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Forsidefoto:
I dette TK-nummer er vi så heldige å få stifte nærmere bekjent-
skap med en ivrig oppdretter av Tysk Kjempeschecke – «Alex
elsker rasen»  –  TK presenterer: Aleksandra Huseby Fosse. Foto: P. I.
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KANINAVL
ALLE snakker om været . . .
og det er noe alle skriver om også. Men,
da er det ikke nødvendig for meg å ta en
værprat denne gang . . .
Jeg tar det som en selvfølge at min opp-
fordring og påminnelse i forordet her i
forrige TK ble fulgt opp, ved at vi som an-
svarlige dyreholdere passet på dyra under
den varme heten.Vann er meget viktig og
at dyra plasseres på den svaleste plass en
har tilgjengelig på sitt område og verner
dyra for sol og varme.August ligger foran
oss, det betyr sansynligvis mer varme . . .

Takk til Aleksandra!
Må rette en stor takk til Aleksandra Huse-
by Fosse. En god «dose» med bilder ble
mottatt og dermed kunne jeg gå i gang
med å lage en reportasje om Alex og de
flotte Kjempescheckene hennes. Når en
vet hvor vanskelig det er å jobbe med en
slik utfordrende tegningsrase, så er dette
imponerende Alex!
Lykke til og håper inderlig vi får se disse
dyrene og Alex i tiden framover. Hun var
fornøyd etter utstilling på Hedmarken og
føler nå hun er på rett vei.
Legger også merke til en annen som har
fått «sving på sakene» – og det er Emilie
Eckbo! Hun jobber godt med sine Rhinsk
Schecke, som også er en rase som «krever
sitt» og på nevnte utstilling slo Emilie til
med 95 x 95 x 94,5p – flott resultat!
Satser på det ikke går så lenge før vi også
kan presentere Emilie og hennes vakre
Rhinske her i TK.

Samarbeid mellom Hobbydyr-
forbundene og lokale klubber
I april fikk NKF henvendelse fra Norsk
Rasefjærfeforbund (NRFF).Vel, for å være
korrekt så var det NRFF som har tatt et
initiativ overfor alle organisasjoner innen
hobbydyr. Noen av NKFs lokale lag har i
noen år allerede hatt et samarbeid med
NRFF, det gjelder da særlig i Østfold- og i
Rogalandsdistriktet. Men vi må tenke nytt
både med å få til interessante arrange-
menter, beholde medlemmene – og ikke
minst en plan overfor møter med statlige
organer som er opptatt av dyrevelferden.
Dette har vi sett Mattilsynet jobber med
og selv om dette er for dyrenes beste, så
kan det også virke som om noen av deres
«regler er noe firkantet».
Dermed er det å oppfordre alle NKFs lag
og foreninger om å samarbeide også på
det lokale plan med hobbydyrorganisa-
sjoner. - Og - «surfer du på nettet»: NRFF
har fått ny side,den likte jeg, innbydende.
Ta en titt innom siden: www.nrff.no
NRFFs lokalklubber ligger der med kon-
taktpersoner og har også egne nettsider.
Ta kontakt for samarbeid hvis det skulle
være en klubb i nærheten.

Vel, det går uansett mot høst og går ut fra
de fleste har fått ladet opp batteriene og
er klar til å stelle i stand medlemsmøter
og utstillinger. Bergen er klar med LUU-
annonsen. Lykke til alle med høstplanene

Ha en fin august alle sammen!
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Hvordan startet det hele?
Jeg kom først inn i kaninmiljøet i 2010.
Hilde Haakenstad ble min nabo i 2009 og
det gikk videre derfra. Jeg var mye hos
Hilde og jeg kan huske Hilde da enda
hadde Tysk Kjempeschecke, så det var
der jeg da for første gang ble introdusert
for denne store flotte tegningsrasen.
Så gikk det noen år - og jeg kjøpte min
aller første Kjempeschecke i 2012.
Men, mitt kaninhold startet aller først
med en Dvergvedder, som jeg skulle ha
til hoppekanin - og så fikk jeg enda en
til . . . men kaninhopping var ikke noe

for meg, det var utstilling jeg ville drive
med. Når det gjelder avl, så startet det
først med Engelsk Schecke og Fransk
Vedder. Og så kom Belgisk Kjempe.
Men tanken om Tysk Kjempeschecke var
der hele tiden som mitt ønske. Men det
var ikke mange som drev med rasen og
dermed vanskelig å få tak på store, gode
dyr. Så når jeg først fikk min første, var
valget lett, dette skulle bli «min rase».

Så ble Kjempeschecke din rase . . .
Ja, som nevnt kom den aller første Tysk
Kjempeschecke hjem til meg i 2012.
Selve avlen med rasen startet jeg ikke
med før etter et par år og det første kull

AAlleekkssaannddrraa  FFoossssee
eellsskkeerr  TTyysskk  KKjjeemmppeesscchheecckkee

LUU-2013 i Rakkestadhallen. Aleksandra
stiller ut sin voksne hann i kl C, fikk 93,5p

FFlloottttee
oogg
ssttiilliiggee
eerr  ddeemm
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ble ikke født her før i 2015. I det kullet
kom det både svart, blått og madagaskar.
Jeg fikk mye dårlige tegninger på dyra,
pluss de hadde lav vekt.
Men så i 2017, kom jeg, gjennom Tuva
Hagberg Andersen, i kontakt med Aman-
da Isopoussu, som er svensk toppopp-
dretter i rasen. Hun har avlet fram mange
gode dyr (se TK 6/2017). Etter en tur til

Amanda ble det med en isabella og en blå
Kjempeschecke med hjem derfra. Men
det tok ikke lange tiden før jeg var tilbake
for å hente hjem to til. Amanda har vært
en stor støttespiller og hjulpet meg mye
både med gode råd og avlsdyr.
Dessverre fikk Amanda sykdom senere
det året og mistet et stort antall dyr. Men
Amanda har hentet seg godt inn igjen og
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er på god vei oppover nå. Jeg satser på
jeg en dag kan hjelpe Amanda med noen
dyr, slik som Amanda har hjulpet meg.
– Så en stor takk til Amanda!
Jeg ser først nå i 2018 at det virkelig har
gått den riktige veien for meg.Mange fine
avkom og en god del som beholdes. Jeg

har sagt til meg selv at 20 dyr er max an-
tall som skal beholdes. Nå som jeg ikke
har mulighet til å stelle dyrene selv dag-
lig, kun i helgene, grunnet jobb langt
hjemmefra og ikke enda vet når jeg får
tatt med meg dyrene. Men jeg ser jo nå
det er godt over 30 dyr jeg vil beholde,

UUnngg--
ddyyrr
fføøddtt  ii
22001188

LLoovveennddee
uunnggddyyrr

HHaannnn  55mmnndd,,
ffiikkkk  9944,,55pp  ii
jjuunnii  ppåå  NNeess

FFlleerree  mmeedd
bbrraa  hhooddee--
tteeggnniinngg
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så det overrasker meg ikke om jeg ender
opp med 40 dyr likevel. Men det er vel
sånn det blir, he he . . .

Kan du fortelle hvordan du fôrer? 
Fôring er alltid et stort tema. Jeg ønsker
mine dyr skal spise mye høy, men de får
selvsagt også pellets. Jeg har prøvd litt
forskjellige fôrtyper, for å finne noe «jeg
liker» og som jeg mener passer mine dyr.
Nå bruker jeg Formel kalv og Champion
oppdrett - og det virker som dette er en
fin blanding. Hvor mye de får varierer vel-
dig på individene, men alt fra 1dl til 3dl.
Ungdyr får bortimot 3dl pellets hver dag
og de spiser likevel godt med høy. Man
må nok bare prøve seg frem på fôrtypene
og mengdene. Jeg har hørt det er mange
som bruker Formel lam, men den funker

ikke hos meg. Uansett ser det ut som at
vektene blir bra på mine dyr, og ca 5kg
ved 5mnd er en bra vekt.

Flere tegningsfarger har du . . .
Ja, mange har nok fått med seg at jeg har
en del farger på Scheckene mine. Jeg har
svart, blå, isabella og madagaskar. Fra dag
én var allerede planene at jeg skulle avle
frem madagaskar og isabella. Flere har jo
fortalt jeg tar meg vann over huet med
mange farger og at jeg burde holdt meg
til to farger,men når jeg først har kommet
så langt med isabella og madagaskar, så
kan jeg ikke legge det bort. Jeg har ingen
planer om å avle frem isabella og mada-
gaskar i år, for nå i år har jeg først og
fremst satt fokus på; vekt, type og pels.
Men det har kommet flere fine tegnede

Ja, kanskje det blir litt mange tegningsfarger, men spennende er det. Fra v.; isabella,
svart, madagaskar og blå. Jeg er vel alene her i landet som har TKS i 4 farger
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avkom, men jeg ser
nå en stor utfordring
med hvite hår på
ørene, som er et pro-
blem. Nærmere 70%
av ungene født hos
meg i år har kommet
med for mye hvite
hår på ørene, noe
som er veldig synd
da flere av disse er
fine ellers. Så jeg ser
hva jeg har å jobbe
med framover, men
det er jo alltid lurt å
sette seg et mål.

Hva med planer
ellers framover?
Målet er selvfølgelig
å bli best, men jeg
har jo en god vei

Aleksandra har flere typer bur, som her, med en burseksjon som står ute. Hun har
også en stallbygning med burseksjoner, samt også store binger for huer med kull

RRaassee--
ttyyppiisskkee
fflloottttee  ddyyrr
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igjen. Jeg har alltid
sagt: Én dag skal jeg
stille ut alle fargene
jeg har i rasen på
en og samme utstil-
ling. Det blir vel en
stund til, men en
dag skal det skje.
Hittil er det slik at
jeg kun har stilt ut
3 egenavlede dyr
og det var i juni på
Nes. Det som var
moro, var min ma-
dagaskarhann som
fikk 94,5p. Så stilte
jeg to blå på 4mnd
som fikk 92 og 93p
– så jeg er superfor-
nøyd så langt. Moro
er det når man ser
fremgang i avlen og

FFlleerree  ddyyrr
mmeedd  ppootteennssiiaallee
ii  ssttaalllleenn  ttiill
AAlleekkssaannddrraa

TTrriivvsseell  eerr  vviikkttiigg,,  ssiieerr
AAlleekkssaannddrraa  oogg  ddeennnnee
bbllåå  ttrriivveess  ppåå  hhyyllllaa  ssii



da får man lyst til å fortsette også. Det
som er med den madagaskar-hannen, og
litt gøy å trekke fram nå da, er at denne
kommer fra «et prosjekt» . . .
Målet fra starten av,var nemlig å avle fram
TKS i tegningsfargen madagaskar, og den-
ne hannen er første madagaskar som har
vært stillbar - når han slår til med 94,5p
så var gleden stor. Og få så gode resul-
tater på en utstilling når jeg stiller egen-
avlede TKS for første gang, var moro!
(bilde av Alex og hannen på siste side).
Jeg er langt i fra målet om å bli best på
denne rasen, men man må jo alltid sette
seg et mål. Jeg har hørt flere ganger at
dette er en rase jeg ikke vil få til og at jeg
ikke er tålmodig nok.

Men nå har jeg hatt rasen siden 2012 og
først 6 år etterpå stiller jeg ut mine første
egenavlede, så jeg tror tålmodigheten og
viljen er der. Jeg ser det fortsatt er mye
å jobbe med, men jeg er fornøyd med
resultatet så langt. Foto: Alex og Lilliot R.

MMeeggeett
ppeenntt  ddyyrr
ddeettttee
ooggssåå

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

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

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

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no
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Lørdag 14. juni samlet vi i Haugaland
medlemmer til medlemsmøte og stallbe-
søk hos Hanne Gabrielsen i Sveio. Hanne
har vært medlem for noen år siden, men
har nå tatt opp igjen hobbyen og holder
på å bygge og ferdigstille flott kaninstall.
Vi var 10 kanin-entusiaster som møttes i
den trivelige stua til Hanne. Ekstra kjekt
var det at to medlemmer som ikke har
vært aktive på møter og arrangementer
før også dukket opp. Kjekt å få bli kjent
med dem og få et ansikt til navnene på
medlemslista! Hyggelig kanindrøs ble det
selvsagt og med presentasjon av som var
med denne lørdagen, og hva de enkelte
driver med, hvilke raser, osv. Planen var
egentlig å ha en samling rundt grillen,
men siden det ble den dagen sommeren

Hyggelig sommer-avslutning på Haugalandet
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«tok pause» og møkka-
været igjen inntok sør-
vestlandet, får vi heller
ha dette tilgode.
Etter en kaffitår tok vi
turen ut i kaninstallen.
Her fikk vi hilse på kani-
ner og sett på løsninge-
ne Hanne (og den snek-
kerkyndige samboeren)
har valgt. Stallen og alle
bura var ikke helt ferdig
enda, men det som var
oppsatt, ser veldig flott
ut! Romslige og lyse bur
med løse skillevegger,
slik at huer med unger
får god plass. Litt øre-
merking fikk vi også tid
til.Takk til Roger Nesvik
som hjalp til og viste
hvordan det skulle gjø-
res. mvh Hilde Narheim,
leder Haugaland KAL

RRooggeerr  mmeerrkkeerr



FFoottoo::
HHiillddee  NNaarrhheeiimm

SSttaalllleenn  ttiill  HHaannnnee
GGaabbrriieellsseenn  ii  SSvveeiioo
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Sølvkanin – en av de eldste raser
I engelsk litteratur beskrives sølvkaniner
så tidlig som i 1631, av Gervais Mark-
ham. Kaninen som denne engelskmann
beskriver, er nok en mindre svart variant
og som vi har under navnet Liten Sølv.
Store Sølvkaniner høres det først om i
1730 i den franske provins Champagne.
Men dette viser også at en for snart 400
år siden hadde svarte ensfargede kaniner.
Selvfølgelig er en mutasjon årsak til de
hvite hårspisser og er nok oppstått hos

villkaniner. Med krysning mellom inn-
fanget villkanin og tamkanin, eller mel-
lom løs tamkanin og villkaniner, er sølv-
kaniner med svart grunnfarge oppstått
gjennom tilfeldigheter. Også i dag finnes
ute i naturen kaniner med et visst antall
med hvite hårspisser. Kaniner med mye
hvitt blir et lett bytte for rovdyr og det er
altså den samme historien som vi også
har funnet hos andre raser, men når men-
nesker finner fargen interessant, tas disse
vare på for å foredles som rase.

LLiitteenn
SSøøllvv
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England er opprinnelseslandet?
Setter også denne gang et spørsmålstegn,
for selv om den «sikre» første beskrivelse
fra 1631 av Markham – sier tyskerne den
har sin opprinnelse fra Burma og Siam.
Andre igjen, mener det finnes tegn på at
sølvkaniner fantes allerede før Kristus.

Den Sølvgrå Kanin
I dansk «Tidsskrift for Kaninavl» for juni
1895 beskrives Den Sølvgrå Kanin. I det
bladet finnes også en bedømmelseskala
som vel mulig er den første poengskala
for kaniner i norden:

Enhetlig sjattering 30p
Rent, rimfrostliknende sølvskin 30p
Fyldig pelsvekst, korte silkeaktige hår 15p
Ører 10p
Vekt 5p
Utseende forøvrig 10p

På den første danske kaninutstilling i juni

1895, som var på Tivoli i København, var
Liten Sølv én av de 5 raser som var rep-
resentert. Året etterpå skriver Johannes
Madsen om denne nye rasen.
I den svenske boken Kaninskötsel fra
1930, av Albin Eriksson, står det at Liten
Sølv kom til Sverige under årene 1900-
1905, og sansynligvis kom den samtidig
også her til lands. Allerede fra begynnel-
sen av, kan det virke som om Liten Sølv
forekom i flere fargevarianter. For, i da-
tidens litteratur beskrives den i fargene;
svart, blå, brun og gul.
Men selv om det sies at sølvkaninen er
den eldste som finnes, har det gjennom
mange år vært diskutert omkring disse
sølvhårene da . . .

Sølvkanin – hva er det?
En sølvkanin er en farget kanin, og hvor
hver enkel kanin blir født ensfarget. Pels-
hårene med de hvite spisser kommer

LL.. SSøøllvv  hhuu  88  mmnndd  9955,,55pp
ttiill  SSvveeiinn  MMaaggnnee  JJoossddaall
BBiiMM:: FFUU  ii  RRooggaallaanndd  22001133
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frem ved den første felling,og blir mer og
mer synlige fra en til to måneders alder.
Pelshår med hvite spisser, eller som noen
sier;hvite topper,preger hver enkel kanin
i større eller mindre grad, og som vil si at
selve «sølvet» forekommer i ulike farge-

nyanser fra en lys type sølvkanin, til en
mørk, hvor altså grunnfargen da er mer
fremtredende med få pelshår med hvite
spisser. En benevner disse varianter slik:
Lys, mellom eller mørk.
Men uansett om den er «lys eller mørk»
skal de enkelte pelshår med hvite spisser
være jevnt fordelt over hele kaninen.
Hvis en sølvkanin har ujevn fordeling av
hvite spisser, med f.eks. et mørkt hode
med lite sølvskjær, blir det poengfradrag.
Mangler sølvskjæret på hode, ører, bryst
eller bein, er dette en stor feil og som er
grunnlag for diskvalifikasjon. Slike typer
må heller ikke settes inn i avlen, og likeså
er oppdretterne av sølvkaniner klar over
en ikke skal benytte dyr som har dårlig
eller uren bunnfarge.

I TK 6/2017 – artikkelserien: Arvelighet
og sportsavl – beskrives den genetiske
side med avl og om sølv-anlegget.
Den genetiske fargeformel for Liten Sølv
svart er: AABBCCDDggP1 P2 P3

Bjarne Øygard er en ivrig
utstiller – og har avlet fram
mange toppdyr i Liten Sølv

Liten Sølv, viltgrå variant. Når vi «åpner
opp» pelsen ses de hvite pelstopper går
jevnt øverst, så er det en brun mellom-

farge og så kommer mørk blå bunnfarge

L. Sølv hu 6mnd 96,5p
til Bjarne Øygard
BiS: Skatvall
des. 2012
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Fem grunnfarger er godkjent
Svart variant er dominerende i antall på
våre nordiske utstillinger, men i tillegg
kan vi se Liten Sølv med jevne mellom-
rom også i de fire andre grunnfarger:
Blå, brun, viltgul og viltgrå.

Pål-Eirik Iversen:
Min erfaring med Liten Sølv
Det tok ikke lang tid fra jeg begynte med
kaniner i 1972, til Liten Sølv befant seg i
min stall. I januar 1976 var jeg på besøk
på fylkesutstillingen for Østfold i Moss og
var der så heldig å få kjøpe en han av den
legendariske oppdretteren; Jon Nøkle-
stad. Han hadde allerede hatt rasen i
mange år og forble trofast med rasen til
sin siste LU i 2006.Samme år som hannen
fra Jon ble ervervet, fikk jeg kjøpe ei hu
fra Ole L. Børresen fra Drammen og disse
dyra dannet så grunnlaget for min stam-
me i rasen,som fortsatt befinner seg i min
stall.Avlsdyrene som ble kjøpt inn i 1976
fikk et kull på 5 unger og med disse del-
tok jeg på LU 1977 i Sellebakk, arrangert
av Borge og Østsiden binæringsforening.
Disse oppnådde 284,5p og jeg ble da nr
3 på premielisten etter loddtrekning med
nr 2.Vinner av den LU ble for øvrig også
Liten Sølv, nemlig Lars og Tage Pettersen
med et enkeltdyr, en han som oppnådde
96p. Senere samme år fikk jeg kjøpe den-
ne hannen, som hadde 39p i kroppsform
og den dannet grunnlag for mange gode
resultater i årene fremover.

Liten Sølv er en av våre aller eldste raser.
Det er den sorte variant som alltid har
vært den med flest oppdrettere og utstil-
lere, i hvert fall her i Norden, mens en i
Tyskland nå har like stort antall utstilte
dyr på en tysk LU i viltgul variant. Selv
har jeg hatt den sorte varianten lengst,
men siden 2007 har jeg hatt den viltgule,

samt noen også i viltgrå. Den blå varian-
ten har jeg også hatt en periode. Viltgul
variant synes jeg er spesielt vakker med
sin gule grunnfarge kombinert med sølv-
hårene med hvite hårspisser. Av en eller
annen grunn har ikke viltgul variant slått
noe særlig an her i Norge, men de senere
år har jeg heldigvis hatt et utmerket sam-
arbeid med noen svenske oppdrettere
der vi har utvekslet avlsdyr.

Tyskerne har arbeidet veldig målbevisst
for å utvikle Liten Sølv som en kraftig og
kompakt kanin med dertil utpreget for-
skjell på type og hodefasong mellom

LLiitteenn  SSøøllvv  hhaannnn
ffrraa  TTyysskkllaanndd
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hunner og hanner.Tilsvarende avlsarbeid
er ikke på langt nær kommet like langt på
de andre smårasene. I Norden har en ikke
sett denne utviklingen,der en i dag legger
alt for lite fokus på å skille mellom hun-
ner og hanner. Hos flere utstillingsdyr er
det praktisk ikke mulig å skille mellom
hun og han dersom en kun ser på hode-
fasong, og typemessig, mener jeg flere
stammer er blitt vel spinkle.
– Selv foretrekker jeg avlsdyr som veier
ca 3kg, gjerne mer. Et voksent dyr som
ikke veier mer enn 2,6kg kan «i nøden»

brukes som utstillingsdyr, men ikke noe
mer. Sender en slike dyr til LU på torsdag,
og får det hjem på søndag, er vekt ofte
falt til 2,5kg og er dyr som ikke bør settes
i avl.Avkommene blir som regel ikke stør-
re enn sine forfedre og spesielt ikke der-
som en bedriver en viss form for innavl.
I Nordisk Standard frem til og med 1986
stod det spesielt under krav til kropps-
form hos Liten Sølv: «Absolutt samme
bredde foran som bak, selv en lett til-
spisning foran er en feil».
Dette er nå tatt bort og rasen har samme

LL..SS.. hhaannnn  66mmnndd.. 9966pp
oogg  BBiiRR  ppåå  LLUUUU--22001177
FFeeiill  hhooddeeffaassoonngg,,
ssiieerr  PPååll--EE.. IIvveerrsseenn
FFoottooggrraaff  eenniigg  --  ddeenn  eerr
««ssppiissss  ii  nneebbbbeett»»
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krav til kroppsform som andre småraser.
Men avlsmålet mener jeg likevel fortsatt
bør være det samme.
Mange har hatt negative erfaringer med
at Liten Sølv er blitt kjent for sitt litt spe-
sielle lynne. Ja, de er temperamentsfulle
og livlige, men svært sjelden sinte.
Noen dyr i enkelte stammer kan i tillegg
ha elementer som er nervøse. Slike en-
keltdyr bør en få luket ut snarest mulig
og i hvert fall ikke sette inn i avl, da dette
ofte er arvelig.

Avlsarbeidet med Liten Sølv forløper som
regel alltid helt uproblematisk. Rasen er
svært lette å få drektige og en kan stole
på at redebygging, fødsel og ammeperio-
den forløper slik en ønsker og forventer.
Selv har jeg sluttet å bruke redekasse,
men har i stedet gått over til dobbeltbur
for hun med unger. Der går de i 5 uker og
deretter setter jeg alle ut i nettingbur på
1 x 2 meter, der de går til ca 3 mnd alder
for sortering og inn i enkeltbur. Det jeg
nevnte om temperament, samt også tidlig
kjønnsmodenhet, kan medføre at enkelte
dyr allerede i 2 mnd alder må inn i en-
keltbur, så her må en følge med daglig.
Avlshunner som skal beholdes også for
kommende års avlsarbeid, er det
en fordel om de kan få 2 kull i lø-
pet av en sesong for at de ikke
skal bli for fete. Jeg parrer derfor
disse igjen når de første ungene
er 3 uker, og lar så ungene gå
med mora i ytterligere 2 uker.
Det andre kullet lar jeg gå med
mora ca 8 uker.
Jeg har lyst til å avslutte med å
referere litt fra et intervju i det
tyske tidsskriftet Kaninchen
som i fjor hadde et portrett av
en tysk oppdretter som hadde
50 års sammenhengende opp-

drett av Belgisk Kjempe. Han hadde vun-
net det som var mulig av priser i Tyskland
og Europa og ble bedt om å forklare hem-
meligheten bak dette. – Han svarte:
● For det første
har jeg ingen andre hobbyer.
● Jeg har ingen andre raser.
● Ingen dyr deltar
på mer enn 1 utstilling årlig.
● Jeg tilbringer all mulig fritid i stallen
(der det midtsommers er ca 200 dyr).

Mvh Pål-Eirik Iversen

TK takker Pål-Eirik så meget for innlegg.

Liten Sølv i Europastandarden
Som det kan ses på poengskalaen legges
det mye vekt på selve «sølvet» og farge
med totalt 45p. På europautstilling måles
ørelengde på alle og Klein Silber oppgis:
8-10 cm og beskrives som meget kraftige.
Vekt er fra 2,5 til 3,25kg (10p).

Type og Kroppsform 20p
Vekt 10p
Pels 20p
Sølvhår (dekkfarge)   15p
Jevnhet 15p
Underfarge 15p
Kondisjonstilstand 5p

PPååll--EEiirriikkss  ffaavvoorriitttt::
KKlleeiinn  SSiillbbeerr  ggeellbb
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Champion på din kanin: Er du eier av en kanin som har
oppnådd minimum 3 X 95 poeng, så kan du søke om Championat.
Bedømmelsene må være oppnådd på godkjent norsk utstilling og
kaninen må være bedømt av 2 forskjellige dommere (reg.bedømmel-
se teller også). Kopi av 3 aktuelle bedømmelsekort sendes helst pr
e-post, som f.eks. en PDF-fil: annebjng@online.no
Ev. kopier i konvolutt til: Anne Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg
Priser: Flg. kan velges: Diplom + sløyfe kr 85. Kun diplom kr 50.
NB: Samme pris om diplom er med eller uten laminering.
Beløpet settes inn på NKFs konto: 5104 05 16763
(husk å oppgi hva betalingen gjelder, ta ev. kontakt med Ivar Østli).
Champion-diplomen er i A5-format, printes på 120grams papir og en
MÅ gi beskjed om en vil ha diplomen laminert.
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Viser til TK nr 2 i år og jeg vil først takke
Svein Petter Sponheim for et godt saklig
og samtidig spørrende innlegg.
Jeg opplever det utrolig at ikke Standard-
komité eller dommergruppen, spesielt
formann, ikke har gitt kommentarer til et
slikt spørrende innlegg.Når dere har slike
verv kan en ikke bare reise rundt å prate-
dømme.Tid er det tydeligvis nok av. Men
det er tross alt visse ting som bør behand-
les og diskuteres av prinsipielle betyd-
ninger for kaninsaken.Og, ikke minst,bør
en konklusjon ut til medlemmene via TK.
Innlegget tar opp spørsmål om pelsens
tetthet og kvalitet. Nå er det svært mange
«nesten 100%» av kaninene som får 9p i
tetthet – mens det er svært få som får
8p eller 8,5p – hvorfor? Jeg vil da vise
til Standarden vår, om kapittel om pelsen,
på sidene 51 og 52.

Kaninenes sittestilling er en annen ting
jeg må ta opp, og viser til Standarden på
side 37, hvor det gis eksempel på noen
raser som har unntak fra alminnelige be-
stemmelser:Belgisk Kjempe,Belgisk Hare
og Dverghare,samt vedderne og Beveren.
Fra årets LU er det flere bilder i TK nr 2
som viser feil sittestilling. Spesielt Hvit
Land er feil oppsatt (foto til høyre) hvor
kaninens bakparti er under buken og
fram inn mot frambeina. Dette må tas tak
i og rettes på bilder til neste utstillinger.

Neste er sittestillingen på Rex castor og
viser til TK nr 1 i år og side 23. I flere TK
er det bilder av Belgisk Hare og det er i

beste fall harene som skal sitte på den
måten.Hvor i Standarden vi har,kan noen
rettferdiggjøre poengsum, for så å velges
til Best in Show?
Jeg ber alle dommerne ta fram Standard-
en - og se å lese på side 38. Det er nemlig
dette som er gjeldende til vi får endring-
er. Selvfølgelig er det ikke kritikk mot
rasen Rex eller oppdretterne.
Det jeg skriver om er kun prinsipper og
ikke annet. De dommerne som ikke har
respekt for Standarden, må finne seg i å
gå tjenesteveien for å få til endringer,
noe vi vet av erfaring vil ta tid. Så inn til
videre må vi bruke den Standard vi har.

Hilsen en som tror han jobber til det
beste for kaninsaken på både kort og

lang sikt, Jan Erik Baller,Varteig, 20.06.18

Bedømmelse av kaniner
og betydningen for kaninsaken

Hei alle foreninger og medlemmer. Minner dere om:
Medlemsverving fortsetter ut året, så verv nye medlemmer

for den «nette» årskontingent på kun kr 100  «det er billig det»
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Rasepreg og Presentasjon
I TK 5/2015 side 9, brukte jeg oveskriften
som her – og med denne undertittel:
– viktigere enn du tror
Mine synspunkter, eller det fokus som jeg
da satt mest «spiss» på, var ikke akkurat
selve presentasjonen, men: - Kaniner skal
føle seg trygge på oss når de blir satt på
dommerbordet - ofte kommer da presen-
tasjon «mer eller mindre av seg selv».
Jeg tok opp emnet også som oppfølging
av en god artikkel i TK 7/2011, av Steen
Løvgreen,med overskriften: «Ett minutt
om dagen» – etterpå kom fine tilbake-
meldinger på den artikkel – det fikk også
jeg på min, og e-poster fra Danmark. Jeg
fikk da i tankene om andre kunne bidra
med noe omkring det bedømmelsepunkt
eller ev annet. Men det stilnet.
Jeg liker alltid å pynte artikler
med bilder og i artikkelen satt
jeg inn som en foto-heading av
3 våkne oppreiste Hollendere
også fordi alle vet: Rasen har
slitt med presentasjonen. Men
som jeg der sa: «Jeg mener vi
generelt har fått en bedre pre-
sentasjon». Foto fra utstillinger
prøver jeg å knipse de aktuelle
øyeblikk og for det meste er jeg
opptatt med å få gode bilder av
de beste kaniner - helst innen
alle raser.TK har også vært hel-
dige å få bidrag fra Maija Suni
og Anne Karin Venås (+ S.A.T).
I denne digitale verden er vi
ikke kommet dithen hvor dyr
får en bedømmelse ut fra bilder
og video via mobil-telefon. Jeg
kan da ikke forstå hvorfor en
setter sammen en konklusjon i
forhold til poeng og foto – og

retter en henstilling om at en skal rett-
ferdiggjøre en poengsum og annet, slik
som det står i innlegget her på side 22.
Siden det er meg som har tatt det foto
som en henviser til (se Rex’en på neste
side) og jeg var dommer på utstillingen,
kommer her et svar fra min side. Legger
inn her foto jeg har tatt av Belgisk Hare.
Som jeg nevnte i min artikkel TK 5/2015
har Harene et utpreget spesielt rasepreg
som skal uttrykkes og gis av utstråling og
god høyreist holdning og presentasjon.
B.H. har 20p avsatt for rasepreg og pre-
sentasjon og hvor begge deler «filtrerer»
seg «litt» inn i hverandre.
Rex har 10p avsatt for rasepreg og pre-
sentasjon. Men, her må det i tillegg ses på
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B.H. som viser seg
fram med en lang-
strakt kropp, en flott
oppknepet buk og
lange rette frambein.
Elegante velformede
proporsjoner – eller?
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hva Standarden sier: Til presentasjonen
avsettes 10% av delpoengene. I innlegget
på side 22, settes det spørsmålstegn på
den Rex (se bildet over) som blir tildelt
95,5p – og i tillegg også BiS.Her vil jeg da
tillegge: 284 dyr påmeldt, ingen får 96p,
men det var 6 toppdyr med 95,5p og ved
uttak av BiS, hvor de 3 dommerne viste
stemme,holdt alle Rex’en som den beste.
Dessverre har jeg ikke avlet med Rex. Ble
kjent med rasen på sluttten av 70-tallet da
tidligere dommer Helge Johansen impor-

terte castor fra flere danske oppdrettere.
Det som slo meg: De var hissige og søkte
hånda, beit til når de greide det. Nei, jeg
ble ikke fortrolig med rasen – da.
Når jeg «i nyere tid» har tatt fram Rex for
fotografering, samt vært borti Rex under
bedømmelse, har det vært noen Rex som
har «vist tenner». Oppdrettere har vært
oppmerksom på dette og rasen har blitt
betraktelig bedre i gemyttet.Den Rex-hua
på bildet «hadde alt»: Flott vekt og en god
kraftig kroppsform. Den kunne «justeres»

BBiiSS:: RReexx  ccaassttoorr  hhuunnnn,,
hhvvoorr  ddeett  ii  SSttaannddaarrddeenn
ssttåårr:: KKrrooppppssffoorrmm  ffrreemm--
ttrreerr  ssæærrsskkiilltt  ttyyddeelliigg  ppåå
ggrruunnnn  aavv  ddeenn  kkoorrttee  ppeellsseenn..
KKrrooppppeenn  eerr  lleetttt  uuttssttrraakktt..
RReettttee  kkrraaffttiiggee  bbeeiinn.. RReexx’’eenn
ffiikkkk  9955,,55pp  ffoorrttjjeenntt    ––    eelllleerr??
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opp og ned under presentasjonen, så der
var det ikke noe problem.Rasen Rex er et
produksjonsdyr av pels og det som var
meget delikat på denne; var pels og farge.
Den hadde en meget flott jevn kastanje-
brun mørk dekkfarge. En klar rødbrun
mellomfarge satt som perfekt, etterfulgt
av en ren og jevn blågrå bunnfarge. Og!
Når den ble lagt på ryggen hadde denne
Rex en ren fin hvit buk. Flere Rex castor
«sliter» nemlig der med et problem ved at
den blå bunnfarge slår igjennom og der-
med blir bukfargen ujevn. På denne var
det topp, noe som vel også fremkommer
av bildet. Pelsen hadde korrekt lengde.
Hva mer kunne en ønske? Jo – la den få
sin fortjente tittel Best in Show . . .

Det er noen som bruker noen ord og som
IKKE står i Standarden,bl.a.:Sittestilling.
Hvorfor brukes dette ordet og samtidig
henvises det til å lese/bruke Standarden?
Rasepreg og Presentasjon har eget avsnitt
med beskrivelse på side 37. Men, en må
også gå videre, ta en stopp på side 42 og
43,der det står om: Rasetyper og Kropps-
form. Her beskrives 12 ulike rasegrupper.
Nå er det nå engang slik, at når skjønn
skal vurderes av våre øyne, blir det også
andre enn Jan Erik som opplever «rare»
bedømmelser og dårlige bilder her i TK.
Etter LUU på Ål kom det inn e-post med
bl.a. flg.:TK 7/2017 inneholder bilder av
dyr i en etter min mening lite flatterende
og med unaturlig fremtoning . . .

Jeg tenker da spe-
sielt på bildene av
dyra på s 8 og 18.

Mvh Pål-E.

Bildet til venstre
av Hermelin
som er på dom-
merbordet og
altså der og da
er under vurde-
ring av dommer-
en. Dette bildet
har jeg aldri før
satt på trykk her
i TK, men tar det
nå frem fra
«skremselen»
Vi er så godt i
gang med å be-
lyse om rase-
preg og presen-
tasjon - og om
rasetyper og
kroppsform. Her
et godt eksem-
pel på hvordan
Hermelin ikke
skal se ut. B. E.

HHeerrmmeelliinn  ppåå
LLUU//NNMM 22001155

HHvvoorrddaann
eerr  ddeett
mmuulliigg  åå
ggii  ddeennnnee
HHeerrmmeelliinn
9944,,55pp??  

HHeerrmmeelliinn  eerr  eenn
rraassee  mmeedd  ssiinn
eeggeenn  pprrooffiill  oogg
ssoomm  eerr  ggooddtt
iilllluussttrreerrtt  ii  nnoorr--
ddiisskk  ssttaannddaarrdd
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sammen med LU for
rasehøns inviterer
vi til utstilling på

Forus Travbane:23.-25.november
åpen i klassene: A/B premiering etter klasse L

Innmelding skal være ihende innen 16. nov.
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 16 til 18.30  -  innkjøring i sør ved Ikea
og kjør inn mot stallene og videre på venstre side av banen til hall B.
Kaninhopping er i hall A (ved innkjøringen): se også NKHFs forum
Åpent lørdag kl 10-17 og søndag kl 11 - premieutdeling kl 15.45

Velkommen til kaninhelg og Landsutstilling for Rasehøns

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling,Vikeså: 28.-30.sept.
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 22.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
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Bergen og omland KAL INVITERER TIL:

Frøyahallen
26.- 28.oktober
Utstillingen omfatter:
● Klasse B ungdyr
● Klasse C 1,0 voksne hanner
● Klasse K produkter
● NM i kaninhopping

Påmelding til utstilling:
innen 13. oktober, helst excel-fil til:
sveinodegard@lyse.net
ev. brev: Svein Ødegard,
Tjemslandshagen 8,  4360 Varhaug
Alle kombikaniner merkes også med X.

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: Kr 80  pr kanin/katalognr
Innbetaling utstilling + fest settes inn på
konto 3625 87 09378 innen 13. oktober
og merkes med navn, antall katalog-
nummer pr klasse og fest.

NM i kaninhopping:
- NM Rett bane Elite, bedømmelse C
- NM Rett bane Veteran, bedømmelse B
- NM Lengde Elite 
Kombikonk.:  Figur m.å. + utstilling

Påmelding til kaninhopping:
innen 13. oktober, sendes til e-post:
helenefo1910@hotmail.com     –  Husk:
Navn, medlemsnr., klubb, konk-navn,
reg.nr., ørenr., startklasser og tlf.nr.
NB! Kombihuer voksne stilles i klasse C
og alle kombikaniner må påmeldes
både til utstilling og hopping.

Avgift kaninhopping:
Kr 100 pr start,  kombi kr 50 pr start.
Settes inn på konto:  3632 57 01417
innen 13. oktober. Merkes: NM 2018,
med navn og antall starter pr klasse.

Overnatting Zander K Hotel:
Enkeltrom kr 750 pr. døgn inkl. frokost
Dobbeltr. kr 950 pr. døgn inkl. frokost
ekstra seng mulig for barn på rom
Bestilling:  booking@debergenske.no
tlf. 55 21 25 50 oppgi block 1D 419 5047
Priser gjelder til 3 uker før LUU

Venneaften lørdag:
Zander K Hotel. Meny: 3 retters
Pr pers. kr 450.  Bind påmelding innen
13.10 til Tore Landmark, tlf 454 61 108
e-post:  torelandm@gmail.com

Innlevering av kaniner:
Fredag 26. oktober fra kl 18  til 21.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannskåler.

Åpningstider:
Lørdag 27. oktober fra kl 10  til 17.
Søndag 28. oktober fra kl 10  til 14.
med premieutdeling: hopping kl 13
med premieutdeling: utstilling kl 14
Uttak av dyr ETTER premieutdeling

Kontaktpersoner:
Jonny Kirkebirkeland,  tlf 932 08 052
e-post: jonnykirk@live.no
Sturle Skeidsvoll,  tlf 977 01 367
e-post: danafeed@online.no
Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Hopping: Helene Floen Osland
e-post:   helenefo1910@hotmail.com

LLUUUU & NNMM 22001188
NM/LANDSUTSTILLING RASEKANINER NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING



28 Tidsskrift for Kaninavl - 5-2018

Sommer-utstilling på Hedmarken, 8.-10. juni
Indre Østland «satt cellene i sving» for å
finne et sted å avholde sin tradisjonsrike
Midtsommerutstilling.Valget falt på Helg-
øya og plassen Skurven. Her ble det satt
opp to store telt; ett for utstilling og ett
for de tobeinte. Det ble påmeldt 85 dyr,
samt 3 ungdyrsgrupper og 4 huer med
kull. Johnny Lyshaug og Per Egil Hagen
hadde ansvar for å tildele kaninene de
korrekte poeng. Totalt var det «så-og-si»
bare hanner (10 huer) og poengene viser
det ble 22 hanner med 95p og 7 hanner
med 95,5p. Nok en utstillingshelg hvor
Johan Vikers Harer tok «potten».
BIR: Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94,5. Tysk Kj.-
schecke: Aleksandra Fosse 95. Fransk Vedder:
Kristin Berg 95. Californian: Lilliot Rønning 92,5.
Rex: Lilliot Rønning 92. Bourgogne: John Reidar
Breivik 95. Hvit Land: Leif Opsund 95. Belgisk
Hare: Johan Ludvik Viker 95,5. Rhinsk Schecke:
Emilie Eckbo 95. Sallander: Anne Lise&Kåre
Tvedt 95. Thyringer: Leif Opsund 94,5. Alaska:
Ingrid Harmens 94,5. Liten Tysk Vedder: Elina
Jokinen 92,5. Marburger Ekorn: Geir Klepaker
94,5. Hollender: Gullik Klepaker 95. Liten Sølv:
Thore Lystad Nilsen 95. Liten Rex: Silje Tellefsen
95. Dvergvedder: Silje Tellefsen 95. Hermelin:
Roy Thorstensen 95,5.

Resultater klasse L:
1 Johan Ludvik Viker, Sarp.,  Belgisk Hare 286
2 Anne Lise/Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 286
3 Kristin H. Berg,  Trøn.,   Hermelin viltgrå   285,5
4 Roy Thorstensen, Larvik,  Hermelin white  285 
5 Emilie Camilla Eckbo,  Rhinsk Schecke  284,5
6 Gullik Klepaker,  Larvik&S.,  Hollender sv  284

7 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Møre,  Sallander  377,5
8 Johan Ludvik Viker, Sarp., Hermelin otter   95,5
9 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska    282,5
10 Leif Opsund,   Indre Østland,   Hvit Land    95
11 Silje Cathrine Tellefsen, I.Ø. Liten Rex blå 95
12 Aleksandra Fosse, TyskKjempeschecke sv 95
13 John Reidar Breivik, Møre&R., Bourgogne 95
14 Kristin H. Berg,  Trøn., Fransk Vedder v.grå 95
15 Thore Lystad Nilsen,   I.Øst., Liten Sølv sv   95
Resultater Klasse M ungdyrsgruppe:
1 Leif Opsund,  Indre Østland,  Hvit Land   93,5
2 Elina Jokinen, Liten Tysk Vedder chinchilla 93
Resultater Klasse D Hu med kull:
1 Leif Opsund,  Indre Østland,   Thyringer   96
2 Anne Lise/Kåre Tvedt,  Hermelin hvit r.ø. 95

BiS: B.H.-
hann 38mnd

95,5p til
Johan Viker

Info fra Bergen! Vedr.: LUU/NM-annonsen
side 27, vær oppmerksom på flg: De oppsatte tidsfrister MÅ

overholdes, som gjelder innmelding kaniner innen 13. oktober.
NB: Det er også fristen for bindende påmelding til venneaften,
dette fordi hotellet må vite i god tid før, hvor mange som skal
ha bevertning den kvelden. Er du i tvil om noe, ta da kontakt
med en av kontaktpersonene. Mvh Bergen og omland KAL
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ÅRETS UTSTILLER 2018
Etter årets midtsommerutstilling hos Indre
Østland har Johan Viker virkelig rykket ifra.
Men fortvil ikke det er enda mange poeng

å konkurrere om utover høsten. Minner om
at resultatene etter endt utstilling sendes til
denne e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no

1 Johan Viker 166
2 Jonny Kirkebirkeland 77
3 Johnny Lyshaug 73
4 Jan Erik Baller 73
5 Kari Jørgenrud 68
6 Anne Lise og Kåre Tvedt 56
7 Hilde Krogedal 50
8 Jarluf Lomeland 49
9 Magnor Ølberg 46

10 Monica Moen Kvendset 45
11 Ingrid Harmens 44

12 RogerNesvik/HeidiJebsen 44
13 Snorre Jacobsen 41
14 Bjørn Petter Åsheim 32
15 Arild Netland 24
16 Bjørn Egeland 24
17 Erik Birger Nilsen 24
18 Roy Thorstensen 24
19 Terje Engh 21
20 Bente Skjævestad Torland 18
21 Ola Uvaas 18
22 Roger Skjølås 18
23 Kristin Berg 14
24 Bjarne Øygard 12
25 Knut Are Sundgot 12
26 Mathias Gaaserud 12
27 Tor Gillerholtmoen 12
28 Karl Meihack 11
29 Alf Gunnes 7
30 Stall Oppetveiten 6
31 Katrin Skodjevåg Sundgot 5
32 Naomi Thorstensen 5
33 Marie og Erik Stensland 5
34 Eirik Solås 3
35 Knut Harald Trinterud 3
36 Marita Tørset 3
37 Randi Uvaas 3
38 Rolf Nilsen 3
39 Stensland&Ødegaard 3
40 Anette Floen 2
41 Kristoffer Frøyland 2
42 Nicolay Mæland Larsen 2
43 Emilie Camilla Eckbo 2
44 Leif Opsund 1
45 Torgeir Vestenfor 1

For Sportsutvalget, Kristin Berg

Johan

ledeR
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Kanin i leirgryte
Behandling av kaninkjøttet:
Som jeg har vært inne på flere ganger, er
det viktig å bruke og behandle kaninkjøtt
«etter alder». Det aller meste av kanin-
kjøtt jeg bruker er av dyr på ca ett år (av
og til noen eldre). Beste kjøttet er fra dyr
på 4-5mnd, og disse er også enklere å
slakte. Gamle hanner er som ofte en «stri
sak»  . . . men, men. Når jeg benytter kjøtt
av «litt eldre dyr» tas det hensyn til hvor-
dan det skal tilberedes og da er kjøtt oppi
leirgryte (römertopf eller schlemmertopf)
en sikker bankers. På nettet kreler det av
forslag til ingredienser (det er bare å byt-
te ut lam og kylling med kanin). Verdens
eldste kjøkkenredskap kalles denne leir-
gryta også. Jeg har «utforsket» flere opp-
skrifter, og den jeg presenterer her er en
enkel «mix» jeg har brukt flere ganger.

Fremgangsmåte og ingredienser:
Som oftest går mitt kaninkjøtt i fryseren
ett døgn eller to etter jeg har slaktet. Når
kjøttet da skal brukes, er det derfor viktig
å ta det opp i god tid, slik at det har blitt
temperert. En hel kanin på 1,3 til 1,6 kg

deler jeg så opp i passe små serverings-
stykker og som brunes i stekepanne eller
jerngryte. Samtidig er leirgryta og lokket
funnet fram og satt i lunkent vann.
Ingrediensene som benyttes har jeg tatt
bilde av, og det er som dere ser under:
2-3 store løk, en hel rød chili og hvitløks-
fedd (4-6 stk båter, ev. mer eller mindre).
Alt dette skjæres opp i passe biter.
Legg kjøttet oppi leirgryta og fyll på med
de ovennevnte oppskårne grønnsakene.
Så skal det oppi «væske» - eller det som
kjøttet skal ligge å «godgjøre seg i»:
En boks økologisk kokosmelk og en boks
hakkede tomater med chili.
Tilsett Red Curry Paste 3ss (etter smak)
og litt «kvess» oppi med Teriyaki-sauce
1-2ss. Nå skal kjøttet være tildekket, men
hvis ikke, fyll på med f.eks. litt rødvin.
Sett leirgryta inn i ovnen. Grader og hvor
lang tid en har tenkt å bruke, avgjør en
jo selv. Kan starte med å sette ovnen på
150-170O, for så å sjekke om ca 2,5 time.
Pirk og smak litt på kjøttet om det må ha
mer tid. –  Lykke til!  – mvh B. E.
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Kaninhopping

eenn  sspprreetttteenn  ssppoorrtt
TK har fått etterlysning om kaninhopp-artikler og ble lovet noe skulle komme . . . -
men nei. I TK for 2014, blad nr 1, nr 3 og nr 4 var det stoff om kaninhopping - er det

hoppere som ønsker disse blader tilsendt, så gi bekjed: bjorn.egeland@lyse.net
Da over til litt hoppestoff som er funnet fram

Hvordan lære opp en hoppekanin?
Å tilvenne kaniner å ha på seg sele treng-
er ikke være noen stor utfordring, men
det kan være store forskjeller fra kanin til
kanin hvordan de reagerer på den.
Det anbefales å vente til kaninen har blitt
3-4 måneder gammel før en starter med
selebruk, slik at kroppen har vokst seg til
og er blitt mer utviklet. Å ha en kanin i
sele skal ikke i utgangspunktet medføre
store påkjenninger på kroppen, men en
kanin som blir skremt og får panikk kan
nappe hardt og ukontrollert i båndet.

Seletyper
NKHFs hoppereglement ligger på nett-
siden: www.kaninhopping.no

og der finner vi regelen om sele og bånd:

Bare H-sele, I-sele og brystsele er tillatt.
Selen skal ha ring for båndfeste på mage-
båndet. Halsbånd eller seler med ring for
båndfeste på midtstropp er ikke tillatt.
Dersom selen har bjelle på, må denne
fjernes. Minste lengde på bånd er i bane
1,5m og i høyde/lengde 2m. Lengre bånd
anbefales. Flexibånd er forbudt.
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Flere typer seler finnes på markedet, for
det meste H-sele og brystsele. H-selen har
fått navnet fordi utformingen er som en
H, med «I» rundt mage og opp til hals, og
«I» som spennes rundt halsen. Brystselen
har ekstra remmer langs sidene, slik at
selen ikke vrir seg rundt og båndet surres
så lett rundt beina til kaninen.
Er du nybegynner og usikker hvilken sele
du skal benytte på din kanin, er det viktig
å ta kontakt med en erfaren kaninhopper
for å få gode råd.
Det er å bemerke: Det finnes to varianter
H-seler, hvor forskjellen på disse to er
plassering til metallringen som en fester
båndet i. Den ene varianten (som ofte til-
bys i dyrebutikker og går som kattesele)
har metallringen festet midt på remmen
som går fra mage- til halsremmen. Denne
selen er ikke godkjent i hoppekonkurran-
ser og bør ikke brukes utenom heller
(fordi hvis kaninen får panikk eller rea-
gerer om den blir holdt igjen, strammes
båndet, og da vil mye av påkjenningen
være på nakken når ringen er festet her).
På den andre type H-sele er festeringen
plassert på remmen som går rundt ma-
gen. Her blir ikke nakken utsatt for sam-

me fare, og den er derfor et mye tryggere
alternativ dersom valget står mellom dis-
se to typene H-seler.
Om en velger H-sele eller brystsele, er
nok litt smak og behag, samtidig som en
H-sele som regel er enklere å få tak i enn
brystselen. Opplever en at selen ofte blir
vridd inn under kaninen og at linen hav-
ner mellom beina på kaninen, så vil en
brystsele kunne bedre problemet.

Liner/bånd
Liner er veldig mye brukt til kanin, også
på grunn av «tradisjoner» fra kaninhop-
ping. Fra diverse nettbutikker kan en få
kjøpt flere meter lange liner som kan
være bra å bruke til kaninene.
Flexibånd, typisk brukt til hunder, fra-
rådes å benyttes til kanin av de fleste (er
heller ikke tillatt i konkurranser), etter-
som disse "klumpene" vil kunne treffe
kaninen hardt dersom det rykkes ut av
hånden og oppsøker den andre enden av
snoren - som da er festet på kaninen.
Man kan bruke «så mangt» - men det er
viktig å være påpasselig med at festean-
ordningene er solide. Både ringen på se-
len og linekroken må kunne tåle noen
kraftige rykk - og i den sammenheng er
det verdt å nevne det er lurt å sjekke over
både linen/båndet og selen med jevne
mellomrom, ettersom enkelte kaniner
gnager på disse. En løs kanin er ikke nød-
vendigvis det enkleste å fange inn igjen
dersom de får skikkelig fart på seg.

Å venne kaninen til en sele
Ta på selen,gjerne inne i den første tiden,
uten bånd og la kaninen ha selen på en
stund hver dag til den anser den som helt
vanlig.De fleste kaniner tåler selen veldig
greit, men det forekommer at kaniner blir
redde. En kanin kan også være umedgjør-
lig når selen skal på, og det er da viktig at
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en er bestemt, tar et fast grep og unngår
å lære kaninen at den slipper løs ved å
sprelle - den skjønner jo ikke at det å ha
på sele er en bra ting for da får den gå tur.
Ta selen på og la den være på til kaninen
roer seg litt, gi gjerne mat til den eller
godbiter når den har selen på, slik at se-
len forbindes det med noe godt. Kaninen
vil da «glemme» etter hvert at selen sitter
på. Noen kaninhoppere forteller at deres
kanin etterhvert kommer springende når
selen tas frem, så ikke gi opp etter noen
mislykkede forsøk.
Hvor lenge, og i det hele tatt hvorvidt, en
tilvenner kaninen til selve selen inne, må
vurderes fra kanin til kanin. Noen kanin-
hoppere har hatt best resultat ved å be-
gynne raskt å ta turen ut så snart selen er
på, mens andre har foretrukket å bruke
litt tid inne med bare selen på, før de for-
søker seg ute med bånd eller line.
Når du skal gå tur ute de første gangene
lar du kaninen gå med løst bånd uten å
stramme det. Følg bare lett etter kaninen.
Etterhvert som kaninen blir tøffere kan
du holde eller styre kaninen litt og litt
med båndet.

Som byttedyr og hulegraver vil kaniner
ofte søke mot kratt og andre beskyttende
objekter i omgivelsene. Da kan det lønne
seg å benytte et åpent område fra starten
av, slik at en unngår busker, benker, trær,
som kaninen kan smette i mellom og der-
med surre båndet oppi, for et plutselig
stramt bånd kan resultere i panikk og
eventuelt ukontrollerte «kaninbyks».
Flere kaninhoppere har hatt slike opple-
velser og det kan medføre hjertebank for
deg som fører også, ved å skulle prøve å
roe ned og få tak i kaninen i slike ukon-
trollerte situasjoner.Unngå å dra i båndet.
Hold lett og forsiktig igjen og nærme deg
kaninen så rolig som mulig. Blir du selv
brå i bevegelsene forverrer du bare situa-
sjonen. Forsøk å få tak i selve selen, og
press kaninen varsomt ned mot bakken
til du får tak nok til å løfte den opp eller
roet den på bakken.Det er i slike situasjo-
ner en virkelig finner ut om en har festet
selen passelig stramt - ofte festes den litt
i løseste laget fordi man er redd for å ha
den for stram En kanin delvis eller helt
ute av selen kan fort forekomme dersom
en situasjon skulle dukke opp.

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

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

Ha orden i papirene! Skal du ha en oversikt på dine kaniner og avlsarbeid, paringer,
datoer, og hvem som er hvem, er det viktig med papirarbeidet!

Salgs-varer fra NKF: Stambokblad, blokker a 50 ark: kr 50
Burkort på kraftig tykk kartong, 20 kort: kr 15
Bestillin til Dagfinn, tlf. 90 19 19 11 e-mail: ingrjoh2@online.no
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

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

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes

Mobil 90 19 19 11
Mobil  905 90 341

TAN

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

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

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

TAN svart  -  ANGORA - REX

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no    www.kallehagen.no
L.TYSK VEDDER - HOLLENDER - PERLE EKORN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

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

STOR SØLV svart  -  RUSSER

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

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

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

SACHSENGOLD

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

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

Øystein Osland 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449

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

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

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



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

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

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

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

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

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

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

e-post: hilde@kleppnett.no

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

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

NEW ZEALAND RED - THYRINGER

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

Oppdretterannonse:

kr 435 for et helt år

1. - 2. sept: Møre&Roms, Batnfjord
Annonse i TK nr 4 side 24

28.-30. september: Jæren, Vikeså
Annonse i dette TK

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

26.-28. oktober: LUU/NM Bergen
Frøyahallen, Melkeplassen
Annonse i dette TK

9.-11. nov.: EU i Herning
SE: Annonse i TK nr 4 side 15

23.-25. november: Sogn&Fjordane

23.-25. november: Rogaland, Forus
Annonse i dette TK

24. november: Oslo&Akershus

1. desember: Haugaland

30.nov.-2. des.: Askim

7.-9. des.:Trøndelagen, hovedutst.

4.-6. januar: Jæren

11.-13. januar: Bergen

12. januar: Oslo&Akershus

25.-27. januar: Rogaland, Fylkesut.

25.-27. januar: Sarpsborg, Østfoldm

7.-10. februar: Dansk LU, Vildbjerg

14.-17. februar: LU/NM Trondheim

22.-24. februar: Svensk LU, UpplVäsby

Utstillinger - 2018/2019:
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 31. juli 2018
Totalt: 471  (S: 314 - J: 36 - F: 121)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Møre og Romsdal Kaninalslag     27
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

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

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

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

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

Sarpsborg Kaninavlsforening    55
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
Kass.: konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

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



39Tidsskrift for Kaninavl - 5-2018

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

Blad nr 6/2018: Sept. / Okt., ut ca uke 38
-  manusfrist er 20. september
Blad nr 7/2018: November, ut ca uke 47
-  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

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

Sørlandets Kaninavlslag    16
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75. Mobil  911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    39
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134,
7089 Heimdal. Tlf. 926 10 307, e-post: marho@trondelagfylke.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

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

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

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

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

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

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



Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes
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