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KANINAVL
● Naturens produkter
Selv om sommeren er på hell og det ikke
er så godt utvalg av ferskt trivselfôr igjen
å hente til kaninene, så tar jeg det opp
nok en gang - for kvist og greiner må de
ha å gnage på - året rundt. Jeg forholder
meg da for det meste til vitenskapelig
forskning, her finnes mye nordiske land-
bruksrelaterte rapporter som jeg finner
interessante og fortrolige.

På nettsider, eller disse FB-gruppene for
kaniner, kan en se det legges fram spørs-
mål om mye,bl.a.hva kaninene kan spise.
De raske svar som «popper opp» tar jeg
ofte med «en klype salt». Ett spørsmål var:
Kan kaniner spise greiner og blader fra
eik? - Ett svar kom raskt: Nei eik er giftig.
Og - da sier spørsmålsstiller: Tusen takk.

Hmmm, tenkte jeg, som siden ‘80-tallet
har tittet på en del professor-rapporter.
Som grunnleggende utgangspunkt sier de
fleste: Kvister, grener og blader er bra for
tennene, men også den fiber som er til
stede, utløser en god aktivitet i fordøyel-
sessystemet. Flere er også næringsrike, de
fleste som finnes i naturen kan spises og
disse har også et innhold av forskjellige
typer syrer, som på en utmerket måte, på
enmaga dyr, er med på å forhindre diaré
og koksidiose. Selvsagt må en forsikre seg
og undersøke at en ikke innhenter fôr
som er giftig, og av trær/busker nevnes;
barlind, gullregn, bøk, gyvel og i mange
hager finnes tuja og rhododendron.
Når vi har nevnt hage, så sies det også en

skal være forsiktig med greiner og blader
fra plomme- og morelltre. Selv har jeg gitt
noe plommegreiner,og ikke sett noe ube-
hag hos dyra. - Selje gir jeg mye av, den
inneholder salisylsyre og skal gi positiv
virkning på tarm- og magesystem. Likeså
blåbærlyng, villbringebær, hassel, rogn,
bjørk, pil - og - eik, men ikke nøttene, da
disse kan sette organer ut av funksjon og
eikenøtter som ligger på bakken er gift.
Eikegreiner og blader gis i liten mengde,
da den inneholder en del typer tannin-
syrer. Så leser jeg nå i dansk TfK, hvor
Torben Christensen taler om den farlige
fravenningen, men i år har det vært bra
her; 50 Tan født og ingen døde - han sier:

Som så mange avlere er jeg hele tiden på
jakt etter «fiff», som kan hjelpe ungene til
å få en lett og smertefri fravenning - og
dermed en god start på ungdyrsperioden.
I år har jeg prøvd et råd fra Turbo-Bent
om å gi ungene eikeblader, fordi disse
med deres garvesyre holder magens PH-
verdi sur. Så alle ungene har fått en liten
kvast eikeblader morgen og kveld, fra en
uke før de ble tatt fra moren, og så hele
ungdyrsperioden. Om det er det som i år
har hjulpet dem igjennom, kan jeg ikke si
med sikkerhet, men ungene spiser eike-
blader med begeistring, og som sagt, alle
de 50 Tan-ungene har klart seg fint.
Til slutt vil jeg legge til; en må se etter at
bladene er rene, er det fugleskitt på, må
det kastes - mye sykdom kommer fra fugl.

Ønsker dere en fin høst!
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En rase både fra Tyskland og Sveits
Overskriften forteller det er to land som
gjør krav på rasen (noe som vi også har
sett flere ganger før i denne raseserie).
Tar vi Tyskland først, knyttes Perlfeh til
to oppdrettere: Hofmann fra Düsseldorf
og Deininger fra Augsburg, som på hvert
sitt gårdsbruk (uavhengig av hverandre)
fikk fram noen blå viltfargede kaniner.
I 1920 i Pinneberg viste de fram sine nye
raser, og da under rasenavnene Düssel-
dorf Perlfeh og Augsburger Feh.
Og så til Sveits: En oppdretter med navn
Charles Weber-Weber fra Menziken, fikk
i 1918 i et Havana-kull mutasjon; viltblå

kaniner, og han ga dem navnet Petit-gris
Suisse. Sveits opptok rasen i sin Standard
i 1920 og i Sveits ble den svært populær.
Spesialklubb ble stiftet allerede i 1921.
Rasenavnet er nå Schweizer Feh.
Britisk kaninhistorie forteller om Perlfee-
rabbits som dukket opp i 1913.Frankrike,
Belgia og Holland har også Feh-historier,
og gikk under navnet Gris Perle de Hal.
Marburger Ekorn ble presentert i forrige
TK og hvor historien fortalte oss at målet
var å avle fram en kanin med ettertraktet
pels. En skulle ha en imitasjon av et riktig
kostbart pelsverk som en fikk fra sibirsk
ekorn.Med nyheten om Marburger i 1912



Tidsskrift for Kaninavl - 5-2017 5

minnet fargen om dette ekorn. Men for
Hofmann og Deininger var ikke den farge
god nok og deres viltblå kaniner hadde
langt større likhet. Og i historien fortelles
det slik: »Den ettertraktede perlingen
i pelsverket man ønsket ble oppnådd
i 1920 da Perle Ekorn oppstod».
To fargeanlegg skiller de to raser, hvorav
Perle Ekorn har viltfaktor, mens Marbur-
ger Ekorn har ensfargeanlegg.
Hvilke kanintyper, farger eller raser som
Hofmann og Deininger benyttet i sitt avls-
arbeid fremgår ikke klart i historien, men
Havana og Marburger nevnes, samt Blå
Wiener, viltfargede og mørke grå. Kan det
ha vært jerngrå? Genetikkeksperter men-
te enkelte Perle Ekorn hadde jerngråfak-
tor, som det sto i flere Standarder fram til
1999. Andre sa nei og det ble tatt bort,
en viktig grunn for dette, var at dyr med
jerngråfaktor ikke kan renavles. Men nå
vet vi i dag at Perle Ekorn egentlig ikke
avler rent. Så tilbake til den sikre historie:
Perlingen var best på kaninene til Hof-
mann. Under sitt avlsarbeid med kombi-

nasjonen av anleggene for brunt og blått,
viste Hofmann i 1919 også fram en ny
spennende farge og rase. I 1922 fikk den
navnet Luchs, men det gikk ytterlige 3 år
før denne vakre rødbrun/gråblå Lux ble
opptatt og beskrevet i tysk Standard.

Artikler sier viltblå kaniner har vært kjent
i mange hundre år . . . men, igjen blir
red. tvilende til historikken, som sier:
Hofmann og Deininger viste fram viltblå
kaniner i 1920 - og - der fortelles det:
– En enkel mutasjon skapte dem.
Vel, det vi vet er: Tyskerne hadde da to
raser med nær samme farge og slik kunne
det ikke fortsette. I 1936 ble de to raser
til én, med navnet Perlfeh. Fra 1938 gikk
utbredelsen av små kaniner, sportsraser,

LLUUUU
22000077

LU
1993

Perle Ekorn til fam.Tveten fra Mysen
som tar bronseplass på LU-1993, Figgjo
(kom med «et knippe» meget pene dyr)

Kari Jørgenrud med sin pene Perle
Ekorn unghann som fikk 96p og kåret

til LUUs beste kanin i 2007 i Molde
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kraftig tilbake og tyskerne fokuserte fra
da av på de største «økonomiske» raser,
som det ble gitt tilskudd til. Flere av små-
rasene ble nesten borte og Perlfeh dukket
ikke ordentlig opp igjen før i starten på
1950, men siden har pilen pekt oppover
som én av de mest populære smårasene.
I Nordisk Kaninstandard ble Perle Ekorn
tatt inn i 1950, og da på grunnlag av at
rasen var opptatt i de fleste europeiske
land. Som rase i «levende live» i norden
var det to Perle Ekorn å se for første gang
på dansk LU i 1969 i Bramming.

Hvordan er fargen?
Viltgrå’s fargesymbol AA BB CC DD GG
I fargebeskrivelsene i Nordisk Kaninstan-
dard, finner vi avsnittet:
Viltblå (Perle Ekorn) AA BB CC dd GG
Som nevnt, én enkel mutasjon DD til dd
Perle Ekorn har anlegget for blå viltfarge.
Vi snakker om et anlegg for blått, men
egentlig er det et fargefortynningsanlegg
vi må gå nærmere inn på. Dette virker på
alle farger i pelsen, også på de brune og
gule. På svarte pelshår, eller på de svarte
deler, virker fortynningen slik at lyset får
en annen brytning, som får oss til å se
fargen som blå, eller mørk blå.
En slik endring fra svart hos de viltgrå,
til blått hos de viltblå, ses tydelig på dekk-
hårenes ytterste spisser, og da de under-
liggende fargebelter er lysere enn hos de
viltgrå, kommer fargen på dekkhårenes
spisser tydeligere fram. - Men hos Perle
Ekorn er dette ikke den eneste endring
fra viltgrå. Normalt samles dekkhårene
med de mørke spisser i «buketter», som
danner det vi kaller for sjattering. Hos
Perle Ekorn skal dekkhårene være jevnt
fordelt over rygg og kryss, samt sidene,
på en slik måte at de på den lysere bak-
grunn virker som «punkter», eller det vi
kaller for perlingen.

Nordisk Standard beskriver fargen under
Perle Ekorn slik:
- Fargen er som hos de viltgrå men de
svarte feltene er gråblå og de brune felt-
ene har en lysere bruntone. «Perlingen»
består av dekkhår med skarpt avgrensede
mørkeblå spisser som gir en perlende
gråblå tone. De skal være jevnt fordelt
over rygg, bakparti og sider, og skal være
helt fri for den sjattering som viltfargede
dyr har.
Nakkekilen er rødaktig. Den skal være så
liten som mulig og ikke skarpt avgrenset.
Perle Ekorn finnes i lysere og mørkere
fargetoner. Ørekanter, øyenringer, kjevens
kant og underside, frambeinas innside,
bakbeinas inn- og utside, samt buken og
halens  underside er hvite. Mellomfargen
er brunaktig. Svakt fargede striper på
frambeina er ingen feil.
Bunnfargen er lyseblå til mørkeblå, og på

96p og
BiM på
LU-2015

LUs beste hu i 2015, fra den fremgangs-
rike Perle Ekorn-oppdretteren Svein Erik

Tønnesen (fikk sølvplass på LU-2017)

FFoottoo:: BBjjøørrnn  EE..
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buken blå. Øyenfarge er gråblå. Klofarge
er mørkegrå.
I Europa-standarden beskrives det slik:
Perlingen blir fremhevet gjennom gran-
hårene, som er «mosaikaktige», musegrå
med lysere innslag og ender i en blå spiss
som gir dekkfargen et regelmessig salt og
peppermønster.

Perle Ekorns farge-problemer
Som nevnt tidligere i teksten avler ikke
Perle Ekorn «rent». Det vil si, at selv med
streng utvelgelse av avlsdyr som har den
korrekte farge, så spalter det ut en unge
eller to i enkelte kull, som har helt hvit

buk (mangler altså den blå bunnfarge på
buken, som er en diskvalifiserende feil).
En oppdager dette når ungene begynner
å få øyne og pels, altså fra 9 til 12 dager.
Når disse ungene vokser til, ser de tem-
melig like ut som de øvrige. Men, når en
blåser ned i den blå pelsen, så er mellom-
fargen mye bredere, såkalt «wide-band».
Hva som er årsaken har det ikke kommet
noe fornuftig svar på og kanskje skal det
bare være slik? - Når en ser på historien
er Lux avlet frem med Marburger X Perle
Ekorn og kanskje er det Lux-linjene som
kan ha «kommet seg inn» og lager «krøll»
(Lux har hvit bunnfarge og kan også være

Hann til Bjørn Egeland født 2009, bildet
tatt nov. 2013. Den fikk 96,5p (39-9-9,5)
på LU-2012  –  og også tildelt 12 X 96p.
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helt hvit på buken). Fra arvelighetsartik-
kel i TK 9-2012 omtales kombinasjonen
Perle Ekorn X Lux og kan benyttes til å
«hjelpe» hverandre (men gjelder da Lux).
En annen teori, for at en får noen med
helt hvit buk, er at slike dyr er benyttet
i avlen for å få bedre mellomfarge, og da
vil en i lang tid «slite med de hvitbuka».
Som oppdretter må en også være opp-
merksom på fargevariasjon i dekkfargen
og en vil få fram flest av de mørke, og
som er den type en er ute etter. En vil

også se det kan komme noen lyse typer,
men disse lyse går mye mot «det grålige».
Variasjon i mørkningsgraden avhenger av
antall dekkhår med blå spisser og som er
med på å fremheve perlingen.Avler en på
de lyse typer får en svakere perling og
kan da ende opp med «kun en grå kanin».

Hva med Perle Ekorn i Norden?
Fra Perle Ekorn ble satt inn i permen i vår
Standard i 1950, gikk det over 20 år før
to-tre danske avlere «forsøkte seg» og på
midten av 1970-tallet kom rasen til Norge

Buken til to ungdyr fra det samme kull,
hvorav den ene har diskvalifiserende
feil med helt hvit buk uten bunnfarge

Blåser en ned i pelsen, skal det se slik ut
Perle Ekorn
fra Sveits: Petit-
gris Suisse /
Schweizer Feh

««sslliikk  sskkaall  ddeett  vvæærree»»
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og Sverige. Europautstillingen i Herning
i 1985 kan ikke forbigås og må her nevne
Sigbrith Ingebäck fikk beste Perle Ekorn-
kolleksjon og Hans Ileby hadde beste dyr.
Norsk LU-1990 i Fredrikstad utstilt 59 og

i 1997 var det 42. Siden
har Perle Ekorn lagt sta-
bilt på LU’ene på rundt
40 dyr og med flere opp-
drettere som år etter år
har avlet fram kvalitets-
dyr helt i toppsjiktet.

Bedømmelsepunktene
Vi har nå beskrevet en
del omkring Perle Ekorns
kjennetegn og særpreg;
farge og perling. På be-
dømmelsekortet er det
avsatt 20 poeng til punk-
tet for farge.
Perle Ekorn er i gruppen
små raser med voksen
idealvekt 2,5–3,2 kg.

Rasepreg og presentasjon: I rasen finnes
mange harmoniske dyr, lett oppreist, pen
ørestilling og sjelden en ser dyr som lig-
ger «trykkende ned på bordet».
Kroppsform: Studeres bedømmelsekort-

ene på en utstilling, så
finner en mange 38-krop-
per. Flere sitter med en
pen rygglinje, er kort og
kompakt, samt greit av-
rundet kryss. Enkelte har
gjerne noe smalt forparti,
så det er utfordringen.
Pels: Flere sitter med god
pels som er fyldig, tett og
med godt slag (elastisk).
Det er som normalt, slik
en ser i de fleste raser, og
hvor det som oftest til-
deles 9 - 9. For vel 10 år
siden «slet» en del med
tynn pels, men dette er
blitt bedre, slik at en nå
kan se det gis 9,5p inni-
mellom.

Pen tysk herremann,
96,5p på LVschau 2012.
Eier Kurt Linsin,
Herboltzheim

Også her en stilig tysk
hann, 96,5p på
Bundesschau 2011.
Eier Manuela Kimmig,
Freiburg
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Kaninene på Leinstrand
Som det fremgår av forsidebildet har TK
(etter oppfordringer og puffing) fått til-
sendt bilder fra trønder-jentene Birgit og
Margot. TK takker så meget! Og, som vi
kan se er Birgit og Margot ivrige kanin-
oppdrettere innen rasene Rex, Stor Sølv
og New Zealand Red.
Så skal vi gi dere lesere mer info:
Birgit og Margot bor på et gårdsbruk på
Leinstrand, som ligger ca 20 minutters
kjøring fra Trondheim by. Som vi kan se
på bildet øverst neste side, ligger bruket
idyllisk til og med en kjempeflott utsikt.
For vel 3 år siden begynte planleggingen
med å bygge nye bur, så nå er det andre

sommeren i ny kaninstall. Stallen ble selv-
følgelig full i år også. Fylt med avlsdyr, ut-
stillingsdyr, ungdyr og «gamle favoritter».
Som hos de fleste oppdrettere ble nok
stallen for liten, selv om den er atskillig
større enn forrige. Stallen ble bygd som
isolert rom i et av høystålene på låven,
med innlagt vann og møkkluke i golvet.
Vi har 29 store bur, bygd for å passe til
New Zealand Red og Stor Sølv.Ved plass-
mangel har vi også reservebur.Antall dyr
akkurat nå, så har vi med stort og smått
36 kaniner. I år ble det ikke så store kull
som vi hadde håpet på. Men det blir som
oftest alltid nok. Så nå er det å se fram-
over, planlegge utstillinger og annet.

EEnn  ssttaallllhhiillsseenn  ffrraa
BBiirrggiitt oogg  MMaarrggoott  FFiisskkee  HHookkssttaadd

RReexx--mmoorr  mmeedd
uunnggeerr  ssoomm  eerr  88--uukkeerr



Tørking av gras på hesjer:Vinterfôret er sikret for våre Rex, NZR og Stor Sølv.
På bildet ser vi vestover mot Gulosen, Øysand og Buvika.

Gården ligger på Leinstrand i Trondheim kommune
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Askim og Omegn Kaninavlsforening var
på sin årlige stallvandring, lørdag 19. au-
gust – en tur som igjen ga inspirasjon!
Nok en gang satte vi kurs mot Sverige.
Regnet pøste ned ved start, men solen
tittet frem etterhvert når vi ankom de
stedene vi skulle avlegge besøk. Første
stopp ble hos Jenny Borg i Munkedal.
Jennys kappetegnede Liten Tysk Vedder
var imponerende kraftige, med svært
gode tegninger. Flere satt med flott pels
allerede. Rasen har gitt Jenny sølvmedalje

på svensk LU-15 og BiS 96p, og Jenny av-
ler altså kun med ett avlspar! Skulle ikke
tro det var mulig, men med gode avlsdyr,
så har det gitt resultater selv om hun bare
har 10 bur i garasjen.Vi takker for serve-
ring – og entusiasme for dyrene. Jenny
var en frisk pust før turen gikk videre

Askimforeningen på stallbesøk i Sverige

En
enga-
sjert
Jenny
Borgeett

ppeenntt
uunngg--
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mot Allingsås for å møte Glenn Larsson,
som nå har flyttet inn på gården etter sin
mor. Glenn var ivrig scheckeavler og tok
initiativ i 2002 til å starte SKUF. Kanin-
dommer var han også en periode.Vi tok
først en titt på det flotte dueslaget, med
flere pryd-duer. Duehobbyen har ført til
at Glenn er leder av svensk dueforening.
Men kaninene - hva med dem? -  I dag

har Glenn 3 raser. Først 3 Dvergveddere,
som datteren hadde som kjæledyr, og var
fine eksemplarer. Videre trakk han fram
Liten Sølv i viltgul. Fine, kraftige typer,
som konkurrentene skal få bryne seg på
om pelsene slår til på utstillinger i vinter.
Her var det også litt norske linjer fra Pål
Eirik Iversen. Norsk blod lå det også i
Glenns Tan. Svarte Tan fra Bjørn Petter Ås-

IIddyylllliisskk  hhooss
GGlleennnn  LLaarrssssoonn

GGlleennnn  oogg
HHaarrrryy  WW
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heim som nå var mikset med brune.Målet
var å få fram brune Tan i neste krysning.
Både Tan og Sølv skulle holdes på et lite
antall dyr. Akkurat som hos Jenny. Før vi
sa farvel til Glenn og hans idylliske plass
fikk vi flott servering med kaffe og noen
knallgode kanelsnurrer! – Takk igjen!

Siste stopp ble i Lilla Edet, hos Amanda
Isopoussu. Der møtte vi en fargerik dame
med sans for fargede og tegnede store
kaniner; Tysk Kjempeschecke. Amandas
kjemper imponerte askimgjengen stort.
Majestetiske dyr i isabella, madagaskar,
svart, blå og havanna. Amanda gjør en
kjempejobb med rasen, og blir også pre-
miert for det på utstillinger. I 2016 slo det
virkelig til for Amanda, en blå TKS-hann

En flott og kraftig Tysk Kjempe-
schecke. - Tegning er god med
bred ålestrek og også øyenring

LLiitteenn  SSøøllvv  vviilltt--
gguull  ttiill  GGlleennnn

AAmmaannddaa
IIssooppoouussssuu
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ble tildelt 96p to ganger - da også 2XBiS!
Kjempescheckene krever jo sin plass og
de gikk i store bur med god høyde. Som
en kan se på bildet til høyre hadde de
fleste kaninene sittehylle - «utkikspost».
Alle Amandas bur var selvbygde, og som
klorte seg fast i skråningen ovenfor huset.
Vi får sett på flere typer bursystem ...
I det hele tatt var det typisk å se tre
helt ulike tilnærminger til burløsninger
og byggemåter. Hos Jenny var det palle-
karmer som utgjorde rammen for burene.
Hos Glenn var det elegant innramming
med spesiallagde låser fra en smed, mens
Amanda hadde basert seg på materialer
av plater og plank, og gått til verket selv.
Resultatet var forskjellig utseende, men

felles var god plass og trivsel i alle staller.
Takk til dere alle for gjestfriheten vi fikk
oppleve på disse hyggelige stallbesøkene!

Hilsen fra Svein K  –  på vegne av
Askim og Omegn Kaninavlsforening
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Geitrams er én av de mest utbredte ville
planter og er vanlig å se i store mengder
over hele landet, fra sjøkanten til opp i
fjellet. Geitrams er i mjølkefamilien og
går også under andre navn, f.eks. mjølke-
gras og trollkjerringrokk. Den vokser seg
stor og kraftig og er vanlig å se Geitrams
på en meters høyde. Fra gammelt av er
Geitrams kjent og brukt som folkemedi-
sin mot mange plager. Innholdsstoffene
er unike og med god virkning på tarm-
systemet. Er rikholdig på A- og C-vitami-
ner. Bladene er best å gi dyra før planten
blomstrer, da de får en beskere smak ut
på sommeren. Kaninene gir jeg Geitrams
så lenge den holder seg grønn og de liker
den godt. Er også bra i tørket tilstand.
Som nevnt i forordet på side 3, må en se
etter om det er fugle-skitt på alt av grønt
som gis til kaninene. Fugler kan dra med
seg smittsom sykdom. – Derfor: Må en
tenke seg meget godt om hvis en har
kaniner gående ute på grass.

Geitrams - et meget bra fôremne

15

Bildet over:
Geitrams.

Til høyre:
Revebjelle
som er en
svært giftig
plante!
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Klippeplanlegging for utstillinger
Når det gjelder «grunnregelen» for klippe-
terminer for angorakanin, så er jo det 4
ganger i året, altså ca hver 90.-dag. Men
en angora bør klippes første gang rundt
8–10 uker. For å planlegge utstillinger så
stemmer ikke dette alltid inn med når
dyra blir født. Ungene har allerede tidlig
fått pels på labber, kropp og en kan også
se tydelig om hvem som får mye pels på
ører og hodet eller bare vanlig pannelugg
og øredusker. Skal en delta på f.eks. LUU
første helga i november, og kaninen er
født i april, så klipper jeg den første gang
når den er 60-70 dager. Så må det mellom-
klippes 3 mnd FØR utstilling og ull fra en
mellomklipp kastes. Kaniner kan utstilles
fra 4 mnd, men dette er nok umulig for
angora. Klipper en på 2 mnd + 3 mnd =
5 mnd, hvis en ikke klipper for å stille ut
på 4 mnd, vil denne babyulla være så fin
i micro at det vil filte seg på kaninen.
Utstillingene på høsten begynner oftest i
oktober og LUU i starten på november.
Det vil si; en angoraoppdretter må plan-
legge og tenke høstutstillinger allerede i
juli. En må da telle dager og klippe de
som skal delta på høsten. For kaninens
helse og velvære er det bare positivt at
dyra på sommeren går med kort pels.
Skal en utstille 10 kaniner, må en avsette
tid for klipping. Jeg regner en liten time
på hver kanin og da går det noen kvelder
til klipping og «pussing». En må jo tidlig
bestemme og sette av tid for dyra til den
utstilling en skal på (de som har dyr med
normalpels venter jo til innmeldingsdato
for å se hvilke dyr som er i pelsform).
Mye av det vi fôrer kaninene med fra na-
turen, kan en farge garn med, plantefar-
ging. Når jeg gir mine angora grønne bla-

der, blåbærlyng, bringebær og gulrot, så
setter fargen seg i ulla rundt munnen, på
brystet, på ulltufsene ved labbene, osv.,
så det går også tid med til «rens og puss».
I buret har mine angora spon i bunn med
noe høy oppå. Halm brukes kun vinters-
tid når de er nyklippet for å gi isolasjon.
Sommerstid blir dette for varmt, og ved
6-7 uker etter klipping, ser jeg dyra graver
seg ned til bunnen for å få det kjøligere.
Spesielt de voksne lager groper i buret
og det kan en se på utstilling også.

Viktig å holde dyra rene
For å holde dyra rene til utstilling har jeg
nettingrister som settes inn i bura, og tar
å legger litt høy oppå disse.Angora trives
med å få luft under seg, og pelsen holder
seg mye finere og renere. Tross alt skal
ulla brukes til garn, og det er heller ikke
ønskelig med møkk eller høyrusk i den.
Pelsstell og børsting behøver en ikke å
gjøre daglig når en passer på å ha rene
bur og bruke grovt høy. Rene = trivsel.
Når tid for utstilling nærmer seg, og når
det også er tid for nytt klipp (ca 90.-dag),
synker aktivitetsnivået grunnet all pelsen
den bærer på. Da gir jeg mindre kraftfôr
for at de heller skal spise mer høy.
Det er mange meninger om å ha kaniner

Angora –  en annerledes kanin

KKlliippppeett
3300..0066..
kkllaarr  ttiill
VViikkeessåå
3300..0099..
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29.9.-1.okt.: Jæren, Vikeså
BJERKREIMSMARKEN
Annonse i dette TK

1. oktober: Askim reg.-bed.

7.okt.: Larvik/Sand.-Grenl. reg.-bed.

14.-15. oktober: Dommerkonf.

3.-5. november: LUU/NM i Ål
Arr.: Indre Østland
Annonse i TK nr 4 side 27

24.-26. november: Rogaland, Forus
Annonse i dette TK

25. nov.: Oslo&Akershus, Haga

1.-3. des.:Trøndelagen - hovedutst.

1.-3. des.: Askim - «Advents-utst.»
MOMARKEN

8.-10. des.: Jæren - «Julebyen»
EGERSUND

16.-17. des.: Bundesschau, Leipzig

5.-7. jan.: Larvik&Sandef./Grenland

13. jan.: Oslo&Akershus, FU, Haga

19.-21.: jan. Sarpsborg - østfoldmester

19.-21. januar: FU for Rogaland
HAUGALAND

2.-4. febr.: Svensk LU, Borlänge

9.-11. febr.: Dansk LU, Oksbøl

15.-18. febr.: NM/LU-18, i Rogaland
VIGRESTADHALLEN

10. mars: Askim

9.-11. nov.: EU i Herning

Utstillinger - 2017/2018:

på netting og Mattilsynet anbefaler det
ikke (om det da tenkes kun på normal-
pels-kanin, vites ikke). Angora har jo en
mer lodden pels på bena og med en god
tykk netting, oppfatter jeg mine dyr med
en trivsel som er optimal, og et levemiljø
med god helse (iht. lov om dyrevelferd).

En Angora med mye pels og som settes
oppå en mengde med halm,har vanskelig
for å bevege seg, og den har det heller
ikke enkelt med å utføre sin koprofagi.
For å holde dyra rene under transport,
har jeg nettingrister i reisekassene og da
blir det også god lufting. mvh Hilde K

Her 3 av årets ungdyr som alle er født i
begynnelsen av april. Ble klippet første
gang ved ca 9 uker (midten av juni) og
ble så klippet i starten på august og er

da klar til LUU/NM i Ål 4. november.
Men den på bildet over blir  nok  ikke på-

meldt, for øre-dusker får den nok ikke 
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Nytt om Europautstillingen
9.-11. november 2018 i Herning

- «Europa gleder seg»
Europaforbundet avholdt i mai årsmøte
og generalforsamling i Eger, Ungarn, for
alle tilsluttede seksjoner – innenfor:
Kaniner, fugler, høns, duer og marsvin.
Til stede fra Danmark var Lars Ellyton og
Carsten Philipsen.
En gledelig opplevelse ble det (blandet
med forbehold). Gleden ved at Danmark
er arrangør er utrolig stor.Alle har en for-
ventning og en glede til at DK arrangerer
Europamesterskapene.
De vet at Danmark som land, har et godt
ry for å organisere, tilrettelegge begiven-
heter, avtaler og arrangementer, og, at
man kan regne med tingene. Dette er jo
et deilig ryggstø for DK å ha,og at DK her
imøtekommes med smil og forventning.
På kaninseksjonens årsmøte fortalte Lars
og Carsten i et dobbelt innlegg, på tysk
og engelsk, hvor langt forberedelsene er
kommet. Dem var svært glade for å høre
at DK var klar for oppgaven.
DK presenterte et helt nytt opplegg, for
hele salgsdelen, som er en kjærkommen
løsning og forbedring. Hittil har det alltid
vært kaotisk med venting og lang kø for
dem som skal kjøpe dyr,og var dyret solgt
når en endelig kom fram til luken, så var
det tilbake igjen i køen etter et nytt po-
tensielt kjøp. Stor frustrasjon for riktig
mange gjennom alle dagene og med en-
deløse køer.
DK introduserte nå mange salgsboder,
samt storskjermer! Dermed når en står i
køen kan en se hvilke kaniner som er til
salgs. Så snart en kanin er solgt, vil kata-
lognummeret forsvinne fra skjermen. Det

betyr at man hele tiden kan se om den
ønskede kanin er til salgs, og om ens valg
nr 2, 3 eller ev 4 fortsatt er til salgs. Dette
gledet alle seg utrolig til å få oppleve i
Herning.
Men, der er også et men: Europautstilling-
en 2018 foregår på et bakteppe av siste
EE-schau, 13.-15. november 2015, i Metz,
Frankrige. Dette var en meget stor fiasko,
og med uendelig mange riktig utilfredse
utstillere fra hele Europa, både innen
høns, duer og kaniner. Organisering og
gjennomførelsen, håndtering av dyr og
mangel på pasning, var dypt og sterkt
kritikkverdig. Tyverier av dyr var ett av
problemene. Alle disse forhold har de
franske arrangører erkjent og beklaget
mange ganger. Dermed er det dessverre
tydelig at man i mange seksjoner rundt
om i Europa visste at mange oppdrettere
vil være tilbakeholdne med å komme
med deres duer, høns og kaniner.
Derfor har DK også et stort arbeid som
ligger foran, med å nå ut med positive og
overbevisende informasjon til alle land,
og på deres språk. Til de 5 EE-seksjoner
med budskap om at EE-schau i Herning
er en utstilling man kan regne med, ved
at den er vel forberedt, og at arrangøran-
svaret tas meget alvorlig.
Fra kaninseksjonens side har DK presen-
tert det øvrige danske fellesutvalg, med
det «setup» som skal foregå i forhold til
salg av kaniner. Tyveri av kaniner skal vi
ikke ha og blir ikke tolerert, hverken ved
å smugle ut dyr, eller ved å kjøpe et uin-
teressant dyr og bytte det om i annet bur
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med det dyr som man i virkeligheten vil
ha. Ingen kan komme inn i hallen i åp-
ningstiden med transportkasser, papp-
esker eller lignende.
Kjøper man en kanin, og vil ha den med
fra utstillingen, så kjøper man ved siden
av salgsboden, en spesiell pappkasse. En
medarbeider følger så med til buret, kon-
trollerer kjøpskvitteringen, så ørenum-
mer og plasserer kaninen i pappkassen
og plomberer den! Ved utganger er det
vakter og kontrollører, som sikrer at alle
skal framvise plombert kasse og kjøps-
kvitteringen. Stikkprøvekontroller av de
plomberte kasser vil bli foretatt som en
ytterligere kontroll.
Bedømmelsen: DK har fått en utrolig til-

fredsstillende avtale på plass med Urban
Hamann fra Sveits. Han er DKs valg av
øverste hoveddommer, og det er Urban
som i spissen, med Carsten Philipsen, er
dommerledelsen for kaninseksjonen. De
fastlegger og beslutter hvilke dommere
som velges fra deltagerlandene, hvilke
raser og varianter de skal dømme, samt
hvilke antallsmessige raser som skal sam-
les i Championgrupper og dermed ha
Europachampionater å kjempe om.
DK er glade for å ha fått en utrolig sterk
dommerfaglig kapasitet og at han har en
riktig stor dommerfaglig respekt i alle
europeiske land.

Vennlig hilsen Lars Ellyton,
formann for Europautstillingsutvalget

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling,Vikeså: 29.sept.- 1.okt.
i forbindelse med Bjerkreimsmarken og er åpen i klassene

A/B (premiering etter kl L) + D hu med kull
BiS og BiM uttas - Utstillingen er med i «Årets Utstiller-konkurranse»

Innmelding: helst excel skjema, sendes e-post: sveinodegard@lyse.net
Husk å før inn kaninens vekt. Innmelding innen lørdag 23.september
Innmeldingsavgift: kr 60 pr. ktl.nr. settes inn på konto 32905416382
Innsett av dyr: «VM-hallen» torsdag kl 20-21, eller fredag kl 10-17.
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Bjerkreimsmarken er åpen fredag og lørdag: fra kl 9 til 17.
Søndag fra kl 10 til 16. Premieutdeling søndag kl 15.30
(kaninene skal stå i sine bur til premieutdeling er ferdig).
Hvis du har behov for hjelp til innmeldings-skjema,
ta kontakt med Svein Ødegård på mobiltlf. 959 30 906
Velkommen til trivelig kaninhelg på Vikeså!
Hilsen Jæren & Sandnes KAL

Minner om NKFs kurstilbud, se:
www.naturogmiljo.no
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● LUU/NM 3. - 5. november 2017
Viser til annonse og omtale i forrige TK
og minner dere om innmeldingsfristen
som er: INNEN 19. oktober.
For at LUU/NM-planleggingen i forkant
skal gå «glatt» må vi be dere om å over-
holde de oppsatte tidsfrister, det gjelder
både selve påmeldingen av kaninene og
ikke minst innbetaling av avgifter.
Utstilling og hopping foregår i Ål Idretts-
hall som ligger «nesten» i Ål sentrum.
Overnatting ca 500 meter fra hallen:
Thon Hotell Hallingdal, tlf. 32 08 20 11
eller et alternativ er Hallingdal Feriepark
www.feriepark.no

● Vi har behov for hjelp lørdag
Vi trenger hjelp under arrangementet.
Dette gjelder særlig bærere til bedømmel-

sen lørdag. Vi håper på mange dyr, og at
dere er villige til å hjelpe oss på lørdag.
Meld da fra på e-post:
torgeir@hallingdalrenovasjon.no
eller mobil 959 80045.

For dere som har spørsmål om kaninhop-
pingen, ta da kontakt med Jorunn Egner,
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
eller mobil 924 48 477.

Med vennlig hilsen

Velkommen til Hallingdal!

ønsker alle
velkommen
til utstilling

Forus Travbane: 24.-26.november
åpen i klassene: A/B premiering etter klasse L

Innmelding skal være ihende innen 16.11.17
husk reg.nr og send til e-post: bjorn.egeland@lyse.net

Innmeldingsavgift: kr 70 pr kanin til konto 3204 07 02406
Innlevering kaniner: fredag kl 17 til 19. Fôring med høy og vann

For ev. mer info om innmelding og annet: send e-post eller ring
tlf. 51 67 19 00 - 970 66 450. –  Kaninhopping: se NKHFs forum
Åpent lørdag kl 10-17 og søndag kl 11 - premieutdeling kl 15

Ser fram til ei hyggelig kaninhelg på Forus Travbane
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 200,00
Dvergkanin (Monika Wegler/Cappelens forlag) . . . kr 158,00
Kaniner  (Monika Wegler) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 152,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   40,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   40,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   50,00
A-B skålen, 1/2 liter (flere farger)  . . . . . . . . .  . . . . kr   70,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   60,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms   . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1200,00

Netting til kaniner, duer og høns. 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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Nord Trøndelag arrangerte 1. og 2. juli sin
faste sommerutstilling i Ekne, og det ble
påmeldt 65 kaniner kl A/B, samt 7 ung-
dyrsgrupper og 4 hu med kull. Dommer
var Gullik Klepaker, og han fant dagens
høyeste sum, 96p, på Hermelin-hu med
kull.Videre var det 11 dyr som fikk 95p,
og «én som hadde dagen» og da ble BiS;
Tan-hann i 95,5p til Per Egil Hagen. BiM
ble Alaska i 94,5p til Robert Gabrielsen.
Lørdag kveld var det sammenkomst for
å markere foreningens 100 års jubileum,
som ble feiret med middag og dessert.
Vi var vel 25 til bords denne kvelden.
Odd Arne Svendgård hadde skrevet en
foreningsberetning siden reorganiseringa
i 1970. NKFs leder Gullik Klepaker tok
for seg historikk fra 1917, om grunnen til
det ble startet foreninger – og avsluttet
med å tildele NKFs gave til jubilanten.

Best i rasen: Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 93,5.
Stor Sølv: Iren Storli 93. N.Z.Red: Margot Fiske
Hokstad 92,5. Trønder: Kristian Løset 93,5.
Angora: Jonette Myrbostad 93,5. Rex: Joachim
Frydenlund 95. Hvit Land: Jan Magne Lien 95.
Sallander: Anne Lise/Kåre Tvedt 95. Alaska:
Robert Gabrielsen 95. Tan: Per Egil Hagen 95,5.
Dvergvedder: Elias Sulen 94,5. Hermelin: Thea
Buøy Antonsen 95.

Resultater klasse L:
1 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,   Alaska   379
2 Per Egil Hagen IndreØstland,  Tan svart  284,5 
3 Robert Gabrielsen, Trøndelag. Alaska    378,5
4 Jan Magne Lien,  MøreogRom. Tan svart 377,5
5 Kristin H. Berg  Trøndel. Hermelin viltgrå  283,5
6 Snorre Jacobsen, Nord-Trønd., Tan svart  283
7 Anne Lise/Kåre Tvedt   MøreR. Sallander 283
8 Anne Lise/Kåre Tvedt  Hermelin hvit r.ø. 282,5
9 JoachimFrydenlund Nord-Trønd. Rex castor 95
10 Jan Magne Lien Møre og Rom. Hvit Land  95
11 Thea Buøy Antonsen Trønd. Hermelin otter 95
12 Jonette Myrbostad   Angora hvit blåøyd 279,5
13 Lone Bjørdal By  N.-Trønd. Hermelin viltblå 94
14 Robert Gabrielsen   Trøndelag. Tan svart   94
15 Kristian Berg Løset   Trøndelag. Trønder  278
16 Skjetlein Vid. Skole, Trønd. Trønder   277,5

Resultater Klasse C for juniorer:
1 JoachimFrydenlund Nord-Trønd. Rex castor 95
2 Thea Buøy Antonsen  Trønd. Hermelin otter 95
3 Elias Sulen Jacobsen Dvergvedder viltgrå 94,5

Resultater Klasse D - Hunn med kull:
1 Anne Lise/Kåre Tvedt   Hermelin hvit r.ø. 96
2 Kristin H. Berg   Trøndel. Hermelin jerngrå  95

Resultater Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,   Alaska    95
2 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,   Alaska    94
3 Iren Storli     Nord-Trøndelag    Stor Sølv   94

Resultater Klasse G:
1 Ingrid Harmens,   Trøndelagen  379
2 Anne Lise og Kåre Tvedt   Møre og Roms. 378
3 Robert Gabrielsen    Trøndelagen    377,5

Sommerutstilling og 100 års  jubileum

Odd Arne Svendgård og Per Kløvstad
ble tildelt Nord Trøndelag Kaninavls-

forenings jubileumsgave, som takk for
deres arbeid og medlemskap siden 1970

Nordisk Standardkomité var samlet til møte
under LU/NM i Larvik. Referat er lagt ut på www.kanin-nkf.net

Det er forslag om endring i vektskala for Rex (heves med 0,5 kg)
som voksenvekt settes da til: 3,01 - 5,00 kg = 5 poeng.

Oppe til diskusjon: Sjattering og mellomfarge på Angora
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Tradisjonen tru avholdt Møre og Roms-
dal KAL utstilling på Dyregoddagane i
Batnfjorden i Gjemnes. Arrangør var hel-
dig med messe-været, så dermed "stinn
brakke" heile helga. Kaninane er alltid eit
populært innslag og føre til litt utfordring
under bedømmelsen, men med godt hu-
mør og positiv innstilling, så går det bra.
Per Egil Hagen og Snorre Jakobsen dømte
148 dyr i kl A+B hvor 10 dyr fikk 95p.
Hoer med kull og ungdyrsamling er po-
pulære innslag (takk til dei som stiller ut
der) og det var 10 ktl.nr i kl D+M.
Ein utstilling første helga i september er
ikkje akkurat tida, men ein god del dyr
hadde potensiale, men som poenga viser
var det mange som ikkje var "i pels" og
blir nok betre utpå hausten.

Takk til alle for eit godt samarbeid!    B. Ø.

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 94,5.
Fransk Vedder: Elisabeth/Else-M.Pedersen 90,5.
Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 95. N.Z.Red: Stian
Andre Moldskred 94,5. Trønder: Skjetlein vid. 92.
Rex: Bernt Ove Opheim 93,5. Hvit Land: Jan
Magne Lien 91,5. Belgisk Hare: E./E.Pedersen
94. Sallander: Anne Lise&Kåre Tvedt 91,5.

Alaska: Robert Gabrielsen 95. Perle Ekorn: Stig-
Eivin Meisal 92,5. Sachsengold: Stig-Eivin Mei-
sal 94. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Alf
Gunnes 95. Dvergvedder: Elias Jacobsen 95.
Hermelin: Marte Skodjevåg Sundgot 95.

Resultater klasse A:
1 Anne Lise/Kåre Tvedt  Hermelin hvit r.ø. 283,5
2 Kristin H. Berg  Trøndel. Hermelin viltgrå  283,5
3 Alf Gunnes,   Trøndelagen,  Tan svart 283
4 Robert Gabrielsen, Trøndelag. Alaska    282,5
5 Hanne Kristin Foss,  Dvergvedder viltgrå 95
6 Snorre Jacobsen, Nord-Trønd. Tan svart 95
7 Marte Sundgot,  Møre og R. Hermelin chin 95
8 Stian Andre Moldskred, N.Zealand Red 281,5
9 Bjarne Øygard,  Hermelin zobel blå  280,5
10 Anne Karin Hustad,   Liten Sølv svart 280
11 Ingjerd Lien,   Belgisk Kjempe viltgrå 94,5
12 Stig-Eivin Meisal,  Sachsengold 279,5
13 Robert Gabrielsen  Trøndel. Tan svart 94
14 Elisabeth/Else-M.Pedersen  Belgisk Hare  94
15 Jan Magne Lien   Møre og Ro. Tan svart  94
16 Anne Karin Hustad    Liten Sølv brun   94
17 Elias M.S. Jacobsen,  Dvergvedder viltgrå 94
18 Hanne Kristin Foss    Dvergvedder blå   278
Resultater klasse B Ungdyr:
1 Bjarne Øygard,  Møre,  Liten Sølv svart  283,5
2 Jan Magne Lien,  Møre,   Tan svart 283
3 Stian Andre Moldskred, New Zealand Red 282
4 EliasJacobsen, Dvergvedder kappetegnet  95
5 Ingjerd Lien,   Møre, Stor Chinchilla   95
6 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,  Alaska  281,5
7 Elisabeth/ElsePedersen,  Dvergvedder grå  94
8 Kristin Harmens Berg,   Hermelin viltgrå  94

Resultater Klasse D - Hunn med kull:
1 Snorre Jacobsen,  Nord-Trønd,  Tan svart  96
2 Anne Lise/Kåre Tvedt   Hermelin hvit r.ø. 95
3 Jonette Sulen Myrbostad,  Rex castor  94,5
Resultater Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 Skjetlein Vid. Skole, Trønd. Trønder   95
2 Bjarne Øygard,  Møre,  Liten Sølv svart  94,5
3 Bjarne Øygard,  Møre,  Liten Sølv svart  94
4 Elisabeth/Else-M.Pedersen  Belgisk Hare  93
Resultater Klasse G:
1 Alf Gunnes,     Trøndelagen 375,5
2 Kristin Harmens Berg, Trøndelagen 374
3 Bjarne Øygard,  Møre og Roms. 374
4 Anne Lise og Kåre Tvedt, MøreogRoms. 373,5
5 Anne Karin Hustad,  Møre og Roms. 372,5
Resultater Klasse K - Produkter:
1 Margot Fiske  Hokstad, Trønd. 94,5

Kaniner på nordvestlandets største landbruksmesse

BBiiSS  oogg BBiiMM

Totalt 10 dyr fikk 95p, og ved uttak av
BiS og BiM blei det dermed spennande.
BiS blei ein Hermelin-hann chinchilla på
12 mnd frå Marte Skodjevåg Sundgot og
BiM ei Dvergvedder-hu viltgrå på 7 mnd

frå Hanne Kristin Foss
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Askim og omegn kaninavlsforenings eld-
ste medlem er gått bort 89 år gammel.
Edgar Olsen har vært medlem sammen-
hengende siden 1962.
Han var Æresmedlem i vår forening og
har også blitt tildelt NKF’s Sølvmedalje.
Han var en årrekke foreningens kasserer.
Når han skulle få inn medlemskontingen-
ten tok han gjerne og besøkte medlem-
mene, så dermed ble det også mange
stallbesøk og kaffekopper (men det var
ikke mange som unnlot å betale).

Han hadde alltid ganske mange kaniner
og om sommeren var antallet stadig over
100. Han var innom mange raser, men det
var Thyringer og Tan som ble hans raser.
Edgars motto var: Å alltid stille opp for
foreningen, uansett hva det måtte være.
De siste årene da helsen skrantet, fulgte
han fortsatt med oss og så frem til å få
Tidsskriftet og få med seg siste nytt.
Fred over Edgar Olsens minne.

Askim og omegn Kaninavlsforening
Kjell Jørgenrud

Minneord om Edgar Olsen

Det er med stor sorg vi meddeler at vår
kjære Gunner Bertelsen gikk bort den 23.
august.
Gunner kom til oss i Sarpsborg Kaf når
Fredrikstad Kaf ble lagt ned i 2004, hvor
han også over mange år hadde flere verv,
bl.a. som formann og kasserer.Gunner på-
tok seg raskt kasserervervet i Sarpsborg,
dette var en jobb han tok veldig seriøst
og utførte med største nøysomlighet.Han
var en organisasjonsmann av de sjeldne,
med en total oversikt på sine mange opp-
gaver, og sa klart fra om det var noe som
ikke stemte. Østfold avlslag var også et av
Gunners hjertebarn og hadde der flere

verv. Som oppdretter avlet Gunner fram
flere gode Tan, men det er som den unike
«ja-personen» de fleste kjenner ham.
Siste store jobben han påtok seg var som
kasserer for LU/NM-16 i Rakkestadhallen.
Fullt fortjent ble han tildelt NKF's gull-
medalje under festmiddagen, LU/NM-16.
Gunner var æresmedlem i Sarpsborg Kaf.
På vårparten ifjor fikk han hjerteproble-
mer og det ble en del inn-ut på sykehus.
En flott hedersmann med stort engasje-
ment er borte og vil bli savnet av mange.
Fred over Gunner Bertelsens minne.

Sarpsborg Kaninavlsforening
Bjørn-Petter Åsheim

Minneord om Gunner Bertelsen

Melding fra Sportsutvalget:
Utvalget har gått gjennom reglene for konkurransene: Årets Utstiller og Årets
Utstillerforening. Nye regler for Årets Utstillerforening gjelder allerede på årets

LUU/NM, Ål i Hallingdal, 3.-5. november (det er gått ned fra 5 til 4 forskjellige raser).

Nye regler for Årets Utstiller for 2018 begynner å gjelde på den første åpne
annonserte utstilling etter LU/NM- 2018 på Vigrestad. Før den tid er det ingen

konkurranse i 2018, som vil si: Ingen utstillinger i januar og februar 2018 er tellende.

Fullstendige konkurranseregler (av begge) er å lese på: www.kanin-nkf.net

For Sportsutvalget: Johnny Lyshaug, leder
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ÅRETS UTSTILLER 2017
Vi har nå fått med resultater fra to utstillinger
avholdt etter forrige oppdatering – Nord-
Trøndelag 1.-2. juli og Møre og Romsdal 2.-
3. september. Det har ikke resultert i noen
store endringer på listen etter disse to siste

utstillinger. Nå starter høstutstillingene og
det er mange poeng å kjempe om på utover,
ikke minst på LUU/NM der er det skal deles
ut riktig mange poeng til de beste.
Listen ser nå slik ut:

1.Johnny Lyshaug             145 p.
2.Svein Erik Tønnesen      126 p.
3.Ingrid Harmens                 86 p.
4.Roy Thorstensen               84 p.
5.Stensland/Ødegård           80 p.
6.Jarluf Lomeland                72 p.
7.Roger Skjølås                    61 p.
8.Jonny Kirkebirkeland         42 p.
9.Johan Viker                        39 p.
10.Geir Hamre                      38 p.
11.Kari Jørgenrud                 36 p.
12.Bjørn Egeland                  36 p.
13.Alf Gunnes                       32 p.
14.Robert Gabrielsen           30 p.
15.Bjørn Petter Åsheim         30 p.
16.Thormod Saue                 24 p.
17.Per Egil Hagen                 23 p.
18.Jan Erik Baller                  21 p.
19.Bjarne Øygard                  18 p.
20.Kristin Berg                      17 p.
21.Jan Magne Lien                15 p.
22.Tor Gillerholtmoen            15 p.
23.Ludvig Gulliksen               15 p.
24.Sturle Skeidsvoll               14 p.

25.Terje Engh                        14 p.
26.Anne Lise og Kåre Tvedt  12 p.
27.Svein Kamfjord                 12 p.
28.Øystein Osland                 11 p.
29.Hans Petter Wold              09 p.
30.Marie og Erik Stensland   08 p.
31.Leif Opsund                      06 p.
32.Stian Andre Moldskred     06 p.
33.Karoline og Ulrik Klepaker   06 p.
34.Kristian Kilde Øvergård     06 p.
35.Marte Skodjevåg Sundgot   05 p.
36.Hanne Kristin Foss              04 p.
37.Mona Hellersen                  03 p.
38.Geir Vidar Asgrimsplass      03 p.
39.Naomi A Thorstensen         03 p.
40.EliasMorganSulenJacobsen03 p.
41.Torgeir Vestenfor                02 p.
42.Karl Meihack                      02 p.
43.Snorre Jacobsen                02 p.
44.Randi Uvås                         02 p.
45.Hilde Krogedal                    02 p.
46.Magnor Ølberg                    01 p.
47.Ingjerd Lien                         01 p.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

768. Alaska  1,0   531 / 96H8 96 - 96 - 95,5   eier/oppdr.: Ingrid Harmens
769. Alaska  0,1   533 / C469 95,5 - 95,5 - 95,5   eier/oppdr.: Ingrid Harmens
770. Alaska  0,1   613 / 991Y 95,5 - 95,5 - 95,5   eier/oppdr.: Ingrid Harmens
771. Alaska  1,0   632 / L954 95 - 95 - 95   eier/oppdr.: Ingrid Harmens
772. Alaska  0,1   635 / 01F4 96 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: Ingrid Harmens

Nye Champions
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Kaninkjøtt – undervurdert matkilde?
Gutta fra kaninslakteriet i Kongsberg tro
til på Bondens marked i Stavern 6. juli.
Kanskje ikke tiden var optimal med hen-
syn til turister, så skal også lokalbefolk-
ningen ha mat. – Smart å være en aktør
inn på slike markeder der en møter folk
som er opptatt av mat med kvalitet og
ikke bare til lavest mulig pris – derfor
var det spennende å se at folk handlet
kaninkjøtt uten at pris var noe tema - og
fint å se innmat som; hjerte, lever og
nyrer gikk unna – det er visst «trendy» å
tilberede retter av slike ting nå . . .
Meny Stavern har nå kanin i frysedisken
som et forsøk (dette som følge av at de
sponset dommemiddagen på LU i Larvik)
det skjer ting når folk prater sammen og
det skal bli artig å se hvordan dette slår
an – og en ivrig ferskvaresjef hos Meny
Stavern heier på forsøket.
Kanin har stått på menyen i opptil flere
matprogrammer i sommer blant annet to
ganger i «Herskaplig kokekunst» på NRK

og også hos et par kokker på matkanalen.
Er nok ikke alle som liker at kanin blir
brukt som mat, men her tror jeg alle vi
som har kanin, enten som matkilde, som
kosedyr, til utstilling eller en kombinasjon
av dette, må utøve gjensidig respekt for
hverandres opplevelse av dette dyret.
I tider hvor mange har fokus på kontakt
med dyr – kortreist lokal mat og bruk av
fôr som ellers vil bli kastet, burde kanin
passe som hånd i hanske. Kanin er ett av
våre dyr som kan utnytte fôr på en glim-
rende måte og man trenger jo heller ikke
kjøpe dyrt ferdigfôr. En kan sanke inn
mye godt fôr og også benytte matrester
fra husholdningen.
Husk at vi som oppdrettere har svært god
kunnskap om kaninvelferd – og som de
fleste av oss sikkert deler med andre.
Spørsmålet er om vi er flinke nok til å in-
formere om vår felles interesse for kanin
til folk som kanskje kunne tenke seg å bli
med oss. KANINFOLK = SKIKKELIG FOLK
mvh Reidar Eikeland - foto Olav Nordheim
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»
Kanin-sadel

Som vi har pratet om så mange ganger
før, så er kaninkjøtt «tamt» og trenger
tilsetning for å «piffe» opp smaken, ikke
bare med krydder, men urter og grønn-
saker som fylles inn i ryggsadelen.
En kan komponere sammen etter hva
en har for hånd og hva en er ute etter
med hensyn til smak. Bruk f.eks.: 5-6
ferske asparges, 10-20 stenfrie oliven,
hakk opp ca 100 g bacon, 4-5 hvitløks-
fedd (deles opp eller presses), 2-3 hele
sjalottløk, litt småhakket pepperrot.
Sadelen gnis  godt inn med olivenolje,
og dryss på med litt grovt salt (maldon
havsaltflak er bra) og ikke vær redd for

å kverne over godt med pepper. Fyll så
den komponerte «farse» inn i ryggen og
surr igjen med hyssing (bildet under).
Ha sadelen i ovnen ca 2 timer på 100O.
«Prøv deg frem» - ferske urter er bra.
Velg ut 2-3 urter om gangen (kanskje
du dyrker selv) som f.eks.: Basilikum,
Estragon, Koriander, Salvie, Rosmarin,
Oregano, Ruccola, Timian, Kjørvel, Per-
sille, Dill, Fenikkel, Sitronmelisse.
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

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

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95 - Mobil 901 91 911
BELGISK KJEMPE - WIENER hvit (stor)

TAN - DVERGVEDDER

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

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø

Tlf. 62 35 26 59  -  mobil 997 99 141
HVIT LAND - RHINSK SCHECKE

THYRINGER  -  TAN

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

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

TAN svart  -  ANGORA hvit b.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
FRANSK og L.TYSK VEDDER - HOLLENDER

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Stensland & Ødegård
4360 Varhaug  -  Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net

BELGISK HARE  -  Liten HAVANA
DVERGHARE

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com
STOR SØLV svart  -  RUSSER

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

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

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

SACHSENGOLD

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

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

Øystein Osland 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449    oysteinosland@hotmail.no

BELGISK KJEMPE viltgrå
NEW ZEALAND RED - THYRINGER

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd
KJEMPERASER: kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700
ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750
ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650
Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   100,00
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
NKFs kulepenn «Crown Juwel» pen og god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

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

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

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

e-post: hilde@kleppnett.no

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

e-post: kamfjord1@gmail.com
www.kamfjordskaninbod.com
NEW ZEALAND RED - ISABELLA

Oppdretterannonse:
kr 435 for et helt år

Stian Moldskred
Skjolden 13, 6060 Hareid

Tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com

NEW ZEALAND RED

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 2. sept. 2017
Totalt: 482  (S: 324 - J: 33 - F: 125)

Askim og omegn Kaninavlsforening   36
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, mobil 934 67 108
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.

Bergen og omland Kaninavlslag    29
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Bård Jebsen, tlf. 950 35 262. e-post: b-jebsen@online.no
Kass.: Marita Tørset. e-post: maritat@broadpark.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.no
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    23
Leder: Cato Smørgrav, tlf. 986 59 635      e-post: usmoer@online.no
Nestleder:Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Møter: 2. mandag i mnd. Loe gård i Hokksund kl. 18:30
(ikke møter i juli og august).

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    4
Leder: Camilla Venger. E-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
Nestleder: Thore Nilsen, Skogbygda
Sekretær:
Kasserer: Anne Venger, Skansegårdseterveg 32, 2224 Austmarka
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kanin-forening   5
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: 958 81 559, e-post: hildedisi@hotmail.com
Sekretær:

Grenland Kaninavlslag    6
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. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    22
Leder: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio. Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, 5563 Førresfjorden. Mobil: 959 89 824
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Styremedlem: Odd Einar Svendsen /  Venche Frøland
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  26
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. e-post: tor.giller@hotmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.

Jæren og Sandnes Kaninalslag    75
Leder: Kjell Helge Jåtun, E-post: kjell.helge@kleppnett.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen, tlf. 473 78 523
sveinerik.tonnesen@navico.com         Kontonr.: 3290.54.16382
Kaninhopping: Tonje Søfteland, tlf. 926 62 791
e-post: skaffer_stjerna@hotmail.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 26
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     22
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Styremedlem: Elisabeth Pedersen

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    25
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Siri Fisknes, tlf. 976 32 124   e-post: siri_f90@hotmail.com
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      13
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.pettersen.pt@gmail.com
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146                    Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag     22
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

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

Sarpsborg Kaninavlsforening    50
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337. e-post: espen.sand@getmail.no
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
Kass.: Svein Petter Sponheim, e-post: svein.petter@sponheim.no
tlf. 913 63 735 konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    9
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: torolarsen@gmail.com
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Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

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

1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435

Blad nr 6/2017: oktober, ut ca uke 43
-  manusfrist er 20. september
Blad nr 7/2017: november, ut ca uke 48
-  manusfrist er 20. oktober

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

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

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post:  ingrjoh2@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    21
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 958 19 073
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75. Mobil  911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    41
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Nestl.: Erling Killingberg,Vetle Visliesv. 2,Trondheim tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134, 7089 Heimdal
tlf. 926 10 307, e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    12
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
Mobil. 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
e-post: ingrjoh2@online.no
Nestleder: Martine Persson, 3121 Nøtterøy
Styremedlem: Ole Jan Fallet, Holtanveien 336, 3160 Stokke
Hjemmeside: www.tonsbergkanin.com
Hopping, se: www.tonsberghoppegruppe.weebly.com 
Medlemsmøter avholdes i dommerbua på Jarlsberg Travbane,
1. tirsdag i hver mnd kl. 18.00

FYLKESLAG: Østfold Avlslag for Kaniner
Leder/kasserer: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet,
mobil-tlf.: 950 05 596       e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora for ev. info, send mail til: sekreter@kanin-nkf.net

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Styrem.: Oddmund Veka, e-post: oddm-ve@online.no
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927 e-post: jarlom@blockberge.no
Nestleder: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Kasserer: Bengt Larsen
Styremedlemmer: Hallgjerd Paulsen og Sindre Bergsagel
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173

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

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor. Tlf. mobil  959 80 045
e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no
Sekretær: Kristin H. Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 200  settes inn på konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 976 08 449,
e-post: lars.gunnes@getmail.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762
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Askimforeningen holder
på sin tradisjon med tur
og stallbesøk på sen-
sommeren. Svein Kam-
fjord og hele Askim-
gjengen satser på at
denne tradisjonen kan
holdes gående i mange
år. Samme hvor turen
legges til er det mye å
snappe opp. Meget
interessante og lære-
rike slike turer. I år ble
det Sverige igjen. Her på
besøk hos Amanda Iso-
poussu, en Tysk Kjempe-
schecke-oppdretter

B
Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

TTuurrffoottooggrraaffeerr::
AAnnnnee  NN..  oogg
SSvveeiinn  KK..


