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Medlemmene i Askim-foreningen er aktive også i år med å reise
rundt på oppdretterbesøk. Lørdag 6. august var de 27 som var på
busstur til 4 oppdrettere.TK takker for at også «vi får være med».

Fransk Vedder er månedens rasepresentasjon.
Foto: Kari Jørgenrud / Bjørn Egeland
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September - første høstmåned
Høsten har startet, og meget fuktig, det
har regnet ned i «bøtter og spann».
Temmelig mange av landets bønder er
fortvilet.Kornet har gått «rett i vasken» og
potetåkerne står under vann. Prognosen
er visstnok slik, at året 2011, blir det året
hvor det settes en foreløpig rekord på
import av landbruksvarer. Nei, nå håper
jeg inderlig at det må bli slutt på dette
regnet, nå er vel våre vannmagasiner blitt
fullt opp til topps også.

Høst, det betyr oppstart av en ny utstil-
lingssesong, og den første høstutstilling
er avholdt. Møre og Romsdal var arrangør
og noe over 200 kaniner ble utstilt. De
aller fleste av dem var 4 måneder og det
er jo en alder hvor de er i utvikling med
både det ene og andre - og dyra har ufer-
dige pelser som ikke alltid egner seg så
godt for bedømmelse. Forhåpentligvis vil
ungdyra nå komme i bedre pelsform og
gjøre framskritt fra dag til dag.
På vår utstillingsoversikt har det kommet
med en del utstillinger.Må vel si det så litt
labert ut en stund,men nå ser det ut for at
foreningene har kommet i gang med sine
aktiviteter. Det vil vel si at møtevirksom-
heten hos flere har startet opp og håper
dere har mange gode emner å ta opp, slik
at møtene blir interessante og lærerike.
Kurs! - Ja, må også denne gang komme
med påminnelse om gjennomføring av
et kurs eller to i løpet av høsten på med-
lemsmøtene.Gå inn på nettsiden til Natur

og Miljø: www.naturogmiljo.no - her har
NKF flere godkjente kurs som enkelt kan
gjennomføres. Dere kan f.eks. være 5 per-
soner og gjennomføre et 12 timers kurs
og vil etterpå motta 1140 kroner.
Antall personer har ikke noe betydning,
da dere mottar akkurat det samme til-
skudd om dere er 5 eller 10 personer,
men deltakerne må ha fylt 14 år innen
utgangen av det året kurset foregår.
Hvert kurs må ha en godkjent studieplan,
og har dere i tankene et kurs som ønskes
gjennomført, men det finnes ikke studie-
plan, ja, så er det bare å lage en plan.
Det har vært spørsmål om en studieplan
for slaktekurs, og det skal ikke være noe
problem med å få laget en plan på det.
Ønsker dere å gjennomføre et slaktekurs,
så gå inn på www.naturogmiljo.no - der
finner dere opplegg for å lage ny studie-
plan, eller dere kan kontakte meg.

Når det gjelder NKF på facebook, er ikke
det noen kontaktside for oss innen NKF.
Facebook er opprettet med tanke på å få
kanin-interesserte til å bli medlem i vår
organisasjon. Skal dere som er medlem-
mer ha kontakt med NKF, må dere sende
mailen direkte til våre mailadresser som
dere finner her på side 2 og ikke legge ut
spørsmål og annet på facebook. Alt som
foregår på facebook vedr. diskusjoner og
svar, samt opprettede grupper, har ikke
noe med NKF å gjøre.
Da ønsker jeg dere noen fine høstdager
og trivelige stunder med kaninene.

Tidsskrift for Kaninavl - 7-2011
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Askim KAF på
tur: Lørdag 6.au-
gust sto 27 mor-
genfriske og gla-
de personer og
ventet på bussen
som skulle kjøre
oss til 4 kanin-
oppdrettere den-
ne dagen. For
noen var det før-
ste gang de var
med på stallvan-
dringstur, mens
andre hadde vært med alle årene Askim-
foreningen har arrangert tur. En god blan-
ding av nye og gamle medlemmer i alle
aldre, var klare for nye opplevelser - og
nye kaninerfaringer.
Første oppdretter vi stoppet hos var Pål-
Eirik Iversen på Elgberget i Sørum.
Buss-sjåføren var usikker på om
han ville kjøre oss helt frem, da
terrenget var noe ulendt med mye
busker og en bratt bakke, noe han
kanskje hadde grunn til å være
usikker på.Da vi kom frem fortalte
Pål-Eirik at Sørum kommune had-
de laget en bygdebok og der sto
det skrevet at stedet som lå på inn-
siden av hans var det mest avsides-
liggende bebodde sted i kommu-
nen. Han fortalte oss litt historie
og ga oss en guidet tur på tunet.

Kaninene sto på flere forskjellige
steder og vi fikk se flere ulike bur-
typer. Det var totalt 70 Liten Sølv i
fargevariantene viltgul og viltgrå.
Den største stallen ble bygget i
2005, og har 40 burrom (bygge-
prosjektet ble vist i TK 10/2005).

Pål-Eirik ble medlem av NKF i april 1972.
Gjennom årene har han vært på mange
Europautstillinger og andre store uten-
landske utstillinger, blant annet i Tysk-
land. Stallen bar preg av dette, som f.eks.
plast-skuffe-system som burbunn og bruk

Stallvvaannddrriinngg
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av halm som strø. Som kraftfôr ble det
brukt felleskjøpets kaninfôr blandet med
knust bygg. Flere la merke til at det var
hengt opp bjerkeløv i nærheten av alle
burene og vi måtte dermed spørre hvor-
for. Da var det mange som lærte noe nytt;
Bjerkeløvet har en stram lukt som forhin-
drer at lukten fra kaninene tiltrekker seg
mygg, fluer og andre insekter. Etter en
interessant stund hos Pål-Erik bar det av
sted til Bingenveien, også det i Sørum,
og etter 10 minutter på bussen, var vi
allerede fremme hos neste oppdretter:

Kjell Randby. Kaninstallen var i låven på
gården, som sønnen nå hadde overtatt.
Her hadde han rasene Alaska og Wiener
viltgrå. Både voksne dyr og ungdyr ble
tatt frem, slik at vi fikk se og kjenne på
årets håp for utstillingssesongen. De fles-
te kaninene gikk på nettingbunn, møkka
falt direkte ned på gulvet der det var et
tynt lag med flis. I burene var det grøntfôr
i tillegg til høy. Kjell for-
talte at han brukte en del
solsikke på denne tiden
av året fordi kaninene lik-
te det så godt. En liten
spasertur fra kaninene lå
bolighuset til Kjell og
kona Brita.Vi ble invitert
inn og her fikk vi servert
nydelige snitter og ny-
bakt kringle. Det var helt
utrolig alt som var laget i
stand til at vi skulle kom-
me. Brita ønsket oss vel-
kommen til bords og ga
oss noen lærende ord.

Kjell har vært aktiv med
kaninavl i vel 15 år.
Brita har vært hoved-
leder i Sørum søndags-
skole i over 30 år og har

fått kongens fortjenestemedalje i sølv for
sitt engasjement. Selv fortalte de også at
de har 7 barn og mange barnebarn, så å
ha mange til bords var de vant til. En spe-
siell takk for dette fantastiske måltidet.

Brita og Kjell Randby ønsket oss velkommen.
Vi takker så meget for fantastisk oppvartning
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Så skulle vi i
retning Eidsvoll.
Neste stopp var
Dalheim, Bøn,
hos Leif Laache,
som sto klar i
veikanten og
ventet på oss.
Vi ble geleidet
inn i en velstelt
kaninstall hvor
vi fikk høre at
alle burene var
enkelt skrudd
sammen. Leif er
en kløpper i
kaninbur-bygg-
ing  og snekrer
både til seg selv
og andre. I år

hadde han skrudd sine bur fra hverandre,
vasket og malt dem (Leif og hans kanin-
stall ble presentert i TK 9/2002).

På veggen hang diplom fra Landsutstil-
lingen 1946.Leif fortalte det var første LU
han stilte ut kaniner på. Det var den gang
man måtte ha med seg egne utstillingsbur
og det var ikke bare «å slenge» alt inn i
bilen og kjøre av sted. I noen år hadde
han et opphold fra kaninholdet, men star-
tet på nytt igjen i 1979. Gjennom årene
har han hatt flere forskjellige raser. To
raser har nå vært i stallen noen år, det er
Liten Havana og Wiener hvit. Kaniner er
viktig som mat, hobby og terapi, er Leifs
mening.Han fôrer med kaninpellets,blan-
det med svinepellets. I tillegg til kraftfôr
får kaninene tistel om våren og solsikke
og jordskåkk om sommer og høst.Vi ble
også her bedt inn i stua og fikk servert
kaffe og gode hjemmelagde wienerbrød.
Kaninpraten tok ikke slutt, men vi måtte
komme oss videre.Vi skulle mot Hamar ...



Siste kaninoppdretter som skulle besøkes
på vår stalltur, var Leif Opsund. Leif bor
sammen med Liv på hennes hjemsted på
Stavsjø.Et flott sted ved Mjøsa med fin be-
liggenhet når man skal ha mange kaniner
og sauer. Vi ble fortalt om både sted og
kaninhold. Leif ble medlem i NKF i 1964
og har siden den gang vært medlem.
Mange forbinder Leif med Hvit Land, som
er den rasen han har hatt lengst og gjort
det best med på utstillinger. I stallen fikk
vi også se Thyringer og Rhinsk Schecke.
Stallen besto av faste trebur fra gulv til tak
i noe ulike størrelser. Noen av medlem-

mene ble spesielt fasinert av den øverste
burrekken i stallen, der var det ikke bur-
dører. De ble brukt til gamle hoer og de
hoppet aldri ned. På sommerstid er stal-
len full av kaninunger og det går selvføl-
gelig med en stor mengde fôr,blant annet
blir det slått ned gress som kaninene liker
svært godt. Vi kan ikke glemme å nevne
“skrytebua”til Leif.Der var det hengt opp
sløyfer, championater, diplomer og andre
gjenstander som hadde blitt vunnet med
kaninene. Den eldste og mest spesielle
diplom, var fra 1922, den gang hans far
stilte ut kaniner. Vi så også diplom fra
LU 1966, som var første LU Leif stilte på.
Kaffe, kjeks og kaninprat ble det på ve-
randaen før vi måtte tenke på hjemturen.
Turen hjem ble kanskje litt lang for de
yngste, men med middagsstopp, spørre-
konkurranse og en stor buss med god
plass gikk dette veldig bra.Vi vil få takke
alle som åpnet sine kaninstaller og hjem
for oss slik at vi fikk en lærerik, sosial og
minnerik tur.
- For turglade medlemmer i Askim og omegn
KAF - Kari og Marit Jørgenrud tekst/foto

Fler bilder på side 28
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Først litt historie
om en populær og særegen rase 
Som så ofte når det kommer noe nytt skal
dette prøves og det oppnår en populari-
tet.Det samme må sies om Fransk Vedder,
dette var noe nytt, tenk en kanin med
lange ører som henger ned.

Kaniner med hengeører finnes omtalt i
bøker fra 1700-tallet. Men den første vir-
kelige beskrivelse av vedder-kaniner, er i
en fransk bok fra 1845 «Le Jardin des
Plantes» av M. Boitard. Han forteller om
hager og planter, og om dyr som kan hol-
des der. En illustrasjon viser 5 kaniner og

4 av disse har hengeører. Boitard beskri-
ver 9 kanintyper, og her bringer han i
spissen en kanin som i oversettelse har
navnet «Langørestallkanin». Navnet blir
senere endret til Lapin bélier = vedder-
kanin. Boitard nevner at langørede kanin-

Kaniner med hengeører er kjent fra rundt 16-1700-tallet, og tro-
lig oppstått gjennom en eller flere mutasjoner. - Historien for-
teller oss at de første vedderkaniner oppsto i Frankrike  . . .

FFrraannsskkVVeeddddeerr
fo
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Vedder øverst ble Best in Show på LUU 1995,
96 p. Den til h. BiS på FU-04 i Rogaland, 96 p
og - BiR på LU-04 (begge fra Samuel Egeland)
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er også ble oppdrettet i England, og det
stemmer med at man i en engelsk bok fra
1822 finner noe om kaniner, som har så
lange og brede ører at de ikke kan holdes
oppreist. Mest tyder det på, at vedderne
opprinnelig oppsto i Frankrike, kom så til
England, hvor sportsoppdrettere tok fatt
på å gjøre de lange ører enda lenger. Fra
England til Frankrike ble de så igjen im-
portert rundt 1840, der disse ble krysset

inn med de opprinnelige, og ble så mer
og mer utbredt. På en utstilling i Paris i
Boulogneskogen i 1863 ble det utstilt 42
kaniner, hvorav 19 var veddere.
Det fortelles også at tyske soldater som
deltok i den fransk-tyske krig i 1870-71,
tok vedder-kaniner til Tyskland, hvor de
fikk stor utbredelse.Tyskerne konsentrer-
te seg om å krysse fram en kraftig type,
såkalt kaninens Bulldog, en stor og kom-
pakt kanin med god kjøttansetning. Det
opprinnelige navn, Fransk Vedder, endret
tyskerne til «Deutsche Widder», et navn
som de også har på rasen i dag. I England
gikk også avlen videre av vedderkaniner,
men der tok de mer hensyn til en utpre-
get sportskanin med meget lange og bre-
de ører, og resultatet kjenner vi, den fikk
navnet Engelsk Vedder. At det ble popu-
lært å krysse fram kaniner med henge-
ører, forteller den videre historie oss slik:
Liten Tysk Vedder - samt også «dvergen»
som er meget populær: Dvergvedder.

Rasepreget
For at helheten og harmonien skal tilsi at
det er en typisk Fransk Vedder, stilles det
krav til et godt rasepreg.Hannens hode er
kort og kraftig, med krummet neserygg,
bred panne og fyldige kjever. Hunnens
hode er smalere og lengre, men også her
gjelder det å ha kort, bred og bøyd avrun-
det hodeform. Halsen er kort og kraftig,
slik at hodet sitter tett og rett på krop-
pen. Hodet skal både hos hanner og hun-
ner være velformet og harmonisk og stør-
relse stå i forhold til kroppen.
Så var det over til de spesielle hengende
lange vedder-ørene. Men først øverst på
hodet, har vi to øreknuter, som skal være
godt behåret. Når en Vedder ses fra siden,
henger ørene rett ned med åpningen inn.
Sett forfra henger ørene i en svak bue
(hesteskoform). Ved øreroten er de rør-

Slik så en Vedder ut i 1872, hentet fra boken til
universitetsgartner Wilhelm Hochstetter (den
utkom også på dansk: Kaninens avl og pleie).

En kraftig vedder - «bulldog-type» fra Tyskland
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formet, hvoretter de brer seg ut i en vel
avrundet skjeform. Ørene er kraftige og
brede, og godt behåret. Ørelengde målt
fra ørenes to ytterpunkter, minst 36 cm.
Ørelengde skal harmonere i forhold til
kroppsstørrelsen, eller vi kan vel si at en
Vedder med den riktig gode og kraftfulle
kropp må ha ørelengde på 38 cm.
Halen er lang og meget godt behåret, og
bæres rett og inn mot bakkroppen.
Hakepose kan nok være et problem,og er
noe avlerne må jobbe med! Men, den til-
lates jo hos hunner av kjemperaser og de
kan ha en jevn enkel hakepose, som på
eldre huer kan bli ganske stor.Hanner må
ikke ha hakepose, men hakeskjegg (knu-
te) forekommer hos enkelte hanner.
I tillegg kommer jo også presentasjonen.
Kanskje «ikke så viktig» hos en Fransk
Vedder, som ikke skal vise seg frem som
en feminim type, det skal jo være kraft og
bulldogpreg. Allikevel er det nok av be-
tydning at vedderne løfter sin framkropp
opp fra underlaget, med rette framlabber.

Kroppsform - kraftig, bred, kompakt
En typisk Vedder har en kroppsform som
er kraftig og kompakt.Av alle raser,har en

Vedder den korteste kropp i forhold til
vekten. Den korte kropp, har god bredde
foran og bak, som gir den preg av tyngde.
Brystet er meget bredt. Rygglinjen går fra
nakken til krysset, som en myk bue, og
derifra i en pent avrundet kvartsirkel som
slutter ved halen.Rygg og nakke er meget
bred og kraftig med god muskulatur og
kjøttfylde. Noe som også er med på å gi
det rette vedderpreg, er beina, som også
skal bære preg av kraft. Frambeina er me-
get kraftige, korte og holdes bredstilt, slik
at den får lav kroppsstilling. Bakbeina er
meget kraftige, holdes rett og parallelt
med kroppen.Lårene har meget god mus-
kulatur, og ligger tett inn til kroppen.

Pelsen
I Standarden under Pels til Fransk Vedder,
står det følgende: Relativt tett, lang og
grov pels. Ellers vises det til alminnelige
bestemmelser, under normalhårspels.
Pelslengde hos kaniner med normalpels
er avhengig av rase og varierer fra 2-4 cm.
Lengde hos Fransk Vedder regnes å ligge
på ca 3-4 cm. Forholdet mellom ullhår og
dekkhår skal generelt være 20:1.
Men forholdet er et gjennomsnitt, etter-

Året er 1996, Eliteut-
stilling i Østfold 1.
juni hvor det deltar
257 voksne hanner.
Per Simen Rabben
opplevde at det
«umulige er mulig»
han får 97 poeng på
sin Fransk Vedder!
Den hadde fantas-
tisk kropp, og pels-
en var slik man kan
drømme om. Likeså
med fargen, perfekt
å se til - når en «åp-
net» og så ned i pel-
sen, var beltene der!
Poengkortet viste:
5-19-39-9-10-10-5
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som det er store variasjoner mellom de
ulike raser. Fransk Vedder skal ha en rela-
tivt tett pels og tettheten bestemmes av
antall ullhår. Innen rasen hos oss er det
for mange som her «sliter» med et pels-
problem. Det er mange veddere som har
en for bløt pelstype, og ofte ser vi på
bedømmelseskortet bemerkningen: Bløt.
Den har nok en god tetthet, eller noen vil
si «for god». Eller det korrekte er vel at
forholdet ullhår/dekkhår i mange tilfeller
innen Fransk Vedder er feil.

Veddere generelt, har for mye ullhår og
for lite antall dekkhår, eller at de ulike
pelshårene er for tynne, og da får de en
myk, veik og bløt pels. Oppdretterne må
tenke mer på pels og dens kvalitet når
det skal velges ut avlsdyr. De «ullete» pel-
ser må vekk og man må satse på dyr med
pels som har mange dekkhår, slik at man
får en grov pels, som en vedder skal ha.
Når en stryker hånden mot pelshårene,
skal en kjenne pelsen er fyldig og elas-
tisk. Det skal tas hensyn til at en tett pels
ikke kan forventes samme elastisitet som
en tynn. Grov pels kjennes stri og hard
når en stryker hånden mot pelshårene.

Farge og tegning
Uten grunnlag for diskusjon er at de aller
fleste Fransk Vedder vi ser er viltgrå, men
rasen er godkjent i alle farger og tegning-
er, som er beskrevet/godkjent i Nordisk
Kaninstandard. Vi ser også noen ganger
Fransk Vedder i chinchilla og i jerngrå.
Når det gjelder tegning, er det kappeteg-
ning vi ser i rasen (se side 29).

Når det gjelder den viltgrå farge, som alt-
så langt de aller fleste blir utstilt i, er det
viktig at pelshårene er beltevis inndelt og
at de er skarpt avgrenset. En del veddere
«sliter» også her, da det finnes mange som
har diffuse eller uklare grenser mellom
pelshårenes fargebelter.
Når en blåser i, eller «åpner» pelsen,vil en
utenfra, fulgt etter de svarte hårspisser,
se lysebrunt belte, så mørkebrunt og så
lysebrunt belte (mellomfargen) og pels-
hårene avsluttes i bunn med en mørk blå-
grå farge. Dekkfargen er lysebrun med
isprengt svart. De svarte hårspissene i
dekkfargen, gir sjatteringen, som er kraf-
tigst på bakkroppen og minsker i styrke
på framkroppen. Nederst på sidene og på
lårene går viltstripen. Nakkekilen er rød-

Som det her
fremgår av
bildet av Per
Simens
Vedder, er
dette en flott
kompakt
kropp, den er
fin og rund
bak. Ørene
henger per-
fekt rett ned.
Pels og farge
kan vi se er
jevn og god,
uten antyd-
ning til
ujevnheter
eller «roser»fo

to
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brun (uten de svarte hårspisser). På buk-
en, halens underside, beinas innside og
kjevenes kant, er pelsfargen hvit. Ring
omkring øynene er kremfarget. Ørenes
kant er fra mørkegrått til svart. Halens
overside er mørk. Over hele kaninen er
bunnfargen mørk gråblå, unntatt på hal-
ens underside, som er hvit.

Hvordan skal en så forbedre?
Kanskje har oppdretterne satt for mye
fokus på rasepreget, med å være ute etter
dyr med et kraftig vedderhode og lange
ører. Pels og farge er «glemt» og her er
det jo 3 punkter med 10 poeng på hver.
Som nevnt, poengtrekk på kvalitet (bløt
pels) ses for ofte og er en vanlig feil. Like-
så, trekk for diffuse dårlige fargebelter.
Oppdretterne må altså se på punktene
over hele skalaen og ikke være så mye
opphengt i at det bare er dyr som får
20 poeng på rasepreg som skal brukes
i avlen. Ja, selvsagt er rasepreg viktig,
men som det fremgår av bildene øverst
på de forrige sider, så er punktene for
pels og farge meget viktig og er med på
å gi kaninen en «tiltalende skjønnhet».
Videre må en også «luke vekk» huer med

meget stor hakepose, da en må konklu-
dere med at dette er arvelig betinget.
Gjør også oppmerksom på at ørelengde
under 36 cm er diskvalifiserende, og som
nevnt, bør dyr med 38 cm lengde være
et minimum av det en satser på.
Vekt og kroppsform er selvsagt også vik-
tig, og det er nok mulig å finne dyr med
kompakte kraftige kropper, og med vekt
på rundt 6 kg. De med lang smal kropps-
form og dyr som ligger «å vipper» rundt
5,5 kg er ikke noe brukbart avlsmateriale.
Det gjelder selvsagt at både hunnen og
hannen innehar kvaliteter. Om en har en
hunn med f.eks. smalt og svakt forparti,
og en hann med «den perfekte» kropp, så
har en fortsatt et stykke igjen, for en vil
også ved denne kombinasjon avle fram
mange svake smale kropper.
Lærdom kan også tilegnes teoretisk, da
det finnes gode bøker om Fransk Vedder.
Her er det skjema og oversikter hvordan
utviklingen skjer med hensyn til alder,
vekt og ørelengde. Er en så heldig å være
eier av den danske lille bok, «Vædder-
kaniner» av F.Wanning, er en godt på vei.

I neste blad: Stor Chinchilla

Fransk Vedder
deltagelse på LU,
statistikken viser:
LU-1997: 124 dyr,
LU-1998: 108 dyr,
LU-1999: 58 dyr,
LU-2000: 54 dyr,
LU-2001: 83 dyr,
LU-2002: 59 dyr,
LU-2003: 81 dyr,
LU-2004: 31 dyr,
LU-2005: 39 dyr,
LU-2006: 43 dyr,
LU-2007: 54 dyr,
LU-2008: 56 dyr,
LU-2009: 40 dyr,
LU-2010: 58 dyr,
LU-2011: 23 dyr.

Fransk Vedder chinchilla, 95 poeng på LU-1999.
Eier/oppdretter: Oddmund Korsvik, Sandefjord.
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Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til

Utstilling,Vikeså 6.-9. oktober
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
Thorvaldsen ved innlevering på - NB! - torsdag 6. okt. fra kl. 19 til 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 2. oktober.
Premieutdeling søndag kl. 16. Kaninene skal stå
i bura fram til kl 16.30. 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

Sarpsborg Kaninavlsforening innbyr til:

Åpen HØST-utstilling
18.-20. november 2011
Sørlie-torget, Sarpsborg
i klasse: L (A/B: enkeltdyr, stammer, grupper, kolleksjoner)

Innmelding: Innmeldingslister sendes senest 08.11.11, til:
Kent Rune Eriksen, Smedbakken 6, 1890 Rakkestad
E-post: kentrune@online.no
Innmeldingsavgift: Kr 55  pr. kanin,  som betales ved innlevering
av kaninene. Innlevering av kaniner fredag mellom kl 18.30 – 21.
Husk opphengbare vannkopper. Premieutdeling søndag kl. 14.00.

Vel møtt til en hyggelig kaninhelg i Sarpsborg!
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Som dere har lest i LUU-annonsen i TK
nr 6, skal Dvergkaninklubben ha sin egen
spesialbedømmelse, med den engelske
dommer David Gallagher. - Vi i Dverg-
kaninklubben ønsker at alle medlemmer
påmelder sine dyr til denne erfarne eng-
elske dommer og dvergkaninoppdretter.
I Nordisk Kaninstandard står det bl.a. om
kl I: Enkeltdyr/Konkurransebedømmelse.
Kaninene bedømmes etter Standarden,
men uten bedømmelseskort. Bedømmel-
sen foregår ved at fem dyr tas frem om
gangen og lar det beste dyr stå igjen,og så
nye dyr i samme rase/variant, til det beste
dyr er funnet. Bedømmelsen følger Nor-
disk Standard etter raser, farger og vekt-
skalaer, men ellers er det dommeren som
bestemmer. Kaninene blir inndelt etter
rase, fargeva-riant, kjønn og alder.
ALLE Best i Rasen-kaninene konkurrerer
mot hverandre for Best in Show-tittel.
Vi prøver å få til et tillegg, ved at dyra får
en kort skriftlig bedømmelse (vi ser det
som viktig når ikke alle har mulighet til å
følge bedømmelsen).Kaniner som påmel-
des, må eier være medlem i Dvergkanin-
klubben. Nå kan en melde seg inn, om

man ikke allerede er medlem.Alle raser
kan påmeldes. Hvis det blir påmeldt
for mange kaniner, går dvergraser foran
andre og påmelding for ikke-dvergraser
blir da returnert. Datautvalget (Geir N.)
skal legge inn kl I i Excel-skjemaet, slik at
kaniner kan påmeldes samtidig med LUU.
Kaniner kan delta både ved LUU (kl B el.
C) og i kl I.NB: Husk å lagre ny versjon av
skjemaet. Kaninene trenger ”handlere” til
klasse I. Eierne selv er mest velkommne
til å vise fram sine dyr,ellers må vi ha hjel-
pere for å vise fram dyra på best mulig
måte. Dette er en kjempestor mulighet
for å lære om kaniner, raser, ulike syns-
punkt, håndtering og ellers utstillingsfag.
Ikke minst se hvordan kaniner oppfører
seg på bordet - og hva avgjør hvem som
går først og hvem som blir nummer to.
Klasse I er ikke ofte brukt ved utstillinger
i Norge, så håper dermed dette blir en tri-
velig opplevelse for kaniner og utstillere.
Alle spørsmål angående klasse I og rundt
Dvergkaninklubben ta kontakt med Elina
enten pr  e-post: tor.giller@c2i.net
eller telefon 62 35 20 23 (ring på dagtid,
jobber på kvelder).

Påmelding klasse I  -  LUU-2011

Dommerpresentasjon:
David Gallagher: Takker så mye for den-
ne muligheten - og presentere meg.
Jeg er 51 år og har hatt kaniner hele mitt
liv. Min far var en kjent Liten Chinchilla
oppdretter og dommer, han hadde opp-
drett av Liten Chinchilla fra en alder av
9 år til han døde 76 år gammel.
Først hadde jeg selv oppdrett av Hollen-
der,Zobel og White, samt ulike typer fjær-
fe. Når jeg var 9 år gammel fikk jeg mine
første Dvergharer, et par av mørk zobel
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og en rødøyd hunn.Disse dyrene er stam-
men av mitt oppdrett den dag i dag. Etter
fire år med oppdrett mitt, sa min far at jeg
måtte redusere kaninmengden. Jeg hadde
da ca 20 White, 10 Zobel og 200 Dverg-
harer i alle farger og bestemte meg da for
å bare ha Dverghare i zobel, både i brun
og blå, i tillegg begge variantene i white-
tegning og hvit rødøyde.
Jeg og min far begynte å stille Dverghare
som partnere, D. & B. Gallagher, og har
seiere fra alle store utstillinger i England
flere ganger. I årene som har gått, har jeg
også vært oppdretter av Hermelin, Liten

Sølv, Rex i svart,Thyringer, Dvergvedder,
Belgisk Hare og Fransk Vedder.
Jeg er medlem av mange spesialklubber
og utdanner nye dommere. Jeg er aktiv i
foreninger og klubber og i år valgt til
nestleder i National Polish Rabbit Club
(Dverghareklubben i England).
Dømmer og stiller kaniner selv ved alle
store utstillinger i England, i tillegg også i
Holland. Jeg har møtt mange gode venner
gjennom utstillinger i England og i
Europa. Jeg gleder meg stort for å komme
å bedømme norske kaniner.

Takker for invitasjon - David Gallagher

1. Terje Engh 143 p.

2. Bjarne Øygard 97 p.

3. Bente Torland 83 p.

4. Arild Gundersen 58 p.

5. Jarluf Lomeland 56 p.

6. Ivar Haugland 52 p.

7. Bjørn Egeland 49 p.

8. Anne Bjerkeli Nguyen 49 p.

9. Jokinen/Gillerholtmoen 42 p.

10. Alf Gunnes 30 p.

11. Oddvar Antonsen 29 p.

12. Sturle Skeidsvoll 29 p.

13. Johnny Lyshaug 28 p.

14. Helene Vadum Wilmann 27 p.

15. Knut Are Sundgot 24 p.

16. Bjarte Halsne 20 p.

17. Anne Lise Tvedt 18 p.

18. Meinert Helland 18 p.

19. Bjørn Petter Aasheim 18 p.

20. Oddmund Veka 18 p.

ÅRETS UTSTILLER 2011
Nå har vi fått med alle utstillinger til og med
Møre og Romsdals utstilling 3.-4. september.
Fjorårsvinner Terje Engh leder konkurransen
klart, men Bente Torland og Bjarne Øygard
er blant flere som samler mange poeng.

Det kan fort endre seg, da det er mange po-
eng å kjempe om utover høsten/vinteren.
Vi minner også om at det på LUU/NM er hele
40 p for seier, 10 p for BIS og 5 p for BIM.

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

Landsutstillinger/NM - Forbundsting
LUU/NM-2011 avholdes i Letohallen (se annonse i TK nr 6 side 13)

LU/NM-2012 avholdes i Charlottenlundhallen,Trondheim
Bestilling av rom: Quality hotel Panorama, tlf. 72 90 05 00 (oppgi ref. 63685)
Priser pr rom pr natt: Enkelt kr 780  -  Dobbelt kr 980  -  Trippel kr 1180
Forbundstinget 2012: Avholdes fredag 24. februar, saker som ønskes
behandlet må være innsendt 2 måneder før (LUU-2012 og LU-2013 er ledig)
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Utstilling Møre og Romsdal 
Dyregod-dagene i Batnfjord ble arrangert
2.-4.september,som var 3.året på rad.Det
kom masse folk, tross været. Dommere
var Jan Erik Baller, Johnny Lyshaug, Tor
Gillerholtmoen og Snorre Jacobsen var
elev. Utstilling hadde 203 katalognum-
mer. De aller fleste var ungdyr på 4 mnd,
dermed veldig mye felling og uferdige
pelser, så de store poengsummer uteble.
Vi ønsker med dette å gratulere alle vin-
nerne på Høstutstillingen: Best in Show:
Anne Karin Hustad, Liten Sølv hann 95,5
og Best i Motsatt: Jan Isak Lien, White
hoe 94,5 - og Håvard Aspelund Madsøy
som vant kl A og Bjarne Øygard som vant
kl B. Takker alle som var med å hjalp til
denne helga for en kjempegod innsats.
Det var også kaninhopping i år (noe som
ikke var i fjor), så takker Kristin Berg som
tok seg av det. - Og - ikke minst takker
vi for ei trivelig helg i Batnfjord, er alltid
koselig der. Mvh Frank-Morten Dalmo Jørgensen

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1 Håvard Aspelund Madsøy, Møre,  Hermelin hvit r.ø. 284
2 Anne Karin Hustad,  Møre og R.,  Liten Sølv svart  284
3 Bjarne Øygard,  Møre og Roms. Liten Sølv svart  283,5
4 Rune Breistrand,   Trøndelagen,   Sachsengold    282,5
5 Kristin Harmens Berg Trøndelag, Dvergvedder v.grå  95
6 Anne Lise Tvedt, Møre og Rom. Hermelin hv.r.ø  280,5
7 Bjarne Øygard, Møre og R,  Hermelin zobel blå   280
8 Kristin Harmens Berg, Trønd., Fransk Vedder chin  94,5
9 Anita Myklebost,  Trøndelagen,   Angora hvit r.ø. 94
10 Elina Jokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare zob 94 
11 Kristin Harmens Berg, Trøndelag,  Hermelin viltgrå  94
12 Jokinen/Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare white z.blå 94
13 Linus Breistrand,  Trøndelagen,  Sachsengold   94
14 Margrete Lien, MøreogRoms. Dvergvedder mad. 94
15 Anne Karin Hustad, MøreogR,  Hermelin hv.r.ø. 278,5

Resultater Klasse B Ungdyr:
1 Bjarne Øygard, MøreogRomsdal,  Liten Sølv sv. 283,5
2 Jan Magne Lien,  Møre og Romsdal,  Tan svart   282
3 Knut Are Sundgot, MøreogRomsdal, Liten Sølv sv. 281
4 Ingrid Harmens, Trøndelagen, Alaska 281
5 Rune Breistrand, Trøndelagen, Sachsengold 281
6 Bjarne Øygard, Møre og R,  Hermelin zobel blå   280,5
7 Kristin Harmens Berg, Trøndelag,  Fransk Vedder   280 
8 Nadia Dalmo Jørgensen,  Møre og R,  Liten Ekorn  280
9 Jan Isak Lien,   Møre og Romsdal,   White svart      280
10 Brit Karin Brodersen, Trøndelag, Hollender svart   280
11 Anita Norheim Fredlund, MøreogR, Liten Havana  280
12 Jan Magne Lien, MøreogRomsdal, Liten Havana  279
13 Brit Karin Brodersen, Trøndelag,  Hollender viltgrå  94
14 Linus Breistrand,   Trøndelagen,  Sachsengold        94
15 Frank-M. Dalmo Jørgensen,  Møre og R.,  Lux   278,5
16 Ingjerd Lien, Møre og Romsdal, Stor Chinchilla  277,5 
17 Ingjerd Lien, Møre og R.,  Fransk Vedder viltgrå   277
18 Øystein Tvedt,  Møre og Romsdal,  Sallander      93,5
19 Nadia Dalmo Jørgensen,  Møre,  Hermelin brun   276
20 Anne Marie Aarmo Trøn., Belgisk Kjempe viltgrå  276

Klasse D - Hunn med kull:
1 Nadia S.D. Jørgensen, Møre og R.,  Hermelin svart  94
2 Jan Magne Lien,  Møre og Romsdal,  Liten Havana  93

Resultatliste Klasse M - Ungdyrsgruppe:
1 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal,  Liten Sølv svart  95
2 Ingjerd Lien, Møre og Roms, Belgisk Kjempe viltgrå  94
3 SaraElisabeth Jørgensen, MøreogR, Hermelin z.blå 94
4 Anne Marie Aarmo,  Trøndelagen,  Belgisk Kjempe   93
5 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Hermelin zob.blå 93

Resultatliste Klasse G Elitegruppe:
1 Kristin Harmens Berg, Trøndelagen 376
2 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal 375,5

Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 93. Fransk
Vedder: Kristin Harmens Berg 94,5. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 93,5. Angora: Anita Myklebost 94. Satin:
Nadia Dalmo Jørgensen 92,5. Rex: Nadia Dalmo Jørgen-
sen 92,5. Belgisk Hare: Anita Norheim Fredlund 91,5.
Sallander: Øystein Tvedt 93,5. White: Jan Isak Lien 94,5.
Alaska: Ingrid Harmens 94. Liten Ekorn: Nadia Dalmo
Jørgensen 94. Liten Havana: Anita Norheim Fredlund 94.
Hollender: Brit Karin Brodersen 94. Lux: Frank-Morten
Jørgensen 93,5. Sachsengold: Rune Breistrand 95. Liten
Sølv: Anne Karin Hustad 95,5. Tan: Jan Magne Lien 94.
Dvergvedder: Kristin Berg 95. Hermelin: HåvardAspelund
Madsøy 95. Dverghare: Elina Jokinen/Gillerholtmoen 94.

LUU/NM i Letohallen trenger hjelp!
4.-6. november har LUU-arrangøren stort behov for all hjelp
hele helga. Gjelder særlig på fredag til oppsett av bur. Letohallen
ligger like inntil E6, ved Dal-krysset, i Eidsvoll kommune.

For info: i.oestli@online.no  eller tlf. 61 33 17 76, mob. 91182745
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Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

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

Reidar Tjøstheim til minne
NKFs æresmedlem, mangeårig forbunds-
leder og dommer, Reidar Tjøstheim, gikk
bort i august, 83 år gammel.
Reidar vokste opp på gartneri utenfor
Stavanger. Hans store hobbyinteresse ble
hagearbeid og kaniner. Reidar kom med
i Rogaland KAL i 1942 og ble straks en
viktig brikke i styret og utstillingskomite.
Studier og jobb tok også sin tid. Han ble
ansatt som ligningssjef i Stavanger kom-
mune i 1952 og som kemner i 1970.
I 1956 begynner Reidar som dommerelev
og blir autorisert dommer i 1958 - en
gjerning som engasjerte han i over 50 år.
Reidar så alltid på kaninen som en stor
ressurs, og han var opptatt av at det var
et dyr som kunne brukes til alt; kjæledyr,
hobby- og utstillingsdyr, og ikke minst til
produksjon av kjøtt og ull. Han var sterkt
engasjert for å få opprettet avlsstasjoner
rundt på landets landbruksskoler.
I 1973 blir Reidar valgt inn i NKFs styre
og i 1984 velges han til forbundsformann,
et verv han hadde frem til forbundstinget
i 1998. Han ble tildelt NKFs fortjeneste-
medalje i sølv i 1962, gull tildeles i 1988
og han ble æresmedlem i NKF i 1999.
Hans stille, rolige og omgjengelige vesen,
var hans «varemerke».

Samfunnsengasjert som han var, var han
også med i en rekke andre forbund, fore-
ninger, utvalg og komiteer.
Selv om helsen sviktet noe på nyåret var
hans grønne fingre som vanlig nå i vår i
gang med hagearbeid og stell og avl med
Belgisk Hare-kaninene, helt til det siste.

Vi lyser fred over hans gode minne.

Hjertelig takk for oppmerksomheten
ved Reidar Tjøstheim sin bortgang.

Bergljot Tjøstheim
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Det viktige drikkevannet

Med hensyn til at det er mange forskjel-
lige oppfatninger blant oss kaninavlere,
og dermed også flere måter å fôre på,
samt også fôrets sammensetning, må vi
oppi alle disse diskusjonene omkring fôr-
ing ikke glemme drikkevannets viktige
betydning!
Fra «svunne tider» var det noen som men-
te at vann behøvde vi til daglig ikke bry
oss med til kaninene. Hvis vi skulle møte
kaninavlere i dag som har en slik oppfat-
telse, så stempler de fleste av oss en slik
som svært useriøs. Heldigvis finnes det
ikke mange som påstår at kaninen kun
trenger vann når den er drektig og når
ungene dier, eller i de varme sommerpe-
rioder.

Kaninene skal alltid ha godt vann!
La oss derfor nå fastslå: Kaninene skal ha
tilgang på rikelig med rent og godt vann!
Andre meninger om den sak tas ikke til-
følge. Kaninen skal, på den ene eller an-
dre måte, være dekket for sitt vannbehov.
Og,erfaring har vist at det ikke er tilstrek-
kelig nok med den vannmengde kaninen
får gjennom grøntfôr og rotfrukter (gul-
røtter, kålrot, osv.). -  Derfor igjen:
Kaninen skal til alle årstider ha tilgang til
drikkevann. Så får den i det minste selv
avgjøre om den er tørst eller ei.
Noen kaninavlere vil muligens til tider
ikke være så nøye med drikkevannet, og
av og til hoppe over dette når de fôrer.
Dette kan ha sine «naturlige årsaker» om
vinteren når vannet fryser,men da må det
på best mulig måte gjøres et forsøk på at
kaninen allikevel daglig får i seg vann.

Rent og friskt vann hver dag er et stort
fremskritt i retning av bedre sunnhet.For,
det er nemlig slik at kaninen til sin om-
setning av fôret og til hele sin produksjon
av livsviktige stoffer i sitt legeme, skal
bruke vann. Derfor, når den alltid har
vann hos seg, vil kaninen da selv best fin-
ne ut av å tilpasse seg dens vannbehov.
Mange tarmbetennelser, fordøyelsessyk-
dommer, forstoppelser, eller problemer,
kunne sikkert vært unngått, hvis eieren
hadde sørget for at kaninen hadde tilgang
på rikelig med rent, friskt og godt vann.
For, vi kan heller ikke bebreide kaninen
at den ikke straks går til vannskålen, når
den får det servert i et sykdomstilfelle,
såfremt den ikke er vant til å drikke.

En kanin-eiers ansvar:
Rent godt vann til alle dyra hver dag!
Ta konsekvensen fra starten som kanin-
eier og oppdretter: Kaninene må få vann
hver dag, enten du gir i skål, flaske eller
har et automatisk anlegg.
Drikkeskål i plast (A/B eller Joker) er en
god løsning under de fleste forhold.Disse
kan enkelt henges og festes på nettingen,
f.eks. på dørnettingen. Da er det enkelt å
justere høyden og også greit å komme til
når du skal gi vann, samt å rengjøre skåla.
Men du kan med fordel henge skåla så
høyt at kaninen ikke får rotet opp høy,
strø og lort oppi vannet.
Og, skåla bør dessuten henge høyt av en
helt annen grunn, nemlig den; at vi der-
med gir kaninen anledning til ekstra mo-
sjon, når den strekker eller reiser seg på
bakbenene for å drikke av vannet.

Vannets betydning for kaninens fordøyelse
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Kaninene skal raskt (bortsett fra små ung-
er som må ha skålene i en lavere høyde)
lære å få i seg vannet, selv om skåla heng-
er forholdsvis høyt.

Kaninens vannbehov
Normalt går vi ikke å tenker på hvor store
mengder vann, hver og en kanin har be-
hov for i døgnet.
Vi skal heller sørge for at kaninene hele
tiden selv kan gå til drikkevannet for å
innta den mengde væske, nettopp etter
behov. For noen vil kanskje følgende tall
være overrraskende, selv om vi har nevnt
disse før noen ganger i TK, også i andre
sammenhenger.
For å begynne med unge kaniners vann-
behov, er dette omkring 0,3 liter.
Men her spiller en del annet også inn:
Hvilken størrelse på kaninen (rase), samt
årstid og hvilke fôr kaninen hver dag får
tildelt.

Men, går vi inn på avlsdyr og ei hu som
har kull, og hvor den skal forsyne ungene
med melk, stiger vannbehovet enormt.
Ikke engang en fordobling av et ungdyrs
vannbehov vil være tilstrekkelig.
Teoretisk regner vi med et vannbehov for
en diegivende hunn, på omkring 1 liter
om dagen. Men i praksis vil vi oppleve at
dette ikke holder og i varme perioder vil
forbruket kunne overstige det dobbelte
av den «teoretiske» beregning.
Hanner viser seg å ha et forbruk på om-
kring 0,5 liter om dagen. Avhenger selv-
følgelig av de punkter vi har nevnt. I til-
legg kan det være en slik livlig og aktiv
krabat og følgelig stiger behovet for vann.
Vann blir ikke kalt for næringsstoff, men
er like viktig som ethvert annet stoff. Det
holder saftspenningen i cellene,samt bru-
kes som oppløsnings- og transportstoff
for andre stoffer. Når kaninen tørster vil
appetitten og produksjonen stagnere.

06.-09. oktober: Jæren&Sandnes
annonse i dette TK

14.-16. oktober: Trøndelagen
annonse i TK nr 6

15. oktober: Tønsberg
annonse i TK nr 6

22.-23. oktober: Dommerkonferanse

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

annonse i TK nr 6

18.-20. november: Jæren&Sandnes
annonse kommer i TK nr 8

18.-20. november: Sogn og Fjordane

18.-20. november: Sarpsborg
annonse i dette TK

19. november: Oslo & Akershus

26. november: Sørlandets

2.-4. desember: Askim

09.-11. desember: Rogaland

09.-11. desember: Nord-Trøndelag

14.-15. januar: Bergen

20.-22. januar, fylkes, Sarpsborg

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

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

Utstillinger - 2011/2012:

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

17.-19. febr.’12: Dansk LU, Viborg
7.-9. des.’12: Europautst., Leipzig
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE

WIENER hvit (stor) - TAN

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

LITEN SØLV - DVERGVEDDER viltgrå

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

SACHSENGOLD

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

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

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

THYRINGER

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hanafjedlet Kaniner

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

PERLE EKORN

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

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

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

Skogveien Hermelin Oppdrett
5055 Bergen - Tlf. 902 05 267

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

HERMELIN I HVIT BLÅØYD + div. farger

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

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

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

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

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

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

Bourgogne - Dvergvedder - Hermelin blå zob

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Austli Jordbærstedet, 7600 Levanger

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

ANGORA hvit r.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

TRØNDER og HOLLENDER

Odd Einar Lundervold
Tlf. 911 90 945

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

REX blå

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

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

HOLLENDER jern-/viltgrå, japaner, gul, svart

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

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

LØVEHODE i brun havana og hvit blåøyd

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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

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

STOR SØLV, svart

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

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

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

Trønderpokal: Siden forrige vandrepokal
ble vunnet til odel og eie på LU/NM 2011,
har vi vært på sponsorjakt for å få satt opp
en ny. Norsk Genressurssenter har sponset
oss med ett flott krus. - Tusen takk til dem.
Rasekrus: Sportsutvalget har satt opp
igjen rasekrus som ble vunnet til odel og
eie ved siste LU/NM. Disse er til rasene:
Stor Sølv, Rex og Dverghare.
Behandling av Vandrepokaler/Rasekrus:
Dessverre så hender det av og til at disse
er skadet når vi mottar dem fra vinnerne
som har tatt del i disse. Vi oppfordrer inn-
stendig om å behandle disse pent.
Årets utstillerforening: Vi minner om at

første del av konkurransen går på LUU/NM
i Letohallen, 4.-6. november ‘11. Påmelding
til representanter fra Sportsutvalget ved
innsetting av kaninene fredag kveld. Husk
foreningen må stille med 12 dyr og minst
5 raser (foreningene tar ut laget). Voksne
hanner i kl C på LUU/NM kan ikke delta i
konkurransen. Påmeldingen skal innehol-
de: Foreningens navn, utstillers navn, kata-
lognr, rase og øremerke.
Årets utstiller: Selv om det har skilt seg ut
en ledertrio, er konkurransen på ingen
måte avgjort. Sportsutvalget ønsker alle en
god høst- og vintersesong.

For sportsutvalget - Johnny Lyshaug

INFO FRA SPORTSUTVALGET:
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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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● Frykt
På alle levende veseners velferd, er frykt
en følelse som kan ha en negativ innfly-
telse. Frykt behøver selvfølgelig ikke kun
være negativt. For hos byttedyr, som våre
kaniner, er det også en gavnlig egenskap,
da fryktløshet i forhold til mulige farer
ikke vil gi noe langt liv i den ville natur.
Frykten for å bli spist holder dyrene år-
våkne og alltid på «sprang» til å forsvinne
vekk fra en fare.
Villkaninen er lett skremt, men den har
også et stort antall fiender, både i form av
rovfugler, som kan angripe plutselig fra
luften,såvel som rev og andre rovdyr, som
kan liste seg inn på kaninene.Villkaninen
har derfor bruk for konstant å være på
vakt mot mulige fiender. Hvis de får øye
på en fiende, bevirker frykten oftest, at
kaninen setter i et hurtig løp vekk.

Vi finner de samme reaksjonsmønster
hos våre tamkaniner. De er lett skremte
og kan fare så voldsomt rundt i burene,
hvis noen skremmer dem, at de faktisk
kan skade seg selv. Det kan utløses, hvis
man kommer larmende inn i stallen, eller
de sitter å sover og plutselig oppdager at
man står og titter på dem.
Noen kaniner påtar seg tilsynelatende
oppgaven som «vakthund». De er særlig
aktpågivne og tramper i bunnen av buret
hvis de oppdager noe de er usikre på.
Dette kan alarmere alle de andre dyr i
stallen, som så blir urolige og da kanskje
farer rundt. Den største risiko ved dette
er under avlssesongen,hvis man ikke bru-
ger redekasser, for så kan redene og ung-
erne bli splittet og spredt rundt i buret.

● Stress
Når dyr lever i en stadig frykt-tilstand,
medfører dette en rekke negative konse-
kvenser. Det kan beskrives som en stress-
tilstand, hvor de bruker en betraktelig
mengde energi og oppmerksomhet på
mulige farer. I våre kaninstaller er dette
oftest frykt for noe som ikke vil skje, da
dyrene sitter ganske sikkert i sine bur.
Men alene deres nedarvede fryktmønster
kan opprettholde dette stressnivå.
En følge av stress og den forhøyede be-
redskapen, til hele tiden å være klar for
å stikke av, kan bli en forhøyet belastning
av dyrenes kropp og psyke. Det sliter å
være på vakt hele tiden. Kroppen ned-
slites hurtigere, og de trives og fungerer
dårligere i fangenskap, hvor de mest san-
synlig har en opplevelse av å være «sper-
ret inne» uten mulighet for flukt.
Følgevirkninger av dette er dårligere til-
vekst og trivsel. Dyrene vil også være dår-

Steen Løvgreen: Ett minutt om dagen

Vår danske venn, Steen Løvgreen, er opptatt
av at kaninene skal være trygge og komme
frem til oss når vi er i stallen med dem  . . .
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ligere avlsdyr og vanskeligere å håndtere
når de skal tas ut av buret. Så der er
mange gode grunner å arbeide for at dyr-
ene blir trygge ved det liv vi tilbyr dem.

● Temperament
Hos våre forskjellige raser er det stor for-
skjell på temperamentet. Noen raser er
roligere og lar seg ikke så lett skremme,
enn andre raser. Størrelsen har nok også
en stor betydning. Jo større rase, jo mere
flegmatiske og rolige kan de virke. Men
håndteringen av dyrene har generelt en
betydning for hvor fryktsomme våre dyr
vokser opp til å bli.
Alle avlere har vel konstatert at en jevnlig
og rolig håndtering av dyrene, gjør dem
lettere å ha med å gjøre. Men allikevel er
der noen dyr som aldri avfinner seg med
de vilkår vi tilbyr dem.
Temperament er til dels arvelig. Det kan
være vanskelig å påvise, om det skyldes
arvelige anlegg eller om det er morens
påvirkning, som gjør at noen dyr utviser
langt mere fortrolighet overfor mennes-
ker enn andre. - Men det er et faktum,
at en rolig avlshunn har tendens til å gi
avkom som også blir rolige, i sammenlig-

ning med avkom etter en hunn som farer
inn i bunnen av buret og trykker seg, når
avleren kommer inn i stallen.
Hunnens små unger ser denne adferd og
lærer meget hurtig å gjøre det samme.
Jeg ser det selv i min egen stall. Generelt
kommer de fleste dyr fram når jeg skal
fôre, eller de henger ut over burkanten
når jeg åpner dørene.
Men kaninene blir også hurtig meget be-
visste om, hvem det er som «hører til» i
stallen. Når jeg har besøkende med er det
mange av dyrene som viser forbehold.
De holder seg tilbake i buret og er litt
«stivere» i kroppen når jeg tar dem ut.
Kaniner er vanedyr. Hvis de er vokst opp
hos en avler som for eksempel alltid har
en blå kjeledress på, kan de bli forskrek-
ket over den samme person, som en dag
har måttet legge kjeledressen til vask.
Dyrene kan også ha problemer med å
gjenkjenne en person, hvis denne for
eksempel bærer på en balle høy, og den
reagerer, som om det er en fremmed som
kommer.

Dessverre blir der nok avlet på en del dyr
som utviser dårlige dyr-menneske-relasjo-
ner, da valget av avlsdyr i mange tilfeller
bestemmes av dyrenes utstillingsmessige
kvalitet, mer enn deres omgjengelighet
og manglende frykt.
I de verste tilfeller, ser man dyr som farer
frem og biter avleren, når hånden stikkes
inn i buret. Uansett dyrets utstillingsmes-
sige kvalitet, er dette ikke avlsdyrsmateri-
ale. I noen tilfeller kan dette også skyldes
at dyrene har vært håndtert mere eller
mindre brutalt i ung alder. Det kan rettes
opp, hvis de håndteres meget pent og
omsorgsfullt. Ungdyr, som for eksempel
har fått et hardt slag med hånden, kan ut-
vikle en aggressiv adferd, som kan rettes
opp ved jevnlig og rolig håndtering.

Vi ønsker ikke kaniner som søker seg vekk
og trykker seg i hjørnet bakerst i buret
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● Diegivingen
Nå viser et antall nyere undersøkelser at
et bestemt nivå av «håndtering» av helt
små unger, kan redusere frykt-stress hos
dyrene, mot nye omgivelser og mennes-
ker. Særlig hvis kontakten med ungene
er «skjemalagt meget pressist», da der er
øyeblikk hvor ungene er særlig motage-
lige for inntrykk.
Generelt fødes jo alle kaninunger nakne,
blinde og døve, og med begrensede mo-
toriske evner. Men de er utstyrt med vel-
utviklede lukte- og følesanser. Så i den
første uke etter fødsel er de totalt av-
hengige av deres luktesans og kroppslige
inntrykk som berøring, trykk, kulde, var-
me og smerte. Nyfødte unger orienterer
seg derfor effektivt i forhold til tempera-
tur og lukt, hvilket blant annet hjelper
dem til å finne frem til morens dievorter.

Kaninunger har en meget kort pe-
riode, fra de fødes fullstendig hjel-
peløse, til de skal kunne klare seg
selv. I naturen kan der være tale
om 3 uker fra fødsel til moren av-
viser dem, fordi neste kull er på
vei. De er derfor utrustet til å lære
hurtig allerede fra fødselen. Alt,
hva de utsettes for i deres første
uker, preger dem i positiv eller ne-
gativ retning i forhold til et senere
liv som kjæle- eller utstillingsdyr.
I langt de fleste tilfeller lar moren
kun ungene die én gang i døgnet.
Hun kan kanskje ses oftere borte
ved redet, men det er kun for å
undersøke, ikke for å gi melk.
Ungene har et bestemt mønster
de følger.En til to timer før de skal

Slik JA!
Kommer frem
for å «snakke»
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få melk, blir ungene rastløse, beveger seg
omkring og begynner å søke opp til re-
dets overflate, hvor de da samles i en
gruppe for å avvente hunnens ankomst.
Når så hunnen stiller seg over redet og
bøyer ryggen, slik at ungene kan komme
til dievortene, orienterer de seg ved luk-
tesansen. De lukteinntrykk de får i den
forbindelse, er derved positive, da de
følges av mat.

● Hånden i redet
Denne viten har man brukt til å lage for-
søk, hvor man hver dag på det tidspunkt,
hvor ungene kort innen diegivingen er
rastløse, har stukket en hånd ned i redet.
Det skal være den samme person, som
gjør dette hver gang og alltid den, som
oftest skal håndtere kaninene i deres
senere liv. Hånden skal være i redet i om-
kring 1 minutt og behøver ikke å berøre
ungene. Rører man dem, får de inntrykk
av at hunnen er kommet. De blir da uro-
lige og kravler rundt mellom hverandre.
De skal kun i denne situasjon, hvor deres

luktesans er sterkt aktiv, utsettes for av-
lerens duft, kort innen de skal få mat av
moren. Dermed lærer de å forbinde av-
lerens duft med noe positivt og ikke en
fare. Denne håndtering har vist seg å
kunne redusere dyrenes fryktstress bety-
delig. Den får stor innflytelse på dyrenes
senere oppførsel og relasjon til mennes-
ker generelt. I Italia er det utført et slik
for-søk (Zucca, D. et al. 2008) med posi-
tive resultater.
Fremgangsmåten var følgende:
- Daglig i syv dager fra ungenes fødsel,
umiddelbart innen diegiving
- Alltid samme person til samme dyr, som
introduserer en hånd inn i redekassen,
tett på kuldet – men uten å røre ungene
– i ETT minutt.

Det ble utført to tester, begge når ungene
var henholdsvis 14 og 33 dager gamle.
En test A, hvor dyrenes frykt for nye om-
givelser ble målt, og en test B, hvor dyr-
enes frykt for mennesker ble målt.

– Test A viste ingen forskjell mellom en

Hånden lett ned i redet
«ett minutt om dagen»



27Tidsskrift for Kaninavl - 7-2011

kontrollgruppe og de håndterte ved 14
dager, men var ved de håndterte unger
positiv ved 33 dager. Disse dyr var altså
mere trygge for nye omgivelser på dette
tidspunkt. Dette kan ha stor innflytelse
på, hvordan de klarer fravenningen, som
jo hos noen skjer i 35-40 dagers alderen,
hvor mor og ungene skiller lag.
– Test B viste positiv reaksjon både ved
14 og 33 dagers alderen, hvor de hånd-
terte unger viste mindre frykt for men-
nesker og håndtering.

I min egen stall har jeg observert de sam-
me resultater. Dessuten utviser de unger,
som altså allerede er ”håndtamme” ved
fravenning, senere en oppførsel hvor de
kommer frem i buret og snuser på min
hånd. Når de så konstaterer, at det er en
kjent duft, slapper de av og kommer helt
frem for å ”snakke”.
Jeg åpner dessuten gjerne redet noen
dager tidligere, enn ungene av naturen
selv gjør, for å få dem «ut i lyset». Det
er min erfaring at jo tidligere de kommer
ut og blir vant med meg, jo mere for-
trolige med meg blir de også. De unger,
som gjemmer seg i redet frem til 3 ukers

alderen, er ofte meget lettskremte og
allerede så gamle, at det krever meget
mer arbeid å gjøre dem trygge.

● Den daglige glede …
Selv dette minimum av tidsforbruk - ett
minutt om dagen - resulterer altså i følge
undersøkelsen - at ungene senere har en
redusert frykt for nye omgivelser og men-
nesker. I kommersielt kaninsammenheng
forventes dette å ha innflytelse på dyre-
nes avls- og produksjonsresultater.
I hobbysammenheng må det også kunne
forventes, at denne fryktreduksjon resul-
terer i bedre avlsresultater, blant annet
med hensyn til dyrenes tilvekst.Den med-
fører også en lettere daglig håndtering av
dyrene og for øvrig også bedre utstillings-
resultater, da trygge dyr presenterer seg
bedre, enn redde utrygge dyr.
Og - det er da mer spennende å komme
inn i en stall, hvor dyrene kommer frem
og vil ”snakke”, enn at de trykker seg
sammen bakerst i buret. De presenterer
seg bedre, og den daglige glede forhøyes,
når man blir mottatt med gjensynsglede,
i stedet for frykt.

Steen Løvgreen, tekst og foto

Mer spennende i en stall med trygge
dyr som kommer frem for å hilse
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For Leif Laache er noe av kanin-
hobby’n å også dyrke noe fôr til
kaninene, og særlig solsikker,
som han har hatt hvert år, i
mange, mange år. Hele planten
brukes til kaninfôr. Leif dyrker
også jorskokk, poteter, kålrot og
grønnkål. Alt dette er snadder
mat for kaninene utover høsten.
Både planter og kaninene trives.

Å sysle med kaninene er en meget
fin hobby, sier Leif, ja det er rene
terapien. Særlig hver vår er spen-
nende tid når det ventes kull, og å
se ungdyra vokse opp. Å være med
på utstillinger er trivelig, og det er
alltid noe spesielt med å se om en
har lykkes i avlsarbeidet.

Wiener hvit ungdyr

Liten
Havana
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Vi har nok ingen andre her på «bjerget» som har avlet fram så mange kappeteg-
nede kaniner, som Oddvar Stangeland fra Sandnes. Noen ganger lykkes det også
angående uttelling på bedømmelsekortet. På LU 2005 fikk Oddvar en i 95,5 po-
eng og den gode hannen på bildet her fikk også 95,5 poeng, det var på LU 2006.

Under, en dansk Fransk Vedder med blå kappetegning.
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 12. september 2011
Totalt: 815  (399 - 227 - 189)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net

Askim og omegn Kaninavlsforening    61
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Hopp: Linnea Tveraaen, tlf. 48172148   e-mail: linneatveraaen@live.no
Hjemmeside: www.askimkaf.com

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

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

Drammen og omegn Kaninavlsforening    35
Leder: Cato Smørgrav
Tlf. 986 59 635     e-post: leder@drammenkaf.com 
Sekretær og Nestleder: Thormod Saue
Tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no   
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Heidi Huseby, heidi_h87@hotmail.com, tlf. 900 89 028
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    24
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Nestleder: Jorunn Egner, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

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

Grenland Kaninavlslag    21
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50
e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien, tlf. 35 59 88 50

Haugaland Kaninalslag    31
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post: hp@nernes.com
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Kallevik, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  45
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 978 77 208
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23   e-post: tor.giller@c2i.net
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randiodden27@hotmail.com      Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

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

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

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

Møre og Romsdal Kaninalslag     51
Leiar: Bjarne Øygard,
tlf. 950 20 982, e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Nestleiar: Frank Morten Dalmo Jørgensen,
tlf. 980 64 108, e-post: frankmorten66@hotmail.com
Kasserar: Knut Are Sundgot,
tlf. 917 72 340, e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Sekretær: Merethe Gule,
tlf. 909 38 364, e-psot: merethe_gule@hotmail.com

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

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      25
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20,
1415 Oppegård, tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
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Rogaland Kaninalslag     31
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kass.: Renzo Fornasari. e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Bet.kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406 (kr 450 / 300 / 150)
Møter avholdes vanligvis den 2. mandag i mnd. Statoil aktivitetshus
på Forus  -  ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.
NB: Ikke møte i mai, juni, juli, august.

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

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

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

Trøndelagen Kaninavlsforening    51
Leder: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu
e-post: algunnes@online.no tlf. 926 09 778 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Anne Marie Aarmo, tlf. 930 37 062
e-post: annemarie@aarmo.com 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blad nr 8 / okt., utkommer ca uke 42
-  manusfrist er 20. september
Blad nr 9 / nov, utkommer ca uke 47
-  manusfrist er 20. oktober
Blad nr 10 / des., utkommer ca uke 51
-  manusfrist er 20. november

Annonsepriser:
Utgivelsesplan for TK:
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Denne gang blir det nostalgi som avslutning. Året er
1982. Bildet er fra Eidsvollutstillingen, 4.-6. juni, og
de var tvunget ut, grunnet prisstigning på leie av
lokalet. Fra venstre Svein Clausen (elev), Thormod
Saue, Svein Lundgren (elev) og Jan Gunnar Olsen.
Det ble utstilt 129 voksne dyr, 19 ungdyr, 7 hu med
kull og 2 samlinger. God kvalitet på Fransk Vedder
som vant utstillingen med 283 poeng. Leif Laache nr
2 med Hvit Land 282 poeng.
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