
Organiserert kaninhold i Norge
Stiftet 1897 

Norges
Kaninavls-
forbund

TTiiddsssskkrriifftt  ffoorr

KKAANNIINNAAVVLL
www.kanin-nkf.net

Nr 7 ● Oktober 2012



2 Tidsskrift for Kaninavl - 7-2012

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

Innsending stoff/bilder: Sendes snarest til redaktor@kanin-nkf.net
Neste blad: nr 8/2012, utsendes ca uke 47.
Artikler som blir tatt inn, er innsender ansvarlig for dets faglige innhold.
Kopi/reproduksjon av tekst/bilder fra bladet: Ta først kontakt med red.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dommergruppen (bestilling av dommere til utstilling, gjøres til leder)
Leder: Thormod Saue, tlf. 32 84 61 35. e-post: thsaue@online.no 
Kasserer: Svein Clausen,  tlf. 35 59 88 50,  e-post: svein@sveinclausen.no
Konto: 9494.05.32145  for betaling dommmer-avgift: kr  5,- pr katalognr.
Sekretær: Odd Einar Lundervold, e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net

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

Norges
Kaninavls-
forbund

stiftet
1897

Forsidefotos:

Vi skal til Stavanger, nærmere bestemt til idylliske Bjørnøy, for
å bli bedre kjent med junioroppdretteren Sindre Bergsagel (16).
Sindre har valgt en ikke helt enkel Hermelin-variant, han er nemlig
ivrig oppdretter av Hermelin brun i den vanskelige tegningsvari-
anten «zobel and white». Foto: Bjørn Egeland
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KANINAVL
LUU/NM i kaninhopping nærmer seg
Høstens store kaninarrangement, LUU/NM
er det Sarpsborg KAF som står for og har
lagt dette til Rakkestadhallen. Annonsen
var å lese i forrige blad, altså TK nr 6 på
side 29, og da er det bare å rette seg inn
etter datoer på innmeldingsfristene.
LUU, det står for: Landsutstilling for ung-
dyr, og en må være oppmerksom på at
alder på din kanin tilsier at den skal be-
dømmes i klasse B.

Til dere som skal til Rakkestadhallen på
lørdag, så har arrangør behov for hjelp,
dette gjelder særlig til bæring av kaniner
under bedømmelsen. Hvis du vil være så
snill å melde deg til tjeneste som bærer
på LUU, så ta en telefon til Jan Erik, han
treffes på 69 13 11 80 - ta kontakt snarest!

Litt spesifisering omkring klasse L
Vi har vært inne på dette tidligere om at
klasse L blir mye brukt rundt forbi på
mange utstillinger etter hvert.
Fordelen ved bruk av klasse L, er at en får
bedømt ungdyr og voksne «i sammen» og
en da til slutt kan kjøre ut én premieliste
og det en da slipper å tenke på, er opp-
sett av to premiebord.
Men, det er akkurat her en som arrangør
og utstiller må være oppmerksom på at
klasse L er en klasse for premiering, og
ikke en bedømmelsesklasse . . .
Kaninene skal nemlig bedømmes enten
etter klasse A eller klasse B.Altså: Melder
du på en kanin som er 6 mnd., så må du

melde den inn i klasse A eller i klasse B.
Ingen kaniner skal innmeldes kun med
avmerket klasse L, men enten A eller B!

Medlemstilgangen
Normalt meldes det ikke inn så mange
medlemmer på sommerstid, men hadde
forventet «et rush» fra dere kasserere med
innmeldinger 1. oktober.
Noen kom selvsagt, og gjør oppmerksom
på at dem som meldes inn fra 1. oktober
og utover, automatisk er med som med-
lemmer også for neste år.Vi er pr 10.10.
772 medlemmer, noe som er 43 medlem-
mer mindre enn på samme tid i fjor. I år
er det juniorene som har «sviktet mest».
Av og til virker gløden og aktiviteten noe
laber. Flere har lovet meg å sende bilder
fra kaninstallen og av kaninene,samt med
en liten omtale . . . men, det skjer liksom
ikke noe. Salg av Nordisk Kaninstandard
er likeså meget labert. Mange nye, helt
ferske medlemmer kommer inn,men salg
av Standarder står ikke i stil med. Jeg ser
også på innmeldingsskjema til utstillinger
som kommer inn, hvor det da klart frem-
kommer at eier er totalt ukjent med vår
kaninstandard. Med vår godvilje retter vi
opp skjemaet, men hadde eier kjøpt og
lest Kaninstandarden, så er jeg sikker på
at flere skjemaer var blitt korrekt utfylt.
Tiden nærmer seg for et storstilt arrange-
ment i Leipzig, nemlig Europautstilling,
som foregår i helgen 7.-9. desember.

- ønsker dere en fin høst!

Tidsskrift for Kaninavl - 7-2012
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På den pene bydelsøya
Bjørnøy (bruforbindelse
med Stavanger) bor en
hyggelig og ivrig kanin-
oppdretter, Sindre Berg-
sagel, som forteller han
fikk sin første kanin i
2003, en slags løvehode
som far kom hjem med.
I 2008 ble det Hermelin,
en viltgrå hann og med-
lem i Rogaland. Jeg falt
for brun zobel white, og
året etter var et par på
plass i hagen vår.
Våren 2010 avlet jeg
fram mine to første kull.
Jeg hadde vært med på
et par utstillinger, men
nå så jeg fram til spen-
ningen det er med å stil-
le egenavlede dyr. Selv
syntes jeg å ha fått fram
en god hann. På LU som
vi arrangerte på Vigre-
stad i 2011, så «slo den
til» - 95,5 p! - det var jo
nesten ikke til å tro . . .

MMåånneeddeennss  jjuunniioorrooppppddrreetttteerr::

SSiinnddrree  BBeerrggssaaggeell,, HHuunnddvvåågg
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ssoomm  ffiikkkk  9955,,55  ppooeenngg
ppåå  LLUU//NNMM  ii  22001111
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To ungdyrshuer Sindre har avlet fram i år
(han håper de blir bra etter fellingen)

I år har jeg avlet med 3 huer og har
hatt 7 kull. Totalt fikk jeg fram 24
levedyktige unger. I det siste kullet
fikk jeg en overraskelse når jeg tok
hånda ned i ulla, for å se hvordan
det sto til når de var født. Trodde
først det var 5 unger, men faktisk
viste opptellingen 7 unger og alle
var normalt utviklet og levde opp.
Når det gjelder avlen med denne
varianten, så må jeg si det er pro-
blemer, da det er noen av dem som
får litt hvitt ytterst på labbene.
Ørelengden hadde jeg ønsket meg
mer stabil, da flere i hvert kull får
noe lange ører. Før kunne jeg låne
hann av Arild Netland (han har nå
sluttet med dem), så jeg må prøve
å få kjøpt meg noe nytt blod . . .
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Her er kanin-
burene mine,
og jeg har
bygget alt
selv, forteller
Sindre.
Mitt ønske er
selvsagt en
innestall, men
kanskje en
gang . . . dette
fungerer jo ut-
merket og
dyra trives

Kaniner i eneboligfelt
Selv om øya Bjørnøy (med postadresse
4085 Hundvåg) ligger landlig til, så er jo
dette feltet tettbebygd med eneboliger,
men heldigvis er det hyggelige naboer og
ingen som klager på kaninene. Da gjelder
det selvsagt å holde det ryddig rundt seg.

Avlen i 2011 gikk ikke så bra
I fjor vår var jeg svært uheldig i avlen,
forteller Sindre, da det kom mange som
hadde grove feil, altså med for lange ører,
hvite på labbene og hvite klør, og det
kom også ut hvit rødøyde.
Et annet problem som jeg prøver å få
vekk, er hvite hår på ryggen og på ørene,
men det ser ikke ut til å være enkelt å få
denne varianten fri for hvite hår, ja på
uønskede steder da, selvsagt. Må kanskje
prøve å få inn noen nye dyr i stammen
min, sier Sindre. Så hvis det er andre som
driver med denne zobel white i brunt, så
hadde det vært fint om vi fikk kontakt.
I år har jeg som nevnt avlet fram 24 unger
på 7 kull, men også i år mange som ikke
holder utstillingsmål. Jeg har solgt en del
kaniner på finn.no og sitter nå kun igjen
med 5 ungdyr som jeg håper skal bli bra.
Får vente å se om de får bedre pelser når
de får felt av seg denne «babypelsen».

Hva fôrer du med da, Sindre?
Jo, jeg kjøper FKs kaninpellets og i den
blander jeg noe solsikkefrø. Godt høy er

Dette er den ene avlshua mi (født i 2010)
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veldig viktig - kaninens «daglige brød» -
som det heter, så der er jeg nøye med
å gi høy som er tørt og fint. Kaninene
må alltid ha tilgang til nok høy og vann.
Ellers plukker jeg noe grønt til dem,og så
putter jeg inn i bura en del greiner som
de kan jobbe med. Det er viktig for meg
å se kaninene ha det trivelig og godt, for
jeg har jo kaniner fordi jeg er glad i dyr.

Og så har du egen båt
Ja, jeg har fått farfar sin trebåt, så det tar
sin tid med å holde den i stand. Det er
kjekt å være på sjøen, og så er det bare
et steinkast ned til sjøkanten her. Ellers
krever jo skolen sin tid (studiespesiali-
sering, osv.) - og Sindre sier «matte» er av
stor interesse, så da kan vi tenke oss . . .

Da ønsker jeg Sindre lykke til med skole,
trebåten og kaninene! Bjørn E. Ei gammel lekehytte er nå Sindres fôrbu

14. oktober:Tønsberg
annonse i TK nr 6

20. oktober: Rogaland
annonse i TK nr 6

19.-21. oktober:Trøndelagen
annonse i TK nr 6

27.-28. oktober: Dommerkonferanse
2.-4. nov.: LUU/NM Rakkestadhallen

arrangør: Sarpsborg KAF
annonse i TK nr 6

17. november: Oslo og Akershus
annonse i dette TK

23.-25. november: Haugaland
annonse i dette TK

24. november: Sørlandets
annonse i TK nr 6

1.-2. desember: Askim
annonse i dette TK

7.-9. desember: Nord-Trøndelag
annonse i dette TK

2013:
4.-6. januar: Jæren&Sandnes

annonse i dette TK

19. januar: Oslo og Akershus
19. januar: Bergen
25.-27. januar: Rogaland (FU)
25.-27. januar: Trøndelagen
21.-24. februar: NM/LU i Tønsberg
arr.: Larvik&Sandefjord, Grenland,Tønsberg

15.-17. februar: Dansk LU, Holbæk
1.-  3. mars: Svensk LU, Borlänge

Arrangementer - 2012/13:
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USA - og California
Selv om det visstnok er delte meninger
om opphavsstedet, forteller de fleste his-
torier oss om at New Zealand Red ble
fremavlet i de samme trakter som rasen
Californian, og det vil si, California. For
New Zealand Red nevnes ikke navn på
person som står bak rasen. Denne røde
kanin omtales i Amerika tidlig på 1900-
tallet, og i 1915 fortelles det i bøker om
rasens meget gode utbredelse.
Historikken omtaler også noe om hvilke
raser som skal være innblandet, men som
ved andre slike «røverhistorier» velges det
her i dette tilfellet, ikke å nevne noen av
rasene. En kan vel konkludere med at det
også i dette tilfellet, skulle lages en kraftig
og robust produksjonsrase, og store godt
kjøttsatte raser må ha blitt benyttet.

Til Europa i ca 1920
En kan spørre hvorfor New Zealand ble
brukt i rasenavnet, for rasehistorien viser
ikke til at den har noe med New Zealand

NNeeww  ZZeeaallaanndd
RReedd

Rasetypisk NZR-hann til Svein Kamfjord
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å gjøre. Men, som med flere andre rase-
navn, skulle jo navnet virke spennende
og eksotisk (et skulle også tenkes på et
salgsprodukt og en slående reklame).
«Nyheten» om en pen rød kanin, nådde
Europa like etter 1. verdenskrig, og til
England og Holland skal de første ha
kommet i 1920. I hollandsk standard
kommer New Zealand Red med i 1927.
Tyskerne fikk rasen noen år senere, og
importerte dem direkte fra USA i 1930.

Til Norden - men ikke som egen rase
For pene var de, og den kraftige rødfarge
gjorde lysende inntrykk. Rasetypen den
gang, var ikke så typisk kraftfull som er
kjennetegnet for rasen nå. Også for nor-
diske kaninoppdrettere som så dem på
utstillinger ute i Europa i slutten på 1950,
meldte kjøpelysten seg. Men, vi hadde jo
allerede en rød kanin fra før - Bourgogne.

Røde «bastarder» i 70- og 80-årene
Hva skjedde da med New Zealand Red?

Jo, den ble satt inn i Nordisk Kaninstan-
dard, men, i sammen med Bourgogne. Ser
vi i vår Standard av 1950, 3. utgave, fra
1978, finner vi Bourgogne (med New
Zealand Red skrevet i parantes).
Rasebeskrivelsen er akkurat slik som det
vi da fikk av disse to, nemlig en «lett sam-
menblanding» av rasene: Bourgogne og
New Zealand Red, hvor det både i beskri-
velse av farge og rasepreg, er tatt «litt her
og litt der».

I Nordisk Kaninstandard fra 1986
Det måtte jo skje noe, både for «å redde»
rasen Bourgogne og for å få inn den rik-
tige New Zealand Red, og i 1986 utgis ny
Standard. Da blir det endelig to farge- og
rasebeskrivelser. Men etter flere år med
sammenblanding av to raser, ser vi det er
problem med å skille «hva som er hva» et
godt stykke inn i 90-årene. Heldigvis var
det oppdrettere som var klar over hvilken
oppgave de hadde foran seg, og de klarte
å gjøre noe med det.Vi fikk etter hvert en

LU-1998:
Drammen KAF
hadde 80-års
jubileum og ar-
rangerte LU i
Solberghallen.
1632 kaniner var
å se, fordelt på
41 raser og sta-
tus til slutt viste
at 15 dyr ble til-
delt 96 p. Innen
New Zealand
Red vises det
både kvantitet
og kvalitet, 30
NZR utstilles, en
får 96 og 3 går i
95 p. Siw Kvam
best, blir nr 14
med 285 p.

Siw Kvam fikk 96 poeng på
LU-1998, 8 måneders hann
tildelt 5-10-28-9-9-20-10-5
(i 1998 var det 30 p til kropp)
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kraftig robust New Zealand Red, med en
sterk mettet reverød farge, og som nå
klart skiller seg fra den litt mer «spedere»
type, Bourgogne, med en gulrød farge.

En kraftfull og robust kanin
«Alt» angående New Zealand Red skal
være kraftig. En typisk New Zealand skal
ha kraftige, tykke og forholdsvis korte
ører.Rasen skal preges av et meget kraftig
bredt hode og med fyldige kinn. Kropps-
formen er kort, kraftig og kompakt. Fyl-
dige muskelpartier som gir et massivt inn-
trykk. Kraftig og robust rygg med god
bredde. Kraftige for- og bakbein, samt fyl-
dige lår med god muskulatur. Bredt og
fast bryst. Pelsen er av den «lange type»,
ca 3,5 cm, og pelsen skal kjennes fyldig
med forholdsvis grove dekkhår og kraftig

underull. Så var det fargen da, og idealet
er at hele kaninen har en jevn, mettet og
intensiv kraftig reverød dekkfarge. Idealet
er at dekkfargen går langt ned mot pels-
bunnen. Helt nede i bunn blir den lysere.
Øynenes farge er mørke brune, og alle
klør skal ha samme farge, brune.
New Zealand Red er jo en stor rase og
ser vi i Standarden skal den som voksen
veie minimum 4 kg, og vår Standard «sier
fri vekt oppover». Europastandarden sier
idealet skal holde seg innenfor 4 - 4,5 kg.
I Tyskland er NZR blitt svært så populær
og den rase som har hatt stor økning i an-
tall dyr og oppdrettere de senere år. Som
vi leste i TK 1/2012, har Svein Kamfjord
tatt inn til landet nytt blod innen rasen,
slik at det pr i dag finnes ubeslektede lin-
jer for dem som er interessert.
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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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Skal du melde inn en Champion (kanin bedømt med
minimum 3 x 95 poeng), send e-post til: annebjng@online.no

Championatreglene er å finne på: www.kanin-nkf.net

HHvvoorrddaann  ssttåårr  ddeett  ttiill  hhooss
PPeetttteerr  TToorrsseenn  ii  åårr  ddaa??

Jo, her i kaninstallen på Randaberg
er alt bra også i år. Når det gjelder
Hvit Land så ble til slutt mange kull
og mye unger.

Får satse på at de snart
kommer i pelsform, slik at
det blir vits i å dra dem
med på utstillinger. Ser vel
ikke så bra ut foreløpig, så
får skylde på alt nedbøren
som har kommet øset ned
i bøtter og spann i høst.

Framover
må det vel
tenkes på
noe nytt
blod til de
hvite på
Randa-
berg.
Får håpe
det kan
være dyr
å finne på
kommen-
de lands-
utstilling-
er, sier
Petter
(som har
vært med-
lem siden
begynnel-
sen av 70-
årene)

Ny adresse? - Kommer du til å flytte?
Husk da å meld fra om korrekt adresse til: sekreter@kanin-nkf.net
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607: Perle Ekorn   8342  /  5E16   1,0    96-95,5-95,5 eier/oppdretter: Bjørn Egeland
608: Perle Ekorn   9353  /  4M80  1,0    96-95,5-95,5 eier/oppdretter: Bjørn Egeland
609: Perle Ekorn   9354  /  0U69   1,0    96,5-96-96 eier/oppdretter: Bjørn Egeland
610: Perle Ekorn   1475  /  5U14   0,1    96-96-95,5 eier/oppdretter: Bjørn Egeland

Nye Champions

Noen ord fra Undrumsdal
Må fortelle om Angora-hua som vi har i
stallen her i Re,Våle. Den ble paret i som-
mer og kom med 11 fine velskapte unger
som alle levde opp. Nå nærmer de seg 6
uker og er fin form alle sammen, men
merker de krever mye mat. Angora-hua
ble veldig interessert i kattens matskål,
og spiser med «stor glede» kattens tørr-
fôr. Nevnte dette for TK’s red., som sa vi
burde holde kaninene vekke fra kattas
matskål, da denne mat inneholder ani-
malske produkter, for kaninene er vege-
tarianere og skal holde seg til kun vege-
tabilske fôrprodukter. - Så da får vi vel
holde Angora-hua vekke fra kattas skål.

hilsen fra Berit og Karine
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Lørdag 22. september arrangerte Askim
og omegn KAF den tradisjonelle tema-
dagen. Årets foredragsholder var Kjell
Carnbrand fra Sverige.Carnbrand er dom-
mer, leder i dommergruppen der og vin-
ner av svensk LU syv ganger.
Alle de 18 kursdeltagerne holdt først en
kort presentasjon om seg selv som bidro
til tettere bekjentskaper. Invitasjon var
sendt til Sarpsborg KAF, som deltok med
noen lærevillige sjeler. Carnbrand hadde
kursprogrammet klart på forhånd, og der-
med var det bare å gå i gang:
Temaene Kjell tok grep om var følgende:
Atferd: Forskjellen på atferden til en tam
kanin og en villkanin.
Fôring og næringsinnhold: Balansen
mellom energi og protein var en veldig
bra egenskap.Et bra høy var viktig næring
som kaninene bør få fri
tilgang på. Carnbrand
mente at hvis en opp-
dretter kjøper høy hos
en bonde, burde man få
spurt om å få analysert
høyet. Dette for å få en
mer klarhet i hva høyet
egentlig inneholder.

Når matlysten meldte
seg samlet vi oss alle
rundt bordet, hvor det
sto spekemat med tilbe-
hør på menyen.
Praten gikk lett rundt
langbordet som dreide
seg mye om det vi hadde
hørt foreløpig.

Paring: Carnbrand viste fram en tegning
fra en livmor til en kaninhoe, forklarte oss
nøye hva som skjer under befruktning
og eggløsning.
Pels: 7 forskjellige raser ble tatt fram og
Carnbrand forklarte oss om presentasjon
og pelskvalitet på de forskjellige rasene.

Vi avsluttet dagen med kaffe og kake.
Dagen ble veldig lærerik og som vi tar
med oss videre inn i vårt avlsarbeid.
Tusen takk til Kjell som kom til oss og
holdt et flott kurs.

Anne Charlotte Fremmegård

KKaanniinn--tteemmaaddaagg  ii  AAsskkiimm
««II  åårr  ii  ssvveennsskk  rreeggii»»
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Sesongstart i Bjerkreim
Jæren og Sandnes Kaninalslag startet ut-
stillingssesongen helgen 28.-30. septem-
ber i forbindelse med Bjerkreimsmarken
i Vikeså. I år delte vi hall med auksjon på
ku, kalv og hest/føll-mønstring. Messen
ble meget godt besøkt av ca 15000, og til
tider også meget trangt ved kaninbura.
Det ble ikke mange dyr påmeldt, 40 stk i
5 raser, flest i Tan med 13.Kanskje var det
litt tidlig, for utstillingen bar preg av mye

dårlige pelser.Dommer,Geir Nordvik fant
fram noen fine rødøyet hermeliner som
ble BIS 95 p og BIM 94,5 p. Lykkelig eier
er Jarluf Lomeland.Gratulere.Velkommen
alle til Bjerkreim neste år  - og så premie-
listen: Med vennlig hilsen Svein Ødegård

Resultater Klasse L:
1 Jarluf Lomeland, Jæren&S. Hermelin hvit rødøyd   284
2 SveinMagneJosdal, Jæren&Sandnes,  Tan svart  372,5
3 Roy Tjemsland, Jæren&Sandnes, Belgisk Kjempe  279
4 Svein Ødegård, Jæren&Sandnes, Dverghare viltgrå 93
5 Veslemøy Fj.Thunem, Jæren, Dvergvedder hv. b.ø. 92,5
6 Veslemøy Fj.Thunem, Jæren, Dvergvedder bourg. 91,5

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til:

Jærutstillingen 2013 - Hognestadhallen
4. - 6. januar. Åpen i klassene:

A+B (premiering etter L)  -  E (fam.gr)  -  K (produkter)
Best in show og Best i motsatt kjønn uttas.

Dommere: Gullik, Svein C, Kjell Helge, Geir N og Odd Einar

Innmelding på lister til Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8,
4360 Varhaug, helst excel til e-post: sveinodegard@lyse.net
Innmeldingsfrist: 28. desember  - påfør vekt på skjema
Innmeldingsavgift: kr 55  pr ktl.nr. + kr 10 kl E
betal til kontonr 3290 54 16382  ved Torund H. T.
Innlevering av kaninene: Fredag fra kl 18 til 20
Vi fôrer med høy og vann. Husk opphengbare vannskåler.
Åpent for publikum: Lørdag fra kl 10  til 17.
Søndag fra kl 11  - med premieutdeling søndag kl 15.
Velkommen til en trivelig kaninhelg!
Elin 91559244, Monica 90614653, Torunn 40296339, Ingrid 48027117

SSnnaarrtt  kkoommmmeerr  JJuulleenniisssseenn  .. .. ..
Med raske skritt nærmer det seg desember, og vil du ha med

en julehilsen her i TK, melder du fra om det snarest til:
sekreter@kanin-nkf.net

Julepresang-tips Julen 2012: Kjøp da Nordisk Kaninstandard
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Arvelighet og sportsavl
I denne artikkelserie om arv og gener, er vi kommet til tredje artikkel:

● Typer, varianter og nye varianter
Vi har vært innom å sett på kryssing av
pelstyper, og som vi husker: Normal pels
er dominerende overfor raser med avvik-
ende pelsstruktur, slik som f.eks.Angora,
Rex og Satin, samt sett litt på blodfornyel-
se til en «sjelden» farge innen en pelsvari-
ant. Dermed kom vi også inn på nye vari-
anter, som vi avsluttet med i forrige blad.
Vi skal nå se mer på farger:

● Villkaninens farge
Utgangspunktet for fargeavl med kaniner
er villkaninens farge,viltgrå. Som i tilfellet
med anleggene for pelsstruktur, betegnes
fargeanleggene med bokstaver.
Viltgrå kanins fargeanlegg betegnes med
bokstavene ABCDG. Da anleggene jo
forekommer parvis; ett fra far og ett fra
mor, har det nå blitt til at vi fører opp an-
leggene slik: AA BB CC DD GG.

● Tyske fargesymbol
Disse nevnte fargesymbol, eller genetiske
koder, er tyske. Grunnen er «systemets

far», den tyske professor Hans Nachts-
heim. Men i engelsk-talende land brukes
andre betegnelser. I norden, og selvsagt
Tyskland, har vi alltid brukt de tyske be-
tegnelser og disse blir også brukt i denne
serie. Hvis noen av våre lesere har kom-
met over farge-genetikk-emnet i artikler
eller bøker (hvor engelsk betegnelse er
brukt), skal vi her vise en «oversettelse»:

Tysk: A B C D G
Engelsk: C E B D A

De aller fleste viltfargede kaniner har det
nevnte fargeanlegg, og derfor er det ikke
mye variasjon i deres utseende.

Viltanlegget gir kaninene en hensiktsmes-
sig farge (velegnet i kampen om tilværel-
sen ute i naturen). Vi kjenner fargen fra
flere av våre raser - den viltgrå farge.

Det er mutasjonene som har endret
viltkaninens ensartethet til tamkaninens
mangfoldighet.

● Endringer i fargeanleggene
Viltkaninens normale fargeanlegg er som
nevnt ABCDG. Normalt går disse anlegg
uforandret videre til ungene. Men, det
hender at anleggene endres, og slike en-
dringer kaller vi mutasjon. I forhold til
den dyremengde som totalt finnes, fore-
kommer mutasjoner svært sjeldent. Men
det forekommer altså av og til. Når en
mutasjon oppstår, er det like så ofte hos
dyrene i naturen, som hos dyrene som
er «i hus». Men, i naturen vil mutasjoner
nesten alltid forsvinne, nesten like hurtig
som de kom. Dette fordi de er «skadelige»I Fransk Vedder er viltgrå den vanligste farge
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eller passer ikke inn. Gjennom årtusener
er det ved naturlig utvalg skapt den type
som er best egnet i kampen for tilværel-
sen og enhver avvikelse fra denne type
vil derfor være et tilbakeskritt.
Hvis det ute i naturen blant kaninene,
oppstår en mutasjon som gir Rex- eller
Angora-pels, vil den forsvinne igjen, fordi
kaniner med slik pelsstruktur ikke vil
kunne klare seg i det frie liv. Hvis det ved
en mutasjon oppstår hvite albinokaniner,
vil de være dårlig egnet for å unngå de
naturlige fiender. Som oftest vil de for-
svinne, før de blir så gamle at de gjennom
avkom har gitt deres anlegg videre.
Hus husdyrene er kampen for tilværelsen
opphørt (iallefall med tanke på pelstyper
og farger). Når det eventuelt oppstår en
mutasjon, er det kun et spørsmål om den
skal overleve: Om menneskene mener å
ha nytte eller fornøyelse av den oppståtte
mutasjon. Og når det hovedsakelig er
sportsavl, som vi her har interesse av og
arbeider med, er det jo gjerne dette med
fornøyelsen vi må fremheve.
Innenfor samtlige av de nevnte fargean-
legg hos viltkaninen, ABCDG, har det
oppstått mutasjoner. Særlig gjelder dette
anlegget A.

● Det er A som bestemmer
Vi skal nå gå nærmere inn på disse bok-
stavbetegnelsene:
A - er nemlig bestemmende for om de
øvrige fargeanlegg skal komme til fullt
uttrykk; om det skal skje en begrensning,
eller om det i det hele skal komme til ut-
trykk. Om en kanin har anlegget aa - i
steden for AA - kommer ingen av farge-
anlegg-ene fram. Kaninen vil bli uten far-
ge i pels, i øyets iris og pigmentfri hud.
Det blir en albino, som en Hvit Land, og
som vi også har blant rasene Hermelin og
Angora.Vi kaller derfor a for albinoanleg-

get. Men det har også blitt andre muta-
sjoner innenfor A.
Mutasjoner som ikke helt undertrykker
de øvrige anlegg, men som begrenser
deres utvikling, og dette skal vi gå inn på
senere. Som eksempel kan vi nevne
chinchillaanlegget, som bevirker at alle
brune toner forsvinner fra pelsen og er-
stattes av hvitt. Vi må derfor betrakte
chinchilla som en viltfarget kanin uten
brunt.
Fra A - går vi til de siste på fargeskalaen,
og ser på G. Om en kanin har anleggene
GG er pelshårene inndelt i såkalte belter,
som vi vil se når vi blåser ned i pelsen.
Over hele kaninen er pelsfargen ulikt for-
delt, ved at den er lysere på buken, under
halen, kjevenes kant, rundt øyne, på inn-
siden av labber og v-formet kile i nakken.
Vi kaller G for viltfaktoren,og foruten hos
enhver viltfarget kanin, finnes den i raser
som Chinchilla, Bourgogne, Perle Ekorn
og Lux (og enda fler).
Ved mutasjon er G endret til g - og har
en kanin anleggene gg - forsvinner vilt-
faktoren, og dermed også fargefordeling-
en - kaninen blir ensfarget. Av kaniner
med ensfargeanlegg gg - kan vi nevne:
Blå Wiener,Alaska og Havana.

Ved mutasjonen er B endret til b og det
resulterer i at de blå og svarte toner for-
svinner fra pelsen. Har en kanin anlegget
bb - men de øvrige anlegg uforandret -
blir den gul-viltfarget, eller vi kan si den
blir som en Liten Sølv gul, men uten de
hvite pelshår-spisser.
Endres C til c forsvinner de blå og svarte
tonene, men bare fra dekkfargen.
En kanin med anlegg cc - men med de
øvrige anlegg uforandret - blir brun vilt-
farget. Kombineres cc derimot med ens-
fargeanlegget gg - kjenner vi fargen fra
Havana.
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Til slutt er D ved mutasjon endret til d.
Det betyr en fortynnelse av den svarte
fargen. Den blir blå, og det kan forklares
med at svart hos kaniner i virkeligheten
er en «opphopning» av mye blått.
En kanin med anlegget dd, men med de
øvrige anlegg uforandret, blir blå viltfar-
get.Det er denne farge vi finner hos Perle
Ekorn. Kombineres dd med ensfargean-
legget gg, får vi en ensfarget blå kanin,
som for eksempel Blå Wiener.
Da vi i de første artikler ga eksempler om-
kring pelsstrukturanleggene hos Angora,
Rex og Satin, sa vi at dominerende anlegg
betegnes med store bokstaver og vikende
anlegg med små bokstaver. Slik er det
også her. Dermed kan vi se, at alle mu-
tasjonsanlegg er vikende. Derav kan vi
trekke slutningen,at når vi parer en farget

kanin som har anleggene AA, med en al-
bino som har anleggene aa, blir avkom-
met farget.
Dersom vi parer en kanin som har viltfak-
toren GG, med en ensfarget som har an-
leggene gg, får avkommene viltfaktorens
fargefordeling, som vi såvidt har nevnt
noe om.
Det er altså A som bestemmer om de øv-
rige anlegg skal komme til full utfoldelse
og en rekke mutasjoner hos A begrenser
de andre anleggs virkning. I ett tilfelle
gjennom albinoanlegget a så sterkt at de
øvrige fargeanlegg ikke kommer til ut-
trykk, og kaninen blir hvit med «røde»
øyne.
Under har vi satt opp et skjema som viser
kombinasjon av fargeanleggene BCDG
og deres mutasjoner, bcdg:

Arveformel Utseende Eksempel på rase med anlegget
AA BB CC DD GG viltgrå Belgisk Kjempe, Fransk Vedder

AA BB CC dd GG blå vilfarget Perle Ekorn

AA bb CC DD GG gul viltfarget Bourgogne (men +y)

AA BB cc dd GG rødbrun/gråblå Lux

AA BB CC DD gg svart (ensfarget) Alaska

AA BB CC dd gg blå (ensfarget) Blå Wiener

AA BB cc DD GG brun (ensfarget) Havana

AA bb CC DD gg rødbrun Thyringer

AA BB cc dd gg gråblå Liten Ekorn, Marburger Ekorn

AA bb cc DD gg rødorange Sachsengold  (men +y)

AA bb CC dd gg gulbrun Isabella  (med blått slør)

AA bb cc dd gg beige (ensfarget) Beige

En slik oversikt, eller skjema som oven-
stående, finnes i flere bøker om kaninavl,
og også i Nordisk Kaninstandard. Det er
mange flere mutasjoner i fargeskalaen
enn det som vises i dette skjema. F.eks.

tegningsanleggene for Schecke, Hollen-
der, osv., de skal vi omtale i en artikkel
senere. Det gjelder også to andre anlegg,
hvor vi i tillegg til en arveformel får P (an-
legget for sølv), og y (gulforsterkning).



19Tidsskrift for Kaninavl - 7-2012

● Nytt blod til Liten Ekorn
Nå skal vi gå inn på noen eksempler hvor-
dan vi i praksis kan gjøre bruk av arve-
formlene i skjemaet. Selv om overskriften
til dette kapittel kanskje ikke har så stor
interesse for mange, må dere ikke hoppe
over, fordi denne artikkelserien skal også
vise oss hvordan vi kan lære/bruke arve-
lighetslæren i praksis.
Vi ser at Liten Ekorn har bokstavkoden:
AA BB cc dd gg, og så skal vi finne en
rase som er velegnet til å krysse inn på
Liten Ekorn.Vi ser da på de genetiske ko-
der og hvem som avviker så lite som mu-
lig fra Ekorns fargeanlegg.
Da stanser vi på blå, som har fargeanleg-
gene AA BB CC dd gg. Mest naturlig er
da å bruke Liten Wiener blå (vi kan også
bruke Blå Wiener og da kan vi i tillegg
lage en «ny» rase; Stor Ekorn).
Vi setter fargekodene opp, for da blir det
mer oversiktlig hvor forskjellen ligger:
Liten Ekorn: AA BB cc dd gg
Liten Wiener blå: AA BB CC dd gg
Som det fremgår har de to farger/raser
fire av de fem anlegg felles,så denne kom-
binasjonen kan vi ikke se bort fra.
Parer vi ekorn x blå, vil avkommene mot-
ta anleggene A B d g fra begge foreldre-
ne, og vil altså avle rent hva disse angår.
Men hvor ekorn har c har blå C og her
ligger altså forskjellen.

Sammenparing av de to farger vil gi av-
kom med anleggene AA BB cC dd gg
og da C dominerer over c vil de av ut-
seende se ut som de hadde anleggene
A B C d g - altså fargeanlegg som Blå
Wiener, og de vil følgelig bli blå.
Vi tar nå å parer avkom med hverandre,
og arveformelen for farger forteller oss
at det nå skjer den utspalting som vi har
omtalt før:Det er fire kombinasjonsmulig-
heter, når vi parer Cc med Cc:
Hannens C
kombineres med hunnens C = CC
Hannens C
kombineres med hunnens c = Cc
Hannens c
kombineres med hunnens C = cC
Hannens c
kombineres med hunnens c = cc
Den første av mulighetene gir følgelig
blått avkom, som avler rent, da det har
fått arveanleggene for blå farge fra begge
foreldre.
Også de to neste kombinasjoner gir blå
unger, men de har et vikende anlegg for
ekornfarge c og avler dermed ikke rent.
Endelig har den siste kombinasjon fått c
fra begge foreldre, og avkommet vil der-
for få fargeanleggene AA BB cc dd gg,
hvilket er formelen for Ekorn.

Blodfornyelse til Liten Ekorn
kan gjøres ved hjelp av Liten Wiener blå

XX
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Nordisk Kaninstandard
kr 375 + ev. frakt-tillegg

350 sider med beskrivelse og farge-
bilder av alle de godkjente kaninraser.
Alle utstillere og rasekaninavlere bør
ha denne bok, et uunnværlig verktøy
i ditt kaninoppdrett.
Bestill/kjøp til: Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no

1. Bjørn Egeland 128 p.

2. Elina Jokinen/T. Gillerholtmoen 115 p.

3. Bjarne Øygard 87 p.

4. Terje Engh 71 p.

5. Magnor Ølberg 67 p.

6. Alf Gunnes 59 p.

7. Renzo Fornasari 53 p.

8. Sturle Skeidsvoll 50 p.

9. Oddmund Veka 48 p.

10. Kai Tveten 41 p.

11. Bente S Torland 31 p.

12. Anne Lise Tvedt 30 p.

13. Anne Mette Klepaker 27 p.

14. Bjarte Halsne 25 p.

15. Johnny Lyshaug 24 p.

16. Knut Are Sundgot 23 p.

17. Arild Netland 21 p.

18. Geir Hamre 21 p.

19. Espen Klepaker 21 p.

20. Jarluf Lomeland 20 p.

21. Anne Lise Tveten 18 p

22. Mathias Gaaserud 18 p

23. Oddvar Antonsen 17 p.

24. Therese Raustein Selnes       12 p.

25. Marianne Martens 12 p.

26. Sverre Grandetrø 12 p.

27. Trond Steinstø 12 p.

28. Rune Breistrand 11 p.

29. Marita Karlsen 09 p.

30. Arild Gundersen 08 p.

ÅRETS UTSTILLER 2012
Ja, så er vi i gang med høst- og vinterse-
songen, og vi har her fått med resultatene
fra Møre og Romsdals utstilling i Batnfjord.
Bjørn Egeland stilte ikke dyr der, men leder
fortsatt konkurransen. Hans «argeste kon-

kurrenter» Elina Jokinen/TorGillerholtmoen
og Bjarne Øygard stilte dyr og disse sikret
seg gode poeng. Nå kan det se ut for å bli
«ett skikkelig res» utover vinteren.

Mvh. Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

HJELP til bæring på LUU i Rakkestadhallen
Fint om dere tar kontakt med Jan Erik snarest, tlf. 69 13 11 80
PS: Dere får selvsagt full bevertning og oppvartning under bedømmelsen
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags-utstilling
lørdag 17. november
Arrangeres på

”Udnes forsamlingshus”, Hvamsvegen i Nes
Innmelding på lister til: Birgit Syversen,

Rolf Presthus vei 20,1415 Oppegård,  birsyve@online.no
og må være i hende innen 09/11-12.
Konkurranseklasser: A, B og C-kombi
Kaninhopping: Se omtale i NKHF’s forum

Innmeldingsavgift kr 60 pr ktlgnr  betales ved innlevering lørdag
mellom kl 8 og 9.30. Bedømmelse starter kl 10. Premieutdeling umiddel-

bart etter endt bedømmelse. Dommere: Jan Erik Baller og Svein Lundgren
Kontakter: Trond Pettersen 934 18 002,  Birgit Syversen 916 64 459

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING

Haugaland Kaninalslag innbyr til:
Åpen kanin-utstilling

Lid Grendehus, 23.-25. november
Klassene  A og B (premiering i L) + Klasse K
Innmelding innen 12. november til Odd Einar Svendsen,
5560 Nedstrand, e-mail: oe-sven@online.no (helst excel)
Innmeldingsavgift kr 60 pr ktl.nr. bet. kontonr.: 3330 20 35380
Innsetting av kaniner fredag fra kl 18 til 21. Vi fôrer med høy og vann,
husk å ta med opphengbare vannskåler. Premieutdeling søndag kl 14.

Kaninhopping: Kontaktperson Trine Lofthus, tlf. 928 81 013

Kontaktpersoner vedr. utstilling:
Odd Einar Svendsen, tlf. 918 89 585
Cathrine Jacobsen,    tlf. 916 08 087

Velkommen til Haugalandet
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Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen til åpen

Adventsutstilling1.-2.desember
Spillehallen, Momarken

i klassene: A voksne dyr - B ungdyr  - G elitegrupper  - K produkter

Innmeldingslister må være i hende innen 18.11.12, og sendes: Anne Bjerkeli
Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,  i excel til e-post: annebjng@online.no

Avgift: kr 65 pr katalognr. + kr 10 kl G. Betales ved innsetting av dyra,
fredag 30. november, fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14. Meget
god premiering. Info: Anne Charlotte tlf. 934 67 108, Anne tlf. 990 21 565,

Johnny tlf. 482 99 553. Se også vår hjemmeside: www.askimkaf.net

KANINHOPPING: Søndag 2. desember. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels. Bedømming B.
Startavgift: kr 15,- pr. start. Påmeldingsfrist: 26.11.,  til
Linnea Tveraaen, tlf. 487 72 148. e-post: askimhk@live.no
Overnatting: «Ditt gjestehus», Mysen, tlf. 69 89 15 56
Smaalenene Hotell, Askim, tlf. 69 84 40 40
Solstrand Terrasse, Ørje, tlf. 69 81 21 37

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til Vinterutstilling:

7.-9. desember, Skatval Samfunnshus. Åpen
i klasse: A/B (premieres kl L) - D - M - E - G1 gruppe pr utst.

Innmeldingsliste/skjema sendes:
Anja Rambraut, Vestrum, 7624 Ekne,

helst excel til e-mail: ntkaf@hotmail.com
Alle innmeldinger skal være ihende senest 29. november
Innmeldingsavgift kr 70 + kr 10 kl E/G Innbetales konto: 44203052933
Innlevering av kaninene fredag 7. desember fra klokken 18 til 21.
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.

Kaninhopping: se kaninforum for info om klasser og påmelding
Kontakttelefoner: Utstilling: Snorre Jacobsen 90643876.
Innmelding: Anja Rambraut 46962534 (et. kl 17).
Hopping: Anne Duvsethe 99044998/ 74143971

Alle ønskes velkommen til Skatval, Stjørdal
Overnatting: Rica Hell, tlf. 74844800, Quality Airport Værnes, tlf. 74804500
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Utstilling i Batnfjorden
Møre og Romsdal KAL arrangerte haust-
utstilling, 1. og 2. september på Dyregod-
dagane i Batnfjorden.Her ble det påmeldt
120 dyr i kl A+B, 3 hu med kull, 7 ung-
dyrsgrupper og 4 produkter. Dommere
var Per Egil Hagen og Snorre Jacobsen.
Raseutvalget var bra og i Hermelin ble det
stilt flest, 40 dyr,og her var også vinneren
av kl A, Anne Lise Tvedt. Hun stilte med
6 hanner hvit rødøyet og fikk 3 tellende
på 95,5 x 95 x 94,5 p - og må her legge
til at eldstemann var 63 måneder.
I Dvergvedder ble det stilt 17 dyr og her
var det noen lovende ungdyr fra Therese
Selnes, som stilte 5 dyr og fikk følgende
pene serie 95,5 x 95 x 95 x 94,5 x 94 p!
Best in Show ble en Dverghare blå zobel
som fikk 95,5 p, til Elina Jokinen&Tor.
Best i rasen: Fransk Vedder: Kristin H. Berg 94. Stor
Chinchilla: Ingjerd Lien 92,5. Stor Sølv: Sigurd Fiske
Hokstad 95. Hvit Land: Margrete Lien 94. Belgisk Hare:
Anne Lise Tvedt 93,5. Sallander: Øystein Tvedt 94,5.
Alaska: Ingrid Harmens 94,5. Liten Ekorn: Nadia Jørgen-
sen 93,5. Hollender: Brit Karin Brodersen 93. Lux: Frank
Jørgensen 94. Sachsengold: Rune Breistrand 95. Liten
Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan: Jan Magne Lien 93. Liten
Wiener: Rune Breistrand 95. Dvergvedder: Therese Sel-
nes 95,5. Hermelin: Anne Lise Tvedt 95,5. Dverghare:
ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen 95,5.

Resultater klasse A voksne dyr:
1 Anne Lise Tvedt, Møre og R., Hermelin hvit r.ø. 285
2 Rune Breistrand, Trøndelagen, Sachsengold 284,5
3 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 283
4 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare z.br. 95,5
5 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare z.bl. 95,5
6 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 282
7 Sigurd Fiske Hokstad, Trøndelagen, Stor Sølv sv. 95
8 Rune Breistrand, Trøndelagen, Liten Wiener blå 95
9 Kristin H. Berg, Trøndelagen, Dvergvedder viltgrå 95
10 Joachim A.Frydenlund, N-Trønd. Hermelin hvit r.ø. 95
11 Johanne Rosvold, N-Trønd. Dverghare hvit r.ø. 95
12 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Hermelin z.bru 95
13 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Hermelin z.blå 95
14 Bjarne Øygard, Møre og Roms. Liten Sølv svart 281
15 Rune Breistrand, Trøndelagen, Hermelin hvit b.ø. 280
16 Bjarne Øygard, Møre og Roms, Hermelin z.blå 280
17 Frank-M. Dalmo Jørgensen, Møre og Roms. Lux 280
18 Bjarne Øygard, Møre og Roms, Hermelin chin 94,5
19 Øystein Tvedt, Møre og Roms. Sallander 94,5
20 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen,  Dverghare white  94,5
21 EliasSulenJacobsen N-Trønd. Dvergvedder viltgr 94,5
22 Hanne Kristin Foss,  Trønd. Dvergvedder viltgrå  94,5

Resultater klasse B ungdyr:
1 Therese Selnes, Trøndelag, Dvergvedder viltgrå  285,5
2 Bjarne Øygard, Møre og Roms. Liten Sølv svart  283,5 
3 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Dverghare hv.r.ø. 95
4 ElinaJokinen/T.Gillerholtmoen, I.Ø. Hermelin russer  95
5 Kristin H. Berg,  Trøndelagen,  Fransk Vedder 281
6 Ingrid Harmens, Trøndelagen,  Alaska   94,5
7 Bjarne Øygard, MøreogRoms. Hermelin zob.blå 279,5
8 Anne Lise Tvedt,  Møre og Roms.,  Sallander      279
Resultater klasse D hu med kull:
1 Bjarne Øygard,   Møre og Roms. Hermelin chin   94
2 Linus Breistrand,  Trøndelagen,  Hermelin hvit b.ø. 93
Resultater klasse M Ungdyrsgruppe:
1 Anne Lise Tvedt,  Møre og Roms.,  Sallander  95,5
2 Knut Are Sundgot, Møre og Roms. Liten Sølv svart 95
3 Jan Magne Lien,  Møre og Roms,. Liten Havana   93
Resultater klasse K produkter:
1 Anita Myklebost, Trøndelagen, Ullprod. 94,5
2 Camilla Rosvold, Nord-Trøndelag, Ullprod. 94

Beste hu og BiM,
Stor Sølv, 13 mnd.,
95 p, eier: Sigurd
Fiske Hokstad

fortsetter neste side
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Over: Kristin Berg var med på hopping,
hun stilte også en pen Dvergvedder viltgrå
hann som fikk 95 p. T.h.: Snorre Jacobsen
har fått på bordet en ung lovende Fransk

Vedder som kan bli bra med mer tid på seg.
Under: Hermelin hann til Anne Lise Tvedt.
U.t.h.:Tydeligvis to fornøyde jenter denne
helga: Elina Jokinen og Anne Lise Tvedt

Fotos:
Rune

Breistrand
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Til høyre: BiS i Batn-
fjorden, Dverghare blå
zobel, hann, 15 mnd,
95,5 poeng (38-9-9).
Under: Vi fikk vist fram
hele vårt kaninspekter
under Dyregoddagane,
med mange kaninraser,
kaninhopping og det
var utstilt produkter 
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

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

TAN - DVERGVEDDER

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 - HERMELIN hvit rødøyd

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

THYRINGER

Bjørn Egeland
Hanafjedle 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

Jonny Kirkebirkeland
Osveien 76, 5227 Nesttun

Tlf. 55 10 25 89
LITEN SØLV

DVERGVEDDER

Skiftestad’s   v/Cathrine Jacobsen
Tlf. 916 08 087  hj.side: www.skiftestad.com

e-post: cathrine.jacobsen@live.no
LITEN TYSK VEDDER

DVERGVEDDER i zobelvariantene m.fl.

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Elin/Oddvar Stangeland, e-post: jennista@online.no

LITEN TYSK VEDDER kappetegnet  og
ensfarget i viltgrå og jerngrå.

DVERGVEDDER viltgrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7600 Levanger

Mobil 90 64 3876 / 40 60 79 88
BELGISK KJEMPE viltgrå -  DEILENAAR
TAN svart  -  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

SCHWARZGRANNEN

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

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug

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

DVERGHARE viltgrå og russertegnet

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

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

STOR SØLV, svart

Svein Kamfjord
Grønlundveien 12, 1400 Ski, tlf. 930 30 423

e-post: svein.kamfjord@hotmail.com
www.kamfjordskaninbod.com

NEW ZEALAND RED - LITEN BLÅ WIENER

Ruutanan kaninoppdrett - Maria Varsell
Raidanlahdentie 50, 41880 Oittila, Finland

epost: varsell@luukku.com
WIENER viltblå

ENGELSK SCHECKE svart

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

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER - BEVEREN - ALASKA
FUCHS - DVERGVEDDER - HERMELIN

Kaninkrokens Kaninoppdrett, Wilhelmsen,
Sandå, 4865 Åmli, tlf: 37884087 - 45453229

e-post: wilhelmsenroy@yahoo.no
www.kaninkroken.com

FRANSK VEDDER viltgrå, chin, viltgrå kappe

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

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

Referat fra Forbundstinget 2012 og referater fra NKFs
styremøter er å finne på www.kanin-nkf.net

Ønskes dette tilsendt pr post, ring da: tlf. 51 67 19 00

Oppdretterannonse
prisen er kr 435 for ett år.

Tlf. 51 67 19 00, eller e-post til:
redaktor@kanin-nkf.net



28 Tidsskrift for Kaninavl - 7-2012

Zoo-Erik: «Peneste jeg har sett»

Vår svenske venn,Zoo-Erik fra Olofström,
var i desember 2011 i Erfurt på Bundes-
chau, hvor det var utstilt 25500 kaniner.
Zoo-Erik fant en del kaniner å fotografere
og særlig en Hermelin som virkelig var
«snygg», nemlig i fargen rød i satinpels.
Første gang jeg så Hermelin rød, eller
bourgogne, var i 1985 hos Karl-Axel i
Oxie. Han hadde fått noen små Bourgog-
ne av Tore Borg og hadde lykkes å få ned
vekten, slik at noen kunne stilles ut som
Hermelin. Karl-Axel hadde Hermelin hvit
rødøyd satin og han forsøkte å overføre
satinanlegget på de bourgognefargede,
men avlsmaterialet var for lite og forsøket
rant ut i sanden.Så kom vi til Neumünster
i 2007 og der var det Hermelin rød satin

som en nyhet. De var ikke godkjent og
vekten lå på 1,3-1,5 kg. Noen år senere
var vekten minsket og typen forbedret.
Varianten ble godkjent i Tyskland i 2010.
Zoo-Erik synes den røde farge på en satin-
pels er noe av det vakreste som finnes.
I Tyskland gjør man ikke som i Norden,
hvor vi f.eks. ang. Hermelin godkjenner
den i alle Standardens beskrevne farger,
samt pelsstruktur. Men tyskerne godkjen-
ner variantene én for én. Derfor finnes
det alltid en del nyheter å titte på. En del
av disse forsvinner innen de blir godkjent
og noen andre blir kanskje veldig popu-
lære. Alle de fem bildene på neste side
er av slike «nyheter», altså varianter som
en prøver å få godkjent og opptatt i den

Hermelin rød i satinpels - «Denne falt jeg totalt for», forteller Zoo-Erik
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tyske Standard. En del av dem ser man
kanskje aldri mer på noen utstilling.
Ellers om utstillingen i Erfurt, så syntes
Zoo-Erik at tyskerne burde vist mer re-
spekt overfor sine besøkende nordiske
kaninvenner. De «knuffet» når vi skulle
fotografere, og de var dessuten helt uten
køkultur, så der trenger de et kurs, var
Zoo-Eriks mening,som heller ikke var for-
nøyd med utluftingen i hallen hvor de
store kaninene var. Zoo-Erik var derimot
meget imponert når han var i hallen hvor
produktene var utstilt. Fine produkter,
stor fantasi, og anvendelse av skinn og ull
er enorm. Alle foto: Zoo-Erik

Hermelin rød i fuchspels Rex schwarsgrannen

Løvehode rhøn

Hermelin schwarsgrannen

Rex brun i tantegning (pelsen virker noe lang)



30 Tidsskrift for Kaninavl - 7-2012

Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 10. oktober 2012
Totalt: 778  (386 - 192 - 200)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
send til e-post: bjorn.egeland@lyse.net

Askim og omegn Kaninavlsforening    53
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. 69 92 00 59, mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, Langsrudåsen 62, 1860 Trøgstad,
mobil 908 74 911, e-post: harry.w@tele2.no
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, Sundbyv. 281, 1820 Spydeberg
mobil 934 67 108, e-post: anne.charlotte@online.no
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 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.net

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 10
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr. / Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hopping: Eline Johansen, tlf. 995 66 429, e-post: ebj_8@msn.com
Jorunn Egner, tlf. 924 48 477, e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    33
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
e-post: armeddragons@hotmail.com
Sekr.: Jeanne Nygård Jebsen, e-post: jeanne@saniteten.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    33
Leder: Cato Smørgrav.Tlf. 986 59 635
e-post: leder@drammenkaf.com 
Nestleder: Thormod Saue, tlf. 900 90 472   epost: thsaue@online.no
Sekretær: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 
Kasserer: Henriette Overn
Tlf. 930 26 374, e-post: henrietteo9@hotmail.com
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Modum og omegn Kaninhoppere:
Leder: Jeanette Feindt Berg, e-post: netty_dyr@hotmail.com
Hjemmesideadr: www.drammenkaf.com/MOKH

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    15
Leder: Jørn Øverby, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 18
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: thildedisi@hotmail.com
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    13
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
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    32
Leder: Odd Einar Svendsen, Nessa Indre, 5560 Nedstrand
Mobil: 918 89 585
Nestleder: Arvid Langelandsvik, Hinderlivegen 11, 5550 Sveio
Mobil: 458 09 023
Kasserer: Torbjørn Frøland, Gamlevegen 1, 5563 Førdesfjorden
Tlf.: 52773007, mobil: 95989824 e-post: tobben.froland@hotmail.no
Sekretær: Cathrine Jacobsen, Skiftestadvegen 191, 5550 Sveio
Mobil: 916 08 087
Hoppekontakt:Trine Lofthus, e-post: trine_919@hotmail.com
Mobil: 928 81 013
Hjemmeside: http://www.haugakal.net   E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  53
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. e-post: tor.giller@c2i.net
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021. e-post: tor.giller@c2i.net
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    80
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net, tlf. 47319031
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  22
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
e-post: haneholmen@hotmail.com
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     45
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    70
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      22
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
Kontonr.: 1271 30 73146
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Rogaland Kaninalslag     43
Leder: Helge Johansen, tlf. 415 07 786. e-post: helge.johansen@dnb.no
Nestl.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Renzo Fornasari, tlf. 474 50 820
e-post: renzo.fornasari@halliburton.com
Kontingent settes inn på konto: 3204 07 02406  (kr 450 / 300 / 160)
Hopping: Hilde Krogedal, e-post: hilde@kleppnett.no
Møter avholdes på «Aktivitetshuset» Statoil Forus, den andre
mandagen i måneden, kl 19 (NB: ikke mai-august)

Sarpsborg Kaninavlsforening    85
Leder: Kent Rune Eriksen, Smedbakken 6, 1890 Rakkestad,
tlf. 916 05 757 og 417 49 787. e-post: kentrune@online.no
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. 6 A, 1718 Greåker. Tlf. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje Kristine Olsen, tlf. 976 76 013
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    14
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
Kasserer: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
N.leder/sekretær: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwja@c2i.net
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    56
Leder: Alf Gunnes, Voll, 7393 Rennebu, tlf. 926 09 778
e-post: algunnes@online.no
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Rune Breistrand, tlf. 952 41 856
e-post: rune.breistrand@trondos.no 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    50
Leder: Siw Hauge, tlf: 47 82 87 07, mail: federinn@gmail.com
Nestleder: Lars Gulliksen, tlf: 97 97 76 18
Sekretær: Hallgjerd Seim Paulsen, e-post: hallgjerds@hotmail.com
Kasserer: Karin Bjørnstad, tlf: 33 33 32 84
mail: kb@technohouse.no
Hoppeleder: Aina Magnus, tlf: 45275045  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. 416 12 487
e-post: gbertels@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora      2
Leder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: skjato@online.no 
Nestleder: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no
Kasserer: Unni Grete Brubakken, e-post: unnigrethelb@gmail.com
Sekretær: Jonette S. Myrbostad, Bringebærv. 10, 7600 Levanger,
tlf. 40 60 79 88. e-post: jonettes@hotmail.com
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: annebjng@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
Kontingent kr 100,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110. .

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: marianne.wernersen@powermail.no
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
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Styrem.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com

Jarluf Lomeland, tlf. 473 190 31. e-post: lomeland@c2i.net
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Heidi Huseby, tlf. 900 89 028 e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Tonje Søfteland, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Linnea Tveraaen, 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:Torgeir Vestenfor, tlf: 416 76 550.
e-post: torgeir@hallingtorv.no
Nestl.: Raymond Voll, tlf. 982 13 612. e-post: rayvoll@hotmail.com
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: november, ut ca uke 47
-  manusfrist er 4. november
Blad nr 9: desember, ut ca uke 50
-  manusfrist er 20. november
HUSK å få inn din juleannonse!

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

NB: Premie til den som verver flest medlemmer i 2012!
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Bildet over:
Premieutdeling i Batn-
fjorden, Anne Lise Tvedt
var tydeligvis fornøyd.

Bildet til høyre:
Men, er det ikke Petter
Torsen . . .
og med en Tan!
Jo, nå er det også avlet
fram noen Tan i stallen
på Randaberg, et prøve-
prosjekt, humrer Petter.

B
Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes


