standard i fra 1933.

I Europastandarden finnes fortsatt begge
raser, med navn Blue of Saint Nicolas (alt-
så godkjent i blå) og Beveren, som er god-
kjent i blå og i hvit (rødøyet og blåøyet).
Men på vekten er det en del forskjell, da
Saint Nicolas har idealvekt på 5,5-6 kg,
mens Beveren oppgis med en noe min-

BBeevveerreenn

F
ot

o:
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Bildet er fra LU-1996 i Trondheim, en hann
til Sverre Grandetrø, som stilte med 12 dyr
og fikk på de beste 2 x 95 og 4 x 94 poeng
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dre vekt: 4-4,5 kg. I den nordiske kanin-
standard har vi en voksenvekt som er fra
minimum 4 kg og «fri vekt» oppover.
Blå Beveren, som var rasens navn fram til
1999, har hatt en noenlunde utbredelse
her hos oss, og vi kan trygt slå fast, selv
om rasen har gått noe i bølgedaler, at
vi  har vært ledende i Norden - ja, faktisk
er det her det har foregått eksporter!

De siste år har rasen slitt ganske kraftig
for sin tilværelse her hos oss, men takket
være Malvin Emblem i Rådal, Bergen, er
det oppdrettet noen Beveren hvert år.
Malvin har søkt etter samarbeidspartne-
re, men har ikke fått noe særlig napp.
I 2009 ble det totalt utstilt 7 stk Beveren,
i 2010 35 stk og i 2011 var det 22 stk.
På LU-1997, NKFs 100-års jubileumsutstil-
ling i Fredrikstad, var det 40 dyr i rasen
fra 7 utstillere.Sverre Grandetrø var da en
ivrig Beveren-oppdretter og fikk 3 x 95 p!

Rasepreg og presentasjon
Som også nevnt under andre raser, så kan
vi si det samme om Beveren, at kropps-
formen spiller temmelig mye inn i selve

harmonien og helheten. Dette punktet
heter jo Rasepreg og presentasjon,og det
blir da noe spesielt, da Beveren grunnet
sin kroppsform med et meget «lavt» og
smalt forparti, tillates at den «trykker seg
ned» på underlaget.
Rasen skal også ha god lengde på ørene
og Europastandarden oppgir 14-16 cm på
Saint Nicolas og 12-14 cm på Beveren.

Kroppsform
Så til den spesielle kroppsformen for den-
ne rase, som er forholdsvis langstrakt, og
sett fra siden med den spesielle form som
kan sammenlignes med en mandolin.

Dette høyt «hvelvede» bakparti er kraftig,
med god muskulatur og fyldig kjøttanset-
ning, slik at bakpartiet fremtrer med god
bredde.Forpartiet er forholdsvis smalt,og
brystet er i forhold til rasens størrelse
smalt.
Rygglinjen går fra skulderparti til krysset,
som en svai bue, og derifra i en avrundet
kvartsirkel som slutter ved halen.
Ryggen har god bredde, og med god mus-
kulatur og kjøttansetning.

Van Beveren
fra Holland
og denne er
fra deres
Standard.
En lys type
og med for-
holdsvis
lang pels.
De lyse må
brukes mot
de mørke og
fargen blir
et problem
hvis en kjør-
er seg fast
med for lyse
typer eller
for mørke
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Frambenene er forholdsvis korte og tyn-
ne, og kaninen får et lavstilt preg, slik at
kroppen hviler på underlaget.
Bakbenene er kraftige, bredstilte, og hol-
des parallelt med kroppen. Lårene er sto-
re og kraftige, har meget god muskulatur,
og ligger tett inn til kroppen.

Pels
Om pelsen kan det vel også sies at den er
noe spesiell, fordi at pelslengden er for-
holdvis lang,ca 3,5-4 cm.Pelsen skal være
tett, med god elastisitet, og skal kjennes
god og fyldig. En grov pels med mye
dekkhår er en feil og må unngås.

Farge
Beveren er hos oss godkjent i 3 farger:
Lys blå, svart og hvit (rødøyet eller blå-
øyet).
Siden Beveren har en spesiell blå farge,og
at vi kan si denne lyse blåfargen tilhører
rasen, skal jeg gå litt nærmere inn på far-
gen.Tidligere så vi ofte at fargen ble be-
tegnet som lavendelblå - eller en tone
over i pastellblå. Men uansett, nå har vi
gitt den navnet: Lyseblå. Og, dekkfargen
skal være lys blå, og en lys blå farge som
er jevn over hele kaninen. Blåfargen skal

dekke størstedelen av pelshårenes leng-
de, og skal dermed gå langt ned mot bun-
nen. Bunnfargen er litt lysere.
Blir blåfargen for mørk, slik at den ikke
tydelig kan skilles fra blå, som Blå Wiener,
så har en et problem. Eller at fargen blir
meget lys, eller melért (bortimot grå, for-
di den lyseblå grunnfarge ikke går langt
nok ned og at bunnfarge dermed skinner
igjennom flere steder).
Fargen er noe som det må jobbes med,og
at en hele tiden tar hensyn til at en setter
i sammen de rette fargetyper. Selv om en
mørk blå type gjerne ikke kan stilles ut,er
dette gjerne en type en må ta vare på, for
å sette den inn på de lyse typer.Avler en
for mye på kun de lyseblå typer, kan en
ofte få typer som blir for lyse og grålige.

Neste TK: Californian

To Beveren
ungdyr fra
Malvin
Emblem.
Øverst fra LUU-
2010, Malvin
stiller 8 dyr og
det blir 282,5 p.
bra «mando-
lin», men far-
gen ønskes
bedre, 94,5 p.
T.v.: LUU-97,
Malvin gjør det
bra med 13.-
plass og 284 p



11Tidsskrift for Kaninavl - 5-2012

593: Liten Sølv svart   0543 / 04H0    95,5-95,5-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
594: Liten Sølv svart   0613 / 12H3    96-95,5-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
595: Liten Sølv svart   9484 / 28C9    95,5-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
596: Liten Sølv svart   0621 / 2U61    96-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
597: Liten Sølv svart   0541 / 7T56    96-95,5-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
598: Liten Sølv svart   0623 / 84C5    95,5-95,5-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
599: Liten Sølv svart   0561 / 6M80    95-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
600: Liten Sølv svart   1886 / 075C    96-96-96 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
601: Liten Sølv svart   1843 / Z068     95-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
602: Liten Sølv svart   1762 / Z067     96-95,5-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
603: Hermelin zobel blå   9492 / 09H5   95-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
604: Hermelin zobel blå   1861 / J092   95-95-95 eier/oppdretter: Bjarne Øygard
605: Dvergvedder viltgrå  1224 / J040   95-95-95   eier: Hanne Foss/op.: Helene Wilmann
606: Dvergvedder viltgrå   753 /  825I   95-95-95 eier/opdretter: Hanne K. Foss

Nye Champions

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

HAUST-UTSTILLING: 31. aug.- 2. sept.
i samband med Dyregod-dagane i Batnfjorden

Åpen i klassane A, B, M, D, E, K og G (1 gruppe pr utstillar)

Innmelding, helst excel-skjema til e-post: frankmorten66@hotmail.com
eller pr post til: Frank Morten Jørgensen, 6265 Vatne, innan 22.08.2012

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin + kr 10 i kl. E og G

HOPPING - Laurdag: RL1, RM1, RV1, KL, KM, KV og HiE
Søndag: RL2, RM2, RV2, KL og LiE

Avgift kr 20 pr klasse/pr kanin. Påmelding til Ragnhild Helene Kirkholm,
e-post: ragnhildhelenekirkholm@hotmail.com
ALLE avgifter skal betalast til Knut Are Sundgot,
6065 Ulsteinvik, konto nr.: 3910 16 23037
Innlevering av dyr fredag 31.08. kl 18-22.
Premieutdeling søndag kl 13.30.
Kontaktar: Bjarne 95020982 (utstilling), Frank Morten
48993018 (påmelding) og Ragnhild 91578520 (hopping) Møre og Romsdal KAL

Skal du melde inn en Champion, kanin bedømt 3 x 95 poeng,
send e-post til: annebjng@online.no

Championatreglene er å finne på: www.kanin-nkf.net
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Mandag 26. mars fikk vi besøk av Sturle
Skeidsvoll på Stend vidaregåande skule.
«Vi» - er Smådyrklassen vg2 Naturbruk, og
vi hadde om avl, så vi var heldige som
fikk Sturle på besøk siden han er kanin-
dommer. I løpet av dagen gikk vi gjen-
nom generell fakta om kanin og hvordan
bedømmelse foregår på utstillinger.
Sturle hadde med seg 10 kaniner, og som
vi til slutt fikk prøvedømme slik som de
gjør det på utstillinger.
Kaniner er med i harefamilien og har et
annet tannsett enn gnagere. De har også
et litt annet tarmsystem som gjør at de
kalles falske drøvtyggere, det vil si at de
fordøyer maten to ganger. Denne typen
fordøyelse kalles Koprofagi.
Kaniner tåler de aller fleste plantetyper,
giftige planter er de flinke til å plukke ut.
De tåler ikke mugg eller varmt gress, det-
te er fordi de har et veldig ømfintlig tarm-
system. Den vanligste dødsårsaken hos
kaniner er tarmsykdommer.
Når det avles på kaniner bruker de bare
de aller fineste og beste dyrene, de som
har de fineste tegningene og fargene og
de som gjør det best på utstillinger. Drek-
tighetstiden på kanin er 31 dager, men
det kan variere mellom 29 og 33 dager.
En kanin som trives og har god helse kan
leve til den blir ganske gammel, normal
levealder er mellom 8-10 år. De kan også
bli eldre enn 10 år. Det er et veldig sosialt
dyr og liker kos veldig godt.
I naturen lever de i store flokker i hule-
ganger i jorden.Alle kaniner stammer fra
villkaninen.Villkaninen hadde en brungrå
farge og derfor begynte folk å avle på far-

ger som svart og albino og kaniner med
mønster i pelsen. Kaniner er skumrings-
dyr og er veldig aktive om kvelden og
morgenen. De kommer ut på kvelden for
å spise og siden de er et byttedyr for an-
dre, spiser de veldig fort før de løper og
gjemmer seg.

Utstilling og kanindømming
For å kunne bli kanindommer må man
ha drevet med kanin minst i 5 år,og holdt
på med flere raser. Den eventuelle må
også ha godkjent fargesyn og bli anbefalt
som dommerelev. Læretiden på kanin-
dommer er 3-4 år og det avsluttes med en
dommerprøve.
«Bibelen» er Nordisk Kaninstandard (en
kanindommer kan dømme over hele Nor-
den). Hvert år treffes kanindommerne på
en årlig dommerkonferanse.
Dommerne dømmer kaninene «forskjel-
lig», det er alltid en overdommer og på

Dagsbesøk av Sturle Skeidsvoll
på Stend Vidaregåande skule

Skrevet av elevene Silje Sunde, Ida-Elin Horvei, Stine Elise Møster,
Beathe Marie Nordanger, Johanne Skaaland, Solveig Henriksen og Charlotte Leirvåg
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større utstillinger er det også gruppedom-
mere.
Det finnes 64 forskjellige rasekaniner i
Standarden og det er over 2000 varianter
av alle de rasene.Varianter er de forskjel-
lige fargene, størrelsene og egenskapene
til kaninene. Noen raser er kjemper, som
f.eks. Belgisk Kjempe, som har en vekt på
7-8 kilo og har 16-20 cm lange ører, og
noen raser er dverger, som f.eks. Herme-
lin, som gjerne bare blir opp til 850 gram
og har 4,5 cm lange ører.
Sturle hadde med seg 3 varianter av Liten
Sølv, en blå, en svart og en brun. Så det
er mye å holde styr på om man skal bli
kanindommer. Kaninene blir også merket
i øret etter årstallet de er født i.
Da Sturle var ferdig med å framføre gene-
relt om kaninene, skulle vi prøve å døm-
me kaninene selv. Før vi begynte viste
han hvordan han dømte kaninene under

utstillingene. Først sjekket han hvordan
den sto oppreist,om vekten er riktig i for-
hold til rasen,om den er slik som rasepre-
get sier,pelsens kvalitet og tetthet,hodets
tegninger og farger, kroppens tegninger
og farger og til slutt kondisjon og pleie.
Vi fikk selv prøve og dømme de kaninene
Sturle hadde med seg. Han hadde med
seg forskjellige raser, to og to som var
samme rase. Sånn at vi kunne se forskjel-
len på godt og dårlig rasepreg.Vi fikk ut-
delt bedømmelseskort som vi skrev ned
poengene på når vi dømte kaninene. Det
var forskjellige poeng på hvert eksteriør,
og dette var forskjellig for rasene for hvor
mange poeng.Til sammen skulle summen
bli 100 poeng,men det har aldri skjedd at
en kanin får 100 poeng og er helt perfekt.
Det var spennende å høre Sturle fortelle
om kaninutstillinger og få prøve seg som
kanindommer. - Takk til Sturle Skeidsvoll!

Foran fra venstre: Camilla Venger, Hallgjerd Paulsen og Anne Venger. Bak fra v.:
Pia Amundsen, Mona Sevlejordet, Anna Katrine Husted, Marita Bjørk Kjørbek, Silje
Cathrine Tellefsen, Monica Rogne, Ragnhild Helene Kirkholm, Madelen Bjerkengen

Dommerkurs i Glåmdal KF
Siste helga i juni holdt vi dommerkurs i kaninhopping med 10 deltagere

og alle ble godt skolert igjennom helga

Anne
Venger
og
Hallgjerd
Paulsen
sto for
opp-
læringen.
Samtlige
besto, og
skal nå i
gang med
sin dom-
meraspi-
rant-
perioden.
Lykke til
videre!
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Sommerstart i Grung
I forbindelse med «Sommerstart i Grung»
arrangerte Nord-Trøndelag KAF utstilling
i vakre Grung. Nær 70 kaniner i 16 raser
var å se i et stort utstillingslokale som vi
fikk tildelt. Utstillingen var mest som pre-
sentasjon av kanin i et «nytt» område.
Dommere var Per Egil Hagen og Snorre
Jacobsen. Det hele endte med storeslem
til Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen, da
de tok 1.- 3.- og 4.-plass, og de fikk Best
in Show med en Zobel hann i 96 poeng.
BiM gikk til Anja Rambraut med Engelsk
Schecke hu i 95 poeng.Kvaliteten var bra
med totalt 17 dyr i 95 p, 2 i 95,5 p og ett
dyr i 96 p, samt ei hu med kull i 96 p.
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Snorre Jacobsen 95.
Fransk Vedder: Kristin Berg 94,5. Stor Sølv: Dagny Rogn-
haug 95. Beveren: Ingrid Harmens 94,5. Californian:
Dagrun/Rolf Nilsen 92,5. Trønder: Dagrun/Rolf Nilsen 94.
Alaska: Ingrid Harmens 95. Deilenaar: Snorre Jacobsen
94,5. Engelsk Schecke: Anja Rambraut 95. Sachsen-
gold: Per Kløvstad 95. Liten Sølv: Arve Lilleøen 95. Tan:
Alf Gunnes 95. Zobel: ElinaJokinen/Gillerholtmoen 96.
Dvergvedder: Kristin Berg 95,5. Hermelin: Sondre Hagen
94. Dverghare: ElinaJokinen/Gillerholtmoen 95.

Resultater Klasse L:
1 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Østl. Zobel brun 286,5
2 Alf Gunnes,   Trøndelagen,  Tan svart 379,5
3 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare zob  284,5
4 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Østl. Zobel blå  284
5 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Alaska 284
6 Arve Lilleøen, Trøndelagen,  Liten Sølv svart 283,5
7 Anja Rambraut, N-Trøndelag,  Engelsk Schecke  283,5
8 Kristin Berg,  Trøndelagen,  Dvergvedder viltgrå  95,5
9 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Deilenaar    282,5
10 Jan Reidar Sagmo,  Nord-Trøndelag,   Alaska   95
11 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Tan svart   95
12 Per Kløvstad,   Nord-Trøndelag,  Sachsengold   95
13 Dagny Rognhaug, Nord-Trøndelag, StorSølv svart  95

BiR Trønder, hann 47 mnd,
94 p, til Dagrunn/Rolf Nilsen
Fotos: Rune Breistrand

BiS: Zobel brun,
hann, 96 p, til
Elina Jokinen/Tor
Gillerholtmoen

BiM: Engelsk
Schecke, hu,
95 p, til Anja
Rambraut
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Elias Sulen Jacobsen tar en titt på Sondre
Hagens Hermelin zobel brun, som fikk 94 p

(den skal tidlig krøkes
den som god kanindommer skal bli)

T.h.: - Og litt moro måtte vi også ha . . .
- Og hopping ble vist fram på stor plass ute

Arve Lilløen var tilbake på sine barndoms-
trakter i Grung.Trøndelagens store Liten

Sølv oppdretter vurderer for alvor å trappe
ned (vi håper Arve går på en avlssesong til)

14 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndel., Belgisk Kjempe 95
15 Hanne Kristin Foss, Trønd. Dvergvedder viltgrå 281,5
16 Dagrun /Rolf Nilsen,  Nord-Trøndelag,  Trønder  281
17 Camilla Rosvold, N.-Trøndelag, Dverghare hvit  94,5
18 Dagny Rognhaug, N.-Trøndelag, Stor Sølv viltgrå 94,5
19 Kristin Berg, Trøndelagen, Fransk Vedder jerngrå 94,5
20 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Beveren blå     94,5
21 Sander Hagen, Nord-Trøndelag, Sachsengold  94,5

Resultater Klasse D - Hunn med kull:
1 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag, Deilenaar     96
2 Dagny Rognhaug, Nord-Trøndelag, Stor Sølv svart  94

Resultatliste Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 Elias M. S. Jacobsen, N.-Trønd., Dvergvedder viltgrå 94
2 Kristin Berg,   Trøndelagen,   Fransk Vedder viltgrå   94

Resultatliste Klasse G:
1 Elina Jokinen / Tor Gillerholtmoen, I.Østland 381
2 Alf Gunnes,   Trøndelagen 379,5
3 Ingrid Harmens,   Trøndelagen 378,5
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Arvelighet og sportsavl
denne artikkelserie startet i forrige TK, og tok for seg noe av det som skal

være enkelt og forståelig for enhver kaninoppdretter. 

● Arveegenskaper
Nå var det vel ikke alle som var helt enig
i et eksempel om fargeavl,og kan dermed
legge til følgende:
I artikkelen er fargekoder ikke nevnt –
foreløpig.
Det er heller ikke nevnt - enda, at ek-
semplene selvsagt gjelder renavlede dyr,
enten det nå er farger eller pelsstruktur.
En Hvit Land, ja, den har aa, men vi kan
gjerne kalle den for “mister XXXX”.
Det var ikke poenget her å gå inn på hvil-
ket anlegg en Hvit Land har, men å vise
noe som ganske mange ikke trodde var
mulig, at en paring mellom Hvit Land X
Thyringer, nesten med den største sikker-
het, så skal alle ungene bli svarte (når
man ser på dem). At en kan få svarte
unger ut av Hvit Land X Thyringer, er for
mange lesere meget overraskende. Ikke
for alle, men når en spør ungdommen
hva de tror kommer ut av Hvit Land X
Thyringer, så kommer det ganske mange
forskjellige svar . . .
Selvsagt er det muligheter for at andre
farger kunne ha kommet, som eks.:Viltgrå
(viltfargede), eller blå, brun, ekorn, isabel-
la, beige, samt unger like foreldrene, men,
sjangsen er størst for at alle blir svarte.
De aller fleste ville heller trodd slik: Hvit
Land X Thyringer = Sallander (det høres
jo sååååå naturlig ut), eller - alle ungene
ville blitt en «form» for brokete.
Parer man, altså renavlede dyr innen Hvit
Land X Thyringer, så kan en vel ikke få så
store overraskelser, men parer man sam-
men disse farger innen Dvergvedder og

Hermelin, da kommer overraskelsene . . .
Vi avsluttet med å fortelle at en paring
mellom en med rexpels og en med nor-
mal pels, vil alle ungene få normal pels.
Rex har to Rex-anlegg, altså rr og Hvit
Land har to normalpelsanlegg RR.
Parer vii nå to dyr med disse anlegg sam-
men, altså Rr med Rr blir det 4 kombina-
sjonsmuligheter:
Hannens R  X  hunnens R  =  RR
Hannens r   X  hunnens R  =  Rr
Hannens R  X  hunnens r   =  Rr
Hannens r   X  hunnens r   =  rr

Den første av disse kombinasjoner vil
selvfølgelig bli avkom med normal pels
og vil avle rent for denne egenskap. Også
de to neste vil bli avkom med normal
pels, fordi R dominerer over r - men de vil
ikke avle rent. Endelig vil den siste kom-
binasjon bli Rex, fordi kaninen har fått
rexanlegget fra begge foreldrene, og den
vil avle rent. Et vikende uttrykk kommer
kun til uttrykk hvis det mottatt fra begge
foreldrene.
På to generasjoner har vi altså fått noen
Rex som avler rent. Men, vi må legge til
at for enkelhets skyld er det selvfølgelig
en rex hvit albino som er tatt med i bok-
staveksempelet. Det kunne også vært gitt
et eksempel med Angora hvit albino X
Hvit Land, slik som det ble vist i forrige
TKs billedeksempel. Siden vi nå vet at
et normalpelsanlegg dominerer over et
angoraanlegg, så er det bare å bytte ut
Rex’en med Angora’en.

- Hvordan det så går med kvaliteten på
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pelsen, er ikke lett å si. Men velger vi
absolutt tettpelset Hvit Land, og deretter
gjennom fornuftig utvalg går videre med
de beste eksemplarer, skulle det la seg
gjøre å kombinere med å få tilfredsstil-
lende pelskvalitet.
Når det gjelder Angora, sier det seg selv
at slike krysningsdyr ikke har den samme
mengde ull, i forhold til dem som har blitt
renavlet over lang tid.

● Fargeavl med kaniner
I Tidsskriftet her har vi gjennom årenes
løp hatt inne flere forskjellige artikler og
serier, som f.eks. i 1989: «Fargeavl med
kaniner» av danske Poul Johansen.
I 2002/2003: «Fargelære for kaniner» av
svenske Birgit Lundberg.
I 2005/2006: «Hva består et pelshår av og
hvor kommer fargen fra?» av Geir Nordvik.
Altså, vi har vært noenlunde godt dekket
med artikler om sport og fargeavl i TK.
Men, som nevnt innledningsvis i starten
på denne serie, skal vi allikevel nå fram-
over i noen TK gå inn på sportsavlerens
muligheter.
Vi må bare prøve å lære litt mer om arve-
lighet - og som nevnt - skal vi her støtte
oss til eldre artikler av F.Wanning.
- Før vi går videre repeterer vi følgende:
Pares en Angora eller en Rex
med en kanin med normal pels, blir alle
ungene normalpelset. - Pares en farget
kanin med en hvit rødøyet (albino), blir
alle ungene farget.Pares en viltfarget med
en ensfarget, blir alle ungene viltfarget.
Men, forutsetningen for disse resultat, er
at den brukte normalpelsede,den fargede
og den viltgrå, er renavlede kaniner.

● Vi ser litt nærmere på Satin
Rasen Satin, som også er en rase med av-
vikende pelsstruktur, er presentert i TK
nr 5 i 1991 og i TK nr 6 i 2001. Historien

forteller oss følgende: Satin er et ameri-
kansk produkt. Rasens «far» Alfred Walter
Hueg, fikk dem i et Havana-kull,men uten
at han skulle avle seg fram til denne pels-
struktur. Den oppsto rett og slett som en
«uforklarlig» mutasjon. Dette var i 1930.
Men fram til 1936 foretok de undersøkel-
ser av denne silkeaktige satinpels på det
berømte Harward University. Men selv
om en del amerikanere stiftet en spesial-
klubb for Satin i 1936, ble den allikevel
ikke opptatt i amerikansk Standard før i
1938. England importerte Satin i 1947,
som de første i Europa. I Holland tok de
Satin med i Standarden i 1965.Tyskerne,
som alltid er interessert i nyheter, men
Satin importerte de ikke fra Amerika før i
1970, og av en merkelig grunn ble den
ikke opptatt i tysk Standard før i 1977! -
og altså 3 år etter oss i Norden.
Som så ofte er det Danmark som står for
de første importer - også av rasen Satin.
Den kjente danske oppdretter og «kanin-
profil» Carl Aage Sørensen, tar Satin inn
fra Holland i 1972. Selv kan jeg ikke se at
noen Satin har funnet veien til Norge før
i 1987. I tiden etter var det kun noen få
oppdrettere som viste interesse for rasen
og for det meste gikk det «bare» i den van-
ligste fargen for rasen, elfenben. Satin har
vi også her hos oss sett i andre farger, og
den er jo godkjent i alle Standardens be-
skrevne pelsfarger.

● Blodfornyelse til Satin
Satin må nok gå under betegnelsen «sjel-
den rase» og det vil si at dem som driver
med rasen ikke har så store muligheter
med å få nye ubeslektede dyr inn i sin
stamme. Rasen har en viss popularitet i
Tyskland og Holland, og finnes den i flere
fargevarianter, så import er jo mulig.
Innavl kan brukes, men å unngå det, skal
vi i neste TK se på hvordan vi løser det.
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1. Bjørn Egeland 128 p.

2. Elina Jokinen/T. Gillerholtmoen 102 p.

3. Bjarne Øygard 72 p.

4. Magnor Ølberg 67 p.

5. Terje Engh 65 p.

6. Alf Gunnes 59 p.

7. Renzo Fornasari 53 p.

8. Sturle Skeidsvoll 50 p.

9. Oddmund Veka 48 p.

10. Kai Tveten 41 p.

11. Bente S Torland 31 p.

12. Anne Mette Klepaker 27 p.

13. Bjarte Halsne 25 p.

14. Johnny Lyshaug 24 p.

15. Knut Are Sundgot 23 p.

16. Arild Netland 21 p.

17. Geir Hamre 21 p.

18. Espen Klepaker 21 p.

19. Jarluf Lomeland 20 p.

20. Anne Lise Tveten 18 p.

21. Anne Lise Tvedt 18 p.

22. Mathias Gaaserud 18 p.

23. Oddvar Antonsen 17 p.

24. Marianne Martens 12 p.

25. Sverre Grandetrø 12 p.

26. Trond Steinstø 12 p.

27. Marita Karlsen 09 p.

28. Arild Gundersen 08 p.

29. Unni Johansen 06 p.

30.Hanna/Nora Baller 06 p.

31.Ivar Østli 06 p.

32.Stine Johansen 05 p.

ÅRETS UTSTILLER 2012
Nå har vi fått resultater fra 2 nye utstillinger,
Trøndelagen og Indre Østland. På Trønde-
lagsutstillingen forsynte Jokinen/Gillerholt-
moen seg med mange poeng. De tok første,
tredje og fjerde plass, samt BIS og det ga
hele 47 poeng. På utstillingen til Indre
Østland på Nes, vant Bjørn Egeland kl A,
samt BIM og fikk 15 poeng. Dette gjør at

Bjørn Egeland og E.Jokinen/Gillerholtmoen
har tatt en klar ledelse.
Bente Torland har også begynt og samle
mye poeng. På Nes tok hun andre plass i
kl A og seier i kl B, samt BIS. Dette ga hele
26 poeng.
Vi går mot en spennende høst og vinter-
sesong. Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

31.8-2. sept.: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

28.-30. sept.: Jæren, Bjerkreimsm.
19.-21. oktober:Trøndelagen
27.-28. oktober: Dommerkonferanse
2.-4. nov.: LUU/NM Rakkestad, Sarp
17. november: Oslo og Akershus
23.-25. november: Haugaland
1.-2. desember: Askim
7.-9. desember: Nord-Trøndelag

7.-9. desemb.: Europautst., Leipzig

2013:
4.-6. januar: Jæren&Sandnes
19. januar: Oslo og Akershus
25.-27. januar: Rogaland (FU)
21.-24. februar: NM/LU i Tønsberg
arr.: Larvik&Sandefjord, Grenland,Tønsberg

15.-17. februar: Dansk LU, Holbæk
1.-  3. mars: Svensk LU, Borlänge

Arrangementer - 2012/13:
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Framtidige Landsutstillinger/NM
LUU-2012 blir i Rakkestadhallen og LU-2013 blir i Messehall A i Tønsberg

På årets Forbundsting i Trondheim forelå
ikke noen brev/søknad i Tingdokumentet
fra arrangører med tanke på avholdelse
av våre to framtidige Landsutstillinger.
Helt korrekt, ja, kom det en søknad like
før Forbundstinget skulle starte fra Sarps-
borg KAF om å arrangere LUU/NM-2012
i Rakkestadhallen 2.-4. november.
Tinget og NKFs styre gikk inn for at ar-
rangementet gikk til vår største lokalfore-
ning, Sarpsborg KAF, som har arrangert
flere landsutstillinger de siste år, noe alle
er svært så glade for!
LU/NM-2010 i Mossehallen ble arrangert
som et samarbeid mellom Sarpsborg og
Askim, men denne gang tar sarpingene
det alene. Rakkestadhallen har ikke vært
brukt før til et stort kaninarrangement.
Rakkestadhallen ligger ca 25 km, eller ca
en halvtimes kjøring fra Sarpsborg sent-
rum. Utstillingskomiteen er godt i gang
med planlegging av årets ungdyrs-lands-
utstilling og NM i kaninhopping.Samtidig

gjøres der oppmerksom på at Sarpsborg
KAF har foretatt en liten endring på sin
hjemmesideadresse, den er nå følgende:
www.sarpsborgkf.com

LU/NM-2013 er også nå i «boks». Her er
det 3 foreninger som har «slått seg sam-
men» og tatt initiativ og ansvar for at det
blir landsutstilling for voksne dyr og NM
i kaninhopping, 21.-24. februar 2013.
Disse foreningene er Larvik&Sandefjord,
Tønsberg og Grenland. Også her er utstil-
lingskomiteen kommet i gang med møter
og planlegging.
Å finne haller til våre kaninarrangemen-
ter vet vi alle at det ikke er så enkelt, og
utstillingskomiteen for LU/NM-2013 har
valgt å satse på en hall som de aller fleste
kjenner til fra før, nemlig Messehall A i
Tønsberg. Denne hallen ble brukt senest
til LUU/NM-2009, når Tønsberg KAF mar-
kerte sitt 50-års-jubileum, og fungerer ut-
merket.Vi ønsker alle involverte lykke til!

Nordisk Kaninstandard
kr 375 + ev. frakt-tillegg

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

Boka bestilles hos Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

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

TAN - DVERGVEDDER

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

LITEN SØLV - DVERGVEDDER viltgrå

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

SACHSENGOLD

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER - HERMELIN hvit rødøyd

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

THYRINGER

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

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

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

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

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

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

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

DVERGVEDDER i zobelvariantene m.fl.

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

LITEN TYSK VEDDER kappetegnet  og
ensfarget i viltgrå og jerngrå.

DVERGVEDDER viltgrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7600 Levanger

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

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

SCHWARZGRANNEN

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

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

LØVEHODE i brun havana og hvit blåøyd

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

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

DVERGHARE viltgrå og russertegnet

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

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

STOR SØLV, svart

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

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

NEW ZEALAND RED - LITEN BLÅ WIENER

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

epost: varsell@luukku.com
WIENER viltblå

ENGELSK SCHECKE svart

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

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

Kaninkrokens Kaninoppdrett, Wilhelmsen,
Sandå, 4865 Åmli, tlf: 37884087 - 45453229

e-post: wilhelmsenroy@yahoo.no
www.kaninkroken.com

FRANSK VEDDER viltgrå, chin, viltgrå kappe

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

Gå i gang med kurs!
- se: www.naturogmiljo.no

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

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

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

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

Oppdretterannonse
prisen er kr 435 for ett år.

Tlf. 51 67 19 00, eller e-post til:
redaktor@kanin-nkf.net
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Igjen var vi samlet på Nes og hos Indre
Østland KAF, i forbindelse med deres
Midtsommerutstilling. 8 personer deltok
for å lære mer om vår felles hobby,
Angorakaninen og dens ull og produkter.
Fredagen var å bli kjent med nye deltak-
ere og hilse på «gamle». Det var også noe
forarbeid til lørdag morgens kursstart.

Farging sto på programmet . . .
og noen gikk så videre i å hespe garn og
Bente og Venche tok seg av beisinga. Her
ble brukt 3 gryter og hver av oss kunne
da få 3 farger av hvert fargebad. Altså 9
farger.

Vi skulle farge med Kochenillelus . . .
Kochenillelus med kremotartari (vin-
stein) og blåtre. Fargematerialet ble lagt
i en tynn strømpe og for at alt skulle
holde seg samla. Kokeplatene stod på
hele dagen, og mange fine farger ble laga.
Innimellom valgte noen å spinne, karde
eller strikke/hakke og annet. Praten gikk
veldig lett hele
dagen - og om
kvelden så vi
fram til den fan-
tastiske grillma-
ten.

Ryeknytting . . .
Søndagen skulle
det læres å sy
ryeknytting (bil-
det til høyre),
en spesiell og
morsom variant
med synåla. Nå

håper jeg det blir putereller sitteunder-
lag som blir laga ferdig hjemme. Dette er
ypperlig til å bruke opp restegarn.

Utstillingen . . .
Angorakaninene til Bente fikk igjen en
topp plassering med Best in Show og
2.-plass i klasse A og vinner i klasse B.
Klasse K hadde noe dårlig oppslutning i
år, så her bør interessen øke. Beste pro-
dukt fikk 95 poeng.

Helga går så alt for fort,og plutselig er det
tid for pakking og avskjed. Lykke til med
videre spinning til Dorthe og Odd, Unni
med hakkenåla og Bente med synåla.
Takker for ei trivelig helg, så er det bare
å komme med forslag om tid og sted - og
gjøremål for neste års samling.
Vi er nok noen som reiser til denne utstil-
linga også til neste år uansett.
Hjemturen over fjellet gikk susende og
undertegnede var faktisk hjemme i god
tid før midnatt. - Hilde K.

Sommersamling og kurs på Nes, Hedmarken, 15.-17. juni

Nytt fra Norsk Angora
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Midtsommerutstilling Nes
Indre Østlands Midtsommerutstilling og
den populære grillaften, ble gjennomført
helga 15.-17. juli - og som dere ser - også
med kurs og samling for Norsk Angora.
I det lille intime lokalet på Myrvang var
det i år bur til nær 200 utstillingskaniner,

60 hoppekaniner, samt 3 ullprodukter.
Meget artig at det stilles hele 22 forskjel-
lige raser og det var positivt med nær 30
dyr innen kjemperasene. Affe Hedlund,
som var overdommer, uttalte også sin po-
sitive «overraskelse» på flere av rasenes
gode sommerkvalitet og trakk fram de
rasene som var øverst på premielistene.
Angorakaninene går jo ikke i felling, men
de beste av de 12 påmeldte hadde en fan-
tastisk ullkvalitet og ullmengde. Det var
også i Angora en fant BiS, ei god hu til
Bente Torland som fikk 96 p, så dermed
har Bente fått BiS to år på rad på Nes. I
Perle Ekorn fikk også ei hu 96 p og BiM
ble en Perle Ekorn hann som fikk 95,5 p.
Poengstatistikken viste da at 2 dyr fikk
96 p, 7 dyr får 95,5 p og 21 dyr fikk 95 p.
Som meddommere hadde Affe med seg
Snorre Jacobsen og Bjørn Egeland.
Lørdag kveld var det klart for grillfesten
og årets grill besto av denne gang flere
nye utsøkte kaninkjøttretter, blant annet

Odd var eneste
«hane i angorahøne-
flokken». Odd fikk
med seg hjem en
god F.V.-hann, så
kanskje det snart
blir utstilling . . .

Flott
Angora
hu i
96 p og
BiS til
Bente
Torland
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med flere typer kaninkjøttpølser som vir-
kelig falt i smak.Vi må takke Elina og Tor
for alt arbeidet de legger ned i forberedel-
ser til denne kvelden. Været kan vi ikke
gjøre noe med og det plasket ned som
bare det i starten på kvelden. Heldigvis
letta det en del, slik at det også i år ble
noen uteaktiviteter på kveldinga.
Men, så over til resultater fra utstillingen:
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Tonje Engen 95. Fransk
Vedder: Marita Karlsen 95. Beveren: Ingrid Harmens 94.
Angora: Bente Torland 96. Hvit Land: Leif Opsund 93,5.
Belgisk Hare: Hilde Kåstad 93. Rhinsk Schecke: Leif
Opsund 95,5. Thyringer: Leif Opsund 94. Alaska: Ingrid
Harmens 94,5. Liten Chinchilla: Hallgjerd Paulsen 94,5.
Perle Ekorn: Bjørn Egeland 96. Engelsk Schecke: Hilde
Haakenstad 94,5. Hollender: Brit Karin Brodersen 94,5.
Lux: Cecilie Fiskeseth 93,5. Tan: Renzo Fornasari 95,5.
Zobel: Elina Jokinen/Gillerholtmoen 95,5. Russer: Hilde
Aamodt 94,5. Dvergvedder: Tina Røisli 95. Dvergschecke:
Thor Martin Skretteberg 93,5. Hermelin: Terje Engh 95,5.
Dverghare: Hallgjerd Seim Paulsen 95.

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1 Bjørn Egeland, Rogaland, Perle Ekorn 287
2 Bente S. Torland, Sørlandets, Angora hvit rødøyd 285,5
3 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 285
4 Renzo Fornasari,  Rogaland,  Tan svart 285
5 Magnor Ølberg,  Rogaland,  Tan svart 285
6 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Østl. Zobel brun 284,5
7 Kristian Kilde Øvergård,  In.Østl.,  Rhinsk Schecke 284
8 Elina Jokinen/Tor Gillerholtmoen, I.Østl. Zobel blå  284
9 Stine Johansen,  Askim,  Hermelin hvit rødøyd  284
10 Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit rødøyd 283
11 Hilde Haakenstad, Glåmdal, Engelsk Schecke sv  283
12 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,   Alaska 283
13 Leif Opsund,  Indre Østland,  Rhinsk Schecke  95,5
14 Tom Richardt Johansen,  Askim,  Dverghare hvit   282
15 Tonje Engen, Indre Østland, Belgisk Kjempe viltgrå 95
16 Hallgjerd S. Paulsen, Tønsberg,  Dverghare viltgrå  95
17 Ivar Østli,   Indre Østland,  Belgisk Kjempe viltgrå   95
18 Tina Røisli, Indre Østland,  Dvergvedder madaga. 95
19 Stine Johansen,  Askim,  Hermelin zobel brun  95
20 BritKarin Brodersen, Trøndelagen, Hollender sv 281,5
21 Tom Rich. Johansen, Askim,  Dverghare viltgrå  280,5
22 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare zobel 280
23 Anne Øien, Indre Østland, Fransk Vedder kappet 94,5
24 Mia Augustin,  Sarpsborg,  Hermelin white svart  94,5
25 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare zobel 94,5
26 Hilde Aamodt,  Glåmdal,  Russer brun 94,5
27 Kristian Kilde Øvergård,  I.Ø. Engelsk Schecke   94,5
28 Silje Cathrine Tellefsen, Glåmd., Hermelin viltgrå 94,5
29 Silje Cathrine Tellefsen, Glåmdal, Fransk Vedder  94,5
30 Hallgjerd S. Paulsen, Tønsberg,  Liten Chinchilla  94,5
31 ElinaJokinen/Gillerholtmoen, Dvergvedder hvit r.ø. 94,5
32 Camilla Rosvold, Nord-Trønd., Dverghare hvit r.ø. 94,5

Resultatliste Klasse B Ungdyr:
1 Bente S. Torland, Sørlandets,  Angora hvit rødøyd  283
2 Marita Karlsen,  Indre Østl.,  Fransk Vedder viltgrå   95
3 Unni Johansen, Indre Østland, Angora hvit rødøyd   94
4 Lars Mangelrød,  Tønsberg,  Hermelin viltgul 93,5
Resultat Klasse D Hunn med kull:
1 Hilde Aamodt, Glåmdal, Russer brun 94,5
Resultat Klasse K Produkter:
1 Hilde Krogedal, Rogaland, Ullprodukter 95
Resultater Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Silje Cathrine Tellefsen,  Glåmdal,  Fransk Vedder    95
2 Camilla Lie Fevåg,  Haugaland,   Hermelin viltgrå     94
3 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen, Hollender svart   94
4 Leif Opsund,  Indre Østland,   Hvit Land 93,5Hallgjerd i "kostervalsen"
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- og da ble det 95 poeng på Tina Røislis
pene Dvergvedder madagaskar hann

Elina Jokinen ønsker velkommen til grillparty
og en særskilt velkommen til Affe Hedlund
som tok turen fra Sverige, og Affe takket så
mye for innbydelsen og for at han var ønsket
som dommer. Han hadde i flere år nå sett fram
til at han kunne ta seg denne turen til Indre
Østlands Midtsommerutstilling.
- «De utstilte kaniner og grillmaten til Tor var
av høg kvalitet» - var Affes mening

eenn  ssoomm
ssyynntteess  ddeett
vvaarr  mmeerr
ggøøyy  åå  rruullllee
sseegg  ppåå
rryyggggeenn
eennnn  åå
hhooppppee
hhiinnddeerr
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Til høyre:
BiM på Midtsommer-
utstillingen på Nes,
med 95,5 poeng, en
Perle Ekorn hann på
38 måneder, eier og
oppdretter Bjørn
Egeland, som totalt
stilte 6 Perle Ekorn og
utenom denne hannen
ble det ei hu i 96 p,
en i 95,5 p, 2 i 95 p
og en i 94,5 p.

Under:
Hermelin hvit rødøyet
hann på 11 måneder til
Terje Engh som fikk
94,5 p (38-9-8,5).
Det var en fin kar, men
var ikke i pelsform

Mer
bilder fra
Nes er å
finne på
sidene
28-29
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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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oogg  pplluuttsseelliigg
bbllee  ddeett  bbrråå--
ssttoopppp  ffoorr
hhaannnneenn  ttiill
AAlleekkssaannddrraa
((ddaammeelluukktt))

Fler bilder fra midtsommer-
utstillingen på Nes
Over til høyre: Affe Hedlund «inspiserer»
grillen med kaninlår og kaninpølser.

Dvergvedder til h.: Tellefsgaards Nuch Haldor
8x95 og 1x95,5 p - hvorfor da gjøre mer enn
en må på hoppebanen, eier Kristin Berg.

Under: Hilde H., Odd, Unni, Dorthe, Bente,
Venche, Nina og Hilde K.
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Over: Meget bra 11 måneders ungdyrs-
samling til Silje Tellefsen, tildelt 95 p.
- disse 3 her lovet meget bra!

Så har vi en svensk-født Rhinsk Schecke
hann, 24 mnd, den var i meget bra skikk,
og fikk 95,5 p (19-9-9) - eier Leif Opsund
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 09. juli 2012
Totalt: 744  (377 - 178 - 189)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening    52
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, Langsrudåsen 62, 1860 Trøgstad,
mobil 908 74 911, e-post: harry.w@tele2.no
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, Sundbyv. 281, 1820 Spydeberg
mobil 934 67 108, e-post: anne.charlotte@online.no
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hopp: Linnea Tveraaen, tlf. 48172148   e-mail: linneatveraaen@live.no
Hjemmeside: www.askimkaf.net

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 10
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr. / Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hopping: Eline Johansen, tlf. 995 66 429, e-post: ebj_8@msn.com
Jorunn Egner, tlf. 924 48 477, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    31
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Sverre Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
e-post: armeddragons@hotmail.com
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    29
Leder: Cato Smørgrav.Tlf. 986 59 635
e-post: leder@drammenkaf.com 
Nestleder: Thormod Saue, tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no
Sekretær: Kaare Midtun. E-post: kaare-midtun@vejers.no  
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Jeanette Feindt Berg, e-post: netty_dyr@hotmail.com
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

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

Glåmdal Kaninavlsforening 18
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: thildedisi@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    12
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    29
Leder: Odd Einar Svendsen, Nessa Indre, 5560 Nedstrand
Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, Hinderlivegen 11, 5550 Sveio
Mobil: 458 09 023
Kasserer: Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52 77 30 07  -  Mobil: 959 89 824
Sekretær: Cathrine Jacobsen, Skiftestadvegen 191, 5550 Sveio
Mobil: 916 08 087
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Mobil: 928 81 013
Hjemmeside: http://www.haugakal.net   E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  51
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 978 77 208. e-post: tor.giller@c2i.net
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021. e-post: tor.giller@c2i.net
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    80
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net, tlf. 473 190 31
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  21
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng, tlf. 3319 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98
e-post: haneholmen@hotmail.com
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     43
Leiar: Bjarne Øygard,
tlf. 950 20 982, e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Nestleiar: Frank Morten Dalmo Jørgensen,
tlf. 980 64 108, e-post: frankmorten66@hotmail.com
Kasserar: Knut Are Sundgot,
tlf. 917 72 340, e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Sekretær: Merethe Gule,
tlf. 909 38 364, e-psot: merethe_gule@hotmail.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    65
Leder: Snorre Jacobsen; Bringebærvn., 7600 Levanger,
tlf. 906 43 876   e-post: sn-j@online.no
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 412 84 090
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger,
tlf. 412 35 553 e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik, tlf.482 34 506
e-post: ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      22
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20,
1415 Oppegård, tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146
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Rogaland Kaninalslag     43
Leder: Helge Johansen, tlf. 415 07 786. e-post: helge.johansen@dnb.no
Nestl.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Renzo Fornasari, tlf. 474 50 820
e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Kontingent settes inn på konto: 3204 07 02406  (kr 450 / 300 / 160)
Hopping: Hilde Krogedal, e-post: hilde@kleppnett.no
Møter avholdes på «Aktivitetshuset» Statoil Forus, den andre
mandagen i måneden, kl 19 (NB: ikke mai-august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    82
Leder: Kent Rune Eriksen, Smedbakken 6, 1890 Rakkestad,
tlf. 916 05 757 og 417 49 787. e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6 A, 1718 Greåker. Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

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

Sørlandets Kaninavlslag    24
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
N.leder/sekretær: Siw Kvam, tlf. 992 28 512, e-post: siwja@c2i.net
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
møter: første mandag i måneden i Idrettens hus, Stoa, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

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

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    47
Leder: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07, mail: federinn@gmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Sekretær: Hallgjerd Seim Paulsen, e-post: hallgjerds@hotmail.com
Kasserer: Karin Bjørnstad, tlf: 33 33 32 84
mail: kb@technohouse.no
Hoppeleder: Aina Magnus, tlf: 45 27 50 45
mail: aina1989@hotmail.com
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 916 27 825.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora
Leder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: skjato@online.no 
Nestleder: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
Kasserer: Unni Grete Brubakken, e-post: unnigrethelb@gmail.com
Sekretær: Jonette S. Myrbostad, Bringebærv. 10, 7600 Levanger,
tlf. 40 60 79 88. e-post: jonettes@hotmail.com
Kontingent, medlemmer innen NKF: kr 200   kontonr: 0530 0295691
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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

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

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

Norges Kaninhoppforening
Leder: Heidi Huseby, tlf. 900 89 028 e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Tonje Søfteland, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Linnea Tveraaen, e-post: sekretar@kaninhopping.no
Kasserer: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 04 39 71,
mobil 990 44 998, e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor, tlf: 416 76 550.
e-post: torgeir@hallingtorv.no
Nestl.: Raymond Voll, tlf. 982 13 612. e-post: rayvoll@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. Berg, tlf. 481 14 973, rbkfrode_fan@yahoo.no
Kasserer: Elin Stangeland, Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes
Tlf.: 915 59 244. e-post: jennista@online.no
Kontingent kr 150  settes inn på kontonr.: 3250 26 57452

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

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

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

Blad nr 6: august, utkommer ca uke 34
-  manusfrist er 20. juli
Blad nr 7: sept., utkommer ca uke 38
-  manusfrist er 20. august

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

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


