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Forsidefotos:
Askimforeningen har også i år tatt en stallvandringsutflukt, og turen
denne gang gikk til Lier, Ramnes og Tjodalyng. Bildet er fra besøket
hos Dagfinn Johansen, som utenom kaniner har en mengde med vakre
høns, gjess og også eksotiske fugler.
En tysk Tan-hann brun, 97,5 p og Bundessieger på Bundes-Rammler-
schau i Kassel, januar i år. Eier: Gebhard Suchy (les mer side 28 og 29).
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Oppdretterbesøk
Forsidebildene forteller dere at TK denne
gang kan presentere dere for flere opp-
drettere og «innsyn» i forskjellige kanin-
staller. Askim-foreningen er utrolig flinke
til å organisere slike utflukter med stall-
besøk - OG - dette er utrolig lærerikt, ja
selv for «garvede» kaninoppdrettere. Det
er alltid noe å plukke opp av ideer og få
noen nye «inputs» ved å se og å snakke
om hvordan andre har det. «Litt her - og
litt der», dermed har man tilsammen gjort
seg opp noen tanker og samlet nye erfa-
ringer fra andres kaninhold.
Medlemmene i Askim greide denne gang
å avlegge 3 oppdretterbesøk og vil takke
Anne Brochs for innsendte bilder.
Forsiden har en tysk Tan,og oppdretteren
til den heter Gebhard Suchy. Han har en
meget pen kaninstall som er avbildet bak
i TK, sidene 28 og 29. Gerhard Lutter er
personen bak kamera og Pål-Eirik Iversen
sørget for at bildene «havnet» inn på min
datamaskin, og jeg takker for det.
På neste side starter en interessant artik-
kel og som bygger på et emne jeg selv har
bitt merke i og vært opptatt av - nemlig
dette omkring veddernes øreknuter, eller
«kronen» som en kan oversette det med
fra denne engelske fagartikkelen som er
laget av Phil Batey. Det er Elina Jokinen
som har tatt på seg oppgaven med over-
settelsen og har fått tillatelse av Phil til å
bruke hans materiale (og siden Elina er
finsk, så blir min oppgave å fornorske det

hele og prøve å tilrettelegge artikkelen på
en best mulig forståelig måte). Jeg takker
Elina så meget for arbeidet hun har gjort.
Artikkelen har jeg delt inn i to deler, slik
at første del er med her, på sidene 4-6,
og avsluttes i neste TK, nr 6 for august.
Samtidig må jeg her da «skyte inn» at det
er gjort en liten endring i TKs utgivelses-
plan, i forhold til hva som jeg hadde satt
inn i forrige TK på side 9 (det gjelder da
TK nr 6). Grunnen er at jeg ikke er til-
gjengelig på data’en i fra 1. til 15. august
og til dere som sender meg mailer og som
vanligvis får raske svar, så forstår dere da
at jeg ikke kan besvare noen de første 14
dagene i august.

Nordisk Standardkomité
hadde møte 14.02.09 i forbindelse med
den danske LU.Referatet fra møtet er i sin
helhet lagt ut på NKFs webside:
www.kanin-nkf.net
For dere som ikke har internet-tilgang og
har ønske om å lese igjennom sidene, kan
ringe til meg, 51 67 19 00 ev. 970 66 450
så kan jeg sende referatsidene per post
(men som nevnt ovenfor, er jeg ikke til-
gjengelig i de 14 første dagene i august).
Da vil jeg ønske alle leserne en fin og god
sommer. For dere som har mange kaniner
og som forhåpentligvis har fått flere nye,
så gjelder det å passe godt på dem nå i
sommervarmen. Hyggelig hadde det også
vært om dere kunne sendt inn bilder til
TK av deg og dine kaniner, bur og stall . . .
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Over lang tid har jeg blitt mer og mer
bekymret for plasseringen av øreknutene
hos mange vedder-raser. Øreknuteplas-
seringen er vital for korrekt bæring av
ørene, og uten korrekt plassering av øre-
knutene, vil ikke ørene henge riktig. De
kan være hengeører, men de bæres sik-
kert ikke slik som Standarden beskriver.
Artikkelen «Slipped Crowns» (kan over-
settes til  "glidde kroner", eller en kan si;
øreknuter som er forskjøvet), ble først
brukt for 4 år siden av meg selv, for å for-
klare bedre hva jeg mente var feil øre-
plassering på noen veddere. Jeg har lest
mange rapporter de siste årene hvor
dommere har skrevet bemerkninger på
feil ørestilling eller at ørene bæres dårlig,
men aldri beskrevet hvorfor ørene har
dårlig stilling. Jeg har sagt lenge, og doku-
mentert det i andre Fur&Feather-artikler,
at noen bedømmelsebemerkninger ikke
er nok for å hjelpe kaninoppdretterne å
forstå de gode og dårlige punkter hos de-
res veddere. Jeg har bedt dommere for-
bedre mer av terminologien og utvide litt
i områder, hvor en bred dekket kommen-
tar som: «Feil ørestilling» ikke er tilstrek-
kelig for å hjelpe oppdretterne videre
med utvikling og forbedring.
For å hjelpe med forklaringen av feilplas-
serte øreknuter - hva det er, og hvorfor
det skjer, og også hvordan det ser ut, har
jeg inkludert noen bilder av veddere med
korrekt plasserte øreknuter, samt forskjø-
vet, slik at jeg kan forklare denne artikkel
best mulig. Jeg har brukt bare mine egne
veddere som modeller, for ikke å fornær-

me noen med å bruke bilder av andre
sine kaniner som viser dårlig øreknute-
plassering og ørebæring.
Korrekt plassering av øreknuter kan ses
lett fra sideprofilen av din kanin, enn sett
forfra, og kanskje det er størst årsak hvor-
for jeg føler «glidde kroner» har listet seg
inn i våre vedderraser de siste årene. For
mange oppdrettere plasserer hovedvekt
av ørestilling når man ser på kaninen for-
fra, men glemmer å se på ørene fra siden,
og resultatet er at ingen merker at øre-
knutene glir fra toppen av hodet,ned mot
baksiden av hodet, og noen ganger ned
mot nakken. Først bilde er Fransk Vedder
hvit blåøyd, unge, der man kan se betyde-
lig utvikling av grunnleggende års krys-
ninger av topp velformede øreknuter og
hvordan ørene henger perfekt rett nedo-
ver, rett bak for øynene. Ørene heller ikke
fram eller bak, bare henger rett ned. Om
kron er på top av skull slik som Standard
beskrives, dette er bilde som du burde se
når du titter på din vedder fra side profil.

Øreknuter og ørestilling hos veddere
«Slipped Crowns» er en artikkel skrevet av Phil Batey, som er opptatt av øreknut-
enes plassering på toppen av hodet. Ørenes krone (knute) kan ha feil plassering
på hodet  - Hva menes med det? Hvorfor skjer det? Hva kan jeg gjøre med det?
I Nordisk Standard står det: Øverst oppe på hodet sitter to kraftige øreknuter . . .

A: Øret henger loddrett bakom øyet.
B: Øreknuter plassert rett på toppen av hodet.
C: Ørene i perfekt stilling ut fra øreknutene.

A B

C
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Om vi nå ser på en annen Fransk Vedder
unge vil en se klarere forskjell mellom
disse to.Den andre kanin,uansett om den
sitter i en annen vinkel (bilde var ikke tatt
for denne artikkel,men den demonstrerer
fortsatt hva jeg mener). Der har et mel-
lomrom kommet bakom øyet og framkant
av øret. Dette er ikke forårsaket av at den
kaninen har «svevende kontroll» på sine
ører, men øreknutene har glidd fra top-
pen av hodet, mot baksiden av hodet.
Knutene ser ikke ut til å være fyldige og
en bra utvikling kan ikke ses på denne
kanin.Faktiskt den eneste ting som du ser
angående knutene, er mangel av disse.

På unge veddere kan vi se at knutene
fremvises på ulike måter, særlig innen
Dvergvedder, og vi ser også kaniner med
feilplasserte knuter går igjennom til utstil-
linger grunnet forskjellen mot større rase
(disse er ikke så lett identifisert). Neste to
bilder er samme kanin, en Dvergvedder
hvit rødøyd, hvor kronen har glidd bak-
over, men er «sånt passe» for flere kanin-

oppdrettere,og som kan synes ved «første
blikk» at ørene bæres bra. Analyserer vi
kaninen på bildet og ser nøyere, kan vi
se hvor mye kronen har glidd og som på-
virker denne unge Dvergvedder.

Der er to feil i kronen på denne kanin.
1: Den er glidd og 2: Den er smal. I bilde
forfra er satt inn to hvite horisontal piler.
Den øverste er hvor bred kronen er, og
den under viser hvor bred kronen burde
vært. Den svarte pil C, viser hvor ører er

A: Øreknutene er ikke på toppen, men plas-
sert på bakside av hodet (utviklingen er ikke
så betydelig). Knutene er ikke mer så synlige.
B: Mellomrom mellom øye og ørekant kom-
mer nå tydelig fram, som viser hvor mye knu-
tene har glidd fra toppen av hodet.
C: Ørene henger nå bakover.

A: Kronen på kaninen er plassert for langt
bak på hodet. Det er ikke noe synlig tegn til
god utvikling av kronen og ørene bæres fram-
over C (henger ikke nedover, knuter er glidd).
B:Til tross for at øre er akkurat ved øye, så
ikke la den lure deg å tenke at kronen er OK.

A B

C

C

A B

C

De to lodd-
rette svarte
piler viser
hvor ørene
møter kro-
nen. Øverste
vannrett hvit
pil viser ka-
ninens kro-
nebredde og
pil under vi-
ser hvor
bred kronen
burde vært

Svart pil C viser at ørene
tvinges utover, ikke nedover,
grunet kronen er for smal og
ikke plassert på hodetoppen
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plassert i skull. For å få korrekt ørestilling
skulle øreroten startet i på hver side av
der den nederst hvite pil viser,men ørene
starter nå mer i senterpunkt av hodet.
Bildet fra siden viser hvor kronen er plas-
sert, altså nesten i nakken på kaninen,
men grunnet at ørene bæres framover og
i vinkel, gir det en virkning at der ikke
er noe feil når ørene er rett bak øynene.
Men de er ikke vinkelrett og følger da na-
turlig nok plasseringen på en kanin med
kronen for langt bak på hodet.

Når våre kaniner vokser opp (hodet på
kaninene vokser også), og med det, noen
hoder kan endre fassong ganske betyde-
lig. Kronen kan likevel ikke dra seg til
toppen av hodet,om den allerede er glidd
av. Neste bilde er av voksen Dvergvedder
hann med massivt hode. Hodet har vokst
opp med han og utviklet seg veldig bra.
Men kronen hans har stadig glidd og fak-
tisk har kronen flyttet seg enda mer bak-
over fra det den var når han var unge.

Hodet vokser utover, sidelengs, oppover
og bakover og herved «dyttes» en allerede
glidd krone enda mer fra sin korrekte
plass. Artikkelen fortsetter i neste TK

Oversatt av Elina Jokinen med tillatelse fra Phil Batey

Pil nærmest nakken viser hvor kronen er
plassert på denne kanin. Pil til venstre viser
hvor kronen burde ha vært. Dette gjør at av-
standen er for stor mellom ørekant og øye.
Kronen skulle også vært mer utviklet, altså

kraftigere, slik at den ble mer synlig.

Til alle foreninger: Start med kurs!
Benytt dere av kursmulighetene vi har gjennom Natur og Miljø.

Godkjente kurs gir «kroner og øre» inn til klubbkassen!
Nevner følgende aktuelle kurs: Nordisk Kaninstandard, Burbygging,

Fargegenetikk, Kaninoppdrett og Utstillingsdataprogrammet.
For mer info, se: www.naturogmiljo.no eller kontakt Bjørn, tlf. 51 67 19 00

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

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

Bestilling av oppdretterannonse: redaktor@kanin-nkf.net
Samtidig også en oppfordring til alle om å sende inn stoff og bilder til TK!
NB: I tiden fra 1. til 15. august kan jeg ikke gi svar på e-postene mvh red.
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Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til utstilling

Vidarhall på Vikhammer, 28.-30. august
Åpen for medlemmer i NKF i klassene:

A – B – D – M – G* (*en gruppe pr. utstiller)

Innmelding på lister sendes: Barbro Halvorsen, Roaldstua,
Bostad, 7560 Vikhammer    e-mail: trondelagen@live.no

Innmeldingsavgift: kr 60  pr. ktl.nr + kr 10 pr dyr i kl G
settes inn på Trøndelagen KAFs konto nr.: 4270.13.59520.

Innlevering av dyr fredag 28. aug. fra kl. 18 til 22. Vi fôrer med høy og vann,
husk opphengbare vannkopper! Utstilling inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse.

Det blir uttak av Best in Show og Best i Motsatt.
Kaninhopping søndag: RL, RM, RV, RE, LIE og LE   Kontaktpers.: Kristin 48114973

Påmelding til: gauldalhk@hotmail.com    Kr 15 pr start betales før start.
ALLE innmeldinger må sendes innen 15. aug. Premieutdeling søndag kl. 14.

Overnatting: Stav Gjestegård 73 98 04 50. Vikhammer Camping 73 97 61 64 
Veibeskrivelse, se vår hjemmeside: www.trondelagen.moo.no

Spørsmål - ring Barbro 934 94 564. Velkommen til Vikhammer! - Hilsen Trøndelagen KAF

Tønsberg & Omegn Kaninavlsforening innbyr til:
Åpen utstilling og kaninhopping
Jarlsberg, 5. og 6. september
i forb. med Jarlsberg Hobbydyrdager

Åpen i klassene L, M og Ckun junior (L/C inngår i kombi)

Bindende påmelding til: tonsberg-kaf@hotmail.com - ev. Anita Wilmann,
Bogenv. 81, 3160 Stokke, innen 21. august (merk X på kombidyr)
Avgift: kr 55 pr kanin bet. til kontonr 2400 31 21883 innen 21.08.
Innlevering av dyr lørdag fra kl 9 til 9.45. Premieutdeling søndag kl 15.
Kaninhopping lørdag 5. og søndag 6. september:
Lørdag: Kroket Elite, Kroket Vanskelig, Kroket Lett  og Høyde Elite.
Søndag: Rett Elite, Rett Vanskelig, Slalom Middels åpen (kun kombi), Rett
Middels og Rett Lett. Avgift: kr 25 pr. start. Start begge dager kl 10.00.
Ved hoppekonkurransene brukes bedømmelse B. Bindende påmelding
innen 21. august til: tonsberg-kaninhopp@hotmail.com
Ferdige utfylte konk.bøker/startavgift lev. før 9.45 konk.dagen

Velkommen til en hyggelig helg på Jarlsberg
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Anne Brochs har
vært så hyggelig å
sendt oss bilder fra
årets felles stallvan-
dringstur til Askim-
foreningen, og har
fortalt litt til red. om
turen: Vi startet tidlig
om morgenen lørdag
4. juni og første be-
søk skulle vi avlegge
hos Thormod Saue.
Vi møtte Thormod i
Lierbyen, da det var
«Lierdagene» i sent-
rum og fikk frokost
før vi kjørte opp til
Thormod. Stallen
hans har blitt vist før
her i TK. Kan nevne
at det er 88 bur som
er store og romslige,
størrelse  90x90 cm.
De fleste er satt opp
med 2 i høyden og
en del i 3. Thormod
driver med to raser:
Tan svart og Liten
Wiener blå, og vi fikk
sett mange kull og
unger i begge raser.
Thormod fortallte
om dyrene, avl, opp-
drett, utvelging, og
det med sortering,
samt hva han fôrer
med: Høy og kanin-
pellets fra Norgesfôr.
Det brukes ikke reir-
kasser, men ett
bredt bord som set-
tes inn i et hjørne,
dermed får hua en
«trekant» å legge
ungene sine oppi.

Stallvandring: Lier - Tønsberg - Sandefjord
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Møre og Romsdal KAL inviterer til utstilling i forb. med dyregod-dagane
Batnefjorden 4.-6. september - Åpen i klassene

L - E - D - M - G (1 gr. pr utst.) og Kaninhopping
Innmelding innen 25. august til Hallgeir Ringstad , 6457 Bolsøya

e-post: elvring@online.no    bruk helst exel-skjema.
Innm.avgift: kr 60 pr katalognr + kr 10 pr dyr i kl E og G

Kaninhopping: Poenghopping. Lengde, elite. Rett bane, elite (sammenlegges til sløyfe)
Kroket bane: Lett. Middels. Vanskelig

Avgift i hver konk. Kr 20  pr kanin/pr bane + kr 10  i burleie hvis den ikke er utstilt
Innmelding til hopping: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal

e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no     tlf.: 48114973

Alle avgifter sendes Hallgeir Ringstad, 6457 Bolsøya, kontonr. 3910 16 23037
Innlevering av dyr: Fredag, helst så tidlig som mulig, eller etter

avtale. Vi fôrer med høy, husk opphengbare vannkopper.
Mulighet for å sette vogn, bobil, telt i nærheten. Premieutdeling
søndag ca kl 15. Gå inn på nettsiden: www.dyregod-dagane.no

Kontakter: Hallgeir 94147280, Anne Lise 90202219.
Spørsmål om hopping: Kristin 48114973

Disse bildene er fra TK nr 7/2003, og da er
stallen til Thormod nettopp nyinnredet. Her
får dere et inntrykk av hvor stor og luftig
denne stallbygningen er, og også de ge-
digne dimensjonene som er på bura.
På bildet over ses kraftfôrvogna som trilles
rundt når det skal fôres, og likeleds er det
også en slik trillevogn med høy.
Vi takker Thormod for hyggelig besøk og
takk for kaffe og kaker.

Når vi var ferdig hos Thormod, så skulle vi
videre til Ingrid og Dagfinn Johansen . . .
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Nå tok vi altså kjøre-
retning mot Tøns-
berg, eller nærmere
bestemt Ramnes (lig-
ger 15 km vest fra
Tønsberg sentrum),
hvor vi hadde avtale
med Dagfinn om et
besøk på hans land-
lige eiendom.
Av kaninraser har
han Wiener hvit,
Belgisk Kjempe og
Tan. Nå om sommer-
en er alle kaninene
plassert ute i hans
eldre, men idylliske
utebur. Men det som
er interessant å få
sett hos Dagfinn, er
alle fuglene - og de er
det mange av: 20 for-
skjellige hønseraser,
2 raser ender, 1 rase
gjess og vi fikk også
sett 10 raser med
australske parakitter.
I tillegg også påfugler
og fasaner. Vi takker
Ingrid og Dagfinn for
kaffe og bevertning.
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Deretter dro vi videre
i retning mot Sande-
fjord, til stedet Tjoda-
lyng og gården
Syrrist som ligger i
Tjølling kommune.
Her var det stop for
vår siste og tredje
stallvandring denne
lørdagen, og vi skulle
avlegge et besøk hos
familien Klepaker.
Denne familien be-
står jo av svært ivrige
kaninpersoner, med
Anne Mette og Gullik
i spissen, mens bar-
na Karoline og
Espen Andre også
har sine kaniner og
en viss interesse. For
ett år siden ble famili-
en Klepaker presen-
tert i TK. I den store
kaninstallen som er
bygget opp på låven
med ganske mange
bur, fant vi nå følgen-
de raser: Hollender,
Belgisk Hare, Liten
Havana, Perle
Ekorn og noen
Dvergvedder.

Avlen i år så ut for å
ha gått greit, det var
mange kull og mye
kaninunger.
Vi fikk hyggelig om-
visning i stallen og
som vanlig hadde 
Gullik mange kanin-
historier på lager.
Men han fortalte
også om fôring, om
avl og oppdrett,
samt var også inn-
om utstillingsteknikk
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Til foreninger og medlemmer:
NKFs styre gjør oppmerksom på neste års LUU/NM høsten 2010 - den står
uten arrangør og likeså også LU/NM februar 2011. Oppfordringen går her-
ved ut til foreningene om at interesserte gir NKFs styre en tilbakemelding.

Nordisk Standard: Referat fra nordisk standardkomitemøte, 14.02.09, er i sin helhet
lagt ut på internetsiden: www.kanin-nkf.net   For dere som ikke kan laste dette ned
fra websiden, og ønsker å lese det, kan få de 22 sidene tilsendt fra sekretær Bjørn,
og gir da beskjed på telefon 51 67 19 00 (men ikke i tidsrommet fra 1.-15. august)

og om f.eks. viktigheten
med oppsett av dyra på
dommerbordet. Og når
Gullik først var kommet i
gang så fortalte han mye
historie, også om kaniner
og oppdrett i andre land og
særlig kaniner fra Sveits.
Vi takker så meget Anne
Mette og Gullik for fin av-
slutning på dagen - takk
for kaffe og bevertning.
Vi fikk en meget fin stall-
vandringsdag, og Askim
KAF vil takke alle for at vi
kunne komme på besøk.

Hva som skjer her
får vi kanskje vite
en annen gang . . .
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ALT innen
husdyrhold og kjæledyr

Besøk vår nett-side for info.Vi har alt du trenger
til kaniner og fugler - og til gunstige priser!

Sender over hele landet. Gratis varetransport til
Sørlandet og Rogaland, 26.-27. juni ‘09, se:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr

Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes
Telefon: 33 39 62 95 - Mobil: 90 19 19 11
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Utstilling i Nord-Trøndelag
Nok en sommerutstilling er over for vår
del,helga 12.-14. juni. I år som i fjor valgte
vi Fjelltun forsamlingshus i Leksvik som
utstillingsplass. Et passe stort lokale, med
stor parkeringsplass som egnet seg både
til å campe på og til å avholde hoppekon-
kurranser. Dommerne som glimret med
sin tilstedeværelse var «vår egen» Per Egil
Hagen (overdommer) og Johnny Lyshaug,
som også var utstiller. Snorre Jacobsen var
dommerelev. Johnny gjorde det bra med
sine Alaska, 1. plass kl L, samt utstillingens
beste hanne. Hans Alaska danket ut 19
andre hanner med toppsummen 95 p, og
beste hoe ble Hermelin hvit r.ø. til Sverre
Grandetrø, den eneste hoa som oppnåd-
de 95 p. Altså ble det totalt 21 kaniner
med toppsummen 95 p,videre 18 i 94,5 p
og 18 som oppnådde 94 p. Legg også spe-
sielt merke til 1. plass kl M, en kjempe-
bragd! 8 grupper konkurrerte i klasse M
og 115 kaniner var påmeldt i klasse L.
Ingen hadde meldt på hoe med kull, så vi

oppforderer utstillere til å avle riktig al-
der for kl D til neste år, så vandrepokalen
kommer til nytte...
Det ble en trivelig helg med kaninhop-
ping lørdag, og det rapporteres om god
stemning,en vellykket konkurranse (tross
noe regn). Videre var det grilling lørdag
kveld, og ellers var det en salig blanding
av gamle og nye kjente som også pratet
om andre ting enn bare kaniner.
Noen av utstillerne hadde lang reise,
Johnny kommer jo fra Askim i sør, mens
familien Gabrielsen tok med alle kanin-
ene sine, 2 hunder og en katt «noen-og-
sytti-mil» sørover for å vise oss sine kanin-
er. - Ellers lar jeg resultatene tale for seg.

For Nord-Trøndelag KAF, - Jonette -

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Anne Marie Aarmo 95.
Fransk Vedder: Anja Christin Hegg 93. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 95. New Zealand Red: May Gabrielsen 94.
Trønder: Rolf Nilsen 94. Rex: Gine Beate Hegg 95. Hvit
Land: Turid Lien 93,5. White: Anne Lise Tvedt 94. Alaska:
Johnny Lyshaug 95. Liten Chinchilla: Brit Karin Bro-
dersen 94,5. Deilenaar: Snorre Jacobsen 95. Liten
Havana: Camilla Løkken 95. Hollender: Kristina Krogh
95. Sachsengold: Bjørn Tore Røstad 95. Liten Sølv: Arve

Over: Dommerne vurderer Tan’ene opp mot
hverandre, i rasen ble det utstilt 18 dyr.

Til venstre: Her kommer dommerne fram til
dagens høyeste poengsum 96 poeng, til grup-

pe Hollender, eier var Brit Karin Brodersen
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Lilleøen 95. Tan: Alf Gunnes 95. Dvergvedder: Brit Karin
Brodersen 95. Løvehode: Barbro Halvorsen 92,5.
Hermelin: Sverre Grandetrø 95.

Resultater Klasse L:
1 Johnny Lyshaug,  Askim,  Alaska   285
2 Alf Gunnes,  Trøndelagen,   Tan  svart 379
3 Sverre Grandetrø, Trøndelag, Hermelin hvit rødøyd 379
4 Camilla Løkken, Nord-Trøndelag,  Liten Havana  284,5
5 Erling Killingberg, Trøndelagen, Tan svart 284
6 Arve Lilleøen,  Trøndelagen, Liten Sølv svart 284
7 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag, Deilenaar     283
8 Jan Magne Lien, Møre og Romsdal, Tan svart    282,5
9 Kristina Krogh, Nord-Trøndelag, Hollender svart 282
10 Gine Beate Hegg, Trøndelagen, Rex castor 95
11 Ingjerd Lien, Møre og Romsdal, Stor Chinchilla  95
12 Brit Karin Brodersen, Trøndel., Dvergvedder viltgrå 95
13 Bjørn Tore Røstad, Nord-Trøndelag, Sachsengold  95
14 Anne Marie Aarmo, Trøndelagen, Belgisk Kjempe 95
15 Kristin H Berg, Trøndelagen, Dvergvedder viltgrå 95
16 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen, Hollender     281
17 Anne Lise Tvedt, MøreogRomsdal, White svart  373,5
18 Øya V.g. skole,  Trøndelagen,  Trønder 280,5
19 Rolf Nilsen, Nord-Trøndelag,  Trønder 280,5
20 Lene Merethe Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel 280
21 Brit Karin Brodersen, Trøndelag, Liten Chinchilla 94,5
22 Jan Reidar Sagmo, Nord-Trøndelag, Alaska    94,5
23 Leif Henrik Hoøen, Trøndelagen, Hermelin hvit 94,5
24 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Tan svart  94,5

Resultatliste Klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen, Hollender svart  96
2 Leif Henrik Hoøen, Trøndelagen,  Hermelin zobel  94,5
3 Jonette Sulen Myrbostad, N.-Trøndel., Sachsengold 94
4 Inga Marie Hoøen, Trøndelagen, Hermelin zobel   93,5
5 Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal, White svart   93
6 Jonette Sulen Myrbostad, N.-Trøndel., Sachsengold 93
7 May Gabrielsen, N.-Trøndelag, New Zealand Red 92,5
8 May Gabrielsen, N.-Trøndelag, New Zealand Red 91

Johnny vant nok en utstilling med Alaska i
285. Her viser fram beste hoe og beste hann

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

5.-6. september: Møre og Romsdal
annonse i dette TK

5.-6. september:Tønsberg
annonse i dette TK

19. september: Oslo/Akershus

2. - 4. oktober: Indre Østland

24. oktober: Sørlandets-klubbkonk.

6.- 8. november: LUU/NM,Tønsberg

20.-22. november: Haugaland

04.-06. desember: Askim

11.-13. desember: Rogaland
12. desember: Sørlandets

2010:
15.-17. jan.: Oslo&Akershus (fylkes.)

22.-24. jan.: Jæren&Sandn. (fylkes.)

25.-28. febr.: LU/NM-2010
Askim og Sarpsborg i Mossehallen

Utstillinger - 2009/2010:
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Vi i Tønsberg og omegn KAF vil her kom-
me med info om LUU/NM, vedr. innkvar-
tering: Vi har reservert overnatting på
Quality Hotel Klubben, som ligger sen-
tralt i Tønsberg sentrum, ca 2 km fra ut-
stillingen, som skal være i Messehall A.
Hotel Klubben tilbyr følgende priser, pr
rom/pr døgn, inkl. frokost: Enkelt kr 847.
Dobbelt kr 1.095. Trippel kr 1.295.
Vi har reservert inntil 100 overnattinger.
Dere må bestille selv og da oppgi kode
”KANINUTSTILLING-09”.
- NB: Bestilling må skje innen 6. oktober,
etter denne dato blir det andre priser!
(det er flere arrangementer og julebords-
sesongen starter). - Hotellet er i år pusset
opp for ca 20 mill., så det skal fremstå
som flott og moderne når dere kommer.
Vi skal arrangere vår 50-års jubilumsfest,
også på Hotel Klubben. Nærmere info om
fest og annet kommer i et senere TK.
Telefon Hotel Klubben: 33 35 97 00
E-post: q.klubben@choice.no
www.choicehotels.no

Andre overnattinger:
Furustrand Camping, ligger 6 km fra hal-
len: Tlf. 33 35 70 00, www.furustrand.no
e-post: info@furustrand.no
Hytter fra kr 810 pr døgn og leiligheter
fra kr 1.080 pr. døgn.
Tønsberg Vandrehjem, ligger 1,6 km fra
hallen:Tlf.33 31 21 75  www.hihostels.no
e-post: tonsberg@hihostels.no
Enkeltrom m/bad kr 625 (m/bad på gang
kr 525). Dobbelt + kr 100  (inkl. frokost).
Tønsberg Vandrehjem er kåret til nordens
beste og nr 10 blant alle verdens 4500
vandrehjem!
Hopperne vil få tilbud om meget rimelig
overnatting i tilknytning til hallen, men
vi må her sette strenge krav til regler. Vi
kommer tilbake til dette.

BÆRERE:Vi ønsker oss eksterne,erfarne
tilbærere. Kan du å hjelpe til med bæring
eller annet, så ring til Grete 905 999 02,
eller send mail: gmoskvil@online.no
Litt info så langt, mer kommer! G.M.

Info fra Tønsberg om LUU/NM-09, 4.-6. november

Vi i Tønsberg og
omegn Kaninavls-
forening ønsker
alle velkommen til
en hyggelig LUU/
NM-helg, 4.-6. no-
vember 2009.
Vi har hatt flere
dugnader og føler
oss godt forberedt.
Vi har jo 50 års
jubileum i år og
håper mange kan
være med på å bi-
dra til at vi får
noen minnerike
dager i november.
Vel møtt til utstil-
ling og hoppekon-
kurranser i
Messehall A
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Norsk Angora har avholdt sitt første tele-
fonstyremøte, som var en ny erfaring for
meg som leder, å snakke med 3 samtidig.
Ny hjemmeside er kommet igang og plan-
legging av sommersamling 12.-14. juni på
Frya leir i Ringebu. Håper mange finner
muligheten til å treffes den helga - når
dette TK leses er forhåpentligvis en vel-
lykket og lærerik kurshelg avviklet.

Håper dere alle er kommet i gang med
årets avl. I den forbindelse hender det at
angoraunger blir solgt og skifter eier. Det
burdre egentlig vært obligatorisk infokurs
til nye angoraeiere, men det vil nok blitt
vanskelig å gjennomføre. Jeg har selv gått
på en "smell" med å solgt dyr til en vok-
sen person, som så kom tilbake etter to
uker med en fuktig og møkkete kanin for
klipping. Men skal vi videreutvikle ango-
raen og få folk interessert må vi også sel-
ge dyr,og vi har alle vært ferske selv også.

Styret i NA har fått inn et leserbrev:
Jeg har et lite hjertesukk til alle oss som
selger angorakaniner: Vi MÅ forsikre oss
om at den nye, og sikkert glade, dyreel-
skende eier, har eller får info om hva det
vil si å ha en angorakanin. De må forstå at
en angora ikke bare er en ekstra nusselig
og bløt kjælekanin. I denne sammenheng
betyr det ikke så mye at de har litt kanin-
erfaring.Nå har jeg gjort noe som jeg ang-
rer på i etterkant, og er sint og føler at jeg
har ansvar for at disse kaninene får det
godt. Via en bekjent sa jeg ja til en jente
skulle få komme og pare sine to angora
som hun hadde hatt i et år. Hun skulle
klippe dem og så komme. Så viste det seg
at den ene hadde begynt å filte og jeg sa
ja til å hjelpe med klippingen. Men, det
gikk noen uker før hun kom, og da var

den filtede kaninen forandret til en hard
filtball med omtrent bare hodet fritt. Den
hadde midd og bare flekker. Den andre så
fin ut, men hadde nok gått minst to uker
over klippetid. Jeg fikk klippet begge og
dum som jeg var lot jeg henne få pare den
ene.Først i etterkant innså jeg at hun ikke
burde hatt angora i det hele tatt.
Jeg klandrer ikke jenta. Hun kom fra en
dyrevennlig familie med flere dyr og som
visstnok hadde «reddet» den ene fra en
som stelte den dårlig.Det er greit at unge-
ne har godt av å lære å ha ansvar for egne
dyr, men foreldrene har også et ansvar. De
må påse at ungene tar det ansvaret de har
fått,og hjelpe dem hvis de ikke klarer det.
Jenta trodde de skulle klippes hver fjerde
måned.Hun visste knapt forskjell på spin-
ning og toving, og hun satt å klipte ulla i
småbiter fordi hun var redd for å klippe
kaninen i skinnet og snakket mye om
hvor fælt det var når folk gjorde det.
Nå fikk jeg befridd kaninen hennes uten
en eneste rift, men å gå slik som denne
kaninen gjorde er mange ganger verre
enn en rift eller to fra saksa.

Alle dere dyrevernsaktivister som angri-
per dem som driver litt større og har så-
kalt «produksjonsdyr»: Gå å se hos dyre-
vennene som vil ha, som vil «redde» de
stakkars søte, fordi de er så glade i dyr, for-
di dyrene får for lite kjærlighet. Det er
mange dyr som lider rundt omkring på
grunn av uvitenhet. De som driver litt
større er som oftest veldig glade i dyr og
har i de fleste tilfeller kunnskaper om det
de driver med. Det er det ikke alle f.eks.
kanin-, hunde-, katte- og hestevenner som
har. Ei heller såkalte dyrevernere.
Av hensyn til involverte nevnes ikke navn

- Med hilsen dyreelskende ullprodusent

Nytt fra Norsk Angora
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Presentasjon: Styret i Norsk Angora
Leder: Hilde Krogedal, bor på Klepp på
Jæren, har vært med i NKF siden 1987,
men startet med angora for to år siden.
Satser på hvit rødøyet (har også viltgul),
og vil kunne ha rundt 20 voksne dyr.

Klipper og spinner for å lage produkter.
Har drevet med flere raser (ble presentert
i TK 6/2004). Er også leder/kasserer for
Dvergkaninklubben og har for tiden også
noen Hermelin fuchs.

Nestleder: Kjersti Syverud (er også redak-
tør for Angoravennen). Bor i Skogbygda,
Nes i Akershus på et småbruk, og har
holdt på med angora siden 2004 (etter et
kurs hos Marianne Myki). Jobber med
regnskap, men kombinasjonen av dyre-
hold og husflid er det som gjør at jeg
startet med angora. Har i dag 20 kaniner,

flest fargede angora, bl.a. i brunt, rødt,
madagaskar, viltbrunt, blått, sort og hvitt.

Sekretær:Anette Isaksen,bor i Løten,Hed-
mark på et lite småbruk. Opprinnelig fra
Alta. Jeg er gift, har tre barn fra 4 til 8 år.
Fikk mine første to hvite angora i 2002,
og har siden vært igjennom en god del
gode og dårlige eksemplarer i diverse far-
ger. Jeg har nå landet på madagaskar, som
jeg har noen fine av og håper å få gode
resultater og kull på. Prøver ellers å ha
andre farger også i stallen,siden jeg driver
først og fremst for husflidens del, men vil
begrense det så jeg ikke faller så lett for
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fristelsen å blande fargene i avlen denne
gangen. Har burplass til 10 i kaninstallen
(+noen «mobile» bur), men ønsker ikke å
ha mer enn rundt 5 vinterfôra kaniner for
å få tid nok til både ullprodukter og dyra.
Stallklimaet har også en tendens til å bli
dårlig om vinteren hvis alle bura er fulle.
Jeg driver foretaket Ullgruven, hvor jeg
steller med flere typer ull på mange må-
ter: Bilder, figurer, garn og klær. Jeg har
stilt ut kaniner èn gang - med gode resul-
tater,men har enda ikke stilt produkter, så
der har jeg noe å jobbe med. Forhåpent-
ligvis vil jeg vise meg litt mer på utstil-
lingsfronten de neste årene.

Kasserer: Betina Sandviken. Bor på Rena i
Julussdalen hvor vi driver et lite småbruk
med sau. Jeg  er gift og mor til 3 barn fra
2 til 11 år. Driver i dag Norsk avlsstasjon
for Angorakanin som jeg overtok for et
år siden og har 21 hvite avlsdyr fordelt
på 7 linjer.Avlsstasjonen er underlagt or-
ganisasjonen Norsk Kanin og min jobb er
å avle fram gode hvite angorakaniner for
salg. Har hovedfokus på ullytelse, og leg-
ger også stor vekt på avlsegenskaper. Har
også angora i brun som er mine egne dyr.
Driver Eventyrlig Angora, samt også Even-
tyrskogen hundepensjonat og oppdrett
av Engelsk Mastiff, Dachs og Mops.

Styremedlem: Unni Lurås Brubakken - og
bor på Tretten. Har for tiden fem voksne
kaniner i fargene hvit, svart og beige. Jeg
synes angoraulla er veldig spennende å
holde på med, både til spinning og tov-
ing, og den gir garn med mange fine
farger. En del av garnet av den hvite ulla
farger jeg med plantefarger, noe som også
er en spennende hobby. Angorakaniner
har jeg holdt på med i snart fire år. Jeg har
ikke deltatt på utstilling med kaninene,
men det kan kanskje bli en gang.

1.Varam.: Sigrid Aske, Stokke i Vestfold.

2. Varam.: Kjell Frøyland. Bor i Østfold,
Tistedal, med Anette og 3 barn.Vi har 23
voksne avlsdyr i fargene hvit, svart, blå,
gulrød og russer.Avler en del i år og vi er
godt i gang. Startet med angora i 2003,
da hadde jeg og ungene hatt kaniner en
stund (se Månedens oppdretter i TK nr
4/2005). Anette har alltid strikket mye
og ble fasinert av angora og den unike
ullen. Dermed var det gjort - flott å ha en
"familiehobby" å samles rundt. Prøver å
delta på utstillinger til det vi har kapasitet
til, og synes det er fint å få bedømt dyra.
I 2008 overtok vi gården Hattefjeld, hvor
Anette kommer fra. Pga flytting hadde vi
ikke mange kaniner, men så overtok vi
Reidun Pettersen sine dyr, da hun sluttet.
Dermed var det full fart.Vi selger maskin-
spunnet garn, produkter og skinnfeller.
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Nr 01. Terje Engh/Solveig Moritsgård. 122 p.

Nr 02. Johan Viker. 108 p.

Nr 03. Johnny Lyshaug. 103 p.

Nr 04. Alf Gunnes. 77 p.

Nr 05. Arild Gundersen. 68 p.

Nr 06. Geir Hamre. 65 p.

Nr 07. Sverre Grandetrø. 57 p.

Nr 08. Kai Tveten. 47 p.

Nr 09. Oddvar Antonsen. 47 p.

Nr 10. Tore Askeland. 42 p.

Nr 11. Malin Lystvedt Berntsen. 40 p.

Nr 12. Kari Jørgenrud. 29 p.

Nr 13. Anne Lise Tveten. 29 p.

Nr 14. Roar Strand. 21 p.

Nr 15. Bjørn Egeland. 21 p.

Nr 16. Meinert Helland. 20 p.

Nr 17. Ola Uvås. 18 p.

Nr 18. Hilde Krogedal. 15 p.

Nr 19. Bjarte Halsne. 15 p.

Nr 20. Harry W Nielsen. 14 p.

Nr 21. Erling Killingberg. 14 p.

Nr 22. Kjell Randby. 12 p.

Nr 23. Sølvi Lysfjord. 12 p.

Nr 24. Joacim Aleksander Frydenlund. 12 p.

Nr 25. Anne Brochs. 12 p.

Nr 26. Anne Mette Klepaker. 11 p.

Nr 27. Kim Roger Henriksen. 9 p.

Nr 28. Per Kløvstad. 9 p.

Nr 29. Johan Halsne. 7 p.

Nr 30. Bjarne Øygard. 6 p.

ÅRETS UTSTILLER 2009
Skal konkurransen bli like spennende i år,
som den var i 2008?
Det begynner og bli jevnt i toppen nå og
Alf Gunnes og Sverre Grandetrø, samt
undertegnede har samlet mange poeng
ved utstillingene på Ørlandet og ved
Leksvik. Det er disse to utstillingene som

er kommet med i tillegg etter forrige over-
sikt. Bare halve året er gått av 2009, så
det er mange utstillinger igjen til å av-
gjøre konkurransen på.
Lykke til videre i konkurransen - og jeg
ønsker en god sommer til dere alle.

Johnny Lyshaug

Utstillinger å besøke i andre land:
Tångahallen, Vårgårda, 22.-23. august, se: www.husdjursmassa.se
Europautstillingen: 20.-22. november, Nitra, Slovakia
Bundes-Kaninchenshau: 12.-13. desember, i Karlsruhe Messehaller.
EuropaExpo: 28.-30. januar 2010, Spesialutstilling i Holland for Hermelin og
Dverghare  - se webside: www.kde-europa.nl
Svensk LU: 19.-21. februar, Nykøping

Blad nr 6 utgis i uke 35
innlevering av stoff innen 20. juli.

Blad nr 7 utgis i uke 39
innlevering av stoff innen 20. august.

Blad nr 8 utgis i uke 43
innlevering av stoff innen 20. september.

Blad nr 9 utgis i uke 47
innlevering av stoff innen 20. oktober.

Blad nr 10 utgis i uke 51
innlevering av stoff innen 20. november.

Send inn bilder og stoff du også!
på e-post: redaktor@kanin.nkf-net

Utgivelsesplan 2009 for Tidsskriftet
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Gjesteskribent: Geir Nordvik

Min kaninhistorie
– I skrivende stund er det kommet 24
kaninunger her hos meg. Jeg venter enda
noen kull, så jeg føler jeg er rimelig godt
i rute i årets avls-sesongen.
Men, denne gang tenkte jeg at jeg skulle
skrive om historien bak min kanininteres-
se – hvordan det hele startet i Trondhjem
tidlig på 1980-tallet – og litt om hvordan
det utviklet seg.

– Jeg har alltid vært interessert i realfag,
og som guttunge syntes jeg både dyr og
planter, universet og steinsamlinger var
spennende (og det gjør jeg jo fortsatt).
Mine besteforeldre drev småbruk og had-
de en rekke forskjellige dyr. Jeg var der-
for tidlig med og hjalp litt til med gårds-
arbeid – jeg hjalp til med hesjing i slått-
onna og hentet sauer og kyr inn fra beite
og slikt enkelt arbeid. Hesjing er det vel
så å si helt slutt på i dagens landbruk,
men det var veldig sosialt og hyggelig ar-
beid å ta inn høyet fra hesjene – vi kunne
være 15-20 stykker fra hele slekta ute på
engene og gjerne to hester som var med
og dro høyvogner og slepriver. I dag sitter
bonden alene inni en traktor . . .

Interessen for dyr har altså vært der fra
barnsben av. Jeg hadde noen akvarium
og forsøkte meg på oppdrett av kamp-
fisk. Fugler fikk jeg imidlertid ikke lov til
å ha hjemme.
En kamerat på skolen som bodde på gård
hadde kaniner og jeg fikk veldig lyst til å
kjøpe en. Etter litt masing hjemme fikk
jeg lov og satte i gang med å bygge bur.
Det var ikke rare greiene jeg snekret sam-
men, men jeg gjorde det i hvert fall selv.

Så fikk jeg min far til å kjøre meg opp
til Bruråk utenfor Trondhjem for å hente
en kanin hos kameraten min.
Der gikk kaninene løse i fjøset. Det kryd-
de av dem og de var ikke tamme i det
hele tatt. Vi fikk til slutt fanget en svart
hunn og den fikk jeg kjøpe for en billig
penge. Jeg fikk høre av selgeren at det
skulle være en blanding av Trønder og
Hvit Land, men jeg tror det må ha vært
langt ute i slekta . . . i fjøset ordnet jo
kaninene alt avlsarbeidet selv. Jeg fikk
også med meg en kamerat, Klaus Amdal,
som kjøpte en av disse ”ville” blandings-
kaninene. Dermed var vi to stykker som
startet opp, men kaninene vi kjøpte ble
aldri tamme og rømte ustanselig fra de
dårlige burene vi hadde laget.

Siden jeg nå var kanineier måtte jeg selv-
sagt gå og se på kaninene på Stormartnan
i Trondhjem.Trondhjemsgruppa i Trønde-
lagen Kaninavlsforening hadde alltid en
stand på Stormartnan der de viste frem
en del raser. Det var Erling Killingberg
som var ”primus motor” for disse stand-
ene. Første gangen husker jeg spesielt et
kull med Stor Sølv der ungene akkurat var
i gang med å skifte fra svart til sølvfarget
pels. Jeg husker også at jeg ble fascinert
av Black and Tan (som rasen het den
gangen) med de fantastiske fargene.

Nå fikk jeg ”blod på tann” og kjøpte meg
kaninstandarden og begynte å lese. Jeg
lånte også alle kaninbøkene som fantes
på biblioteket i Trondhjem. Spesielt de
danske bøkene av Wanning var gode og
fyldige. Det tok ikke lang tid før jeg be-
stemte meg for å bygge skikkelige bur og
skaffe meg en skikkelig rase. Erfaringene
fra det første buret mitt og alt jeg hadde

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
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lest om bur, gjorde at jeg fikk min far til
å hjelpe meg med å lage skikkelige bur
denne gangen. De ble laget av tykk vann-
fast kryssfinér og var svinetunge. Det var
veldig solide bur og et av dem står faktisk
fremdeles på en låve i Selbu i Sør-Trønde-
lag. Buret kan forøvrig hentes gratis der-
som noen vil ha det. - Jeg kommer ikke
til å frakte det til Rogaland...

Jeg maste på Arve Lilleøen om hjelp til
å skaffe dyr og han ble en slags mentor
for oss guttene. Jeg vet ikke hvor mange
ganger Arve hjalp oss med slakting og
annet og det han fikk igjen for det var
at vi borret et bor inn i den ene fingeren
hans - det var ikke min skyld, det var
Klaus som borret Arve i
fingeren . . .
Vi to kameratene som
hadde startet opp med
kaniner fikk med oss
enda to til, det var Skule
Williksen og Eskild Bren-
ne. - Og nå fikk vi oss
skikkelige rasekaniner.
Skule og meg selv hadde
Tysk Kjempeschecke,
mens Klaus og Eskild
fikk tak i Stor Sølv. Og så
ballet det på seg.Vi sam-
arbeidet jo tett alle fire
og hadde etter hvert
også Fransk Vedder (vilt-
grå), Hvit Land, Liten
Sølv (viltgul) og Herme-
lin (blå zobel).

Den rasen jeg gjorde det
best med var nok Fransk
Vedder. Det første kullet
(som jeg stolt viser frem
på bildene) fikk jeg etter
en hunn jeg kjøpte av
Hanna Kyllo. Jeg fikk

låne en hann og fikk 7 unger. En hann i
det kullet ble veldig bra med en kropp
som var «like bred som den var lang» og
et flott vedderhode med hesteskoformet
ørestilling, flotte øreknuter og et bredt
og flatt snuteparti. Jeg husker jeg fikk
95 poeng for denne og ble nr 4 på en stor
utstilling. 95 p var veldig bra den gangen
og fremdeles er det nok dette resultatet
som står høyest for meg i min ”kaninkar-
riere”. Jeg har jo fått høyere poengsum et-
ter dette og også kommet litt høyere på
premielisten, men å bli nr 4 med 95 po-
eng når man stiller ut et enkelt dyr fra det
aller første Fransk Vedder-kullet var stort
for en fersking som meg. Vedderkaniner
er rolige og har en helt egen kropp og et
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veldig spesielt rasepreg som gir dem et
godslig og sjarmerende uttrykk. - Vi hadde
både Stor Sølv (svart) og Liten Sølv (vilt-
gul). Dette er nok årsaken til at jeg frem-
deles er litt ”svak for”sølvene. Det er ikke
utenkelig at jeg starter opp med sølver
igjen en gang. De viltgule sølvkaninene
var jo veldig flotte og det er derfor mor-
somt å se at de nå har dukket opp igjen
i Norge. Hvit Land ble en «fiaskohistorie»
for meg. Skule Williksen (som dessverre
gikk bort så alt for tidlig) hadde noen Hvit
Land og jeg kjøpte et par fra andre opp-
drettere. Planen var at Skule og jeg skulle

samarbeide om dette. Vi trodde jo at
”kaniner uten farge” måtte være en enkel
sak å få topp resultater med. I det første
kullet kom det bl.a. angoraunger.... Hvit
Land ble derfor ikke værende lenge hos
meg... Jeg ga rett og slett opp før jeg var
kommet skikkelig i gang.
Mine foreldre ønsket nok aldri at kanin-
hobbyen min skulle fylle opp hele hagen
så derfor fikk jeg nokså strenge rammer
for hvor mye areal jeg kunne bruke. For å
kunne ha litt flere dyr sluttet jeg etter
hvert med de store rasene og fikk tak i
Hermelin (blå zobel). Burene mine ble
delt i tre og vips hadde jeg mulighet til å
ha en del flere dyr. Blå zobel viste seg å
være en vanskelig variant å arbeide med.
Dersom man parrer to lyse dyr kommer
det både ut en del mørke (som har dårlig
tegning),det kommer hvite rødøyde og så
kommer det noen lyse zobler også. Disse
Hermelinene var fryktelig dårlige i for-
hold til de flotte Hermelin som finnes i
dag og i tillegg var farge/tegning av se-
kunda kvalitet.De sto jo også ute i dagslys
og fikk brunskjær i fargen alle som en...
De hvite rødøyde fikk imidlertid OK po-
engsummer så vidt jeg husker.

Dette var et lite tilbakeblikk på 1980-tal-
let og mine første steg som kaninoppdret-
ter. Lykke til med oppfostringen av årets
kaninunger alle sammen! -  Geir Nordvik

Dette er en 17. mai - mine
kaniner har fått på seg

sløyfe for å markere dagen
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«I disse finanskrise tider»
Ett av våre medlemmer og toppoppdretter, som for tiden avler fram flotte dyr i Liten

Havana, er Leif Laache fra Bøn. Han har bladd i sine gamle TK og kom over en artikkel
med tittel «Det viser seg ...» fra mars-april 1946. Den kan kanskje være til omtanke i
dagens «krisetider». Samtidig ønsker Leif alle en fin sommer og en god avlssesong

- Jeg traff ham første gangen om våren
på parsellen. Det var potetene som skulle
i jorda. Senere snakket vi ofte sammen.
Han var særlig ivrig på parsellen utover
sommerkveldene. Omtrent midtsommers
en kveld, mens vi tuslet slitne ut langs de
smale gangene på parsellen, stoppet han
ved enden av åkeren. Her stod noen saf-
tige løvetann som han ville ha med hjem.
- Kaninholder! - Egentlig var det bare noe
«tral», men nå under krigen sleit han med
noen dyr. Det var bare bryet med dem.
Vi snakket sammen senere. Det var på
høstkanten i august. Han hadde holdt seg
på «matta» i krigsåra og det var ikke mere
enn at «båten bar». Det var kone og tre
små barn som skulle forsørges. Fortjenes-
ten stod ikke i noe forhold til leveomkost-
ningene.Nå stod han til rest med 200 kro-
ner i husleie, og så ingen utvei til å greie
det. Han var truet med utkastelse, og uten
utsikter til å få annet husrom. Jeg var hel-
digvis da i besittelse av såpas med penger
og tilbød å hjelpe ham ut av knipa - noe
han ble glad for, men skjønte ikke når
han kunne betale pengene tilbake. Han

tilbød meg sine tre kaninhoer for 60 kro-
ner. Han var lei hele stellet, sa han. Men
jeg var selv kaninholder, og da han fortal-
te de skulle ha unger alle tre, om vel en
ukes tid, hadde jeg planen ferdig.
Jeg gjorde et lite reknetsykke for ham, og
mannen lyste opp. - Vel en uke senere
hadde han 21 fine unger i redekassene.
Nå begynte en ny innsats. Han samlet fôr
og tørka. Så var han avsted og henta lyng
og lagret på loftsboden, og forberedte en
lengre fôringsperiode. Litt rotvekster og
skrappotet ble det på parsellen også. Jeg
ga råd og vink etter fattig evne utover
høsten, og sist i desember hadde han 17
riktig fine slaktekaniner gående.
Han solgte 15 kaniner for 11 kroner per
stykk = 165 kroner.To ble middagsmat i
jula. Av skinnene ble 14 av dem riktig
fine og for disse fikk han i alt 41 kroner.
Det ble i alt 206 kroner i kontanter - og -
litt middagsmat i jula! - Kaninene hadde
reddet mannen fra å bli satt på bar bakke
(+ noe ekstra til jul). Da han betalte peng-
ene tilbake takket han for god hjelp, og
han ble siden en meget god kaninholder.

ADVENTSUTSTILLING,Momarken, 4.-6. desember
Bli med på kjempesuksessen til Askim og omegn kaninavlsforening
Planlegg allerede nå med å delta på vår populære utstilling.
Utstillingen er åpen i klassene A - B og K
Påmelding innen 23. november 2009 til:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg.

E-post: annebbro@online.no   Som vanlig blir det meget god premiering!
Overnattingsmuligheter: Ditt Gjestehus, Momarken,  tlf. 69891556,
Smaalenene Hotell, Askim, tlf. 69844040, Solstrand Terasse, Ørje, tlf. 69812137
Info om utstillingen: Anne, tlf. 990 21 565 eller Johnny, tlf. 482 99 553
Hovedannonse kommer i et senere TK  -  Velkommen alle til Momarken i desember!
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Kasseutstilling på Ørlandet
Trøndelagen KAF arrangerte kasseutstil-
ling lørdag 30. mai, i Beian, på gårdsbru-
ket hos Brit Karin Brodersen med familie,
som ligger meget sentralt til på Ørlandet.
Vi ble godt mottatt på gården og alle i
familien hjalp til. Vi takker Brit Karin og
familien som stilte gården sin til rådighet
slik at vi fikk gjennomført arrangementet
smertefritt. Dette var Trøndelagens andre
kasse-utstilling på våren som ble arran-
gert, og det virker som det kan bli en
tradisjon i mai måned i årene framover.

I fjor hadde vi 109 dyr og denne gang
møtte 98 kaniner til bedømmelse. Det var
også utstillere som kom langveisfra, og
som så ut til å trives i finværet. Dommere
var Per Egil Hagen og Thormod Saue. En
Tan-hann til Erling Killingberg ble dagens
toppdyr med 95,5 poeng og dermed BiS.
BiM ble Hermelin til Sverre Grandetrø.
Den med lengst reise, Johnny Lyshaug,
«fikk igjen» for den lange reisen og toppet
resultatlisten, med 3 Alaskahanner i 285

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Leif Henrik Hoøen 92.
Fransk Vedder: Anja Christin Hegg 92,5. Rex: Gine Beate
Hegg 94. Belgisk Hare: Arve Lilleøen 93,5. Alaska:
Johnny Lyshaug 95. Liten Chinchilla: Brit Karin Bro-
dersen 94,5. Deilenaar: Alf Gunnes 94. Liten Havana:
Camilla Løkken 95. Hollender: Frank André Juberg 93,5.
Sachsengold: Inger Arnesen 93,5. Liten Sølv: Arve
Lilleøen 94,5. Tan: Erling Killingberg 95,5. Dvergvedder:
Barbro Halvorsen 94. Hermelin: Sverre Grandetrø 94,5.

Resultater Klasse L:
1 Johnny Lyshaug,  Askim,  Alaska   285
2 Sverre Grandetrø, Trøndelag, Hermelin hvit rødøyd 378
3 Alf Gunnes,  Trøndelagen,   Tan  svart 378
4 Erling Killingberg,  Trøndelagen,  Tan svart 283
5 Camilla Løkken,  Nord-Trøndelag,  Liten Havana  283
6 Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 283
7 Inger Arnesen, Trøndelagen,  Hermelin viltgrå   280
8 Jan Reidar Sagmo, Nord-Trøndelag, Alaska 94,5
9 Brit Karin Brodersen, Trøndelag,  Liten Chinchilla  94,5
10 Gine Beate Hegg, Trøndelagen,  Rex castor 94
11 Ann Jorun H. Hoøen, Trøndelag,  Hermelin zobel  94
12 Lene Merethe Hoøen, Trøndelag, Hermelin zobel  94
13 Alf Gunnes, Trøndelagen, Deilenaar 94
14 Ingrid Harmens Berg, Trøndelagen, Alaska 94
15 Barbro Halvorsen, Trøndelag, Dvergvedder viltgrå  94
16 Kristin Harmens Berg, Trønd., Dvergvedder viltgrå 94
17 Inga Marie Hoøen, Trøndelagen, Hermelin zobel 93,5
18 Inger Arnesen, Trøndelagen,  Sachsengold 93,5

Resultat Klasse D, Hunn med kull:
1 Dagny Rognhaug, Nord-Trøndelag, Californian  93

Resultater Klasse M, Ungdyrsgruppe:
1 Leif Henrik Hoøen,  Trøndelagen,  Hermelin zobel 93,5
2 Ann Jorun H. Hoøen, Trøndelagen, Hermelin zobel 93

Kaninhopp-
konkurranser
i 6 klasser ble
også gjen-
nomført i fin-
været denne
lørdagen.
Hyggelig at
flere nybegyn-
nere er kom-
met med. På
bildet har vi
Anne Marie,
som for første
gang er ute
med sin
Stælken Kane,
som er en
Belgisk Hare
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 95819073

www.kanintoppens.com
kanintoppen@epost.no

Dvergvedder hvit blåøyd og Bourgogne

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

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

Kallehagen kaninoppdrett - TRØNDER
v/ Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats

Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no

REX: Blå, Dalmatiner

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

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

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

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

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

isabella, chinchilla og blå

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 300 kr 340 kr 400 kr 450 kr 490 kr 530

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Nye Championer:
539: Perle Ekorn  1,0  725 / Y507  96-96-96   eier/oppdr.: Harry W. Nielsen.
540: Alaska  1,0  8424 / P186    95,5-95,5-95,5    eier/oppdr.: Anne B. Brochs
541: Wiener hvit 1,0  7682 / 5C12      96-95,5-95    eier/oppdr.: Leif Laache
542: Liten Havana 1,0  8723 / 4G54   95,5-95-95    eier/oppdr.: Leif Laache 
543: Liten Havana 1,0  8711 / 8C16   96-95,5-95,5  eier/oppdr.: Leif Laache
544: Zobel blå 1,0   8043 / 4G29  95-95-95 eier/op.: Elina Jokinen/T.Gillerholtmoen
545: Zobel blå 1,0   8033 / 4G28  95-95-95 eier/op.: Elina Jokinen/T.Gillerholtmoen
546: Zobel brun 1,0 8051 / 8C75  95-95-95 eier/op.: Elina Jokinen/T.Gillerholtmoen
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

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

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

DEILENAAR

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

LITEN SØLV

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Mobil: 91830065 / 97172974. E-post:
siri.lind@villsaugarden.no   Hjemmeside:

http://www.villsaugarden.no        TRØNDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

Kongsdelene Kaninoppdrett: Løvehode,
Hermelin fuchs og Dvergvedder løvehode.
Mary Nesfeldt, Kongsdelv. 4, 3475 Sætre.

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

Malin og Thorbjørn Berntsen
Jarenv. 30A, 1340 Skui. Tlf. 67 13 56 33

e-post: tobbenbe@online.no
Oppdretter av "filmstjernen" Cleopatra,

samt andre "stjerner" i TAN i svart

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

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Bjørntvedt’s Kaninoppdrett
3855 Treungen. Tlf. 35045264 / 90744667
www.bjorntvedtskaninoppdrett.piczo.com

STOR SØLV, BELGISK HARE, REX,
DVERGVEDDER og DVERGHARE

Granveiens kaninoppdrett - Bente Berge
Granv. 5B, 5067 Bergen. Tlf. 984 88 781

e-post: bentes.kaniner@gmail.com
hjemmeside: www.berge-danielsen.no

HERMELIN i hvit blåøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Gebhard Suchy,Tyskland
er en oppdretter og dommer som bor i
Goldkronach i Bayern. Han startet med
kaniner i 1972 og har avlet med mange
raser. Men hovedrasen er Perle Ekorn
hvor han har vært ”Deutsche Meister”
flere ganger. For tiden har han utenom
også Tan brun og Satin elfenben. Suchy
skifter en del på de andre rasene og
sier det er viktig for ham som dommer
å ha ulike raser ”ved siden av” for å
lære disse å kjenne i forbindelse med
dommergjerningen. For noen år siden
drev han med Liten Sølv viltgul, og det
var da Pål-Eirik Iversen ble kjent med
Suchy. I stallen er det 48 enkeltbur og
som alle har skuffer på 70x70 cm. I
bunn på skuffene er det strø, deretter
en perforert plate som urin kan renne
igjennom, og øverst legges et lag halm
som kaninene går på, forteller Pål-Eirik.
- Bildet under, fra gårdsrommet, hvor
Suchy har duer (pyntet på toppen med
hus for småfuglene). Fotos: Gerhard Lutter
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 16. juni 2009
Totalt: 822  (406 - 243 - 173)

Askim og omegn Kaninavlsforening    49
Leder: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 13
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Nina Nordby Norgaard, Konglev. 19, 1963 Fosser, tlf. 40326132
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no

Bergen og omland Kaninavlslag    44
Leder: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
e-post: john.fismen@c2i.net
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    40
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32872882, mobil: 40401885, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472, e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    37
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekretær: June Kristin Årøe, Mosløyfa 5B, 2072 Dal. Tlf. 924 99 637.
E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://home.no.net/ekaf 

Glåmdal Kaninavlsforening 24
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes.
Tlf: 48173859, mail: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, mail: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen.
Tlf: 90587557, mail: linedagestad702@hotmail.com
Sekretær: Hedda Aurbakken

Grenland Kaninavlslag    15
Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Even Andreassen, Smiev. 6, 3830 Ulefoss, tlf. 951 72 659.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    37
Leder: Odd Einar Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats,
tlf. 911 90 945, e-post: oddelund@online.no  
Nestl.: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand, tlf. 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
Kass.: Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07, e-post: torbjorn_froland@hotmail.com
Sekretær: Camilla Ramsnes, tlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Cathrine Jacobsen, tlf: 916 08 087,
e-post: cathrine.jacobsen@live.no
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Odden, Hernes, tlf. 932 27 951.
Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    80
Leder: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes, tlf. 902 13 658,
e-post: genor@statoilhydro.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Ingrid Høien, Rolighet 7, 4353 Klepp st.
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: http://home.no.net/jaerenk
Stavanger Kaninhoppere: Lene Strøm Dørum, tlf. 975 45 759
Hjemmeside hoppegruppen: http://skh.diamondshk.net

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

Midt-Telemark Kaninavlslag   5
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     50
Leder: Kåre Leonard Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 406 11 865      e-post: gjai486@online.no
Nestleder: Rita Hoem, 6638 Osmarka,
tlf. 971 09 140    e-post: r.hoem@svorka.net
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bolsøya,
tlf. 941 47 280     e-post: elvring@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 902 02 219    e-post: annlt@online.no
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    72
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74857911
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer
og nye adresser:

sekreter@kanin-nkf.net
tlf.: 970 66 450  eller  51 67 19 00
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      46
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær:Thorbjørn Berntsen, Jarenv. 30A, 1340 Skui,
tlf. 67 13 56 33 - mob. 930 14 496   -   e-post: tobbenbe@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Hjemmeside: http://home.no.net/oslokaf - E-post: oslokaf@start.no

Rogaland Kaninalslag     20
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
e-post: magnor.olberg@lyse.net     bet. kontinget til: 3204.07.02406
Møter: 2. mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
(ikke møte juni, juli og august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    93
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
Gironr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje K. Olsen, tlf. 976 76 013
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     22
Leiar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Nestleiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oyosla@start.no
Kass.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddmveka@start.no
Sekr.: Ståle Bruvold, 6776 Kjølsdalen, tlf. 57 86 32 73 / 971 73 319
e-post: nbruvoll@online.no
Hjemmeside: www.sfkanin.com
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Tonje Alise Moen Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 907 44 667        e-post: tonje_alise@hotmail.com
Kasserer:Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 95819073        e-post: soerlandetskal@epost.no
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00
hjemmeside: http://www.soerlandetskal.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    40
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Sverre Grandetrø, e-post: asbjgr@online.no
Utstillingskasserer: Anne Marie Aarmo, Vassfjellet, 7228 Kvål
e-post: annemarie@aarmo.com   tlf. 930 37 062 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Gauldal hoppeklubb: gauldalhk@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     54
Leder/kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
e-post: gmoskvil@online.no       tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902
Nestleder: Pernille Moskvil, Liavn. 31B, 3173 Vear
e-post: paiky87@hotmail.com           Tlf 414 62 972
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Hoppeleder: Linda Olsen Bakke, Hvål, 3160  Stokke
e-post: lindabakke91@hotmail.com      Tlf. 468 85 058
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

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

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 8
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Kjersti Syverud, Melby, 2164 Skogbygda,
tlf. 63 90 64 84 / 906 32 560, e-post: kjersti.syverud@tele2.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Rytterbakken, 2450 Rena
tlf. 62 41 65 16 /  962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: kr 250,-. Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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

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

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Annicken Valseth, tlf. 924 57 994,
e-post: sekretar@kaninhopping.no
Kasserer: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 04 39 71,
mobil 990 44 998, e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Ansvarlig konk.protokoller: Anica Johannessen
Bestilling av hoppebøker: Anita Vadum Wilmann
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

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

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

Annonsepriser:



BLAD I
POSTABONNEMENT
Returadr.: Bjørn Egeland,
Frøyerv. 46
4328 SANDNES

B
Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

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

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

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva
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