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Forsidefoto:

Askim og omegn KAF har nok en gang arrangert tur for sine med-
lemmer. Som de gjorde i 2008, gikk årets stallvandringstur rundt
til svenske oppdrettere. Hos Niklas Wingård ble rasen Hermelin
tatt fram og diskutert. Bildet nederst er fra Tove Corneliussens
idylliske «kanin-hage»  (les mer fra side 4). Foto: Marit Jørgenrud
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KANINAVL
Sommeren 2010 er historie
Denne gang åpner jeg med en beklagelse
om at dette augustnummer er en god uke
forsinket, med hensyn til hva jeg lovet i
forrige utgave, nr 5  -  juni/juli.
Ikke alltid det går like «glatt» og enkelt
med å lage til artikler, stoff og bilder, eller
å få inn noe presentabelt og interessant.
Som forsiden viser, vil jeg rette en stor
takk til tre medlemmer i Askim-forening-
en: Kari og Marit Jørgenrud og Anne B.
Brochs, som raskt sendte meg bilder og
tekst fra foreningens busstur ved årets
stallvandring til svenske oppdrettere.
Utrolig hva denne foreningen får til av
aktiviteter, og det er fint å konstatere at
selv «gamle ringrever» innen kaninopp-
drett ser det fine med å plukke opp an-
dres ideer angående f.eks. fôring, bur og
avl.Derfor er disse alle så skjønt enig med
meg, hva jeg nevnte i mitt forrige forord
i TK nr 5 - og et meget godt ordtak:
- «En lærer så lenge en lever» . . .
Vel, nå har det seg slik, at andre sier det
slik: - «Det er noen som aldri lærer» . . .
og det må vel være meg det da, som bur-
de visst etter så lang tid som red. av TK
at det ikke er så enkelt å samle inn stoff
når de aller fleste er i sommerstemning.
Men jeg får trøste meg med; det er flere
enn meg som har «ligget på vent» med
håp om en bedre sommer. Så når dette
TK leses, har vi startet på september og
må vel konstatere at sommeren 2010 er
forbi. Hva den enkelte oppdretter har
fått utrettet med sine kaniner i årets avls-

sesong nå i vår og sommer, skal vi snart
stifte bekjentskap med i kommende ek-
steriørbedømmelser utover denne høst.
Mange hører jeg si: «Det skal bli godt å
komme i gang» - og akkurat den setning
hører jeg to ganger i året; - det er ved
LU’er når den enkelte oppdretter har tatt
et valg på hvilke kaniner de skal avle
på, og det er nå på denne tid når avls-
sesongen er avsluttet, og hvor utstilling-
ene står «for døren» for de aller fleste
oppdrettere og utstillingsinteresserte.
Høstens store høydepunkt blir LUU/NM
som arrangeres i Vikersund, 5.-7. novem-
ber, hvor Drammen KAF tar seg av selve
utstillingen og Modum HK gjennomfører
hoppedelen. Én av dem som har påtatt
seg et stort ansvar er Henriette Overn og
for dere som vil være med på å bidra med
hjelp den helgen, så legger jeg inn e-post-
adressen: henrietteo9@hotmail.com og
ellers kan det «bjelles» på tlf. 930 26 374.
LUU/NM-annonsen er allerede på plass i
dette TK, se side 19, men jeg vil også be
dere gå tilbake til forrige TK nr 5 og lese
igjennom pressemeldingen på side 20-21.
For mer info - se: www.drammenkaf.com
Er dere innom på www.kanin-nkf.net så
vil dere der finne referat fra den nordiske
Standardkomite’s møte 27. februar, samt
endringer i Standarden fra 1.10.10 (som
også er tatt inn i dette TK på side 20).
Skulle det ellers være noe dere mener er
uavklart eller har ønske om å få utdypet
på en bedre måte, så har NKF flere utvalg
som kan gi svar. -  Ha en fin høst alle!
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Askim-foreningen
på stallvandring i Sverige

Første stopp var hos Pernille
Silfverberg i Strömstad. Hun bor
på en landlig plass ca. 600 meter
inn på en smal grusvei hvor det
var grønt og frodig. Medlemmene
i bussen lurte på hva i alle dager
turplanleggeren hadde fått dem
med på. Men det var ikke noe
problem, bussen var bare litt bre-
dere enn veien. Når vi kom frem
fortalte Pernille om sin oppstart
med kaniner og litt om historien
bak alle angorakaninene i stallen.
Det var ca. 120 angorakaniner i 9
forskjellige godkjente farger.
Hennes mål har vært å renavle

Hos Pernille lærte vi om Angoraavl - de var i utebur.
Under: Her står vi foran gårdsbutikken og systua.

TK’s red. mener Askim og omegn KAF må være den av våre forening som har flest
aktiviteter for sine medlemmer. For to år siden var de på to-dagers tur til svenske
oppdrettere og i fjor tok de stalltur til norske (se TK 8/08+5/09). - Nå i 2010 be-
stemte de seg for å ta nok et besøk i Sverige og TK har vært så heldige å få bilder
fra Marit Jørgenrud og Anne Brochs  -  og Kari Jørgenrud har sendt oss reisebrev:

Lørdag 7. august møtte 25 blide og spente personer opp i alderen fra 6 år til 81 år i
Spydeberg klokken 7 om morgenen. Håpet var at dette skulle bli en trivelig dag og
at det kunne være noe å se på for en vær smak på turen. Bussen var leid fra sam-
me selskap som da vi var på tur for to år siden. Bussjåføren var også den samme,
så da var vi trygge på at vi skulle komme oss frem til oppdretterne vi skulle besøke.



Da var det å takke Pernille for besøket og tildele henne
Askim KAFs asjett. Neste stopp var hos Tove Corneliussen

fargene, noe hun har lykkes
i. De fleste burene var plas-
sert ute, men også 20
kaniner som gikk innendørs
sammen med 3 angorageit-
er. Kaninene gikk på halm
og det var høyhekk som man
kunne stappe inn i fra utsi-
den og det ble brukt kopper
noen steder og flasker andre
steder til vann. Ellers fikk vi
se en flokk gutefår og shet-
landsponier. I andre etasje
på uthuset var det en flott
gårdsbutikk. Her var mulig-
het for å kjøpe angoragarn,
angoraprodukter, knapper av
ulike tresorter og mye mer.
Med 4 barn i alderen 9 år og
nedover, stort hus og mann
på sjøen er dette helt utrolig.
Vi fikk også servert kaffe og
te før turen gikk videre ned-
over i Sverige.
En liten stopp på Håby ble
det også, for å få litt mat.

Neste stallbesøk var hos
den svenske kanindom-
mer Tove Corneliussen,
som bodde i et boligfelt i
Sjuntorp. De første ordene
som ble sakt når vi gikk ut av
bussen var: «Å så flott».

fortsetter side 8
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Åpen i klassene: L + C for juniorer
Innmelding på lister (fortrinnsvis Excel for dem som kan)

sendes til June K. Årøe,
mail: june@ka9n.no  eller  post: Sætreveien 5, 2054 Mogreina 

Innmeldinger skal være i hende senest 30.09.10.

Innmeldingsavgift: kr 55 per kanin.
Avgiften betales ved innlevering av kaninene, fredag 08.10.2010

mellom kl 18.00 til 21.00,  eller etter avtale.
Vi fôrer med høy og vann - Husk opphengbare vannskåler!

Premieutdeling søndag kl. 14.00.

Eidsvoll og omegn Kaninavlsforening inviterer til

Høstutstilling 8.-10. oktober
på Norrøna Grendehus

Sogn og Fjordane Kaninavlslag

inviterer til Haust-utstilling
Gjesthalla,Vassenden, 15.-17. oktober
Åpen i klasse A - B - G*maks. 1 gruppe per utstiller

Innmelding må vere inne innan 10. oktober, til Thor Øyvind
Larsen, 6740 Selje - eller helst på e-post: tola72@online.no 

Innmeldingsavgift kr 60 + 10 kr pr kanin i klasse G
Settast inn på konto 3700.14.17976  innan torsdag 10.10.
Innlevering av kaninar: fredag 15. oktober 19.00 – 22.30

(eller etter avtale)
Vi fôrer med høy og vatn. Husk vannskåler.

Premieutdeling søndag kl. 14.00

Velkommen til Jølster!
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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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På plenen var det store
luftegårder hvor det gikk
kaniner. Rundt kaninbur-
ene som sto ute var det
mange blomster og inne i
selve kaninstallen var
championat og sløyfer
hengt opp. Burene var
malt i samme farger og stil
som huset og kaninene
gikk på flis.
I stallen var det flest av
Belgisk Hare og Dverg-
hare, men det var også
noen av datterens hoppe-
kaniner. Totalt var det vel
ca 50-60 kaniner.

Utrolig gøy og spennende å
høre om  avl med Belgisk
Hare fra en engasjert oppdret-
ter som Tove Corneliussen
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De yngste medlemmene våre som var
med på turen fikk lov til å prøve å hoppe
med datterens hoppekaniner.
De mest utstillingsinteresserte studerte
og diskuterte selvsagt om avl, pels og
faer og annet, - om årets belgiske harer til
Tove, som allerede så ut til å bli store ut-
stillingstalenter. Før avreise fikk vi også
hjemmelaget fläderblomst saft og muffins
med selvplukket rips.

Til neste stopp var det 50 minutt å kjøre.
Tiden gikk veldig fort når Anne Brochs tok
frem en spørrekonkurranse som hun had-
de laget selv. Her fikk alle testet sine
kunnskaper både når det gjaldt kaniner,
kjente personer og generelt om Sverige.
Selv om dette ble vanskelig for alle var
det noen spørsmål som alle kunne, men
ingen fikk alt riktig. Noe som kanskje ikke
var meningen heller…

Vel fremme hos
familien Galfvensjø
i Frändefors, ble vi
som bildet over viser,
møtt på gårdstunet av
Amanda og hennes
foreldre. I år hadde de
ikke avlet på kaninene
sine, men ca. 30 voks-
ne dyr i rasene Cali-
fornian og Svensk
Pels var å beskue.

Tidligere har de også
avlet med Trønder, så
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vi fikk et bra lite foredrag om avlen på den
svenske og den norske rasen som ser så
like ut. Her ble da selvsagt fortalt hvor
vanskelig det er å finne nytt avlsmateriale
til disse rasene som ikke er så utbredt.

Omvisningen startet litt på tunet og så
gikk vi først inn i kaninstallen. Der var det
luftig, det var god plass og burene var

store. I denne stallen gikk kaninene på
torvstrø, noe mange la spesielt merke til
og lurte på ettersom det ikke er så vanlig
i Norge.
Videre rundt på tunet fikk vi også sett på
vakre blomster, ender og geiter.

Til slutt ble det litt mer kaninprat rundt en
kopp kaffe, brus og kjeks.

Kursen gikk så mot de
siste oppdretterne på da-
gens tur, som var Carina
og Niklas Wingård i
Brålanda. De er oppdret-
tere av Hermelin - og i
mange varianter; - viltgrå,
hvit rødøyd, blå zobel,
viltrød og bourgogne.
Og ellers avles det også
med Belgisk Hare, Liten
Havana og Dverghare.
Da vi kom inn i stallen
var det nymalte bur langs
kanten i hele rommet. I
midten av rommet var det
en inngjerding og et lite
hus hvor det også kunne
være kaniner. På toppen
av dette huset var det et
teppe som kaninene ble
tatt ut på og trent til å
presentere seg. Niklas,
som nå er dommerelev,
fortalte at han hadde her-
melinene ute på bordet
tre ganger i uken for at
de skal lære seg å stå
pent for dommerne på ut-
stillinger. Det var veldig
høyt under taket, noe
som gjorde at det var fin
temperatur i rommet og
at det var lyst og trivelig.
I rommet ved siden av var I en hesteboks gikk flere Hermelin-hoer i sammen

Carina og Niklas hadde
mange varianter innen
Hermelin - her en av stal-
lens stoltheter, en blå zobel

Tidsskrift for Kaninavl - 6-2010
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det tatt i bruk to hestebokser. I den ene
boksen var det et kull med Belgiske Hare
unger og i den andre gikk det en hel flokk
med Hermelin hoer. Shetlandsponniene
som vanligvis skulle vært i boksene gikk
utendørs nå på sommeren.
Mot kvelden ble det servert grillmat - og
selvsagt også mye hyggelig prat. Tvåstad
Dals KAFs leder Christer Malmberg sto
for grillingen, så vi kom til dekket bord.
Ca. 35 personer var samlet ved bordene.

Dermed ble det mye kaninprat mellom
svenske og norske oppdrettere.
Selv om de fleste helt sikkert kunne sittet
i hagen hos Wingård og pratet resten av
kvelden måtte vi ta turen mot Norge igjen.
En lang, men fin dag ble dette, med an-
komst i Spydeberg igjen klokken 22.
Til slutt en stor takk til dem vi besøkte
og alle dere som var med på å gjøre
denne turen til en fantastisk lærerik,
sosial og hyggelig dag.

«Tradisjonen tro» - som takk for gjestfrihet og
hyggelig besøk, utdelte Askim KAFs leder,
Kari Jørgenrud, Askim-foreningens «asjett
med logo» til dagens «party-verter», Niklas
og Carina Wingård  -  Takk for fin oppvartning!

T. h.: Chefskokk Christer Malmberg sørget for
at vi fikk fortreffelig og kjempegod grillmat!

- Men dagen måtte så ta «sin ende», riktignok
uten at praten fikk sin endelige avslutning . . .
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51 førere og 170 kaniner på Jessheim
Fra torsdag 24. til søndag 27. juni arran-
gerte Eidsvoll HK sommerleir på Algar-
heim ved Jessheim. Her var samlet 51
førere med ca 170 kaniner.Vi var heldige
og hadde kjempefint vær. Lørdag kveld
avholdt vi en lagkonkurranse for oss fø-
rere (men da altså uten kaniner).

Torsdag 24.06: Kroket mid. 1: 40 start, 8 pinner
1. Silje Therese Skaara - Petit Soleil, JOSK (0+0)
2. Cornelia Puvatcha - GrevinneTatt til fange (0+0)
Rett vanskelig 1: 27 starter - 3 pinner
1. LinneaTveraaen FangLillHenryVangtoppen 1+1
2. Gro Anette Sæteren - Skärbos Triumph Season
3. Jorunn Egner - Neshagens Pippi, EOHK (3+1)
Fredag, 25.06: Rett lett 1: 57 starter - 12 pinner
1. Tonje Engen - Hundrem.skauens Krøllebæbæ
2. Tonje Engen - Amimmibobo, Glåmdal (0+0)
3. Hilde Kåstad - Peanut Prince, JOSK (0+0)
4. Hilde JohannesenFurukollens Spirit Skywalker
5. Silje Cathrine Tellefsen Tellefsgaards kongeblå
6. Helene Osland - Økdalens Blå Kongo (0+0)
7. Nanna Elje Lindborg - Gringo, Glåmdal (0+0)
8. Helene Osland - Furukollens Skyliner (0+0)
9. Jorunn Egner - Yo Runs Georg Magnus (0+0)
10. Emma Therese Lie, Blindv. Bolla Pinsvin (0+0)
Rett middels: 51 starter - 11 pinner
1. Benedicte Tveitan - Heros Thin Line (0+0)
2. Kristin Bergan - Kho Phi Phi, TBHG (0+0)
3. Tonje Søftland - Khaos Tobra, BOKH (0+1)
4. Silje Cat.Tellefsen,Tellefsg.ConradSkogb. (1+0)
5. Caroline Eriksen, Præstgravs Fernando Torres 
6. Linnea Tveraaen - Heros Do this Right  (1+0)
7. Helene Wilmann - Pandoras Kastelorsio  (0+1)
8. Ida Johansson - William, SBHG (1+0)
Rett veteran: 4 starter
1. Caroline Eriksen - Tandb.G.ChUnforgivable 0+0
2. Caroline Eriksen - Liagardens Casper   (0+0)
Rett elite: 22 starter - 2 cert
1. Helene Osland - Diamonds Ch I Love Love
2. Martine Persson, Bogenl. Elena magic moment
Høyde ikke elite: 38 starter - 9 pinner utdelt
1. Cornelia Puvatcha - Kings Casino Treasure, 70 
2. Mari Myksvoll - Symremyras AngelHarmony 70
3. Linnea Tveraaen, FangLillHenryVangtoppen 65

Høyde elite: 40 starter - 4 cert
1. Helene Osland, Amores Gt Ch Promiscuous 75 
2. Tonje Søftland - Neshagens Xenta, 75 cm
3. Hedda Aurbakken - Tobøls Sweet Brownie 75
4. Helene Wilmann, Kløverdalens SChRoseate 70
Lørdag, 26.06: Rett lett 2: 49 starter - 12 pinner
1. Tonje Engen - Amimmibobo, Glåmdal (0+0)
2. Benedicte Tveitan - Pandoras Santorini, (0+0)
3. Ida Marlene Skjolden - Lille Ludde, OAHK (0+0)
4. Helene Osland - Økdalens Blå Kongo, (0+0)
5. Hege Spjelkavik - Jumping Hurricane, (0+0)
6. Ellen Susanne Musdalslien - Happy Feet, (0+0)
Kroket lett: 56 starter - 17 pinner
1. Lene Haugervåg - Pelle, BOKH (0+0)
2. Birgitte Lie - Minnie, JOSK (0+0)
3. Hilde Johannesen, Furukoll Spirit of Skywalker
4. Camilla Venger - Solliens Amaranth,  (0+0)
5. Jorunn Egner - Yo Runs Georg Magnus,  (0+0)
6. Benedicte Tveitan - Pandoras Santorini, (0+0)
7. Cathrine Thurmann-Nielsen, Bogenlias Ronda, 
8. Annette Floen - Furukollens Melchior, (0+0)
9. Martine Persson - Vearlias Caruso, TBHG (0+0)
10. Ida Marlene Skjolden - Lille Ludde, (0+0)

Nytt fra NKHF:
Sommerleiren 2010

Vinner av rett vanskelig 1:
Fangnes Lille Henry av Vangtoppen,

med fører Linnea Tveraaen
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Kroket vanskelig: 36 starter - 8 pinner
1. Tonje Søftland - Neshagens Xenta, (1+0)
2. Tonje Søftland - Khaos Tobra, BOKH (1+1)
3. Benedicte Tveitan Kirsebærtoppens Crazy Star
4. Gro A Sæteren Skärbos Triumph of the season
5. Linnea Tveraaen - Neshagens Smash (2+0)
6. Maria L Ramsbacher Neshagens Xentissimo
7. Heidi Huseby - Lamondas Beaming Disguise
8. Helene Wilmann - Bogenlias Såpe-Boble 1+1
Kroket elite: 20 starter - 2 cert
1. Helene Wilmann KløverdalensSChRoseate 0+1
2. Helene Osland - Diamonds Ch I Love Love 2+2
Lengde ikke elite: 34 starter - 4 pinner utdelt
1. Gro A Sæteren Skärbos Triumph of season 190
2. Cornelia Puvatcha, Kings Casino Treasure 170 

Lengde elite: 25 starter - 2 cert
1. Maria L Ramsbacher ChLille Bananasplit 220
2. Heidi Huseby SoltopAlwaysBeautifulSyrinh 210
Søndag, 27.06: Kroket mid2: 30 starter - 6 pinn
1. Gro A Sæteren -Grevinlille nattvan maxima 0+0
2. Benedicte Tveitan - Heros Thin Line, (0+0)
3. Mari Myksvoll - Symremyras Angel of Healing
4. Cornelia Puvatcha - GrevinTatt til fangeMaxima
5. Kristin Bergan - Koh Phi Phi, TBHG (0+1)
6. Mari H. Velta - Neshagens Ronja (1+1)
Kroket veteran: 3 starter
1. Mari H. Velta - Turbo in the wind, Glåmdal (1+0)
Rett vanskelig 2: 28 starter - 6 pinner
1. Gro A Sæteren Skärbos Triumph of the season
2. Maria Ramsbacher Neshagens Xentissimo 0+0
3. Tonje Søftland - Kaos Tobra, BOKH (1+0)
4. Hilde Johannesen Pretty litPicture Furukollen
5. Cornelia Puvatcha - Kings Casino Treasure
6. Caroline Wollum - Laban, JOSK (1+1)
Cup: Sommercup:
1. Helene Osland Amores Gt Ch Promiscuous
2. Helene Osland Diamonds Ch I Love Love
3. Hedda Aurbakken Tobøls Sweet Brownie
Lettcup:
1. HildeJohannesen, FurukollensSpiritofSkywalker
2. Jorunn Egner, Yo Runs Georg Magnus
3. Gro Anette Sæteren, Eminos Impress Me

Mvh. Jorunn Egner og Hedda Aurbakken (foto)

Vinner av kroket veteran:
Turbo in the Wind, med fører Mari H. Velta

LU-2011: Dommergruppen’s premie
til den beste i rasen Fransk Vedder
NKFs Dommergruppe har
tatt et initiativ med å for-
søke å heve aktiviteten (og
forhåpentligvis dermed
også kvaliteten) innen en-
kelte raser. Ved LU-2010 i
Mossehallen satt Dommer-
gruppen opp premie til
Belgisk Kjempe.
Til kommende landsutstil-
ling/NM for voksne dyr i
Vigrestadhallen på Jæren,
blir premien oppsatt til
Fransk Vedder. Dermed er
det for alle Fransk Vedder-
oppdrettere å prikke inn
formen til 25. februar 2011.

Fransk Vedder hann viltgrå til Samuel Egeland, 96 poeng
og BiS på LUU-1995 (Samuel vant LUU’en med FV i 285 p.) 
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Vi må vel si det er en «velkjent kjenns-
gjerning» at det ikke er så mange kanin-
oppdrettere som overprøver eller bereg-
ner den daglige fôrrasjon, med hensyn til
hvilke verdier det er i fôret som kaninen
inntar. Nå må det riktignok tillegges at de
aller fleste bruker ferdigprodusert fôr,
Kaninpellets, og hvor dette skal være til-
satt det dekkende behov for en kanin av
vitaminer og mineraler. Men vi merker
oss også at fôrprodusenten anbefaler at
alle kaniner skal ha fri tilgang til friskt
vann og godt høy! Og
så må vi ikke glemme
at kaninens trivsel er
viktig og det er også
derfor en god grunn til
å tenke «litt lenger» og
derfor da minst like
viktig at vi som kanin-
eiere setter oss inn i
kaninens livsnødven-
dige stoffer.
Ikke alle kanineiere tar
det så viktig med «å no-
tere». - I flere artikler
her i TK er det påpekt
viktigheten med et bur-
kort til hver kanin for
notater.
Vekt, kaninens trivsel,
oppførsel og eventuelt
fôrtype, er her verdt å
merke seg, som igjen
vil medføre at vi får
mer glede av en sunn

og frisk kanin, eller en som mistrives og
blir syk, og i verste fall dør.
Til å hjelpe en hvilken som helst eier eller
oppdretter innen mangfoldet av hobby-
dyr har det alltid vært diverse forskere og
fagkonsulenter som opp gjennom årene
har oppstilt undersøkelser av anbefalings-
verdige ernæringsretningslinjer. Nå er det
da også fullt ut mulig (på vitenskapelig
basis) å beregne det daglige næringsbe-
hov for våre kaniner. Selv om det i flere
kaninoppdretteres hobby- og sportsmiljø

De viktige
mineraler og vitaminer

I forrige TK kunne dere lese en del om daglig stell og fôring.
Denne artikkel tar for seg noe av det samme, men går her litt mer i «dybden»

En har ikke så stor sikkerhet i at kaninens ernæringsbehov dekkes
godt nok med å kun gi vekster fra naturens produkter. Men det
dekker inn annet viktig - trivsel, samt at slikt plantefiber er med
på  å  øke  tarmens  bevegelighet  til  transport  av  næringsstoffer.
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kanskje ikke blir tatt så mye hensyn til, så
bør det heller tas mer seriøst og være en
nødvendiget i enhver avlssammenheng.

Mineralstoffene
For dem som fôrer med planter og vek-
ster, så inneholder disse også mineraler.
Men innholdet er svært forskjellig fra
plante til plante og kan derfor være svært
upålitelig. Våre husdyr trenger relativt
mye av disse stoffer for å tilfredsstille de
krav vi setter til dem. Derfor er det også i
enkelte tilfeller helt nødvendig å gi ekstra
tilskudd av mineralfôr.
Organismen, kroppen til våre dyr, trenger
f.eks.: Kalsium, Natrium, Klor, Magnesi-
um, Fosfor, Svovel og Jern.
Ut over dette trenger de også andre mine-
raler i mindre mengde, de såkalte spor-
elementer. - Til den gruppe hører:
Kopper, Fluor, Mangan,Arsen og Jod.

Hvis kaninene bare får nok av forskjellig
grøntfôr og godt høy, fra tilstrekkelig kal-
kede/gjødslede jorder, så skal de være for-
synt med de aller fleste nødvendige mi-
neraler. Eng/timotei- og kløverhøy er rikt
på mineraler og bør derfor alltid være å
finne i høyhekken til kaniner i alle alders-
trinn. For, ikke minst om vinteren (men
aller helst året rundt), må det være en for-
utsetning at det er tilstrekkelig tilgang på
godt høy til kaninene.
Kanskje er det noen kanineiere som fôrer
sine kaniner med mye kjøkkenrester,eller
frasorterte rotvekster og liten del av høy,
eller ikke høy i det hele tatt. For slikt
kaninhold er tilleggsfôring med mineral-
er en nødvendighet, dersom en vil noe
og ønsker å ha sunne, friske og trivelige
dyr. Som nevnt finnes mye av kaninens
ernæringsbehov i gras, planter, grønn-
saker og frukter. Men for å være på den
sikre side, bør en utenom minst et par

dager i uken gi ferdigprodusert fôr. Hvis
en ønsker å utnytte kaninene, må en også
være sikker på at de får tilført fôr med det
riktige innhold av mineraler. Selvfølgelig
er det også en forutsetning at stallen/bo-
forhold har tilstrekkelig med lys og god
utlufting. Dyrene kan ved hjelp av de
ultrafiolette strålene i kroppen, regulere
mineralomsetningen i kroppen, og i til-
legg danne vitaminet D. Men som kjent
går ikke de ultrafiolette stråler fra solen
gjennom vanlig vindusglass. Derfor anbe-
fales at dyr i innestall har dører og vindu-
er som holdes oppe så mye som mulig.
Av de nevnte mineraler, er Fosfor ett av
de viktigste, som er nødvendig for opp-

«Slipp kaninene ut - det er vår»!
På et slikt beite og under slike forhold vil

kaninene oppta viktige mineraler og vitaminer

Siw Hauges «Hunter» har kommet seg ut
blant jordbærplantene . For kaninene er

planten sunn og god - og meget rik på jern
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bygging av knokler og
sjelett.
Nesten like viktig er van-
lig salt. Dette får dyrene
igjennom det ferdigpro-
duserte fôret, eller ev. sal-
tet «kjøkkenmat», men på
den annen side må ikke
fôret saltes for mye (til
10 liter fôrmengde, er 15
gram salt mer enn nok).
Andre mineraler behøves
i større og mindre grad,
men må være til stede
for å unngå mangelsyk-
dommer.

Vitaminene
Med vitaminer menes liv-
nødvendige stoffer, både
for mennesker og dyr.For
vel 100 år siden ble det
startet med å utforske vi-
taminene,og litt etter litt,
har vi begynt å forstå de-
res store betydning, også
innen kaninavlen. I dag
vet vi det finnes en hel
rekke av disse vitamin-
ene som kroppen bare
trenger en liten del av,
men allikevel er de helt
nødvendig både for vekst,
sunnhet og forplantning.
Når vitaminene uteblir, eller mangler, vil
det føre til sykdom, og vi vil få såkalte
vitamin-mangel-sykdommer.
De fleste vitaminer er svært viktige for
vekst og utvikling av unge dyr, og de gir
og tilfører dyra en stor og god del mot-
standskraft, særlig mot de smittsomme
sykdommer og også kaninens livskvalitet.
Derfor skal vi nå ta for oss de viktigste vi-
taminene for våre kaniner:

● Vitamin A:
Ved rikelig med forskjellig godt grønnfôr
er kaninens behov for A-vitamin fullsten-
dig dekket, fordi at det mer eller mindre
er til stede i de aller fleste grøntplanter.
Men, det er en grønnsak som skiller seg
ut som innholdsrik: Gulrot.
Vi må her gjøre oppmerksom på en viktig
ting: Ved tørking av ferskt grass til høy,
som på grunn av sterke solstråler, eller

For å være på den sikre side i kaninholdet må en gi ferdig-
produsert fôr som i pelletsform er tilsatt mineraler og vitaminer.

Pelletsfôret bør ikke gis i for store mengder,
for da vil kaninene kun spise pellets og «glemme» å ta til seg

av det næringsrike høyet som de daglig må ha tilgang til.
Selvsagt er det viktig at ungdyrene blir gitt de riktige fôrverdier

og mengder, bl.a. for å bygge opp en livskraftig benbygning
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ved lang lagring av høy, vil vitaminer gå
til grunne. Vi kan da oppleve at det blir
mangel på A-vitamin om vinteren. Dette
kan føre til nedsatt fruktbarhet, slik at det
er derfor en meget stor fordel å gi ekstra
tilskudd på A-vitamin gjennom denne års-
tiden. A-vitamin er også av spesiell betyd-
ning for kroppens slimhinner. Mangel
øker derfor faren for infeksjoner i slim-
hinnene, og dermed kan det oppstå luft-
veislidelser og tarmsykdom (ferdig  A-vita-
min finnes i f.eks. tranpreparater).

● Vitamin B:
I denne gruppen kjennes til mange, altså
her kan vi dele inn i et stort antall, der-
for snakker vi om B-vitamin-komplekset.
Vi kjenner til f.eks. vitamin B1, B6, B12,
også videre.
B-vitaminer finner vi i alt fôr, slik at ved
en tilstrekkelig og fornuftig fôring skal vi
egentlig ikke få mangel på B-vitaminer
hos kaninene. I tillegg til grønt-planter,
finnes B-vitaminet i de forskjellige korn-
sorter og i sukker-roe-blader. I hvitt mel,
polert ris og halm finnes det derimot
ikke.
Mangel på B-vitamin fører til vekttap, ner-
veforstyrrelser og oppblåsthet. Kaninene
kan også, som de fleste gnagere, selv pro-
dusere B-vitamin-gruppen. I dens uvanlig
lange blindtarm, som utgjør nesten en
tredjedel av det samlede mage- og tarm-
kanalsystem, finnes det bakterier som for-
døyer råtrevler og samtidig danner vita-
minene, som f.eks. B1, B2, B12.
Da disse vitaminene ikke kan opptas i
tykktarmen, blir de formet som små kuler
i tarmen og føres sammen med avføring-
en til endetarmen. Disse såkalte «vitamin-
kuler» skiller seg fra den vanlige avføring-
en i utseende, ved at de er noe mindre.
Disse slimete og glinsende svarte «vita-
minkuler» blir så spist av kaninen (kopro-

fagi - som vi gikk igjennom i TK 7/2004
om: Kaninens fordøyelsessystem).
Det er altså ikke slik som mange kanin-
eiere tror, at det er de vanlige avførings-
kulene de spiser, men derimot «vitamin-
tabeletter». Dette er hverken uvane eller
sykdom, men kun en av naturens ordne-
de måter for å sikre B-vitamin-tilførselen
på. Hvis det oppstår problemer med den-
ne prosess i kaninens tykktarm og blind-
tarm, vil det dermed være fare for mangel
på B-vitaminet, og kaninen kan da være
på god vei til å få koksidiose eller en
tarminfeksjon. Faren er også stor for at
dette kan skje ved bruk av sulfaprepara-
ter og antibiotika i fôret.

● Vitamin C:
Også C-vitaminer finnes rikelig i friske
saftige planter, poteter (opptas best kokt)
og kålrabi. Men vi finner ikke C-vitamin
i korn og belgfrukter.
Tilskuddsfôring utover den vanlige fôr-
ingspraksis, skal vel med den kunnskap
vi i dag har angående C-vitaminet, ikke
være nødvendig. For oss mennesker spil-
ler epler, persille og sitrusfrukter en ve-
sentlig rolle, men også kaninene våre tar
de fleste av disse med stor glede. C-vita-
min er nødvendig for normal utvikling
av bindevevet i kroppen.
Når kaninens diett (daglige mat) består av
godt grøntfôr, høy, rotvekster osv., er det
liten fare for at det oppstår mangelsymp-
tomer.Ved C-vitaminmangel kan skjørbuk
forekomme, eller tannkjøtt svulmer opp,
blir byllet og blør lett.

● Vitamin D:
I dyriske produkter (tranpreparater), fin-
ner vi D-vitaminet. Når høy blir tørket
ute danner sola D-vitamin av provitamin
i graset. Godt høy er derfor en god D-
kilde. Også i huden på dyr som går ute,



danner sola D-vitaminet.
Mangel på D-vitamin kan
føre til engelsk syke (ra-
kitt) på ungdyr. Særlig om
vinteren øker risikoen for
det, og spesielt er dette i
innestaller uten naturlig
belysning. Ved mangel på
D-vitamin (eller mangel på
fosfor eller kalsium) blir
ikke fôrets kalsium sugd
opp fra tarmen, men ut-
skilt med med gjødsla. Det
blir da mangelfull mine-
ralisering som fører til
beinskjørhet (altså svakt
oppbygget sjelett). En me-
ner at kaniner med kort
pels, Rex, har spesielt be-
hov for D-vitamin, fordi
arvefaktoren for kort pels
er koblet med tilbøyelig-
het for engelsk syke. Men
en må også være oppmerk-
som på at kaniner er øm-
fintlige for overdosering
av D-vitaminet. Ved alvor-
lig stor mengde kan dyra
bli syke og ofte med døden til følge.
Vanligere er en mer kronisk overdosering
med vitamin D, som ikke gir symptomer
hos det levende dyr, men en vil finne ny-
reforkalkninger og forkalkninger i hoved-
pulsåren ved slakting/obduksjon.

● Vitamin E:
Dette er et viktig vitamin og nærmest et
middel mot befruktningsforstyrrelser. E-
vitaminet forsterker virkningen av A-vita-
minet og har en svært gunstig innvirk-
ning på lever- og hudsykdommer. Mangel
på E-vitaminet i visse perioder av drektig-
hetsperioden hos hukaniner, kan faktisk
føre til at fosterne dør i livmoren. Denne

form for ufruktbarhet er altså helbredelig
ved hjelp av E-vitamin-tilskudd.Hos hann-
kaniner vil en mangel på E-vitamin føre
til skade i testikkelvev, slik at inntruffet
sterilitet ikke er til å rette opp igjen.
E-vitaminet er godt utbredt, og finnes i
alle grønne planter, men spesielt i korn.
Kimen i alle kornsorter har rikelig med
E-vitamin, spesielt hvetekim. Men mangel
på E-vitamin er svært sjeldent, da det jo
finnes i omtrent alle fôrmidler.
Utenom disse fem vitaminer vi nå har
vært innom, finnes det en hel rekke med
andre typer. Da det neppe ligger noen
fare med at kaniner får mangel av disse,
så stopper vi dermed her.
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Gulrot er en viktig, riktig god og særskilt A-vitaminrik rotfrukt
som kaninene bør få, og i forhold til andre grønnsaker, kan
gulrot gis i rikelige mengder. Kokt potet er et annet godt fôr-
emne, er rik på C-vitamin, men den bør ikke gis i stor mengde
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Drammen og omegn Kaninavlsforening og
Modum og omegn Kaninhoppere

HELGEN 5. - 7.NOVEMBER 2010
Vikersund hoppsenter, Flying Team hallen
Utstillingen omfatter:
●  Klasse B  Ungdyr

●  Klasse C 1.0  Voksne hanner

●  Klasse K  Produkter

●  NM i kaninhopping

Påmelding til utstilling:
Sendes på liste (helst Excel) til:
drammenkaf@hotmail.com    evt. post:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg
Skal være ihende innen 22. 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, bed. C

Påmelding til kaninhopping:
Skal være ihende innen 22. oktober:
Kombikaniner, oppgi ørenr + reg.nr. 
NB! Kombihuer voksne stilles i klasse C.
Påmelding til:  modumkh@hotmail.com
HUSK medlemsnummer og reg.nr.

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: kr 65 pr kanin/katalognr.
Hopping: NM kr 65 / kombi kr 40 pr start
Innbetaling utstilling og LUU-fest settes
inn på konto: 22702230377 innen 22. okt.
Innbet. kaninhopping: 2270 14 22965.
NB! Merk betaling med hva det gjelder!

Innlevering av kaniner:
Fredag 5. november fra kl 18 til 22.
Vi fôrer med høy og vann.
NB: Husk opphengbare vannskåler!

LUU/NM-fest:
Lørdag 6. november på Tyrifjord Hotel
kl. 20.00.  Meny: Koldtbord - Pris: 395,-
Påmelding: drammenkaf@hotmail.com
innen 21. oktober. Håper å se dere alle!

Åpningstider for publikum:
Lørdag  6. november: kl 12.00 - 17.30
Offesiell åpning av LUU/NM lørdag kl 13
Søndag 7. november: kl 10.00 - 14.30
med premieutdelinger fra kl 14.00.

Overnatting:
Tyrifjord Hotel, www.tyrifjord.no
Enkeltrom kr 895,- / dobbeltrom kr 695,-
3-sengsrom kr 495,- / 4-sengsr. kr 445,-
OBS! Prisene er pr pers., inkl. frokost og
gjelder ved bestilling innen 6. oktober.
Hoppere: På madrass i konferanserom,
Tyrifjord Hotel kr 250,- pr pers/pr døgn.
Skriv i påmeldingen hvis du ønsker over-
natting. Betales hotellet ved ankomst.

Kontaktpersoner:
Utstillingsleder: Henriette Overn,
henrietteo9@hotmail.com  tlf. 93026374

NM i kaninhopping: Heidi Huseby, 
modumkh@hotmail.com    tlf. 90089028

LUU / NM 2010
Vikersund,5.-7.november

ARRANGERER:

LLUUUU&NNMM
NM/LANDSUTSTILLING FOR UNGDYR NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING
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Utstillinger i utlandet:

2.-3. okt.: Europaschau Dvergk.,Werlte

29.-30. jan.: Bundes-schau, Rheinberg

11.-13. febr.: Svensk LU, Vänersborg

18.-20. februar: Dansk LU, Viborg

16.-17. april: Finsk LU, Helsingfors

Standardendringer fra 1. oktober 2010:
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03.-05. sept.: Møre og Romsdal
annonse i  TK nr 5

24.-26. september: Sarpsborg

01.-03. oktober: Jæren&Sandnes
annonse i  dette TK

2. okt.: Nord-Trøndelag (kasseutst.)

08.-10. oktober: Eidsvoll
annonse i  dette TK

15.-17. oktober: Sogn og Fjordane
annonse i  dette TK

05.-07. november: LUU/NM-2010
Vikersund, arr.: Drammen og Modum

annonse i  dette TK

19.-21. november:Trøndelagen
19.-21. november: Oslo&Akershus
19.-21. november: Jæren&Sandnes
27. novemb.: Sørlandets (kasseutst.)

03.-05. desember: Askim
10.-12. desember: Rogaland
08.-09. januar: Bergen
21.-23. jan.: Haugaland (fylkesutst.)
21.-23. jan.: Sarpsborg (fylkesutst.)

24.-27. februar: LU/NM-2011
Vigrestadhallen
arr.: Jæren&Sandnes  /  Rogaland  /  Haugaland

26. mars: Sarpsborgs klubbmester

Utstillinger - 2010/2011:

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling på Vikeså 30.09.- 3.10.
i forbindelse med Bjerkreimsmarken og er åpen i klassene

L voksne/ungdyr og D hu med kull
Det konkurreres om BiS og BiM - samt om poeng til «Årets Utstiller»

Bjerkreimsmarken åpen fredag og lørdag fra kl 9 til 17 og søndag fra kl 10 til 17.
Innmeldingsavgift kr 40,- pr. katalognr. betales til kasserer Torund Høie
Thorvaldsen ved innlevering på torsdag (NB!) 30.09.2010 fra kl. 19-20.

Innmelding på lister til Geir Nordvik, helst excel-skjema på e-post:
genor@statoil.com    eller pr post til Skeistien 3, 4306 Sandnes.

Innmeldingen må være i hende innen 25. september.
Premieutdeling søndag kl. 16.00. Kaninene tas ut av
bura etter premieutdeling! Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannskåler, og skal ikke henges
på burdøra. Ved spørsmål, kontakt Jarluf Lomeland,

tlf. 473 19 031 eller Svein Ødegård tlf. 959 30 906
Hjertelig velkommen til Vikeså! Hilsen Jæren&Sandnes KAL

Elevkonferanse Eidsvoll: 9. og 10. oktober. Dommerkonferanse 23. og 24. oktober
Utstillingsavgifter: kr 5 pr/ktlnr til Dommergruppa, settes inn på konto 9494.05.32145

+ dataavgift kr 5 pr/ktlnr. NB: NKFs kasserer utsender faktura.
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Fra venstre: Leif Laache, Pål-Eirik Iversen, Arild Rønning,Tore Nilsen (dagens vert),
Jan Erik Pettersen Baller, Johnny Lyshaug og Just Andersen

«Kanin-gubbe-treff» i Skogbygda

Tore Nilsen har endelig lykkes i å samle
sammen til «kælle-kanintreff» hjemme i
Skogbygda. I strålende vær var det 7 vete-
raner som møtte fram.Tilbakeblikka kom
fram og mange historier ble fortalt, bl.a.
når de deltok på første utstilling og for
Leif Laache var det i 1942 på Tingvoll
med Hvit Land, Just Andersen i 1959 i
Larvik med Hvit Land, Johnny Lyshaug i
1966 på Mysen med Hvit Land, Tore
Nilsen i 1959 i Skiaker med Hvit Land,

Pål-Eirik Iversen i 1975 på Kolbotn med
Liten Havana, Jan Erik Pettersen Baller i
1964 i Sarpsborg med Hvit Land, mens
Arild Rønning var noe i tvil.
Selvsagt skulle de i stallen til Tore for å
«bedømme» kaninene. Her var nær hun-
dre, fordelt på rasene Liten Tysk Vedder
og Fransk Vedder i variantene viltgrå og
chinchilla.Bursystemet består av tidligere
revebur. - En praktfull dag ble avsluttet
på terrassen med bevertning. Anne B. B.
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Et merkelig fenomen
Jeg har nå drevet med
Satinangora et par år, men
i år skjer det noe merkelig
som jeg ikke har noen
forklaring på.
Jeg er i år ikke fornøyd
med hvordan pelsen vok-
ser ut igjen etter at dyra
er klippet (har hørt at
også problemet har duk-
ket opp hos svenske opp-
drettere). Men det er først
når dyra er voksne dette
blir skikkelig synlig - og
på de rødgule Satinangora
kan en tydelig se proble-
met. På de hvite skjer det
også, men der vises det
ikke så veldig godt, men
en hvit jeg har, var ved
siste klipping nesten bar
på begge lårene.
Når jeg klipper de rødgu-
le Satinangora, så blir de
helt lyse, dette for at pel-
sen/ulla har farge ytterst,
men er lys i bunnen. Etter
noen uker starter det å
vokse ut ny pels, men så
blir det flere partier som
det ikke vokser noe særlig
ut. Kaninen har vært klip-
pet tre ganger før,og er nå
rett over ett år gammel.

Hilde K. Er det noen som kan gi et svar hvorfor dette skjer?

Ny Champion:
568: Liten Tysk Vedder v.grå 1,0  914 / 3Y80  95,5-95,5-96  eier/oppdr.: Tore Nilsen

Har du en Champion? - kontakt Anne Bjerkeli Brochs, e-post: champion@nkf.net
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
GGjjeesstteesskkrriibbeenntt::
KKeenntt  RRuunnee  EErriikksseenn

- Utvelgelsens kvaler
Håper dere alle har hatt en flott sommer,
og at solen har gitt dere noen fine dager.
Her har det vært en helt grei sommer,
med mange soldager, og til tider vært rik-
tig så varmt å fint, noe som gjør godt for
både kropp og sjel.
I kaninstallen er nå tiden kommet for å
starte merkingen av årets kull.
Vi har som tidligere nevnt beholdt de
ungene vi har hatt mest tro på, men som
så mange ganger før, har vi nok tatt vare
på noen ”ekstra”som kanskje kan bli noe.
Når vi nå skal begynne å merke, så er
tiden kommet for oss, til å være mer
bevisste på hvem vi ønsker å ha med
videre.
Slik det ser ut nå så sitter vi igjen med
flest Hermeliner som det virker kan bli
noe for utstilling. Dverghare- og Havanna-
unger er i mindretall. Dvergharene har
gitt mindre kull, og færre fine unger enn
tidligere. Havanna er jo en ny rase Malin
prøver seg litt på, så der har vi bevisst
vært forsiktige med å få flere kull. Malin
har også noen dvergveddere som ho set-
ter kull på for hoppingen sin del. De har
faktisk gitt store kull i år, og dem har det
vært rift om, så da er det vel greit at de
kommer med mange unger.

Ellers så er det en hektisk tid med flere
fremvisninger av kaniner om dagen, og
foreningen skal delta på 3-4 forskjellige
arrangementer rundt om i Sarpsborg nå
i august. Dette er en fin måte å vise frem
vår fine hobby på, så foreningen stiller
opp så sant det lar seg gjøre.

Jeg jobber litt på en avlastningsgård som
heter Gaardstunet Grønn omsorg. Her er
det å få holde på med dyr en del av det
terapeutiske opplegget.Det finnes hester,
geiter, høner, katter og kaniner.Vi har her
fått ett kull med 8 flotte Franske Veddere,
noe brukerne virkelig har satt pris på.
Det som er det fine med dette, er å se
hvilken betydning det å få holde på med
dyr, har for disse barna - og ikke minst,
hvilken omsorg de viser ovenfor dyr.
Kaninene blir stelt og rengjort daglig, de
får riktig tilmålt mengde fôr og alt er ”på
stell”.
Denne uken er det ferieklubb på gården,
og Malin er der med hoppekaniner og
hinder. Ungene får da prøve seg på kanin-
hopping,og de får kose med alle de andre
kaninene. Skal si at dette er populært
blant alle, både gutter og jenter.
Så nok en gang har jeg blitt overbevist
om at dette med kaninhold er positivt for
de fleste, og at vår hobby er bra!

-  Hilsen Kent Rune

Info fra NKF: Forbundstinget 2011 avholdes på Jæren fredag 25. februar.
Saker som dere ønsker å få behandlet, skal være innsendt 2 måneder før.
NB: LUU/NM-2011 og LU/NM-2012 står uten arrangører.
Medlemsavgift inn til NKF for 2011: Som fastsatt på Forbundstinget 2010, er
den for 2011 flg.: Senior kr 420. Junior kr 280. Fam. kr 150. Fam.pk. kr 870.
Abonnement TK/direkte kr 490
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Hvordan står det til
på «Brookside» i Brumunddal?
Elina Jokinen og Tor Gillerholtmoen ble
presentert i TK 4, mai 2008. Som det da
gikk fram, må jeg si at ikke noen andre
kaninoppdrettere i Norge kommer vel
opp i det antall dyr som de driver med,og
for ikke å glemme i så mange raser og i så
mange varianter. Den rase det satses mye
på er Zobel i varianten brun, og i 2009

vant de jo LUU med Zobel. Nå satser de
også en god del på Dverghare,og i ganske
mange varianter. Dvergvedder og Herme-
lin var også å se i flere varianter, når jeg
i sommer var innom for en liten titt på
farmen deres. Som dere ser på bildet, har
alle kaninene sin bolig ute. Men med de
store snømengder som til tider kan lave

ned i Brumund-
dal, kan dette
bli slitsomt. Tor
var nå i gang
med å bygge
opp en del bur
i en ny inne-
stall. Planen var
da at alt av Her-
melin og Dverg-
hare skulle flyt-
tes inn, og hå-
pet var at alle
de nye bur skul-
le være klar til
høsten.Lykke til
med nye bur og
ny utstillingsse-
song.

tekst/foto: B.E.
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 958 19 073

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

BOURGOGNE - DVERGVEDDER - HERMELIN 

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

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

Kallehagen kaninoppdrett
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 i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

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

isabella, chinchilla og blå

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

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

LØVEHODE i forskjellige farger

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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 Brochs 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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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

DEILENAAR - DVERGVEDDER viltgrå

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

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
Hjemmes.: http://home.online.no/~nesfeldt

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

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Bjørntvedt’s Kaninoppdrett
3855 Treungen. Tlf. 90744667 / 46935957
www.bjorntvedtskaninoppdrett.weebly.com

STOR SØLV, BELGISK HARE, HERMELIN,
TAN, DVERGVEDDER og DVERGHARE

Rozetta's Kaninstall - Aina Magnus
3244 Sandefjord - Tlf. 452 75 045
E-post: aina1989@hotmail.com

Link: www.rozettas.com
DVERGVEDDER sort/hvit jap. + brun/blå siam.

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

Til alle foreninger og medlemmer:

Gå i gang med kurs!
Vi MÅ bli bedre til å benytte oss av kurs-

mulighetene vi har gjennom
Natur og Miljø! - se: www.naturogmiljo.no

her er flere aktuelle kanin-kurs som enkelt kan  gjennomføres
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Hvordan står det til
hos Leif Opsund på Stavsjø?
Leif Opsund ble presentert i TK 4, mai
1999. Leif er en av våre medlemmer med
lengst fartstid i NKF. Allerede i 1957 var
han på sitt første medlemsmøte i Sarps-
borg-foreningen, og hadde da faktisk hatt
kaniner i noen år. Sammen med sin bror
var med å hjalp til på utstilling i 1958.
Medlem ble Leif i 1964 og begynte da
å stille med egne kaniner, og LU 1966 i
Sarpsborg ble han første landsutstilling.
Opp gjennom årene har Leif drevet med
mange forskjellige raser. Mest kjent er
han nok for sitt Hvit Land oppdrett, som
han vel har hatt sammenhengende siden
starten på midten av 50-tallet.
Leif har jo gjort Hedmarking av seg og
trives ved Mjøsas bredd. Her har han en
passe stor kaninstall med 50 bur, og i dag

har han fire raser: Hvit Land, Thyringer,
Rhinsk Schecke og Hermelin hvit rød-
øyet.Årets avl kunne Leif tenkt seg å vært
noe bedre for Hvit Lands vedkommende,
men derimot ser det nå foreløpig ut som
det kan bli noen bra dyr ut av Rhinsk
Schecke. Og nettopp denne rasen er ikke
noe enkel i avlsarbeidet, for der kommer
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det ut litt av hvert i et
kull.
Men noen utfordringer
er gøy det også,
sier Leif.

Da ønsker vi Liv og Leif
lykke til videre på Stav-
sjø - og på kommende
utstillinger.

foto: A.B.B. og B.E.



30 Tidsskrift for Kaninavl - 6-2010

Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 21. august  2010
Totalt: 872  (435 - 249 - 188)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til: sekreter@nkf.net
Askim og omegn Kaninavlsforening    56
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Anne Bjerkeli Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 7
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    48
Leder: Sturle Skeidsvoll, Bruvoll, 5956 Vågseidet
e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, 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

Drammen og omegn Kaninavlsforening    49
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Vegard Wendelborg, Ringv. 21, 3300 Hokksund,
mobil: 922 05 479, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Inger Fossum, tlf. 45500884  e-post: ingerfossum@hotmail.com
e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    36
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
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 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 25
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   kontonr.: 0535.59.00071
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    18
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Solveig Moritsgård
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein.clausen@online.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    39
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:
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Ramsnes, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Anna Tellnes, mobiltlf.: 911 77 694
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  38
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    96
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, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: www.josk.no
Stavanger Kaninhoppere: Benedicte Overøie, tlf. mobil 452 19 789.
e-post: stavangerkaninhoppere@hotmail.com

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

Midt-Telemark Kaninavlslag   6
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O.Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 980 51 908
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
e-post: hans.p.clason@online.no
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     47
Leder: Kåre Leonard Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 406 11 865      e-post: gjai486@online.no
Nestleder: Anne Karin Hustad, 6455 Kortgarden,
tlf. 71 24 29 10 / 473 97 795, e-post: team.hustad@c2i.net
Kasserer: Bjarne Øygard, e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 902 02 219    e-post: annlt@online.no 

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    66
Leder Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger
kloevst@online.no
Sekretær: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      29
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær: 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
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, tlf. 91664459  e-post: birsyve@online.no
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Rogaland Kaninalslag     18
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
tlf. 911 40 553     e-post: arvid.torjussen@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
Betaling av kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406
Møter avholdes den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus Forus
ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.

Sarpsborg Kaninavlsforening    107
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
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 K. Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     23
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, Kvammen, 6983 Kvammen
Hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    31
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Otto Torland, tlf. 37 04 83 42
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    43
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: 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     56
Leder: Dagfinn Johansen, tlf. 33396295  e-post: ingrjoh@online.no
Kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902. e-post: gmoskvil@online.no
Nestleder: Pernille Moskvil. Tlf 414 62 972
Sektretær: Siw Hauge.Tlf. 47 82 87 07   fe-der-inn@hotmail.com
Hoppeleder: Martine Persson. Tlf. 480 99 192
e-post: martine.p91@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.
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 12
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: kjersti.skjato@online.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Kåsmoen, 2450 Rena
tlf. 962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 200,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder.
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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

Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@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: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær:Tale Ulfsby, tale_rabbit@msn.com
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
Best. konk.bøker: Anica Johannessen
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

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

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

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

Blad nr 7 / september, utkommer ca uke 38
manusfrist var 20. august

Blad nr 8 / oktober, utkommer ca uke 42
manusfrist er 20. september

Blad nr 9 / november, utkommer ca uke 47
manusfrist er 20. oktober

Blad nr 10 / desember,utkommer ca uke 50
manusfrist er 20. november
NB: HUSK Juleannonser/hilsen!

Annonsepriser:

Utgivelsesplan for TK:
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Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

- en bok som
ALLE utstillere
og rasekanin-
avlere må ha i
sin bokhylle!
Bestilles hos:
Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no

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

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva


