
Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

Nr 6 ● August 2011

TTiiddsssskkrriifftt  ffoorr

KKAANNIINNAAVVLL
www.kanin-nkf.net



2 Tidsskrift for Kaninavl - 6-2011

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

Innsending stoff/bilder: Sendes snarest til redaktor@kanin-nkf.net
Neste blad: nr 7/2011, utsendes ca uke 38
Artikler som blir tatt inn, er innsender ansvarlig for dets faglige innhold.
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dommergruppen (bestilling av dommere til utstilling, gjøres til leder)
Leder og Sekretær: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier,

tlf. 32 84 61 35. e-post: thsaue@online.no 
Kasserer: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: standard@kanin-nkf.net
Konto: 9494.05.32145  for betaling dommmer-avgift: kr  5,- pr katalognr.

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

Norges
Kaninavls-
forbund

stiftet
1897

Forsidefotos:

En Liten Sølv i blå variant er satt på forsiden denne gang, mest for
å vise at Liten Sølv finnes i «annet enn svart». I blå er den meget
fin, men er vel kun et par oppdrettere hos oss som har den.
Så Angora, og det virker for meg som det der er «oppsving», både
innen hvite og fargede - høsten vil vise . . . Foto: Kleintier-Züchter / Bjørn E.
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KANINAVL
Tidsskriftet for august måned
Jeg kalte juni/juli TK for sommerutgaven,
men sommer og ferie er det fortsatt . . .
TK’s augustnummer hadde innleverings-
frist for artikler, stoff, bilder og annonser
20. juli, og noe «tikket» da også inn her på
dataen i en ellers stille og rolig sommer-
tid. Men i det jeg sorterte i stoff og bilder,
ble plutselig Norge totalt forandret - og
fredag 22. juli ble en kveld og natt hvor vi
alle ble sittende totalt utslått.De neste da-
gene likeså, tiden gikk med å følge med
på TV, aviser, minnestunder og minnekon-
serter. Meget vanskelig var det å komme
inn i et normalt arbeidstempo igjen.

- TK’s augustnummer byr på en artikkel
for dere som er interessert i Angora-avl,
og etter hva jeg forsto på årets sommer-
samling for Norsk Angora på Nes, er det
kommet med noen «ferske» angora-avlere
som ikke bare ønsket å lære om hvordan
en skal behandle ulla, spinne, karde og
lage produkter, men også om selve det
daglige stell, avl og arbeid med Angora-
kaninen. Jeg vil derfor anbefale alle med
interesse for Angorakanin om å lese godt
igjennom de 4 neste sider. Også fordi at
dette gjerne kan bidra til flere innlegg og
eventuelle spørsmål om noe uklart, eller
kanskje er det noe som mangler, eller noe
som ikke burde stått der?
Selve rasepresentasjonen i august-TK er
Tysk Kjempeschecke. Som også Angora,
er Kjempeschecke en krevende og ikke
noen enkel rase. Opp gjennom årene har

vi hatt flere som har vært innom rasen,
men vel ikke noen som har satset på den
i «stor stil». Skal en drive med raser som
Angora og Kjempeschecke må det plan-
legges godt og følges opp. Dette er lik-
som ikke noe som en bare skal ha ved
siden av andre raser. - Nei, dette er ikke
noe som en kan ha som «tilleggsraser».
På side 13 er LUU-annonsen på plass.Som
kjent er årets NM/Landsutstilling for ung-
dyr og NM i kaninhopping lagt til Leto-
hallen. Denne store hallen er brukt til 2
LU’er før, men siden sist, i 2006, er det
bygget et stort hotell-bygg i tillegg. Leto-
hallen ligger like ved E6, i Eidsvoll kom-
mune, ved Dal-krysset, og det er ca 15 mi-
nutters kjøretur til Gardermoen. Må be
dere om å lese på side 20. Arrangøren,
Indre Østland, har stort behov for hjelp
denne LUU-helga, 4.-6. november, og de
må satse på at mange stiller opp på fre-
dagen med oppsett av bur!
Alingsåsortens KAF gratuleres med sitt 70
års-jubileum, og i år var det også dags for
igjen arrangere sommerutstilling.

Så var det våre kaniner da, og jeg vil nok
en gang minne om: Gi dem rent vann
hver dag nå i sommervarmen - og viktig
at de alltid har tilgang til vann.Vær nøye
med rengjøringen hos ungdyra slik at det
ikke blomstrer opp bakterier i bura, som
f.eks. cocsidier.Tidligere brukte jeg Stalo-
san F i bunn og la flis oppå. Jeg bruker nå
kalk, det er rimeligere, men er nok ikke
så effektiv. - Ha en fortsatt fin august!
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Angora-kanin
- «mer enn en vanlig kanin»
Vi vet alle at disse Angorakaninene er noe
helt spesielt:En kaninrase som «gir» - men
som dermed også krever. Dens særegen-
het er at ulla vokser uten stans så lenge
den lever. - En Angorakanin MÅ derfor
klippes (og «etter boka») 4 ganger i året!
Hvilke andre dyr kan produsere ca 1/4
av sin vekt i ull årlig?
Når vi legger sammen 4 klippinger, vil
denne veksten av ullen bli nesten 30 cm
lang. Dette på toppen av Angorakaninen
også har eget vedlikehold og kroppens
vekst - er fantastisk ytelse. Derfor er det
at eiere/oppdrettere har et stort ansvar.

Produkter fra Angorakanin er eksklusiv vare!
Angoraull isolerer hele 10 ganger så godt

som saueull, og kan ta opp 4 ganger sin vekt
med fuktighet og fremdeles holde på varmen

Angora-ullplagg er meget godt egnet til
utendørs aktiviteter. Det ideelle plagg ute,

enten til fritid, sport eller bruk i arbeid

AAnnggoorraakkaanniinn
««eenn  kkaanniinn  ssoomm  kkrreevveerr  lliitttt  mmeerr»»

VVii  hhaarr  ffååtttt  nnyyee  AAnnggoorraa--ooppppddrreetttteerree,, oogg  ddaa  eetttteerrllyysseess  ffaaggssttooffff  oomm  AAnnggoorraa..
AAnnggoorraa  eerr  eenn  ssppeessiieellll  rraassee  --  ««eenn  aannnneerrlleeddeess  kkaanniinn»».. EErr  ddeett  ooppppddrreetttteerree
ssoomm  hhaarr  nnooee  åå  mmeeddddeellee  oomm  rraasseenn  --  ssåå  eerr  ddeerree  vveellkkoommmmeenn  ii  TTKK!!  ÅÅ  ddeellee
eerrffaarriinnggeerr  iinnnneenn  AAnnggoorraa,, oogg  ooggssåå  aannddrree  rraasseerr,, eerr  aavv  ssttoorr  bbeettyyddnniinngg
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Angora skal ha godt stell og godt fôr
For å kunne holde denne produksjonen,
må Angorakaninen ha de rette betingel-
ser. Som oppdretter, må en dermed legge
forholdene til rette, gjennom riktig stall-
og fjøsklima, korrekt fôring og godt stell.
Å produsere ren førsteklasses kvalitetsull,
med rett forhold mellom bunn- og dekk-
pels, er en utfordring for oppdretteren.
For å oppnå dette må det brukes en over-
sikt over hver kanins produksjon - altså
et klippekort. Klipping og klippekort er
«alfa og omega» i Angorakaninens livs-
syklus. Enten om en har 2 Angorakaniner
eller 20, så er klippekortet like nødven-
dig. Her skal føres alle opplysninger om
kaninen: Dato for klipping, vekt, beregnet
årsytelse på kaninen, paring, kull-størrel-
se, foreldrene og besteforeldrene.

Bruk klippekort  -  beregn årsytelsen
For å kunne vurdere en Angorakanin må
en ha et utgangspunkt, og det kan da
f.eks. beregnes en årsytelse i 8-måneders
alderen. En må også ha klart for seg at
en skal ta hensyn til andre egenskaper,
som kroppsform, størrelse og helse, men
det sier seg selv at en Angorakanin ikke
kan produsere ull dersom den ikke er i
form og trives. For en oppdretter er det

derfor av stor viktighet at en satser på
sunne friske avlsdyr, som også har gode
arveegenskaper, og det gjelder selvsagt
både for hunnene og hannene.

Hva er så beregnet årsytelse?
Grovt sagt er dette 8-måneders-klipp,
ganger 4, siden det jo skal klippes med
90 dagers intervaller. Men helt riktig blir
det om vi beregner slik:

klipperesultatet x 365
klippeintervall i dager    = årsytelse i gram 

Skal en oppnå å forbedre kaninens resul-
tater, må hele avlsarbeidet ta utgangs-
punkt i dette tallet. F.eks. når en bonde
kjøper ei kvige, er han mest interessert
i hva mora ga i årsproduksjon, samt kva-

Angora rødbrun (madagaskar). Å avle med
fargede Angora er nok en større utfordring

enn de hvite - men kanskje mer spennende?

Å delta med Angorakanin på utstilling krever
god planlegging. Klippetiden eller de klippe-
intervaller du går etter, er avgjørende for om
du kan stille ut en Angora i topp form, for å si
det slik, som for eksempel den på bildet her.
Kaninen klippes etter 90 dager, så derfor må
det planlegges i god tid. Noen dyr kan ha lett
for å få filting bak, og de bør klippes en uke
tidligere (ca etter 84 dager). Så beregner du at
kaninen skal bedømmes på ca 90.-dagen. En
Angora skal IKKE gå over klippetiden uansett!
Det er en plage for kaninen å gå på overtid!
Hvis du absolutt vil stille på en bestemt utstil-
ling, og klippetiden ikke passer, må du mel-
lomklippe. Husk også rene og pene dyr!
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liteten på faren. Det er det samme med
oppdrettere av Angorakanin. Når det skal
kjøpes inn en ny kanin må en vite hva
dens foreldre og besteforeldre har gitt i
årsytelse. En stamtavle uten disse opplys-
ninger er ikke noe særlig verdt, selv om
kaninen er dansk eller tysk.
Om en så «bare» har 2 Angorakaniner, så
må du bruke klippekort! For det er like
vanskelig, for ikke å si umulig, å huske
når disse sist ble klippet.Klippekortet må
følge kaninen hele tiden. Det kan plasse-
res i en plasthylse og festes til buret. De
enkelte klippekortene hører til der de
kan sees og slik at en lett kan sammen-
likne dyrenes produksjon - altså IKKE
nedgravd i en skuff! 

Når tid skal en Angora klippes?
Første klipp er i 2-måneders alderen, så
ved 5, ved 8 og deretter hver 90. dag.
Ullproduksjonen vil svinge ved årstid og
temperatur, det meste fra januar til mai.
Men som nevnt, 8-måneders klippingen
er utgangspunktet for å kunne vurdere
en Angora-kanin. Det er da en sorterer
ut det dårlige dyremateriellet og avler
videre med det aller beste materialet.

Paring, unger og klipping 
Det beste er derfor også å vente med
paring til 8-måneders klippet. Kanin-hun-
ner er kjønnsmoden før den tid, men en
får bedre kaninunger når mora er velut-
viklet.Klippingen stimulerer ofte hunnen
til brunst, og en kan begynne å pare en
dag etter klippingen. Hunnen settes inn 
i buret til hannen, eller på et egnet sted.
Men uansett husk: Hannen skal aldri inn
i hunnens bur. Er hunnen ikke villig til
å gjennomføre en paring, tas hun vekk
fra hannen.En kan vente noen timer,eller
til neste dag (den beste tid på døgnet er
om kvelden). Er begge villige, er en vel-
lykket paring fort over, og en skiller dem
da fra hverandre. Hunnen går så drektig i

30-32 dager. En uke før forventet fødsel
skal en legge inn høy/halm som hua skal
bygge reir av. Har hua så klargjort reiret
i reirkassen, går som oftest fødsel greit.
Ungene kan gå sammen med mora i ca
6 til 8 uker. Unge kaniner skal ha det
godt i oppveksten om de skal bli gode
ullprodusenter!
2 måneder etter fødsel er hunnen moden
for klipping igjen. Så husk da å gå tilbake
til klippekortet! - Men nå skal også ung-
ene tildeles klippekort og få sitt første
klipp! En kan da se at dette passer inn i
3-måneders periodene. Pass på å hold
klippe-intervallene på 90 dager - eller
hvis en ser tendens til filting i pelsen
(spesielt om sommeren), så husk å noter
hver klipping på kortet, samt beregne
årsytelse i 8-måneders-alderen.

Klipping og ullsortering
Folk spør ofte hvor lang tid det tar å
klippe en Angorakanin. Men børsting og
klipping er kun halve jobben!
I tillegg kommer sortering av ullen,veiing
og notering på kortet, eventuelt klipp av
klør og ettersyn i ører og pels for midd.
Alt dette foretar en under klipping, og
kan en greie dette på en halv time, så er
det godt gjort. En av de vanskeligste og
ikke minst viktigste oppgaver er sorte-
ring av ullen. Det er ullen som skal «dyr-
kes», og den må tas vare på! Noen tror
alt av ull kan legges i én sekk - men NEI!
Forutsetningen for at ullen skal ha salgs-

Fingervanter av angoraull  -  pene og varme



verdi eller spinneverdi, er at den sorteres
direkte fra kaninen. Det er nesten umulig
å sortere ullen når alle kategorier er blan-
det i en «grøt».Orden i ulla letter spinning
senere. Uansett om vi klipper med saks
eller klippemaskin, klipper vi kaninen og
sorterer ullen med det samme. Etterpå
kan vi gå gjennom ullen og finsortere.
Dette er enkelt og arbeidsbesparende.

Kvalitet og sortering
En må også sette seg inn i og forstå hvor
på kaninens kropp den forskjellige type
ull finnes. Kvalitet er stikkordet her. Det
kan da være lett å feste seg for mye ved
ullens lengde - og glemme ullens kvalitet.
Det er med riktig forhold av bunn- og
dekkhår at en får god kvalitet, og det er
dette forhold som er målet for avlsarbei-
det. Oppgaven er å produsere en god og
tett pels, med rikelig dekkhår, samt med
bunnhår som ikke filtes.
- 1. sorterings ull skal være over 5-6 cm
lengde, helt ren, og den skal falle fra hver-
andre uten for mange stive dekkhår. Etter
klipping skal bunn- og dekkhår ligge nes-
ten parallelt, ikke på tvers, ullen skal ikke
henge sammen, eller som en også ofte
sier; ullen skal ikke ha tendens til filting.
En kan kjenne ullens kvalitet på fingrene.
Første-sorterings ull finnes på kaninens
rygg og sider. Etter børsting av kaninen
lager vi en skill langs ryggraden (fra nak-
ke til bak).Vi klipper en side av gangen,
og vi klipper helt ned til huden for å unn-
gå dobbeltklipp. Vi plasserer ullen i en
kurv eller eske, merket: 1. sortering.
- 2. sorterings ull er over 2 cm, og opp til
5 cm i lengde, helt ren og fri for filt.
Denne finnes under buken og på mage,
samt nederst på ryggen.
- 1. sorterings filt er korte fiber under
3 cm, helt ren og lett sammenfiltret ull.
Finnes i nakken, på buken, bena, samt
også dobbeltklipp.

- 2. sorterings filt er meget lett skitten ull
og filtklumper.
- 3. sorterings filt er noe skitten ull. Kan
også anbefales kastet hvis den inneholder
mye urenheter.
Ha godt med plass rundt klippebordet
for 5 kurver, slik at du lett kan ta ull fra
kaninen og plassere den i de respektive
sorteringer.
To måneders ull, såkalt baby-ull, har lite
dekkhår og er ikke førstesortering.
Hannens ull har også ofte mindre andel
av dekkhår og av dårligere kvalitet enn
hunnens.Vær oppmerksom på dette.
Fem måneders ull kan i mange tilfeller gå
i andresortering, selv om den har 5 cm
lengde. Dekkhår kan det være lite av i
kaninens første leveår, men siden kom-
mer det mer og mer.
Dette var en generell beskrivelse av sorte-
ringsprosessen. Men det gjelder også å
være oppdatert og følge med på hva mar-
kedet krever,det er forskjellige regler - og
reglene forandres hele tiden, f.eks. etter
behov fra fabrikkene i Europa.
Noen ganger kan det være slik at ikke
lengden er like viktig som kvaliteten. For
å oppnå bedre kvalitet og lettere klipping
og sortering, anbefaler noen å klippe i
ca 75 dagers intervaller, i stedet for 90
dagers intervaller. En kan da oppnå å få
mer ull i første-sortering, mer ull på års-
basis, fordi ullveksten er høyest de to
første månedene og stagnerer mot slut-
ten av 90 dagers klippeperiode. Spesielt
er det gunstig at hannene blir klippet
med intervaller på ca 75 dager.En klipper
etter 2 mnd, 5 mnd og 8 mnd som vanlig,
og går så over til ca 75 dagers klippe-
intervaller. Det vil ofte lette ditt arbeid
og gi mer ull. - Lykke til!
Til slutt vil red. selvfølgelig anbefale alle
med interesse for Angora å være medlem
i Norsk Angora.Ta kontakt med en i styret
hvis du har spørsmål - om Angorakanin.
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Flere land sier rasen er «deres»
På 17- og 1800-tallet var det i flere euro-
peiske land kaninoppdrettere som hadde
store kjempekaniner med en form for
tegning.Men noe rasenavn hadde de ikke
og det var derfor snakk om store kaniner
med en brokete tegning og disse gikk for

det meste under navnet landkaniner.
Det sies at det kom Papillons (=sommer-
fugl på fransk) fra Frankrike til Tyskland
rundt 1880. På en tysk utstilling i 1897
ble det vist brokete tegningskaniner, som
var kaniner i flere farger, både med og
uten snutetegning (sommerfuglen).
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Så tidlig som på 1700-tallet kjennes det til at det var kaniner
med scheckeanlegg. Kaniner ble da for det meste holdt for kjøtt-
ets skyld, så med hensyn til tegning, ble det ikke avlet etter noe
«plan og mønster». Dessuten hadde oppdretterne av naturlige
grunner på den tid, heller ikke noe stort kjennskap til arvelighet.
Kaniner med scheckeanlegg har vi i flere størrelser og varianter
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I begynnelsen på 1900-tallet er det snakk
om en stor rase med tegning - og etter en
standardbeskrivelse. Men navnet viser at
flere land vil gjøre seg æren for opphavet;
Tyskland: Deutsche Riesenschecke, Frank-
rike: Géant Papillon Francais, Holland:
Lotharinger, Sveits: Schweizer Schecken
og USA: American Checkered Giant.
I 1907 blir rasen godkjent i Tyskland og
året etter får den sin egen spesialklubb,
Deutsche Riesenschecke Club.
Naturlig nok kommer rasen til Danmark,
og i 1921 er den å finne i deres Standard.
I en norsk Standard fra 1936 er det tatt
med poengskala til en «ny» rase med navn
Tysk Schecke, med idealvekt på 6 kg, og
med denne bemerkning: Rasen vil sann-
synligvis bli innført her til Norge.
Senere fikk rasen naturlig nok navnet
Tysk Kjempeschecke, men det er noe
usikkert når tid de første kom her til oss.
Noen stor utbredelse har Tysk Kjempe-
schecke aldri fått i Norge, men selvsagt
har det vært noen entusiaster også innen
denne rase. Grunnen til «laber interesse»

er vel ikke til å legge skjul på, da dette
er en rase som krever mye for å komme
frem til det som skal være det korrekte
etter Standardens beskrivelser. Først og
fremst er tegningen krevende, og med
den største grunn, fordi det er en tegning
som ikke kan renavles (se TK nr 4/2006
side 10-13). Dessuten skal oppdretteren i
tillegg, også konsentrere seg om det type-
messige rasepreg for en kjempekanin (se
Belgisk Kjempe, som vi presenterte i nr
5/2011) - med en langstrakt, kraftig og
høyreist kroppsform, og med forholdsvis
store kraftige ører.

Rasepreg og presentasjon
Ser vi på poengskalaen, består den av 8
punkter. Selv om punktet rasepreg og
presentasjon «kun» er avsatt med 10 p til
Tysk Kjempeschecke, er det svært viktig.
Leser vi i Standardens rasebeskrivelse, så
er det en del som kreves og som skal tas
hensyn til. Men selv om det også her er
snakk om en kjempekanin, så kan den
ikke helt sidestilles i forhold til Belgisk

Tysk Kjempeschec-
ke på våre LU’er er
der  -  ja  (fra Arild
Henriksen, Ingrid
Høien)  men antallet
på hver LU er labert.
Statistikken viser:
LU-97: 1 dyr, LU-98:
5 dyr, LU-99: 7 dyr,
LU-2000: 2 dyr,
LU-2001: 4 dyr,
LU-2002: 2 dyr,
LU-2003: 5 dyr,
LU-2004: 1 dyr,
LU-2005: ingen
LU-2006: 1 dyr,
LU-2007: 1 dyr,
LU-2008: 2 dyr,
LU-2009: 4 dyr,
LU-2010: 6 dyr og
LU-2011: 4 dyr.

LU-1994 i Tønsberg: 3 dyr
i Tysk Kjempeschecke
blir utstilt, alle er fra Arne
Hauge, Sørlandet - og på
bildet best i rasen, en
hann på 9 mnd - 93 p.
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Kjempe. Allikevel må oppdretterne ha
som mål å jobbe for en kanin som gir et
majestetisk høyreist helhetsinntrykk med
en kraftfull kropp.Tysk Kjempescheckes
idealvekt på 6 måneders ungdyr skal ligge
rett over 5 kg. Som voksen skal den mini-
mum veie 6 kg (altså 1 kg under B.K.).
Ørelengden er satt til minimum 14 cm,
men merk: Ørene skal være kraftige og
forøvrig harmonere med kroppsstørrel-
sen. Er ørelengde under 14 cm, gir det
diskvalifikasjon. Derfor er store og lange
ører viktig for å fremheve det rasetypis-
ke, og når kaninen presenterer seg med

ørene stivt opprettstående, så er en på
god vei til å få 10 p på det punktet.
Det skal også tas hensyn til: Hodet, som
både hos hunner og hanner skal være vel-
formet, harmonisk, og størrelse stå i for-
hold til kroppen. Hodet er kraftig, særlig
hos hannen, med bred panne og fyldige
kjever og lett bøyd neseprofil. Halsen er
kort. Hunner kan ha en liten enkel, jevn
hakepose, som sitter rett under haken.
Hanner må være fri for hakepose, men
hakeskjegg tillates. Halen er lang, kraftig
og godt behåret,og bæres rett og inn mot
kroppen.

Martin Østergaard fra Bjerring i Danmark har drevet stort og seriøst oppdrett av Tysk
Kjempeschecke i mange år og på dansk LU i 2005 beviste Martin at - «det umulige er
mulig»  -  BiS med 96,5 poeng og tok en fin 2.-plass på premielisten med 286 poeng!

Dansk LU-2005:Tysk
Kjempeschecke hu
tildeles 96,5 poeng
og blir utstillingens
fineste kanin - BiS!
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Kroppsform
Vi har nevnt litt om kroppsformen, fordi
denne er med på å gi rasen det riktige
preg og kan ses noe i sammenheng med
rasepreg og presentasjon. Kroppen er
kraftig og harmonisk bygget. Hos Tysk
Kjempeschecke tillates langstrakt kropp,
men uten å virke smal, som også gjelder
framkropp. Brystet skal være kraftig, fast
og med god bredde. Rygg og nakke skal
ha god bredde med fyldig muskel- og
kjøttansetning. Rygglinjen går fra nakken
til krysset, som en myk, svak bue, og deri-
fra i en pen og jevn avrundet kvartsirkel
som slutter ved halerot. Her kan det ikke
legges skjul på at det ligger en utfordring
til oppdretterne, da det er mange dyr i
rasen som har markert/kantet kryss.
Ved utvelgelse av kjemper til avlen, er det
viktig å ta hensyn til bruk av dyr som har
god kraftfull majestetisk kropp!
Frambenene er forholdsvis lange og skal
være kraftige og bredstilte, som gjør at
den får et høyreist preg. Bakbenene er
meget kraftige, bredstilte, uten å sprike,
men holdes parallelt med kroppen. Lår-
ene skal være kraftige, med god muskula-
tur, og ligger tett inn til kroppen.

Pels og farge
Pelsen tillates å være forholdsvis kort (i
forhold til at dette er en kjemperase).
Når man stryker mot pelshårene med
hånden, skal man kjenne den er tett, god
og fyldig.
Grunnfargen kan det ikke sies så mye om,
den er ren hvit, og som tegningsfarger er
disse godkjent: Svart, blå, brun, rødbrun
(madagaskar) og gulbrun (isabella).

Så til utfordringen:Tegningene
Hodets tegning: Den består av «sommer-
fugl», øyenringer, kinnflekker og ørene er
farget i hele sin lengde. Snutetegning har
form som en sommerfugl med «vinger».
I midten av vingene, sitter en pent avrun-
det topp, midt på neseryggen. Øyenring
går jevnt og uavbrudt rundt begge øyne.
Så en kinnflekk på hver side, som sitter
til side/under øyenring og den skal være
rund eller oval.
Kroppens tegning: Den består av «åle-
strek» og sideflekker. Ålestreken begyn-
ner ved ørerot, går uavbrutt over rygg og
ut til halens tupp. Ålestreken går jevnt
og med samme bredde. Sideflekker sitter
på kroppens bakre halvdel og på lårene,

Tysk Kjempe-
schecke-kull i
stallen til Affe
Hedlund (må
regnes som
svensk spesia-
list i rasen).
Her ser vi 7
unger - og hva
som skjer: 3
ser ut for å ha
fått en grei teg-
ning, men 4 er
svarte. Dette er
noe av den sto-
re utfordringen
i schecke-avlen
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fordelt symmetrisk på begge sider, med
3 til 7 enkeltstående flekker på hver side.
Enkelte flekker på buk, halens underside
og labbenes innside, tillates.

Dette var altså beskrivelse av den ønske-
de idealtegning.Vi vet det er vanskelig å
oppnå det perfekte på alle tegningene.
De vanlige feil som fører til poengfradrag
kan f.eks. være: Når det er brudd på åle-
strek framfor skulderparti eller på hale.
Sideflekker går mye i sammen, eller det
er dårlig symmetri i forhold til hver side.
Mindre enn 3, eller mer enn 7 sideflekker
på én side. Små flekker i pannen. Enkelte
små flekker på sidenes forparti. Flere og

store flekker på buk, labbenes innside,
eller under halen. Piggmentfri overleppe.
Ujevne tegninger. Ujevn bredde på åle-
strek, øyenring, «grumset» ved ørerot, el-
ler hvitt i fargen ved ørerot.
Av alvorlige feil som gir grunn til diskvali-
fikasjon, kan nevnes:
Brudd i ålestreken fra skulderblader til
halerot. Mangler én eller begge kinnflek-
ker. Kinnflekk, øyenring eller øretegning
går i sammen. Brudd i øyenring. Sommer-
fugl går sammen på underleppe. Hvite
flekker i tegninger. Mangler sideflekker
bak. 3 eller flere flekker på sidenes for-
parti.
I neste blad: Fransk Vedder

Svensk LU-2009: Svensk dommer-
gruppe setter ved LU’ene opp en rase
som konkurrerer om «Prisdomarnas
Pris». I 2009 var det «dags for» Tysk
Kjempeschecke og det ble påmeldt 33
dyr i rasen! Hua på bildet ble tildelt 95
poeng, blir BiR og vinner. Eier og opp-
dretter: Affe Hedlund, Vårgårda
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Indre Østland Kaninavlslag og Eidsvoll og omegn hoppegruppe inviterer til

4. - 6. november i Letohallen
Utstillingen omfatter:
●  Klasse B  Ungdyr

●  Klasse C 1.0  Voksne hanner

●  Klasse K  Produkter

●  Klasse I  Enkeltdyr
(Arr: Dvergkaninklubben, info kommer i TK)

●  NM i kaninhopping

Påmelding til utstilling:
Sendes på liste (helst Excel) til e-mail:
ro-lud@online.no   eller post: Rolf Ludvigsen,
Østbyveien 162, 3280 Tjodalyng
Skal være ihende innen 17. oktober.
Alle kombikaniner merkes også med X.

Klasser NM i kaninhopping:
NM Rett bane - Elite, bed. C
NM Rett bane - Veteran, bed. C
NM Lengde - Elite
Kombikonkurranse - Slalåm middels åpen
+ utstilling klasse C

Påmelding til kaninhopping:
Skal være ihende innen 10. oktober:
Kombikaniner, oppgi ørenr + reg.nr. 
NB! Kombihuer voksne stilles i klasse C og
kombikaninene må meldes både til utstilling
og hopping. Påmelding til: eohk@live.no

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: kr 70 pr kanin/katalognr.
Innbetaling utstilling og LUU-fest settes inn
på Indre Østland Kaninavlslag sin konto:
2010.22.76222 innen 17. oktober 2011.

Hopping: NM kr 70  / kombi kr 45  pr. start.
Innbetaling hopping settes inn på
Eidsvoll og omegn hoppegruppe sin konto:
0539.71.72408 innen 17. oktober 2011.
NB! Merk bet. med navn og hva det gjelder!

Innlevering av kaniner:
Fredag 4. november fra kl 18 til 22.
Vi fôrer med høy og vann.
NB: Husk opphengbare vannskåler!

LUU/NM-fest:
Lørdag 5. november i Letohallen kl 19.30.
Meny: Middagsbuffet (4-5 retter) m/dessert.
Pris pr. pers kr 300. Påmelding innen
17. oktober til Randi Odden, tlf. 932 27 951,
E-post: randiodden27@hotmail.com

Åpningstider for publikum:
Lørdag  5. november: kl 10.00 - 17.00
Søndag 6. november: kl 10.00 - 15.00
med premieutdelinger fra kl 14.00.

Overnatting, Letohallen:
Oppgi kodeord: KANIN 2011.
Rom bestilles på tlf. 63 95 91 50 
Enkeltrom kr 845      Dobbeltrom kr 999
3 sengsrom kr 1195   4 sengsrom  kr 1395
Prisene er rom pr. døgn, inkludert frokost
3 og 4 sengs rom er reservert hoppere.
NB! Frist for bestilling av reserverte 
rom: 1. september.

Kontaktpersoner:
Utstilling: Ivar Østli, tlf. 61 33 17 76.
Mobil 911 82 745. E-post:  i.oestli@online.no
Hopping: Anne Venger, Mobil 481 18 237.

Landsutstilling/Norgesmesterskap for ungdyr og NM Kaninhopping
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Etter et opphold i fjor var det igjen klart
for den tradisjonsrike Alingsåsutstilling-
en i Sverige. Denne utstillingen er svært
godt kjent blant norske kaninoppdrettere
og tidspunktet (midt i skoleferien) gjør at
utstillingen passer utmerket som kombi-
nasjon med en ferietur. Jeg har vært på
sommerutstilling i Alingsås en gang tid-
ligere og da min eldste datter bestemte
at årets ferietur skulle gå til Bornholm ble
det mer eller mindre selvsagt å inkludere
også en tur til Alingsåsutstillingen. I til-
legg er Alingsåsortens KAF 70 år i år og
dette skulle feires med middag, taler og
fest, og dette ville vi selvsagt også gjerne
få med oss. Dermed satte vi kursen mot
Götaland.
Bedømmelsen i Alingsås er på fredag og
jeg var med som dommerelev – jeg døm-
te dyr sammen med Svein Clausen. Det
var nokså stor spredning i kvaliteten.Den

beste var en flott Alaska på 95,5 p, men
det var også mange dyr som overhode
ikke var i utstillingsform.Antall dyr var en
del lavere i år enn tidligere år og det var
masse snakk om dette blant burradene.
Det er vanskelig å finne en årsak til det
relativt lave dyretallet, 357. Jeg tror nok
antall kaniner kommer opp med tiden,
når tradisjonen kommer på sporet igjen.
Dobbeltvinner ble Kjell Carnbrand/Peter
Landberg med Alaska som fikk 95,5 p og
Tan også i 95,5 p.
Lørdag var det typeshow og den norske
trioen bestående av Kari og Kjell Jørgen-
rud og Gulik Klepaker, gjennomførte den
oppgaven med glans også denne gang.
På fredagskvelden er det tradisjon med
grilling og landskamp i fotball mellom
Sverige og Norge. For årets kamp, så det
en stund svært mørkt ut. Regnet sildret
ned over campingen og de voksne hadde

Nolhaga-sommerutstillingen 2011
og Alingsåsortens KAF 70 års jubileum

Tross et knepent tap i fotballkampen - uten tvil var det en kjempegod stemning!



15Tidsskrift for Kaninavl - 6-2011

ikke mye lyst til å starte noen fotball-
kamp, men som ved et trylleslag sluttet
det å regne og kampen var i gang.
Svenskene var overlegne, det må vi bare
innrømme, og selv om vi fikk låne noen
spillere av Sverige og fikk inn noen mål
så ble det tap denne gangen. Men det
kommer nye muligheter. Den overheng-
ende faren for regn satte nok en bitteliten
demping på grilling og kveldskos, men
det var en fin kveld.
Så kom lørdagen, og da var det klart for
Alingsåsortens KAFs 70 års jubileumsfest
som ble markert på Grand Hotel. Maten
var fortreffelig etter min smak og det var
allsang og taler og alt som hører til.Gullik
Klepaker holdt tale på vegne av Norges
KAF og fortalte at Alingsåsutstillingen fak-
tisk er 20 % norsk. Flere ble hedret med
utmerkelser, men spesielt var det jo at
Line og Svein Clausen, og Anne Mette
Klepaker ble tildelt Alingsåsortens gull-
nål. Denne har også blitt tildelt andre
nordmenn tidligere, sist i 1991 da Gullik
Klepaker fikk den. Gratulerer til dere alle
tre. En skikkelig koselig kveld som dess-
verre tok slutt.Takk til Nisse Jonson som

var en meget inspirert, talefør og synge-
før toastmaster!

Til slutt bare må jeg skrive noen ord om
Alingsåsortens KAF meget flotte jubi-
leumsskrift i forbindelse med de 70 år.
Jeg, og de fleste med meg tipper jeg,
kjøpte jubileumsskriftet som Affe Hed-
lund har skrevet. Dette satt jeg meg ned
med her en søndag det regnet, og leste
det fra perm til perm. Dette er virkelig et
flott jubileumsskrift. Det omhandler mye
foreningshistorie, noen sidesprang og
anekdoter samt noen resultater og omta-
le av en del nøkkelpersoner i foreningen.
Jeg har ikke så mye historisk ballast fra
Alingsås som mange andre har, så jeg
kjenner ikke Rune’ne og alle de andre.
Men det gjør ingenting – dette jubileums-
skriftet er nemlig rett og slett et impone-
rende stykke arbeid som er enormt inspi-
rerende og motiverende å lese. Hele jubi-
leumsskriftet handler nemlig om mennes-
ker som igjennom sin felles interesse for
kaniner finner mening med sin fritid, de
finner vennskap og hygge – de har det

Gullik Klepaker, Kjell og Kari Jørgenrud
forbereder seg til å lede årets typeshow 

Affe Hedlund og Johnny Lyshaug har nok
en del å prate om når det gjelder Alaska
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gøy sammen.Det er bilder av godt voksne
menn i malingsklær som antageligvis har
malt utstillingsbur eller lignende. Her er
bilder av ungdommer som forsøker å
synge en egendiktet sang - og på hvert
bilde er det et fornøyd smil. Og det er
AKKURAT dette som kaninhobbyen drei-
er seg om – det er dette som er så utrolig
vanskelig å forklare til noen som aldri har
hatt kaniner og som ser på meg som en
tulling og lurer på om det kan være noe
gøy å ”bare ha kaniner i hagen”. Kanin-
hobbyen består av kaffekoking, genuin
interesse for dyr, vennskap, konkurranse,
foreningsdrift, sosialt fellesskap og folk
som jobber for noe de trives med. Dette
synes jeg Affe Hedlunds jubileumsskrift
handler om, og det er det veldig inspire-
rende å lese om. Det koster bare 100 kro-
ner (svenske sådanne – så da er det billig)
og det er sikkert mulig å få tak i det ved
å kontakte noen i foreningens styre.
Anbefales!

Ellers var det veldig kjekt å lese i jubi-
leumsskriftet om ”Vårgårdagjengen”, som
var en gjeng med 6-7 unge gutter som
bodde i samme nabolag og som hadde
kaniner på 80-tallet. Akkurat slik var det
også i Hoeggenområdet i Trondheim på
80-tallet.Vi var også en gjeng på 4-5 unge
gutter som hadde kaniner i hagen og som
reiste på utstillinger og var interesserte i
alt som hadde med kaniner å gjøre. Jeg
vet akkurat hvordan guttene i Vårgårda-
gjengen hadde det – jeg har vært i en slik
selv. Og jeg ønsker virkelig at det dukker
opp mange flere slike gjenger med kanin-
interesse – det var nemlig en herlig tid og
jeg unner andre å ha det like kjekt i ung-
domstiden som jeg hadde det.
Tusen takk for en virkelig god jobb med
jubileumsskriftet Affe – det er impone-
rende! Det var helt sikkert masse arbeid
å skrive det, men jammen har du hatt
mange interessante og spennende kvel-
der mens du har holdt på. Geir Nordvk

Gullik Klepaker overleverer gave fra Norges KAF til leder i Alingsåsortens KAF, Fredrik Wallh,
som takket for gaven og avsluttet med ordene ”sammen er vi sterke” – dette er så sant som det
er sagt, vi er ikke så mange som driver med kaniner i de nordiske land og vi må arbeide sammen
dersom vi skal ha fremgang i hobbyen vår. Bildet over til høyre: Utdeling av Allngsåsortens
gullnål på 70-årsfesten: Svein Clausen (besøkte utstillingen første gang i 1981 og har vært på
til sammen 23 besøk til Alingsås!), Line Clausen og Anne Mette Klepaker. Fotos: Anne B. N.
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http://www.djohansenhusdyrutstyr.no
Angorakaniner (Erling Balle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 230,50
Kaninhopping (2. utgave) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 241,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 362,00
Kaniner (John Unsgård) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 362,00
Dvergkaniner (Cappelens forlag) . . . . . . . . . . .  . . . . kr 158,00
Min første kanin (Liljensøe forlag) . . . . . .  . . . . . . . . kr 275,00
Kaniner  (Wegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
REX-kaniner  (dansk) . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr 152,00
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   38,00
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (grå og grønn) . . . .  . kr   30,00
Jokerskålen (rød og grå) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Vippeskålen (hvit, rød og blå) . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   42,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   48,50
Drikkenippel, med T-kryss (Rodari) . . . . . . . . . . . . . kr   18,50
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   24,50
Drikkeflasker, 0,7 / 105   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   33,50
Drikkeflaske, 0,3  liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr   38,00
Drikkeflaske, 0,6 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   43,50
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   55,00
Høyhekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   48,50
Burlås / fjørlås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr     6,00
Sytang (for ringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr 114,00
Sytang (for flatclips) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 241,00
Clips for sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 103,00
Avbitertang til netting, meget god  . . . . . . . . . . . . . kr 266,00
Forskjellige bånd og seler   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   58,00
Tang for klipping klør, kraftig, liten type  . . . . . . . kr   99,00
Tang for klipping klør, kraftig, stor type   . .  . . . kr 114,00
Reisekasse i tre  med 4 rom  liten rase   . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 700,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning foran . . . . . .  . . . . . . . kr 213,00
Atlas reisebur, nr 10 åpning topp og foran  . . . . . . kr 300,00

ALLE priser er inkludert moms. Ved kjøp varer over kr 1.500,- gis 10% rabatt.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 4000. Se også vår hjemmeside:

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

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
Hei igjen! - Det blir vanskelig å skrive et
gjesteskribentinnlegg denne gangen uten
å komme innom hendelsen som rystet og
samlet Norge fredag 22. juli 2011.Ord blir
fattige. Det er så ubegripelig. Alle varme
tanker går til de som er berørt av denne
ufattelige tragedien. Jeg syns hun sa det så
fint, Helle Gannestad: ”Om én mann kan
vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet
vi alle kan vise” - og det har det norske
folk vist til gangs. Jeg vil oppfordre dere
til også i fremtiden å være tilstede for
hverandre og vise hverandre omsorg.Våg
å være et medmenneske.

Denne gangen har jeg lyst til å fortelle
dere litt om Trondheim. Mange av dere
har sikkert vært her, men for noen av
dere er det sikkert første gang dere skal
besøke byen i forbindelse med LU i fe-
bruar. Trondheim er en livlig og sjarme-
rende by, idyllisk plassert ved Nidelva og
Trondheimsfjorden.På min tur denne juli-
kvelden ønsker jeg å ta dere med gjen-
nom Trondheim sentrum, byen som var
Norges hovedstad fra 1030 til 1217.
Trondheim er kjent for sine blide, gjest-
frie og patriotiske innbyggere som du
kan møte i hopetall på fotballstadion
Lerkendal hver gang Rosenborg spiller
sine hjemmekamper. Byen er også kjent
for sine mange kulturminner og som en
moderne universitetsby og et sentrum
innenfor maritim, teknisk og medisinsk
forskning.
I dag skriver vi 29. juli,Olsok.Olsok feires
til minne om Olav Haraldsons død i slaget
på Stiklestad 29. juli 1030 i sitt forsøk på
å samle og kristne landet. Det sies at liket
ble reddet fra slagmarken og begravet
ved Nidelven. Han ble i ettertid gjenstand

for helgendyrkelse, og pilegrimer kom fra
hele Europa til Olavsmessen i Nidaros-
domen. I disse dager arrangeres Olavsfest
dagene her i Trondheim for 49.gang. Det
holdes messer i Nidaros, konserter og det
historiske markedet er på plass i Erke-
bispegården. Markedet byr på gjøglere,
musikanter, handelsmenn, kortreist mat
og et yrende folkeliv. Det er demonstra-
sjoner av ulike typer håndverk og histo-
riske teknikker. Boder er satt opp i hele
byen der man blant annet kan kjøpe mat,
keramikk, glass, treprodukter, strikkede
klær og såper og drops basert på natur-
lige råvarer. Et besøk i Nidarosdomen er

Nidarosdomen
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obligatorisk når du først er i Trondheim.
Den gjør sterkt inntrykk. Både innsiden
og utsiden av domen er imponerende og
detaljrik. Takhøyden og akustikken gjør
deg nærmest høytidsstemt med en gang
du trår innenfor dørterskelen.
På min kveldstur langs Nidelvens bredder
kunne jeg høre vakker musikk og yrende
folkeliv fra plassen rundt Nidarosdomen.
Det var nesten som å gå i et eventyr. ”Nid-
elven så stille og vakker du er, her hvor
jeg går og drømmer . . .” Jeg ruslet over
Trondheim torg og passerte den majeste-
tiske statuen av Trondheims grunnlegger,
Olav Trygvason. Øverst i Nordre, som er
byens shoppinggate, finner du Vår Frues
Kirke. Dette er en av Trondheims eldste
bygninger.
Turen gikk videre over ”blomsterbroen”
(Verftsbrua) og til Solsiden, Trondheims
svar på Aker Brygge. Det finnes ikke noe
bedre sted på jord å nyte en kald pils i
sommervarmen. Her er også min ynd-
lingsrestaurant; Graffi grill. De har ver-
dens beste mat og byens beste service! 
På hjemveien passerte jeg gjennom Bakk-
landet. Her finner du hyggelige kafeer og
restauranter, søte små butikker og gamle
trehus. Her har jeg vært så heldig å få bo
hos en kamerat av lillebror i to uker i
sommer. Jeg kjenner at dette er en bydel
jeg gjerne bor i igjen.
Videre på min kveldstur ruslet jeg over

nok en severdighet i Trondheim, gamle
bybro.Den er et vakkert og kjent og kjært
skue her i Trondheim. ”Den gamle bybro
er lykkens portal sammen vi seiler i stjer-
ners moral… ”
Så var jeg igjen ved Nidelvens bredder. På
veien hjem passerte jeg St.Olavs hospital,
Universitetssykehuset i Trondheim. Jeg
krysset Nidelven igjen og tuslet de siste
bakkene opp til leiligheten min på By-
åsen. Her på Byåsen har jeg 1,5 km til
marka.Der er et univers av turstier.Det er
flott og variert turterreng fra tett skog til
trolske myrområder. Om vinteren kjøres
det opp 250 km med skiløyper. Jeg gleder
meg til å utforske bymarka videre og star-
ter allerede i morgen med en 4 timers tur.
Man kan ikke ha vært på besøk i Trond-
heim uten å besøke Tyholttårnet. Tårnet
er Trondheims mest besøkte severdighet.
Det er et 124 meter høyt radio- og tele-
kommunikasjonstårn med en fantastisk
utsikt over Trondheim. I en høyde på 74
meter kan du spise på Egon restaurant.
Gulvet i restauranten roterer med en has-
tighet på en omdreining i timen slik at du
kan se hele Trondheim og byens omgivel-
ser mens du koser deg med maten.
Nå håper jeg du gleder deg enda mer til å
besøke byen som har tatt mitt hjerte med
storm. Hjertelig velkommen skal du og
dine være til flotte dager på LU i februar.

Grip dagen! Hilsen Henriette

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

LUU-2011:
Vi trenger HJELP alle dagene
i Letohallen, fra 4. til 6. november
Vi i Indre Østland KAL kommer her med en oppfordring: Vi er ikke
så mange medlemmer og har stort behov for medhjelpere på alle
plan under LUU. Det er viktig for oss å ha nok mannskap til bur-
rigging på fredag 4. november. Lørdag trenger vi bærere under be-
dømmelsen og også annen hjelp. OG på søndag skal det ryddes.
Håper dere kan melde fra allerede NÅ!  om at dere kan hjelpe til,
slik at vi snarest mulig får kontroll over de forskjellige poster.
Ta kontakt med Ivar Østli  -  Tlf. 61 33 17 76. Mobil 911 82 745
eller pr mail: i.oestli@online.no Se også LUU-annonse s 13
NB: Hotellrom til LUU i Letohallen, MÅ bestilles innen 1. september.
Rom må dere bestille på telefon 63 95 91 50. Oppgi kodeord: Kanin 2011

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

Lurer du på hvilke farger og tegninger en Hermelin og en
Dvergvedder er godkjent i for å bedømmes på utstilling,
eller hvordan ørene skal være, eller hva enkelte raser skal
veie? Eller hvordan en Lux ser ut, eller en Isabella?

Dette, og mye mer til, finner du i Nordisk Kaninstandard



21Tidsskrift for Kaninavl - 6-2011

Innmelding på lister, som sendes til: Kristin Berg, 7288 Soknedal
e-mail: trondelagen@live.no   Innmeldingsavgift: kr 60 pr. ktl.nr + kr 10 G/E

overføres til Trøndelagen KAF’s  kontonr.: 42701359520.
Innlevering fredag 14. oktober fra kl. 18-21. Vi fôrer med høy og vann, husk
opphengbare vannkopper!  Spørsmål, ring Alf 92609778 eller Kristin 48114973
Utstillingen inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse. Uttak av Best in Show og best i motsatt 

Kaninhopping: Lørdag: KL, KM, KV1, KE, RL1, RM, RV, RE, LIE og LE
Søndag: RL2,  KV2, KOMBI FMÅ, HIE, HE. Avgifter: Kr 15 pr start.

Innmelding til: gauldalhk@hotmail.com  - kontaktperson Kristin 48114973

ALLE innmeldinger MÅ være mottatt senest 5. oktober
Premieutdeling søndag kl. 14.00. Satser på sosial sammenkomst lørdag kveld.

Overnatting: Kvål Gjestegård 72 85 21 20. Veibeskrivelse: Se www.trondelagen.moo.no
Velkommen til Øya videregående skole!  -  Hilsen Trøndelagen KAF.

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:

Hovedutstilling på Øya VGS Kvål,
14.-16. oktober 2011
Åpen for medlemmer tilsluttet NKF, i klassene:

A - B - D - E - M - G* - K *kun en gruppe pr. utstiller

innbyr til:

Åpen en-dags-utstilling
på Jarlsberg, lørdag 15. oktober

Utstilling åpen i klassene L og C kun for juniorer
Bindende påmelding på lister (korrekt utfylt, dobbelsjekk mot dyra) til,

e-post: fe-der-inn@hotmail.com   eller per post til Siw Hauge,
Industriveien 1 B, 3243 Kodal, innen 1. oktober.

Avgift: 60 kr pr kanin, bet. til kontonummer 2400 31 21883 innen 1. oktober.
Innlevering av kaninene lørdag 15. oktober fra klokken 9 til 9.45.

Premieutdeling etter bedømmelse/premielister er ferdig
Vi arrangerer også Kombi med figur middels åpen. Hoppedelen

meldes på til Aina Magnus: aina1989@hotmail.com    innen 1. oktober,
husk ørenummer(ne) i påmeldingen. Hoppedelen er gratis,

men for å være med i kombi må kaninen(e) også meldes på til utstilling
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE

WIENER hvit (stor) - TAN

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

LITEN SØLV - DVERGVEDDER viltgrå

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

SACHSENGOLD

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

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

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

THYRINGER

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hanafjedlet Kaniner

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

PERLE EKORN

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

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

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

Skogveien Hermelin Oppdrett
5055 Bergen - Tlf. 902 05 267

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

HERMELIN I HVIT BLÅØYD + div. farger

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

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

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

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

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

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

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

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Austli Jordbærstedet, 7600 Levanger

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

ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

REX blå

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

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

HOLLENDER jern-/viltgrå, japaner, gul, svart

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

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

LØVEHODE i brun havana og hvit blåøyd

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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

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

STOR SØLV, svart

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

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

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

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

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

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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Vi tok vare på bordkledning når vi skiftet
på huset - det var mye «for god» material
til å kaste, så dermed måtte vi bare gå i
gang med et kaninbur-byggeprosjekt. Vi
fant fram TK fra 2001,hvor det var følgen-
de burartikkel: "Kaninbur i hagen - for-
slag til modell i 3 etasjer", skrevet av red.
Slik kom vi på at det skulle bli «i hagen-
bur».Vi ville ha det slik at Belgisk Harene
våres fikk god bevegelsesflate. Bura ble
laget 90 cm dype og 90 cm i bredde og
om de "bare" er vel 50 i høyde, så er det
flotte bur til harene. Det ble ikke høy-
hekk som skille på vår burseksjon, men
det er ikke noe problem. Vi hadde også
liggende en del sponplater, så buret er
kledd innvendig med sponplater. Vet at
sponplater ikke er å anbefale, da de ikke

tåler så godt urin og gjødsel, men vi har
smørt dem godt inn med maling, så håper
de holder noen år.
Burbyggingen til Anne Lise og Kåre er fra
sommeren 2006 - og før vist i TK nr 8/06.

«Vi bygger kaninbur»

I flere TK har vi presentert bur og tegninger, bl.a. dette forslag til burmodell
i 3 etasjer. Anne Lise og Kåre Tvedt brukte tegningene til sitt burprosjekt. Men
noe endres, litt på mål, osv. - og Kåre gjorde som flere: «En bruker det en har»

Anne Lise spikrer opp kledning i taket
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«Råbygget» er satt opp i hagen og Kåre er
kommet i gang med oppsett av 12 burrom

De to øverste etasjer er ferdig med gulv,
skillevegger og bakveggen er kledd.
Anne Lise tar noen «finjusteringer»

Så var det meste kommet på plass.
Utvendig kledning har fått et strøk maling og

det som gjenstår er å legge papp på taket

Vi hadde stuet vekk noen rester med gulvbe-
legg, dette kunne jo brukes, og vi la belegg i
bunnen på de to øverste etasjer for å unngå

at urin renner ned til etasjen under.

Gulv er lagt i alle tre etasjer og fronten
begynner å bli ferdig. Kåre snekrer nå 4 dører
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Haugaland HK hadde helga 1.-3. juli invi-
tert til Sommerhopping på Flotmyrbanen
som ligger like ved siden av Haugesund
fotballstadion. Klubben har vært lite aktiv
siste året grunnet mangel på dommere, så
undertegnede var innleid for at Trine og
Peder skulle få aspirantdømme. Fredag
startet vi klokka 18, og 3 klasser ble gjen-
nomført.Vi våknet lørdag til nydelig som-
mervær, og 8 klasser var på programmet.
Mange pinner ble utdelt. Cert i høyde til-
delt Symremyras CH Angel of Healing,
Mari Myksvoll, Oslo, med 80 cm. Helene
Osland, Bergen og Benedicte Evensen,
Sarpsborg, hadde vært i Rogaland siden
helga før da de deltok på Solheimscup.
Kjempekjekt at hopperne deler sine in-
teresser og reiser rundt til hverandre.
Som bildene viser var det hoppere fra
Haugaland, Bergen, Jæren og Rogaland.
Sommersola var med oss hele dagen, og
noen ble solbrendt. Kaniner koste seg i
luftegårder som ble satt opp. Hopperne
koste seg med pølser på grillen.
Søndag var oppsatt 5 klasser.Høydepunk-
tet var lengde, og av kaniner «ikke elite»
gikk 5 over 160 cm. Hildes kaniner viste
seg å være i topp slag: 1.-plass på 200 cm,
+ 2.-3.-plass på 180 cm. I elite har Mari
mange flinke kaniner og ble vinner, fikk
cert med Lamondas Beyond Limits som
hoppa 210 cm. Kjekk avslutning på ei
lang helg. Takker alle for god hjelp til
baneoppsett, lister, føring av bøker og at
alle hadde det trivelig og hyggelig sam-
men. Aspirantene øvde seg både med
dømming og som arrangør, så nå vet de
hva som venter framover. Hilde Krogedal

RESULTATER - fra de 3 dagene i Haugesund
Rett vanskelig 1:
1. Mari Myksvoll - Symremyras Ørn
2. Mari Myksvoll - Lamondas Beyond Limits

Rett middels 1:
1. Caroline M. Tønnesen - Bogenlias Villmann
2. Helene Osland - Økdalens Pimpernell 
3. Hilde Johannesen - Furukollens spirit of Skywalker 
Rett lett 1:
1. Marianne Bertelsen - Bikbok
2. Othelie N Karlsen - Vardhaugens MilkyWay 
3. Heidi Jebsen - Isviks The Way I Look
4. Elise Hettervik - Ada
Lørdag: Kroket vanskelig 1:
1. Mari Myksvoll - Symremyras lindærle
2. Hilde Johannesen - Pretty Little Picture av Furukollen 
3. Caroline M. Tønnesen - Bogenlias Villmann
Kroket middels 1:
1. Trine Lofthus - Pistacho -> Vanskelig
2. Helene Osland - Økdalens Pimpernell 
3. Hanne Kjærland - Volantos Dead Memories 
Kroket lett 1:
1. Othelie N Karlsen - Keiko is in our Heart 
2. Kjersti Sovoll - Skiftestad's Dis
3. Marianne Bertelsen - Trampe The White One
4. Hanne Kjærland - Volantos Before I Forget
5. Heidi Jebsen - Isviks The Way I Look
6. Helene Osland - Furukollens Kobe Bryant

Sommerhopp i Haugesund

Mari Myksvoll og
hennes kaniner
gjorde det meget
sterkt i Kroket
Vanskelig, i Rett
Vanskelig, samt
i Høyde Elite og
Lengde Elite
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07.-09. oktober: Jæren&Sandnes
14.-16. oktober: Trøndelagen

annonse i dette TK

15. oktober: Tønsberg
annonse i dette TK

22.-23. oktober: Dommerkonferanse

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

annonse i dette TK

18.-20. november: Jæren&Sandnes

26. november: Sørlandets

2.-4. desember: Askim

09.-11. desember: Rogaland

14.-15. januar: Bergen

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

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

Utstillinger - 2011/2012:

10.-11. des.: Bundes-schau, Erfurt
3.-5. febr.’12: Svensk LU, Norrköping

17.-19. febr.’12: Dansk LU, Viborg
7.-9. des.’12: Europautst., Leipzig

Rett vanskelig 2:
1. Trine Lofthus - Pistacho
2. Mari Myksvoll - Symremyras Ørn
Rett middels 2:
1. Helene Osland - Økdalens Pimpernell 
2. Helene Osland - Eikhaugens Tell No One 
3. Helene Osland - Økdalens Blå Kongo 
4. Hilde Johannesen - Furukollens Spirit of Skywalker 
Rett lett 2:
1. Helene Osland - Furukollens Kobe Bryant
2. Kjersti Sovoll - Skiftestad's Dis
3. Marianne Bertelsen - Rozettas Tico Tino
4. Benedicte Evensen - Volantos Everything Ends 

Høyde ikke elite:
1. Helene Osland - Økdalens Pimpernell 
2. Heidi Jebsen - Isviks The Way I Look
3. Marie Myksvoll - Symeremyras ørn
Høyde elite,  1 cert:
1. Mari Myksvoll - Symremyras CH Angel of Healing   80
2. Mari Myksvoll - Symremyras Lindærle 
3. Mari Myksvoll - Symremyras Angel of Wonder

Søndag: Kroket vanskelig 2:
1. Mari Myksvoll - Symremyras Ørn
2. Mari Myksvoll - Symremyras Lindærle
3. Mari Myksvoll - Symremyras Angel of Wonder
Kroket middels 2:
1. Hanne Kjærland - Jarhauganes Uventa Åt. av Støyten
2. Helene Osland - Økdalens Pimpernell 
3. Hilde Johannesen - Furukollens spirit of Skywalker
Kroket lett 2:
1. Marianne Bertelsen - Trampe The White One
2. Marianne Bertelsen -Rozettaz Tico Tino
3. Helene L Bårdsen - Mitt Lys Uri
Lengde ikke elite:
1. Hilde Johannesen - Aastoppens Under the dream 2 m
2. Hilde Johannesen - Furukollens Spirit Of Skywalker 1,9
3. Hilde Johannesen - Pretty Lit. Picture av furukollen 1,9
4. Mari Myksvoll - Symremyras Ørn
5. Marianne Bertelsen - Trampe The White One
Lengde Elite:
1. Mari Myksvoll - Lamondas beyond limits 2,10 (cert)
2. Trine Lofthus - Zac 180
3. Caroline M. Tønnesen - Skärbos Cola Star

Hanne og Benedicte tar en «pust i bakken»

Flere bilder fra Haugesund på de neste sider

Elise, Hilde og Mari koser seg i «badekaret»
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Sommerhopp, Haugesund, foran fra v.: Rakel, Benedicte, Hanne, Marianne, Elise, Kjersti og
Amalie  -  stående:Trine, Hilde, Helene O., Caroline, Othelie, Mari, Helene B., Heidi og Malene.

Bildet til venstre: Sommerhopp første helga i
juli i Haugesund, var helt topp og virkelig gøy,
forteller Mari og Caroline.

Bildet under: Elise i «full konsentrasjon»
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Fra to av medlemmene i Haugaland, Trine og Elin Kristin har TK fått inn-
sendt bilder - TK takker! Hyggelig at dere vil vise frem kaninene deres
og TK oppfordrer andre til å gjøre det samme. Ta gjerne også med bil-
der av hvordan kaninene bor, fortell hvordan dere trener dem, steller
dem og hva de får av mat, osv. - På bildene over: Trine Lofthus med
Elvis og Pistacho til venstre og Elin Kristin Lid med Nussi  til høyre.

Nussi, Nala, Elvis, Pistacho, Ariel og Zac

Sommerhilsen fra
Trine og Elin Kristin
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 04. august 2011
Totalt: 810  (399 - 222 - 189)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net
Askim og omegn Kaninavlsforening    61
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hopp: Linnea Tveraaen, tlf. 48172148   e-mail: linneatveraaen@live.no
Hjemmeside: www.askimkaf.com

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

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

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

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    23
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Nestleder: Jorunn Egner, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

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

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

Haugaland Kaninalslag    29
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post: hp@nernes.com
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Kallevik, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  43
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randiodden27@hotmail.com      Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

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

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

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

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

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

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      25
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20,
1415 Oppegård, tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
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Rogaland Kaninalslag     32
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Renzo Fornasari. e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Bet.kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406 (kr 450 / 300 / 150)
Møter avholdes vanligvis den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus
på Forus  -  ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.
NB: Ikke møte i mai, juni, juli, august.

Sarpsborg Kaninavlsforening    99
Leder: Kent Rune Eriksen, Smedbakken 8, 1890 Rakkestad,
tlf. 916 05 757 e-post: nor_46_k@hotmail.com
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
e-post: gbertels@online.no konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

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

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Siw Kvam, tlf. 992 28 512, e-post: siwja@c2i.net
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad
tlf. 37 04 52 97  /  901 83 176
møter: første mandag i måneden i Idrettens hus, Stoa, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

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

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    51
Leder/sekretær: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07
mail: fe-der-inn@hotmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Kasserer: Karin Bjørnstad, tlf: 33 33 32 84
mail: kb@technohouse.no
Hoppeleder: Aina Magnus, tlf: 45 27 50 45
mail: aina1989@hotmail.com
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blad nr 7 / sept., utkommer ca uke 38
-  manusfrist er 20. august
Blad nr 8 / okt., utkommer ca uke 42
-  manusfrist er 20. september
Blad nr 9 / nov, utkommer ca uke 47
-  manusfrist er 20. oktober

Annonsepriser:
Utgivelsesplan for TK:
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Avtalenr.:
3209475

Mitt
første
kaninkull

Dette er Hilde Kåstad fra Klepp. Hun kan nå kalle seg for kanin-
oppdretter. Hilde kjøpte seg en Belgisk Hare unge i fjor, ei hu.
Den ble stilt på flere utstillinger, fikk bl.a. 94,5 p på LU. I juni
fikk hua 6 unger. Hilde har altså i år avlet fram sitt aller første
kull. - «Dette var spennende, sier Hilde, men har ikke plass til
alle, så de fleste skal selges. Denne på bildet «er litt øm i øret»
- har nettopp vært hos Bjørn for å sette inn øremerke - 111».
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