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KANINAVL
Da var høsten kommet for alvor
og vi er inne i oktober, men den tilbake-
lagte september var det flere som fikk
over seg noen gode kraftige skyllebøtter
med regn og ikke minst vind, med storm
som rev over ende stødige trær som en
ikke trodde var mulig å rikke. – Vel, la oss
ta med det positive: Et land som har fire
årstider og alle med sin finurlige sjarm,
selv om det meldes fra Bergen om en 32
år gammel nedbørsrekord for september
nå ble slått. Høsten har uten tvil sitt deko-
rative fargespekter og mange sier det er
den vakreste årstid. En meget kjent natur-
fotograf uttaler: Mine beste bilder fanger
jeg inn i min linse om høsten . . .

Bilder av kaniner i bladet
Ja, det er selvsagt blitt tatt inn bilder av
kaniner på trykk i en del blader, hvor en
kan se presentasjonen kunne vært bedre.
Nå er det en gang slik at for fotografen
kan det gå «litt fort i svingene» og det er
ikke alltid en er like heldig med å få inn
det perfekte treff på blinkskuddet.
Men bilder må vi jo ta inn og så får vi for-
søke å legge godviljen til, selv om det er
et bilde i bladet som ikke faller i smak.
I forrige TK, på sidene 23 til 25, hadde jeg
inne en artikkel om Rasepreg og Pre-
sentasjon, og var altså skrevet av B.E. =
Bjørn Egeland.Her siterte jeg en linje som
Pål-E. = Pål-Eirik Iversen, hadde sendt til
meg, hvor han hadde kommentar til bil-
der i TK fra LUU-2017. Noen tolket det
visstnok slik at Pål-Eirik var skribenten av

sidene 23 til 25 i TK 5, 2018, men det var
altså ikke Pål-E., men B. E. som står bak de
3 sider. På side 25, bilde av Hermelin, ble
ikke bedømt av norsk dommer, bedøm-
melseskortet var stemplet av en svensk
(høyreist og strake forbein, ja kaninen).
Da gjør jeg rekning med det meste er
oppklart.Vel, kanskje ikke hvem som skal
ta ansvar for de perfekte bilder til bladet.
Nå er det kommet et nytt leserinnlegg og
hvor det henvises til et bilde fra 2014 . . .
Hvorfor en skal sitte å bla i gamle TK for
å finne fram til bilder en ikke synes noe
om, er det gjerne noen andre enn meg
som kan forstå? – For jeg gjør det ikke.
Som jeg har nevnt flere ganger før:
Et medlemsblad blir så bra som en selv
gjør det til. Vi er altså avhengig av enga-
sjement fra dere medlemmer, og det gjel-
der da å innsende aktuelle emner som
f.eks. omhandler erfaringer en gjør seg
omkring kaninens daglige liv.

Noen e-poster har jeg mottatt
og det var spørsmål om bladet kan ha en
fast side om kaninhopping. – Ja, selvsagt,
jeg har flere gang spurt erfarne hoppere
om stoff, noen har sagt ja, men dere ser
selv hva som skjer.Fikk også spørsmål om
mageproblemer hos kanin og i noen til-
feller førte det til dødelighet.Svar som jeg
da ga, var: Meget viktig å sette seg inn i
kaninens indre organer, og om hvordan
fordøyelsen fungerer. Artikkel om dette
var inne for 6 år siden – tok den inn igjen

– ha en fin høst alle sammen!
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En vakker kaninrase fra Tyskland
I denne rasepresentasjonen er det ingen
tvil om opprinnelsen. Historien er også
nevnt i TK 5/2017, når Perle Ekorn ble
presentert, og det var «perlens far» Karl
Hoffmann fra Düsseldorf som i 1918 tok
en «tilfeldig» paring mellom Marburger
Ekorn x Perle Ekorn. Noen av disse av-
kommene viste seg å få en rødbrun tone
og med et «fargespill» i dekkfargen med
gråblått skjær.

En venn mente han skulle ta å pare disse
igjen. I 1919 ble avkommene vist fram for
første gang til publikum på en utstilling
i Düsseldorf. Dette var ikke for å få noen
bedømmelse, men mer for å se om fargen
vekket interesse hos andre oppdrettere.

Han hadde heller ikke funnet noe rase-
navn på sin nyhet. Mange mente fargen
var meget pen og ikke minst spennende
og blant dem var hans frue. Hun var kles-
mote-handler og brukte skinn til å pynte
på klær og hatter.

Hoffmann hadde det ikke så travelt med
å få disse kaninene godkjent som en rase.
Men i 1922, altså etter 3 år, hadde han
kommet fram til navnet Luchs. Grunnen
for det navnet, var at noen mente fargen
minnet om en gaupe, og dette kattedyret
heter altså på tysk luchs.
Så gikk det ytterligere 3 år og i 1925 var
Hoffmann klar med et navn og en rasebe-
skrivelse og fikk rasen opptatt i standard-
en med navnet: Luchskaninchen.

LUX
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Hvorfor navnet senere ble endret til Lux
sier historien ikke noe om, men muligens
det var for en mente den ikke lignet så
mye på en gaupes farge allikevel . . .
I hollandsk standard ble Luchs tatt inn i
1927 og noen europeiske standarder satt
den inn. Men egentlig var Lux «kun et ark
i permen» og stor utbredelse ble det ikke.
I 1930 beskrives Lux for første gang i
dansk standard og den opptas i nordisk
standard fra 1937. En dansk dame i Klam-
penborg avlet Lux i krigsårene, men i
1945 var det slutt og rasen forsvant. Det
skjer ikke noe mer før i 1963,da Wanning
reiser til Holland for å kjøpe inn raser for
Sportsavlerklubben. Her var en bestilling
på Lux fra en ivrig oppdretter på 17 år,
Stig Flemming Jensen, fra Skævinge. Det
førte til en viss nordisk interesse i starten 
på 1970-årene.Men det ble kun sporadisk
med avlere som startet opp, for så å av-
slutte etter kort tid. Merkelig, sier flere,
dette er jo en meget vakker kaninrase.

Fargeanleggene
Når raser og farger har oppstått er det
ved flere rasehistorier blitt nevnt det var
en tilfeldighet. Arvelighetslæren var ikke
noe oppdretteren hadde satt seg inn i.
Hoffmann avlet med Perle Ekorn (som
har viltfaktor) og Marburger Ekorn (som
har ensfargeanlegg). Perle Ekorn, som har
fargeanlegg for blå viltfarget, er ikke en
normal viltfarget, da Perle Ekorn har per-
ling og mangler sjatteringen som er hos
andre med viltfaktor, som de viltgrå (Bel-
gisk Kjempe, veddere), viltrød (Belgisk
Hare, Deilenaar) og de chinchillafargede.
Marburger er gråblå overtrukket med en
brun tone. Lux sies å være en kombina-
sjon av anleggene for brunt og blått. Lux-
fargen beskrives rødbrun/gråblå og går
inn under farger med viltanlegg. Genetisk
symbol for Lux er: AA BB cc dd GG
- og er altså en «ekorn» viltfarget.

Hva Hoffmann og hans oppdrettervenner
hadde av viten innen genetikkens myste-
rier vet vi ikke – men i dag har vi farge-
symboler og kan dermed si det slik: «Vet
vi hva har - så vet vi hva vi får» . . .
Dermed skal vi ta for oss arveanleggenes
bokstavsystemer eller koder – som sier:
Viltblå, Perle Ekorn: AA BB CC dd GG
Marburger Ekorn: AA BB cc dd gg
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Vi starter med paring av Perle Ekorn x Marburger Ekorn - og kommer så fram til Lux

Her ses da to raser med arveanlegg som
ligger nær Lux hva farge angår. Bokstav-
kodene oppgis med «dobbel oppsetning»
som da viser en starter med ren-avlede
dyr. De krysningskombinasjoner som det
her skal gås inn på «beviser» at Hoffmann
ikke fikk Lux ut fra «rene» Perle Ekorn x
Marburger Ekorn. Ser vi på de tre raser
og anleggene, har de  AABBdd felles.
Vi starter med å krysse PE x ME og alle
ungene vil motta AABBdd fra begge for-
eldre. Det er to anlegg som skiller: PE’s C
mot ME’s c og PE’s G mot ME’s g.

Fra arvelighetslæren, når fargesymboler
brukes, så vet vi: Stor bokstav dominerer
over små.Alle ungene i nevnte krysning,
blir da Perle Ekorn av utseende, men de
arver også de små bokstaver og vil ha
vikende anlegg for brunt c og ensfarge g.
Når to anlegg skiller, kan disse hver for
seg kombineres på 4 måter:
CG  – Cg  –  cG  – cg
Dette gir igjen 16 kombinasjoner.
En søskenparing mellom disse vil i snitt

spalte ut på følgende måte:9 Perle Ekorn,
3 Lux, 3 blå ensfarget og 1 Marburger.
Merk: Kun én av hver variant avler rent.
I snitt, eller ca, vil det komme 1 Lux i et
kull på 8 unger, etter en søskenparing
med disse krysningene.
Men: En får flere Lux ved å pare første-
gangskrysning tilbake på Marburger, og
pr kull skal en da få fram flere Lux.
Krysningens 4 kombinasjonsmuligheter,
mot Marburgers ene:
CcGg x ccgg = 1.1.1.1

XX

UUttssttiilllliinngg  ii  FFrraannkkrriikkee
rraasseennaavvnneett  eerr  LLyynnxx
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Bildet er fra januar 2010, utstilling på Bornholm, hvor Bastian Bech stiller en flott
stribe Lux og blir vinner med 286p (har også fått gode resultater på danske LU’er)

CcGg - Ccgg - ccGg - ccgg altså 4 x 1
= 4 kombinasjonsmuligheter.
De 4 fargevariantene vil spalte ut i likt
antall innen de forskjellige kull.
I et forsøk ble det paret 4 krysningshuer
mot Marburger-hann, og hvor dette ga
følgende uttelling: 7 Lux, 8 Perle Ekorn,
8 Marburger og 6 blå ensfarget.
Som vi nå kan se ut fra kombinasjonene

har de Lux som kom etter denne paring
fått følgende arveformel for farge:
AA BB cc dd Gg

Alle disse Lux har dermed et vikende ens-
fargeanlegg og en sammenparing er her
nødvendig for å finne frem til de rentav-
lende Lux. I snitt vil det fordele seg slik:
25% Lux som avler rent, 50% Lux med

II  HHoollllaanndd
hhaarr  ddeenn
nnaavvnneett
LLuucchhss

LLuuxx  9977pp  ppåå
ttyysskk  ssppeessiiaall--

uuttssttiilllliinngg

NNåårr  ppeellsseenn  ååppnneess  ppåå
LLuuxx  sskkaall  eenn  ssee  eenn  kkllaarr
oogg  rreenn  hhvviitt  bbuunnnnffaarrggee
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ensfargeanlegg, men også 25% Marburger
som avler rent.
I TKs artikkelserie: Arvelighet og sports-
avl (startet i 4/2012) var vi i TK 5/2013
innom kombinasjoner og med tittel: «En
tar to raser og får en tredje».
Men her, fikk vi se i løpet av krysnings-
forsøkene, det ble uttelling med 4 vari-
anter og de blå ensfargede er da egentlig
den fjerde rase: Liten Wiener blå.
Ved å krysse frem Lux etter nevnte opp-
skrift, vil halvparten av de første avkom
ha blå bunnfarge. Ved tilbakekrysning
mot Marburger vil utspalting skje og en
vil få Lux med hvit bunnfarge.

En spesiell og egen farge
Hvordan beskrives så fargen? Lux er som
nevnt, satt inn under farger med viltan-
legg og er den eneste rase eller farge, som
har en hvit underfarge.
I vår standard sies det:
Pelshårenes ytterste del er lyst gråblå.
Innenfor kommer mellomfargen som er
rødrun. Mellomfargen går så høyt opp
at den skinner igjennom dekkfargen og
dermed fremtrer dekkfargen som en rød-
brun tone overtrukket med et lyst grå-
blått skimmer. Buken, innsiden av beina,
halens underside, kjevens kant og øyen-
ringene er hvite til lysegrå.

Lux avlshann til Heini Lorenz, Bad Schlema. I Tyskland er det flere spesialklubber for
Lux- og Ekornrasene. Spredningen av Lux skulle vært bedre, da Lux nå er på den
«røde listen», sier de trofaste Lux-avlerne, og viser til den vakre dekkfargen som er
en «ekte fest for øynene». Når en avler Lux er det vanskelig å se hvilke ungdyr som
vil få en god farge. Noen kan først ha blåaktig underfarge og den rene hvite fremtrer
ikke før ved 5 til 6 måneders alder. På ryggen, og de synlige deler, skal underfargen
være ren hvit. Angående underfargen på buken skal den være blåaktig. Er buken helt
hvit, med fullstendig fravær av blåaktig underfarge, er det en meget alvorlig feil og
på spesialutstillinger blir Lux’er med slik fargefeil som oftest diskvalifisert.
I tysk historikk sies det også at Tan var én av rasene som var med på å fremavle Lux.
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LLuuxx  ffrraa
TTssjjeekkkkiiaa

hhvvoorr  ddeenn  hhaarr
nnaavvnneett  RRyyss

Bildet øverst til venstre viser at rasen er
tatt inn i tjekkisk standard (men! f.eks. i
Sveits er ikke Lux med i standarden).

Bilde 1 er fra tysk LU, vinnerhann i 97p.

Bilde 2 er fra Feh-, Lux- und Separator-
clubschau i 2015, dette er best bedømte
Lux med 97,5p (0,1 til Klaus Behrens).

Bilde 3 er også en tysk LU-vinner, hann
og fikk 96,5p (til Karl Schulte)

Bildet under til venstre: Tysk oppdretter
«blåser» i pelsen for å vise det viktige
«farge-spillet» i Lux’ens pels

11
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Bilde fra september 2013: Kåre Tvedt stiller 4 Lux på Dyregoddagane i Batnfjorden
og det ble kjempebra resultat med 3 Lux i 95p - og Kåre ble vinner av klasse B.

Men, nå er det ingen Lux igjen i stallen på Kortgarden? Nei, dessverre ikke det, sier
Anne Lise og Kåre. Vi hadde Lux i flere år og det var noen meget trivelige og gode
dyr å ha i stallen, og de fikk gode jevne kull, og gode mødre som tok godt vare på
ungene sine. Men, men . . . hos oss ble det for mange raser og dermed mye dyr til
sine tider - og - én rase «måtte ut» - og - valget falt da på Lux’ene. I avlen var det

nok mellomfargen som var et problem på noen, men er en litt "hardere" enn det vi
var, med valg av avlsdyr og «å slå ut» ungdyr, er muligheten stor for å få flotte dyr



GGii
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kkaanniinneennee

Tidsskrift for Kaninavl - 6-2018

JJaa,,  ffaakkttiisskk  eerr  ddeett  mmyyee  mmaatt  åå
ffåå  uutt  aavv  eenn  hheekkkk!!  MMiinn  eerr  aavv
bbøøkk,,  eett  llaauuvvttrree  kkaanniinneennee  lliikkeerr
vveellddiigg  ggooddtt..  --  DDaa  eett  bbeeiitteebbuurr
ssttoo  hheelltt  iinnnnttiill  hheekkkkeenn  vvaarr  ddeett
iikkkkee  eenn  kkvviisstt  eelllleerr  eett  lløøvvbbllaadd
iiggjjeenn  ddeerr  kkaanniinneennee  kkoomm  ttiill..
NNåå  nnåårr  hheekkkkeenn  bbllee  kklliippppeett
hhaaddddee  jjeegg  ggrroovvffôôrr  fflleerree  uukkeerr..
GGeevviinnsstteenn  eerr  jjoo
aatt  jjeegg  ssppaarreerr  ppåå
hhøøyyeett  ssoomm  iikkkkee
eerr  lleetttt  åå  ffåå  ttaakk  ii
nnåå  oogg  kkaanniinneennee  eerr
ggooddtt  ffoorrnnøøyydd  mmeedd
eenn  ffrriisskk  oogg  ggrrøønnnn
hheekkkk  åå  ttyyggggee  ppåå!!
mmvvhh  SSvveeiinn  KK..
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Lørdag 18. august klokka 07.00 startet
årets besøkstur for medlemmene i Askim
og Omegn Kaninavlsforening. Vi hadde
gjort avtale om 3 stallbesøk, så da var det
bare «å stake ut kursen» . . .

Roy Thorstensen, Larvik
I år ble det tur til oppdrettere i Vestfold
og Telemark. Første stopp var i Larvik,
hvor vi skulle besøke Roy Thorstensen.
Roy har (som flere andre) kaniner i ga-
rasjen og driver oppdrett med Hermelin.

Når vi besøkte Roy, hadde han fire varian-
ter; white, viltgrå, chinchilla og jerngrå.
I bura i garasjen var det selvsagt på denne
tida yrende liv med mange ungdyr, og på
et lite areal hadde han effektivt laget i
stand fine løsninger på bur og annet det
er bruk for i kaninholdet.
Roy har store forventninger til enkelte
dyr som er avlet fram i vår, og som han
viste fram. Ikke umulig det popper fram
noen «Best in Show» fra garasjen i Larvik.
Vi takker for god frokost, servert i stua,

«Askimgjengen på stallvandring»

DDaaggeennss  fføørrssttee
ssttaallllbbeessøøkk

vvaarr  ii  LLaarrvviikk  hhooss
RRooyy  TThhoorrsstteennsseenn

12



og Johnny overleverte «Askim-plaketten».
– Da var det å komme oss videre ut på
veien igjen  –  i retning mot Kragerø . . .

Neste stopp var Svein Clausen
Ved lunsj-tider var vi framme på hytta til
Line og Svein Clausen. – «Ja, hytta» . . .
Men, der har de to blad Clausen bygget
opp sitt eget lille paradis ved en innsjø
nær Kragerø. Som vi har hørt om, og som
dere også kunne se og lese om i TK nr 1
for 2016, når oppdretter Svein Clausen
ble presentert, er det satt opp stall med

51 burplasser på landstedet. Dermed er
det slik at de tar med seg alle dyra, og bor
der så lenge det er noenlunde snøfritt.
Fortsatt holder de seg til de to rasene
Sachsengold og Liten Sølv i blå variant.
Vi ble vist fram flere gode eksemplarer i
begge raser, og diskusjonen gikk selvsagt
når både ungdyr og voksne ble tatt fram.
De ungdyr som var født i mai, satt fortsatt
to og to i hvert bur.
– «Jeg tar vare på den beste i bura når
de begynner å ri på hverandre, for da må
de skilles» – fortalte Svein.
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Svein hadde også tatt vare
på flere hanner i Liten Sølv
fra i fjor, og planen er å ta
med noen dyr til europa-
utstillingen i Herning.
Hvilke dyr som tar seg en
Danmarks-tur, var fortsatt
meget usikkert. Innstilling-
en var at det uansett ville
være moro å stille ut noen
dyr på det arrangementet.
Oppholdet her hos Line og
Svein ble avsluttet med her-
lig lunsj rundt bordet inne
i hytta. Fint sted, fine folk,
flotte dyr og god mat.

Mange takk for besøket.
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Dagfinn Johansen, Ramnes  –  neste
Så var det å ta retning hjemover igjen.
Men skulle ha med en «mellomlanding»
hos Dagfinn Johansen i Ramnes, utenfor
Tønsberg. Ingrid og Dagfinn har mye for-
skjellige rasehøns, ender og fugler, med
alt fra små tropefugler til store kalkuner.
Kaniner var det «temmelig tomt for».
I stua var det flere bevis på at de hadde
hatt mange fine dyr. «Det var på 80-tallet
jeg hadde mine beste dyr», sa Dagfinn. I

dag satt det kun ett dyr igjen av hans gje-
veste rase fra dengang da; Black and Tan.
Også i Tinghaugveien 100 hadde det vært
aktivitet på kjøkkenet og i stua fikk vi så
servert en riktig velsmakende gryterett.
Dagfinn selger smådyrutstyr for seg selv
og for NKF. Som avslutning på besøket
ble det fart på salget når flere kjøpte ut-
styr til både høner og kaniner.

Takk til alle for at vi fikk komme!
Hilsen fra Askim-gjengen

HHooss  DDaaggffiinnnn
vvaarr  ddeett  ssttoorrtt
uuttvvaallgg  aavv  ffjjæærr--
bbeekklleeddddee  aarrtteerr
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Fikk lyst til å skrive om sittestillingen hos
de fleste raser som stilles ut på LUU/LU.
Jeg begynte med kaniner i 1959 og min
første kanin ble belønnet med 48p (60
var topp). Det var en Hvit Land som ble
børstet og fønet etter alle kunstens reg-
ler, men i mine øyne var den, den fineste
kaninen på utstillingen.

Det var stille tider og få medlemmer på
møtene i Oslo-foreningen, hvor jeg var
medlem, med kun 6-8 som møtte. Så i
1967 ville jeg en skulle prøve noen møter
utenfor Oslo, dvs mot nedre Romerike,
der var det en del som hadde kaniner i
sine hager og uthus. Formann i Oslo-fore-
ningen da, fortalte meg det var bare tull
å flytte møtene ut av Oslo da det ikke var
noe interesse.

– Sommeren 1967 meldte jeg meg ut av
Oslo og begynte å reise rundt på nedre
og øvre Romerike og dro i gang møter på
Kløfta og Årnes med fulle hus. Etter 3
mnd, var vi landets største med 69 med-
lemmer. På medlemsmøtene var det 45-
50 som møtte opp. Vi søkte om LUU til
høsten 1969 og fikk den.LUU ble avholdt
i Folkets Hus i Lillestrøm, god pressedek-
ning, ordfører Amundsen åpnet og skapte
god reklame (vi hadde kjøpt 40 kaniner
fra medlemmene som ble slaktet og ser-
verte nydelige kaninretter på LUUen).
Forbundsstyre hadde møte samme helg.
Red Magnus Sandberg skrev det var fan-
tastisk, en av de beste som var arrangert.
En sommer fikk jeg danske tegninger på
ny type utstillingsbur de brukte der. Her
hos oss var det jo trekasser og ofte ble
disse samlet opp og kjørt med lastebiler.
Med slik type sammenleggbare netting-
bur ville det lette arbeidet for alle og de
som skulle stille ut dyr.

Jeg deltok i 1972 som dommerelev i Dan-
mark (satt også i Forbundsstyre frem til
jeg ga meg i 1973).Var med på fagbok om
kaniner for 4H. Litt har jeg gjordt og mye
fikk jeg til i den perioden. Det ble mange
gode utstillingsres: nr 2, F.Vedder i 283p.
Begynte med dyr igjen i 2006, for da jeg
hadde bedre tid. – Men, så kommer det
som jeg egentlig skal skrive om:

Jeg besøkte LU i Drammen 2008 - og det
er en episode jeg husker godt: Jeg så jo
det var en del forandringer fra den gang
jeg sto ved et dommerbord – på godt og
vondt.
Det jeg kommer inn på nå, er presenta-
sjon/sittestilling. En norsk dommer viste
frem en havana til en svensk gutt som var
ute for å kjøpe, så fikk denne dommer en
telefon og gikk. Da kom det en litt eldre
svensk dommer og lurte på om han had-
de bestemt seg for den havana? Ja det er
mulig, sa han. Jeg kan se på den for deg.
Ja, sier den svenske kjøperen. Den norske
dommer, som også var oppdretter, fikk
kaninen til å sitte så fint. Ja, men det er
ingen hare du skal kjøpe, men havana, og
de skal ikke sitte som en hare. – Da ble
jeg veldig interessert, gikk bort og snak-
ket med den svenske dommer; nå sier du
noe som jeg har vært imot fra første dag
jeg kom tilbake, der dommerene skal ha
en høy sittestilling, noe som er unaturlig
for de fleste kaniner. Han svenske dom-
meren fortalte når du får kaninen til og
sitte høyt (strake frambein) så er det una-
turlig for kaninen (se eget avsnitt). Rygg-
linja vil da gå fra nakken og ned i bordet,
du får ikke noe inntrykk av svakheter på
bakpartiet og ikke godt inntrykk av for-
partiet. Denne sittestilling har blitt meg
fortalt kom her i forbindelse med import.

Leserinnlegg: Litt gamle betraktninger . . .
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Fra Erik Arntzen, ble det sagt at en del im-
port var fra Sveits. Se TK febr-mars 2007
side10, bilde av Alaska. - Jeg var i Sveits
og så på rasekaniner i 1964, de brukte jo
en helt annen standard i bedømmelsen.
I Vedder-Nytt fra 1995, tar John Fismen
opp dette med sittestilling og lurer på om
også Blå Beveren skal opp. Jeg ser i tids-
skrifter hvert eneste år flere dyr som er
avbildet i en alt for høy sittestilling/pre-
sentasjon. Jeg mener at noe i nærheten av
en normal/riktig  presentasjon er på Tysk
Kjempeschecke, er ideal, der ser du god
rygglinje bakover til kryss, med en kvart-
sirkel til halerota, en vil der også danne
seg et godt bilde halvsirkel fra lår til lår og
kunne danne seg et bilde om flate, eller
har andre svakheter, frampartiet vil også
gi mye bedre bue når dyret sitter slik og
ikke heiser seg opp som en hare.
Ett bilde fra TK 7 i 2014, viser en Zobel

brun - sitter normalt?? - men den sitter
på bakbeina og gir ikke noe forhold til
og vurdere krysset, ei heller forparti. Noe
jeg har merket meg over flere år, er når
våre utstillingskaniner blir jobbet med
for og oppnå en ønsket høy sittestilling,
så tror jeg vi vekker et forsvarssystem hos
kaninen. Dvs; det jeg mener er når hare
og kanin går fritt ute og spiser grønt, og
alle lyder er de vante til, så kommer det
plutselig en lyd de ikke kjenner og hva
skjer da, jo de setter seg høyt med fram-
beina for og lytte og være fare, enkelte
dyr viser tydelig nærvøse takter og hop-
per oppover burdører. Nei en sittestilling
som gir luft under buken der en får frem
rygglinja og kan bedømme kropp, mener
jeg er den rette, og ikke plusspoeng for
stjernekikkere.
Jeg mener forandringer vil føre til bedre
miljø innen vår hobby. mvh Tore Nilsen

Veddere skal ha lav kroppsstilling, dermed får de vist sin kompakte kroppsform
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Overraskelser!
Bildene «taler for seg selv» . . .
Men historien er at i år kjøpte jeg
noen avlsdyr Liten Sølv. Men her i
vår,når ungene begynte å komme ut
fra redet, skulle det vise seg dette
ble litt av en merkelig opplevelse.
Alle foreldrene var toppdyr (kjøpt
hos Bo Paulsson). I det første kull,
der fikk to av ungene, etter hvert,
flere hvite ansamlinger/pletter med
gjennomgående hvite hår (se bilde
til høyre). De øvrige ungene i kullet
var helt normale med jevn fordeling
av hår med hvite spisser, slik som
sølv skal være. I et annet kull, var det
en unge som kom med hvite forlab-
ber (se bilde under).
Her må jeg påpeke; dere som driver
å krysser med raser og farger, så må
de IKKE selges som rasekaniner!
Slike krysninger skal holdes
innenfor egen stall og ikke
spres rundt! mvh Tore Nilsen
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   45,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   45,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms  . . . . . . . . . . kr 1000,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1250,00

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

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

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no

A
L

L
E

 p
ri

s
e

r 
e

r 
in

k
lu

d
e

r
t 

m
o

m
s



22 Tidsskrift for Kaninavl  - 6-2018

Problemer som oppstår i kaninens tarmsystem har vært omtalt en del her i TK. Derfor
er det en stor fordel at vi kjenner til kaninens fordøyelsessystem. For å holde seg i live,
og for å kunne overføre de næringsstoffer den spiser til kroppens blodomløp, trenger

også kaninen et fordøyelsesapparat. Dette apparat/system omfatter i hovedtrekk:

Kaninens fordøyelsessystem

1: Munnhulen, med tunga
2: Magen
3: Tynntarm, med lever og bukspyttkjertel
4: Tykktarm, med blindtarm

● Munnhulen
I munnhulen til en kanin finner vi 28 ten-
ner, hvorav 16 i overkjeven og 12 i under-
kjeven. Kutte-tennene har den oppgave
at de med meisel-aktige bevegelser kutter
opp fôret i små deler. Fôret blir deretter
ført bak i tyggetennene (jekslene) for så
å bli malt i stykker (ca 120 ganger i mi-
nuttet tygger kaninene). Under denne
prosses blir fôret oppblandet med spytt,
som inneholder bestemte fordøyelsestof-
fer. Disse bevirker en viss start på fordøy-
elsen allerede i munnhulen.
Ved den malende bevegelsen med jeksle-
ne, blir fôret fullstendig oppsplittet, og
ved det slimholdige spyttet blir det eltet
sammen til en deig. Denne deigen kan
bare transporteres videre ved hjelp av sin
egen tyngde og spiserørets bevegelser.
Spyttet tilføres fra kjertler, som styres av
kaninens synsinntrykk og luktesans.Men,
ikke å forglemme det viktigste verktøy:
Tunga. Denne er en langstrakt muskel
med en utrolig bevegelighet. På tungas
overflate befinner det seg en mengde lett
synlige små porer,de såkalte smaksvorter.
Hver og én av disse er tilknyttet nervesy-
stemet og fra disse går alle signaler; «surt,
søtt, varmt eller kaldt» - altså om hvor vel-
smakende fôret er og i hvilken forfatning
fôret forefinnes, opp til hjernen.

● Magen
Magen kalles for en stor «forrådssekk»,
og i denne blir alle opptatte nærings-
stoffer samlet. For de oppdrettere som
slakter sine kaniner selv, vil det sikkert
være kjent at på en sunn og frisk kanin,
er magen aldri tom. Magen er som oftest
fra halv til helt full. Denne vedvarende
fyllingsgrad er en spesiell egenart hos
akkurat kaninene. Med unntak av mage-
utgangene (portneren) finnes det nemlig
ikke noen muskler som ved sammentryk-
ning kan videresende mageinnholdet.
«Transporten» videre skjer på følgende
måte:
Det nye opptatte fôr trykker på det tid-
ligere fordøyde mageinnhold og presser
på denne måten fôret mot mageutgang-
en. Først her blir muskelkrefter virksom-
me og fôret blir «puffet» inn i tarmen.
Denne forsiktige dyttende avlevering av
«fôrdeigen» har også en grunn.
Hele magen hos en kanin er utstyrt med
en kjertelvirkende slimhud, hvor mage-
saft blir fremstilt (saltsyre, pepsin, osv.).
Dersom alt innholdet i magen ble «puffet»
på samtidig inn i tykktarmen, ville kon-
sentrasjonen av saltsyre forårsake store
eteskader i tynntarmens slimhud.
Ved den forsiktige avlevering blir saltsyra
nøytralisert litt etter litt.
Men, det er også noe annet som adskiller
kaninen fra andre pattedyr: Kaniner kan
nemlig ikke transportere uønskede stof-
fer (f.eks. dårlig fôr) som den har fått i
seg, opp igjen. Altså, kaniner kan ikke
brekke seg, kaste opp eller «spy» og dette
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skyldes delvis manglende muskulatur i
magen. Men muligens også en «nerveblo-
kade», men her «strides de lærde» og det
mangler en grundig vitenskapelig under-
søkelse på dette området.
Når kaninen nå er tvunget til å fordøye
dette uønskede fôr, oppstår det svært
mange dødsfall som må «føres opp under
denne konto».

Kaninen spiser til alle tider
Mange kaller ofte kaninene for «alltid-
etende».Grunnen er som nevnt at musku-
laturen i magen er svak, og for å trykke
innholdet bakover i tynntarmen, må den

stadig fylle på med nytt fôr. I løpet
av et døgn kan den ha opptil 80
måltider. Men hver gang den spi-
ser er riktignok måltidet svært
kort og lite,varer ofte bare i et par
minutt.

Koprofagi
For å få maten ut av magen og inn
i det ventende tarmsystem, inn-
treffer enda et fenomen; kopro-
fagi, som er: Ekskrement-spising.
Kaninen spiser altså sine egne
gjødsel-kuler. Men det tilføres da
mange livsviktige vitaminer/pro-
teiner – fremfor alt vitamin B.
En kanin gir fra seg to typer gjød-
sel; de normale harde kuler, samt
noen mykere, som er de mest pro-
teinrike. Men disse ser vi skjelden
og grunnen er at disse oftest kom-
mer om natta, og at kaninen spi-
ser disse direkte fra endetarms-
åpningen. Så blir de sendt gjen-
nom fordøyelseskanalen på nytt,
og næringen kan da bli absorbert
på vanlig måte i tynntarmen.
Mange har undret seg mye på
hvordan kaninen er i stand til å

separere ut to typer gjødsel. Siden den
kjemiske sammensetning i de myke kuler
og blindtarmsinnholdet synes å være likt,
har en gått ut fra at de myke kuler måtte
komme fra blindtarmen,og at de normale
harde kuler ble dannet av materiell som
gikk forbi blindtarmen. Men en kan nå
vise til undersøkelser hvor en ut fra mate-
rialet i begge gjødselkulene kan se de har
vært innom blindtarmen. Konklusjonen
er da at separasjonen foregår etter størrel-
se gjennom bevegelser i tykktarmen.
Koprofagi starter ved ca 3 ukers alder,
altså når kaninene starter med å spise
fast fôr. Siden vil fôringa ha mye å si om
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Tykk
-tarm
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koprofagien skal foregå normalt. Forsøk
er gjort med å hindre kaninen i å spise
de myke kulene, og det er da påvist en
betydelig reduksjon i utnytting av fôret.
Villkaniner, som hovedsakelig må greie
seg på grovfôr, er således koprofagi av
en avgjørende betydning for at dyra skal
få nok næring. Den bidrar også mye til å
sikre vitamintilføringen. - For våre tam-
kaniner, som vanligvis får mye konsen-
trert fôr, lett fordøyelig (korn, osv.) og
som får rikelig vitamintilførsel gjennom
kraftfôret, er koprofagi ikke så livsviktig.
Men, trivsel og helsetilstand er sterkt av-
hengig av at fordøyelsessystemet funge-
rer normalt. Dette må vi ta hensyn til ved
riktig fôring og godt stell av kaninene.

● Tynntarmen
Hos kaninene utgjør tynntarmen ca to-
tredje-deler av det totale fordøyelses-
system. På innsiden er tynntarmen kledd
med en slimhud, hvor tarmtottene be-
finner seg. Det er disse som suger opp
næringsstoffer og tilfører blodomløpet
dette. Tarmtottene er ikke synlige med
det blotte øye, men kan ses mikroskopisk
som små utvekster. I den øvre tredje-del
av tynntarmen, sendes galleblæra, styrt
av bestemte nervetråder, sin væske inn til
tarmen. Denne gallesafta har den egen-
skap at den løser opp de fettstoffene som
finnes i fôret, og dermed blir arbeidet
lettere for bukspyttkjertelen.
Bukspyttkjertelens saft har den oppgave
å blande dens enzymer med næringen,
for så å forvandle det proteinet og fettet
som finnes til små vannløslige krystaller.
Dersom disse enzymer har gjort sin plikt,
trer de nevnte tarmtottene i funksjon.
Tarmtottene «angriper» fôrdeigen som en
blekksprut,og med sine sugekopper trek-
ker de næringen ut av fôrdeigen og over-
fører den til blodomløpet via tynne kapi-

lærårer. Den videre transport gjennom
tarmen forårsakes også av små muskel-
bevegelser i tarmen.

● Tykktarmen
Også tykktarmens innside har en slimhud
som er utstyrt med tarmtotter. Men her
foregår ikke noe særlig oppsuging av
næringsstoffer. Utover dette finnes det i
tykktarmen et større antall bakterier. Den
svært tyntflytende deig som kommer fra
tynntarmen blir her angrepet av en rekke
bakterier, den såkalte tarmflora.
Tarmfloraens hovedoppgave er å spalte
opp det cellulose-stoff som skal til for å
skille ut det protein (eggehvite) som måt-
te finnes i fôret, og som kaninen trenger
til sin daglige eksistens.

● Blindtarmen
Når vi ser på den meget sterkt utviklede
blindtarmen, forstår en at kaninen nesten
utesluttende får sin næring fra plantevek-
ster. Nesten en tredje-del av fôret havner
i blindtarmen og blir som oftest liggende
der i lengre tid.En kan dermed si at blind-
tarmen brukes som et gjæringskammer
for fôret. - Ved tilførsel av spesifike bak-
terier, kan det protein som forefinnes,
ved hjelp av kjemiske prosesser omdan-
nes til B-vitaminer og vitaminet K2. Disse
livsnødvendige vitaminer forefinnes ikke
i fôr fra planteriket. Etter at blindtarmen
har sendt fra seg dette stoffet, går det ca
6 timer, og vi vil da se at det foregår den
nevnte koprofagi-prosessen (ekskrement-
fortæring).
Det ufordøyelige passerer videre mot en-
detarmen og blir tørrere og tørrere, fordi
fuktigheten blir trukket ut av det.Til slutt
blir det presset ut i små kuler ved hjelp av
noen kraftige hormonstyrte muskler.
- Og så har maten passert kaninens for-
døyelsessystem . . . - B. E.
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Salgs-varer fra NKF: Stambokblad, blokker a 50 ark: kr 50
Burkort på kraftig tykk kartong, 20 kort: kr 15
Bestilles hos Dagfinn, tlf. 90 19 19 11
e-mail: ingrjoh2@online.no
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Skal du melde inn en Champion, send e-post til: annebjng@online.no

797. Dvergvedder viltgrå  0,1  6013 / 8U23    95,5 - 95 - 95    eier/opp.: Tuva Nesvik
798. Hermelin svart 1,0   633 / Z675 95 - 95 - 95,5   eier: R.Nesvik/opp: A.Netland
799. Hermelin hvit r.ø. 1,0   609 / 8U87 95 - 95 - 95,5  eier: R.Nesvik/opp: G.Hamre
800. Liten Sølv svart 1,0    5014 / 51M4    95 - 95 - 95    eier/oppdr.: Heidi Jebsen
801. Liten Sølv svart 1,0   7171 / 3P47    95,5 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: Heidi Jebsen
802. Liten Sølv svart 1,0   7131 / V160    95 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
803. Liten Sølv svart 1,0   722 / A54    95 - 95 - 95  eier:HeidiJebsen/o:AffeHedlund
804. Liten Sølv blå 0,1      6043 / J982 95 - 95,5 - 96    eier/oppdr.: Heidi Jebsen
805. Liten Sølv svart 1,0   6102 / J981    95 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
806. Liten Sølv svart 1,0   6103 / Z715    95 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
807. Liten Sølv svart 0,1   6154 / 130H 96 - 95,5 - 95   eier/oppdr.: Heidi Jebsen
808. Liten Sølv blå 1,0      5012 / 51M3 95 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
809. Liten Sølv svart 0,1   443 / 36M4 95 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
810. Liten Sølv svart 0,1   3033 - 18M4 95,5 - 95 - 95     eier/oppdr.: Heidi Jebsen
811. Perle Ekorn  1,0 6831 / Z660    95,5 - 95 - 95    eier/oppdr.: Bjørn Egeland
812. Perle Ekorn  1,0 7901 / V147    95,5 - 95 - 95    eier/oppdr.: Bjørn Egeland
813. Perle Ekorn  0,1    7924 / Y160   95,5 - 95,5 - 95,5  eier/oppdr.: Bjørn Egeland

Nye Champions

Kaninen må ha
oppnådd 3x95p.
Priser:
Championdiplom kr 50
Championdiplom og
Championsløyfe kr 85

Diplomene leveres i to
formater: A4 eller A5
gi beskjed hvilket
format du ønsker.

Beløp settes inn på
NKFs konto:
51040516763
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Nordisk
Kanin-
standard
kr 375
+ ev. frakt-tillegg

350 sider med
beskrivelse og
fargebilder av alle
de godkjente kanin-
raser. Alle utstillere og rasekaninavlere bør ha
denne bok, et uunnværlig verktøy i ditt kanin-
oppdrett. Boka bestilles hos Dagfinn Johansen

tlf. mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no

Til Europautstillingen i Herning er
det påmeldt fra Norge 12 kollek-
sjoner, altså 48 kaniner.
Totalt skal det være påmeldt
8576 kaniner.

Alle ønskes lykke til!
Både med arrangementet
og dem som har meldt på kaniner
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

Stifado - fantastisk smaksopplevelse
– typisk gresk, en klassiker, nasjonalret-
ten, vil mange si. Dere som har vært på
en gresk øy eller i Hellas, er nok kjent
med denne kjøtt-gryte-rett, som troner
øverst på de fleste menyer. Når den er
med kanin-kjøtt, står det: Rabbit Stifado.
Smakfull tomatisert, mye løk og krydret
med nydelige smaker fra middelhavets
urter. Smaksopplevelsen på stifado vari-
erer fra sted til sted. Når en lager den
selv kan en mixe etter hvilke urter en har
tilgjengelig, her forslag til ingredienser:
3 ss olivenolje
4 fedd hvitløk
1 boks med hermetiske tomater

3 dl rødvin
1-2 dl vann
2 ss rødvinseddik
2 kanelstenger
4 laurbærblad
1 ts krydderpepper
1 ts nykvernet pepper
1 ts salt
2 ts tørket oregano
1 ts muskatnøtt
2 ss sukker
10-16 små løk (ev sjalottløk).

Slik går en fram
Skjær opp kaninen i mindre stykker og

Kanin Stifado - en gresk rett
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brun kjøttet i godt oppvarmet jerngryte 
eller stekepanne, med de 3 ss olivenolje
til bruningen.
Ha kjøttet over i en romslig gryte etter
hvert som de blir ferdige, eller en bruker
leirgryte.
Grovhakk hvitløkfeddene og ha dem i
gryten sammen med resten av ingredien-
sene, men vent en stund med løkene.

La gryten småputre enten på stekeplaten
eller i en forvarmet stekeovn på 125 gra-
der, til kjøttet begynner å bli mørt. Hvor
lang tid det tar, avhenger av kaninkjøttet
du bruker (alder på dyret), men det er fint
hvis en går ut fra total tid på 2-3 timer.

Når kjøttet og ingrediensene har fått på
seg en god time, skreller en løkene og

har dem oppi gryten (er det store løk, så
del dem i to). La det putre videre til løken
er mør. Smak til med salt og pepper.

Gresk salat
Til denne retten faller det seg naturlig
med en gresk salat til, og en gresk salat
består i hovedsak av: Agurk, tomater,
grønn paprika, rødløk, oliven og fetaost.
Skjær agurken og tomatene i litt robuste
store biter. Både paprikaen og rødløken
kan en skjære i tynne skiver. Fetaosten
kan kjøpes i blokk og deles opp i passe
store terninger (eller ferdig oppdelt).
Ofte en fordel å bruke stenfrie oliven.
Grønnsakene legges delikat i en bolle.
Legg så på fetaostbitene og oliven på
toppen.
Ta over olivenolje og dryss over flaksalt
og pepper like før servering.
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags utstilling
lørdag 24. november 2018
arrangeres i Haga Samfunnshus

Hagaplassen 15, 1929 Auli
Innmelding på lister til e-post:
jorunn_trampe@hotmail.com

og må være i hende innen 16.11.18.
Konkurranseklasse: L (dyr innmeldes i A eller B)

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin, betales ved innlevering
lørdag mellom kl 8 og 9.30. Bedømmelse starter kl 10.

Premieutdeling umiddelbart etter endt bedømmelse.
Dommere:Thormod Saue og Svein Lundgren

Kontakter: Arild Rønning: 980 09 949. Jorunn Egner: 924 48 477

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING

Haugaland Kaninalslag innbyr til åpen
utstilling lørdag1.desember

Lid Grendahus, Sveio
åpen i klassene  A / B (premiering kl L)

Innmelding innen 15. november til Odd Einar Svendsen
e-mail: oe-sven@online.no (helst excel)

Innmeldingsavgift kr 70 pr kanin  bet. kontonr.: 3330 20 35380
Innsetting kaniner fredag 30. nov. kl 18-21. ev etter avtale lørdag morgen

Kontakter: Odd Einar S: tlf. 918 89 585 / Hilde N: tlf. 907 57 302
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.

Premiering og avslutning etter bedømmingen
er ferdig på lørdag. NB: Kaninene skal stå

i burene til etter premieringen er ferdig

Velkommen til Haugalandet!
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Jæren og Sandnes KAL inviterer alle til:

Jærutstillingen 2019
4. - 6. januar i Varhaughallen

åpen i klassene: A / B (premiering etter L)  +  E og  K
BiS + BiM uttas (medlemmer i JOSK konkurrerer om egne v.pokaler)

Innmelding på lister til Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8,
4360 Varhaug, helst excel til e-post: sveinodegard@lyse.net
Innmeldingsavgift: kr 70 pr ktl.nr. + kr 10 kl E
Innmeldingsskjema og avgifter
skal være ihende innen 29. des.
Betal til konto 3290 54 16382  JOSK v/Tønnesen
Innlevering kaniner: Fredag 4. jan. kl 18 - 20
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Åpent for publikum: Lørdag fra kl 10  til 17.
Søndag fra kl 10  -  med premieutdeling kl 15.
Velkommen til ei trivelig kaninhelg på Jæren!

Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr til:

Hovedutstilling 7.- 9. desember
Sandbrekka Samfunnshus
i Rennebu - Åpen i klassene:

A - B - D - E - M - K - G* *ei gruppe pr utstiller

Uttak av BiS og BiM

Innmelding på excel-skjema innen 29. november til:
e-mail: trondelagen@live.no Kristin Berg, 7288 Soknedal
Innmeldingsavgift: kr 70  pr. katalognr + kr 10 pr dyr kl E / G
settes inn på Trøndelagen KAF - kontonr.: 4270 13 59520
Innlevering fredag kl 18 - 21. Premieutdeling søndag kl 14
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.
Spørsmål: Kristin 48114973 / Margot 92610307. Overnatting Berkåk Kro tlf: 72 42 72 20
her blir det også sosial sammenkomst lørdag kveld, som vi håper alle vil delta på!

Velkommen til Rennebu! Hilsen Trøndelagen KAF
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Askim og omegn Kaninavlsforening inviterer til åpen

Adventsutstilling 1.-2. des.
Spillehallen, Momarken
i klassene: A voksne dyr - B ungdyr  - G elitegrupper

Innmelding skal være i hende innen 19. nov. 2018 - til: Anne Nguyen
Skogv. 1, 1820 Spydeberg, i excel til e-post: annebjng@online.no

Avgift: kr 70 pr kanin + kr 10 kl G. Betales ved innsetting,
fredag 30. november, fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14.

NB: Kaninene skal stå i sitt utstillingsbur til premieutdeling er ferdig
Østfold rasefjærfeklubb avholder utstilling sammen med oss

Spørsmål om innmelding: Anne,  tlf. 990 21 565
Annet vedr. utstillingen: Johnny,   tlf. 482 99 553   

Ønsker dere alle velkommen til Momarken!
Overnatting: Scandic Hotell, Brennemoen, tlf. 489 92 058

Smaalenene Hotell, Askim, tlf. 69 84 40 40

Sogn og Fjordane Kaninavlslag inviterer til utstilling

Angedalen skule, Førde: 24.-25. nov.
Utstillinga er open i klassane A/B (premiering etter L)

Påmelding innan fredag 16.november til:
bjarne.oygard@mimer.no

Innmeldingsavgift: kr 70 pr kanin
betalast inn til kontonr: 3700.14.17976

ev. til kasserar ved innsett fredag 23. november kl 19-22
Vi fôrer med høy og vatn

- hugs opphengbare vannskåler

Velkommen til ei triveleg
kaninhelg i Førde!

For ev. meir info: Øystein Osland: tlf. 416 86 449
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«Nye» Kragerø: Utstilling i Skabo kultursenter
Kragerø-laget, ved Roar Jacobsen, tok i år
initiativ til å starte opp igjen laget, og var
ikke snauere enn at de også ville hoppe
på en utstilling.Det er jo sprekt gjort med
hensyn til at laget som består av få med-
lemmer. Riktignok ble det hentet inn god
hjelp fra Geir Klepaker til å ta data’en og
med 66 kaniner påmeldt, så ble det jo et

passe pent antall dyr til å kjøre den første
utstillingstesten. Et bra lokale i Skabo kul-
tursenter passet utmerket og utstillingen
tok seg virkelig pent og pyntelig ut.
Dommer var Johnny Lyshaug og av topp-
dyr fant han fram til 3 som fikk 95,5p.
Angora’ene til Bente Torland toppet det
hele med 3 pene ungdyr og tronet øverst
på premielista, og tar også BiS.
Terje Engh hadde en flott Dvergvedder
hann i 95,5p og som ble BiM.
Søndag ble det også avholdt en kjæledyrs-
bedømmelse.
Da går vi over til resultater:

BIR: Blå Wiener: Claudia Moritz 94. Angora:
Bente Torland 95,5. Thyringer: Otto Torland 95.
EngelskSchecke: Trine Lofthus 94. LitenHavana:
Otto Torland 94. Hollender: Julian Andrè Nilsen
94,5.Tan: Victoria Jacobsen 94,5. Liten Rex: Silje
Tellefsen 94,5. Dvergvedder: Terje Engh 95,5.

Resultater klasse L:
1 Bente Torland,  Sørlandets,   Angora hvit  286
2 Terje Engh, Grenl., Dvergvedder viltgrå 285,5
3 Otto Torland,  Sørlandets,   Thyringer   377,5
4 Magne Steinarsrud, Grenland,  Thyringer  377
5 Otto Torland,  Sørlandets,  Liten Havana  281,5
6 SiljeCathrineTellefsen, I.Øs. Liten Rex sv 373,5
7 Claudia Moritz,  Sørlandets,  Blå Wiener  280,5
8 JulianAndrèNilsen, Kragerø, Hollender blå 94,5
9 Silje Cathrine Tellefsen,  Dvergvedder blå  94,5
10 Victoria A. Jacobsen, Kragerø, Tan svart  94,5
11 Silje Cathrine Tellefsen,   Liten Rex blå  94,5
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Jæren: Utstilling under Bjerkreimsmarken
Nok en høstutstilling på Vikeså under
Bjerkreimsmarken er historie og i år var
det 66 kaniner som ble bedømt av Kjell
Helge Jåtun og med Sindre Bergsagel som
elev (på bildet til høyre). Bedømmelsen
lørdag viste at «ulldottene» nok en gang
gjør det godt. Hilde Krogedal kom med
en flott stribe Angora, som fikk 2x96p,en
i 95,5p og 2x95p.Anja Hebnes kom med
to pene huer i Hermelin otter svart; fikk
95,5p - og 96p - og som ble kåret til BiS.
BiM tok Jebsen&Nesvik med Liten Sølv.
Markedsplassen og salgsbodene som var
under åpen himmel, hadde en noe våt
helg, men kaninene hadde fin plass inne
i VM-hallen. Kaninhopping foregikk hele
søndagen og trakk som vanlig sitt publi-
kum. Takk til alle i Jæren som bidro til
nok en gang med flott innslag på haust-
marken (sjefen for marken var fornøyd
og inviterte kaninene igjen til neste år).

BIR: Tysk Kjempeschecke: Jorunn Søyland 93.
Angora: Hilde Krogedal 96. Rex: Hanne Gabriel-
sen 94. Belgisk Hare: Arild Gundersen 95,5.
LitenTysk Vedder: Voll&Venås 95. Perle Ekorn:
J.K.&S.E. Tønnesen 95. Liten Sølv: Heidi Jebsen
&R. Nesvik 96. Liten Rex: Jorunn Søyland 92,5.
Dvergvedder: Sissel Jonassen 92. Hermelin:
Anja Hebnes 96.

Resultater klasse L:
1 Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit  287,5
2 Arild Gundersen,  Jæren,  Belgisk Hare  285,5
3 Heidi Jebsen&RogerNesvik,  Liten Sølv  285
4 Anja Hebnes,  Rog. Hermelin otter svart 96
5 J.K.&S.E.Tønnesen, Jæren, Perle Ekorn 283,5
6 Heidi Jebsen&RogerNesvik,  Hermelin hv 95,5
7 Anja Hebnes, Rogaland,  Angora hvit  95,5
8 Bjørn Egeland, Rogaland,  Perle Ekorn 282
9 Voll&Venås kanin, Jæren, LitenTysk Vedder 95
10 Heidi Jebsen&R. Nesvik,  Hermelin chin 95
11 Hanne Gabrielsen, Haugal., Rex castor 373
12 KristineThorkildsen, Haug. Belgisk Hare  94,5
13 Anja Hebnes, Rogal.,   Hermelin viltgrå   94,5

Da var Sindre og Kjell Helge klar

Angoraene til Hilde toppet listen
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Dyregoddagane 2018 i Batnfjorden
Dyregoddagane var eit flott arrangement
også i år. I media kan ein lesa: «Braksuk-
sess av dimensjonar» - med over 20.000
besøkande. Mange var innom for å sjå på
kaninane, så dommerane og bærerane har
ein krevande jobb med så mykje publi-
kum – ein stor takk til dei. Det blei ut-
stilt 133 dyr i kl A og B, samt 8 ungdyrs-
grupper og 3 produkt. Dommerane, Tor
Gillerholtmoen og Per Egil Hagen, fant
fram til 6 toppdyr; med 4 som fikk 95,5p
og to Liten Sølv som fikk 96p. Begge til-
hørte Bjarne Øygard og han tok dermed
både BiS og BiM.Takk til alle som var med
og gjorde dette til ei flott helg.

BIR: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 89. Fransk
Vedder: Kristin  Berg 92,5. Stor Chinchilla: Ingjerd
Lien 92. Stor Havana: Ingjerd Lien 90. Stor Sølv:
Iren Storli 94,5. Beveren: Per Bjarte Ludviksen
92,5. N.Zeal.Red Stian: Andre Moldskred 94,5.
Trønder: Skjetlein 94. Rex: Birgit F.Hokstad 93,5.
Hvit Land: Jan Magne Lien 95. Sallander:Anne
Lise&Kåre Tvedt 94. Alaska: Ingrid Harmens 94.
LitenChinchilla: Bjarne Øygard 95. Liten Havana:
Jan Magne Lien 94. Liten Sølv: Bjarne Øygard
96. Tan: Snorre Jacobsen 95. Dvergvedder:
Hanne Kristin Foss 95. Løvehode: Tor Giller-
holtmoen 94. Hermelin: Bjarne Øygard 95,5.
Dverghare: Tor Gillerholtmoen 95.

Resultater klasse A:
1 Snorre Jacobsen, Nord-Trønd., Tan svart  285
2 Anne Karin Hustad,  Møre,  Lit.Sølv sv. 283,5
3 Hanne Kristin Foss, Dvergvedder viltgrå 283
4 Monica MoenKvendset,  Hermelin viltgrå 95,5
5 Jan Magne Lien, Møre,  Tan svart   95
6 Iren Storli, Nor-Trønd. Stor Sølv svart   281,5
7 Tor Gillerholtmoen, Dverghare otter blå   94,5
8 Stian Andre Moldskred, Møre,  N.Z.Red  94,5 
9 Kristin H. Berg, Trønd. Hermelin viltgrå 279,5

10 Lill-Anita Ludviksen, Møre, Stor Sølv svart 94 
11 Jan Magne Lien,   Møre,    Liten Havana   94
12 Skjetlein Vid. Skole,  Trønd.,   Trønder 94
13 Tor Gillerholtmoen, I.Øst. Løvehode viltgrå 94

Resultater klasse B:
1 Bjarne Øygard, Møre, Liten Sølv svart 287,5
2 Bjarne Øygard, Møre, Hermelin zob.blå 284,5
3 Hanne Kristin Foss,   Dvergvedder blå   95
4 Jan Magne Lien,  Møre,  Hvit Land   95
5 Bjarne Øygard, Møre, Liten Chinchilla 95
6 Tor Gillerholtmoen, Dverghare otter gråblå 95
7 Stian Andre Moldskred, N.Zeal. Red   281,5
8 Anne Lise&Kåre Tvedt,  Møre, Sallander  281
9 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 281

10 Tor Gillerholtmoen, Dverghare otter sv  280,5
11 Anne Lise&Kåre Tvedt,   Hermelin hvit  280,5
12 Anne Karin Hustad,   Liten Sølv svart    280,5
13 Tor Gillerholtmoen, Dverghare otter blå   94,5
14 EliasSulenJacobsen, Dvergvedder kappe  94
15 Kristin Berg, Trønd. Hermelin dalmatiner   94

Resultater klasse G:
1 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag 377,5
2 Anne Karin Hustad, MøreogR. 375,5
3 Ingrid Harmens,  Trøndelagen 373,5
4 Kristin Harmens Berg,  Trøndelagen 369,5

Resultater klasse M, ungdyrsgrupper:
1 Jan Magne Lien,  Møre,  Liten Havana    95
2 Monica Moen Kvendset, Hermelinviltgrå 94,5
3 Monica Moen Kvendset, Hermelin jerngrå 94
4 Jan Magne Lien,  Møre,  Liten Havana    93

Resultater klasse K:
1 Ingjerd Lien, Møre og R. Ullprodukter 94
2 Margot Fiske Hokstad Ullprodukter 93

For de minste var det
selvsagt gøy og få
klappe på kaninene.

Foto: Anne Lise T.
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

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

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes
Mobil 90 19 19 11 og  905 90 341

Godt utvalg i flere typer fuglearter
og rasefjærfe

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

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

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

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

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

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

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

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

TAN svart  -  ANGORA - REX

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

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

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

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

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

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

ALASKA - SACHSENGOLD

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

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

Øystein Osland 6976 Sande 
Tlf. 416 86 449

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

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

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

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

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

Bjørn Petter Åsheim
Vollheim, 1730 Ise

Tlf. 916 27 825
e-post: bjoaash2@online.no

TAN

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



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

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

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

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

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

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

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

e-post: hilde@kleppnett.no

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

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

NEW ZEALAND RED - THYRINGER

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

Oppdretterannonse:

kr 435 for et helt år

26.-28. oktober: LUU/NM Bergen
Annonse i TK nr 5

23.-25. november: Sogn&Fjordane
Annonse i dette TK

23.-25. november: Rogaland, Forus
Annonse i TK nr 5

24. november: Oslo&Akershus
Annonse i dette TK

1. desember: Haugaland
Annonse i dette TK

30.nov.-2. des.: Askim, Momarken
Annonse i dette TK

7.-9. des.:Trøndelagen, hovedutst.
Annonse i dette TK

15. des.: Indre Østland, Jønsberg

4.-6. januar: Jæren, Varhaughallen
Annonse i dette TK

11.-13. januar: Bergen

12. januar: Oslo&Akershus

25.-27. januar: Rogaland, Fylkesut.

25.-27. januar: Sarpsborg, Østfoldm

2.-3. feb.: Ramler-Bundes, Halle

7.-10. februar: Dansk LU, Vildbjerg

14.-17. februar: LU/NM Trondheim

22.-24. februar: Svensk LU, UpplVäsby

9.-11. nov. 18: Europautst. i Herning

Utstillinger - 2018/2019:
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 01.10. 2018
Totalt: 482  (S: 321 - J: 40 - F: 121)

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

Bergen og omland Kaninavlslag    45
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Bård Jebsen, tlf. 950 35 262. e-post: b-jebsen@online.no
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset, tlf 997 93 020  e-post: maritat@broadpark.no
Konto nr.: 3625 87 09378
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com + Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

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

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

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

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Silje Cathrine  Tellefsen, 2270 Flisa. Tlf. 952 96 099
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222
Styremedlem: Emilie Camilla Eckbo, 2406 Elverum.

Jæren og Sandnes Kaninalslag    61
Leder: Kjell Helge Jåtun, E-post: kjell.helge@kleppnett.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen, tlf. 473 78 523
e-post: sveinerik.tonnesen@outlook.com     Kontonr.: 32905416382
Kaninhopping: Tonje Søfteland, tlf. 926 62 791
e-post: skaffer_stjerna@hotmail.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

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

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 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.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

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

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

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      23
Leder: Arild Rønning, Fuglefjellv. 96, 2150  Årnes, tlf. 980 09 949
e-post: arild57@outlook.com         
Nestleder: Dag Larsen, Nikevegen 265, 2160 Vormsund
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, Mellandsveien 121, 2223 Galterud
tlf. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag     27
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

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

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

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    10
Leiar: Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal.Tlf: 950 19 601
e-post: anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
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1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550
1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435
Annonser som er i
TK legges ut gratis
på www.kanin-nkf.net

Blad nr 7/2018: November, ut ca uke 47
-  manusfrist er 20. oktober
Blad nr 8/2018: Desember, ut ca uke 51
-  manusfrist er 30. november

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

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

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen

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

Sørlandets Kaninavlslag    17
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75. Mobil  911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    40
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestl.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim 
Tlf: 958 93 397 e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134,
7089 Heimdal. Tlf. 926 10 307, e-post: marho@trondelagfylke.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

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

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

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

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

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

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 976 08 449,
e-post: lars.gunnes@getmail.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: marho@trondelagfylke.no
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

Askim-gjengen holder på den flotte
tradisjonen med å arrangere stall-

vandring på etter-sommeren,
her fra besøket hos Roy i Larvik


