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Forsidefotos: Månedens oppdretterbesøk og presentasjon
er Harry W. Nielsen, som bor på Trøgstad. Av kaniner driver han
med 3 raser, Hermelin, Perle Ekorn og Dvergvedder viltgrå, som
vi ser, her med ett av årets avkom som han er godt fornøyd med.
Men det var også mye annet interessant å se hos Harry W.

Stor Chinchilla er månedens rasepresentasjon.
Foto: Anne Bjerkeli Nguyen/Nordisk Kaninstandard
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KANINAVL
Oktober - høstmørke og mye regn 
Høsten er her for alvor, det har blitt bety-
delig endringer i temperaturen, de fleste
dager og ikke minst kvelder er mørke og
sure. Og - for ikke å glemme - med mye
regn.Nå er det også slutt med å sanke inn
godsaker ute i naturen. Selv har jeg gitt
mye kvister fra forskjellige løvtrær og vil-
le bringebærbusker helt fram til nå. Men
en sur vestlandsvind har nå blåst bladene
bort. - De første einerbusker er hentet
inn fra skauen, men de unge kaninene
var ikke så begeistret for de grønne stik-
kende nålene, men dette vet jeg at de
vender seg til, så om ikke så lenge går
einerbuskene også ned som bare det.
Dette blir høstens god-knask nå utover,
og kaninene liker å ha noe å jobbe med.
Ellers ser det ut for at de begynner å kom-
me i pelsform. Ikke alle da, mange henger
fortsatt etter, og slik hører jeg de fortelle
ganske mange steder.

I oktober er det avholdt 3 utstillinger.
Disse hadde en god geografisk spredning
og totalt ble det utstilt over 660 kaniner.
Neste store arrangement blir LUU/NM i
Letohallen og det skal bli spennende å se
hvor mange kaniner som kommer der.
I fjor ble det 938 ungdyr og 128 voksne
hanner. Men, når det gjelder antall med-
lemmer, så går vi dessverre noe tilbake.
Her må hver enkel av oss bli flinkere til
å knytte til seg personer som vi møter
som har kaniner, men som ikke er med-
lem. Her er det nok flere som kan bli

litt bedre på å fortelle om at det er flere
lokale foreninger og en tradisjonsrik or-
ganisasjon, NKF, som en kan bli medlem
av. Dere som selger kaniner har en opp-
gave å gjøre der. Kan samtidig opplyse
om at den 8-sidige info-brosjyren nå er
på lager igjen.Vi har dessverre vært tom
en stund, og dere som har behov for å
vise fram denne nyttige og pene farge-
brosjyre, kan avhente noen «bunker» på
NKFs stand i Letohallen, 5.-6. november.
Benytter anledningen til å ønske arrangør
og utstillere/hoppere lykke til med LUU/
NM-2011! Og etter LUU, viser utstillings-
annonsene her i TK at det er mange utstil-
linger rundt forbi som en kan delta på,
forhåpentligvis også med et ekstra tilbud
til de yngre, som f.eks. kaninhopperne.
NKFs  nettside  www.kanin-nkf.net har 
i den senere tid ikke vært særlig aktiv
med oppdateringer. Dette skyldes at Elin
Maribo Hovde har gitt beskjed om at hun
ville ha avløsning, grunnet stort arbeids-
press på jobben,noe som selvsagt alle har
forståelse for.Vi takker Elin for det arbeid
hun har lagt ned. - Som sikkert flere av
dere har fått med seg, begynte det å skje
oppdateringer på nettsiden i midten på
oktober og det er Kristin Berg som har
overtatt som web. Vi takker Kristin som
straks «hoppet på» og ønsker henne lykke
til videre med en aktiv nettside. De som
har vært inne der har vel også sett at Rex
nå er godkjent i en ny variant - Gepard.

Ha en fin høst alle kaninvenner!

Tidsskrift for Kaninavl - 8-2011
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

HHaarrrryy  WW..  NNiieellsseenn,,  TTrrøøggssttaadd
Vi er altså i Østfold og det har i noen
år stått et navn «i blokka» på en munter,
men rolig person, som ikke har det med
å stikke hode fram  -  Harry W.Nielsen.

TKs utsendte medarbeider Anne Nguyen,
har nå i høst vært på besøk hos denne
erfarne oppdretteren. Anne tok selvsagt
med kamera og fikk sett nærmere på den
flotte stallen med kaniner, duer og trope-
fugler. Anne kan blant annet også med-
dele oss følgende: Harry og kona Marit
bor i Trøgstad, som ligger ca 1 mil fra
Mysen. De bor på en stor tomt, hvor det
på sommerstid er en masse med blomster
og busker.Harry er en av de trofaste med-
lemmene i foreningen vår og han hjelper
til bestandig når vi har utstillinger (og det
er ikke vanskelig å høre hvor han er til
stede). Det kan vel sies at Harry har hatt
dyr nesten i hele sitt liv. Når han startet
med kaniner, mener han var i 1966, og
må vel si det skjedde ved en tilfeldighet.
Harry hadde drevet med raseduer noen
år og i dueforeningen hadde han en ka-
merat som drev med kaniner også og han

ble med på en kaninutstilling. Harry syn-
tes dette var interessant og han fikk noen
kaniner av denne duevennen. Den første
rasen ble Stor Sølv i svart. Men etter 3 år
gikk Harry over til Liten Sølv i svart. Så
denne karen har hatt mange forskjellige
kanin-raser, blant annet Hvit Land, Liten
Chinchilla og Tan i alle varianter, på de
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over 40 «kanin-årene».Vel, vel,
det har jo ikke vært helt sam-
menhengende da.
Harry fikk sin aller første 96
poengs-kanin på en utstilling
i 1986 i Skiptvet, med en Liten
Chinchilla og den gangen var
det jo stort med å få en be-
dømmelse på 96 poeng.

Ny stall for hobbydyra
For vel 10 år siden skilte Harry
ut ca 6 mål fra den store land-
brukseiendommen (den yngre
garde skulle overta). Harry
hadde da drevet gårdsbruket
med kornproduksjon og små-
grisoppdrett, samt minkfarm i
flere år, hvor han hadde opptil
400 tisper. Dette ble avsluttet
i 2000. I 2003 satte Harry i
gang med å bygge seg en helt
ny stall for sine hobbydyr og
denne sto ferdig i 2004.
Selve stallen, eller bygget, har
en størrelse på 12x7 meter, og
inndelt i 3 «avdelinger»; - for
kaniner, tropefugler og duer.
- Det var herlig å få bygge seg
nye bur, sier Harry. Hvert bur-
rom har en størrelse på 70x70
cm. Bura er bygget opp av for-
skalingsplater og med skuffer.
Disse er også laget av forska-
lingsplater, og lagt metallister
rundt øverst, slik at de ikke
skal gnage disse sundt. Store
fine høyhekker måtte det også
være, det brukes mye høy her!
30 enkeltbur-rom er til rådig-
het.Harry laget til smarte opp-
bevarings-skap over bura sine.
Han har snekret stallen og alt
av bur og innredninger selv.

«Dansk Tumler»

Bur i 3 etasjer, og øverst er det skap-plass for å stue vekk
det som en ikke så ofte har bruk for, da blir det ryddigere



Inne i stallen er det meget fint, trivelig og
lyst, da alle de store vinduene sørger for
at mye lys slipper inn.

3 kaninraser i stallen i dag
Nå for tiden driver Harry med 3 raser,
som er: Hermelin hvit rødøyet, Dverg-
vedder viltgrå og Perle Ekorn, som er det
Harry kaller for hovedrasen. Selv om han
ikke har vært helt fornøyd med avlen der
det siste året, så håper jeg jo å komme
på «skinner igjen» med Perle Ekorn, for-
teller Harry.
I år har det ikke vært noe særlig vellykket
avlssesong innen Hermelin heller, så avls-
huene må nok kanskje skiftes ut der.
«Det går jo opp og ned her i verden»,men
i 2008 var det Perle Ekorn som avlet tem-
melig bra. Så i 2009 kom Harry meget
høyt opp på resultatlistene. Blant annet
stilte han ut sin gode Perle Ekorn hann,
Ludolf, som fikk 4x96 poeng og det ble
nok den beste kaninutstillingssesongen
det året - foreløpig.

Harry er veldig opptatt av hvordan en
god kropp og pels skal være,og ikke også
minst presentasjonen på dyrene sine. En
annen fast regel Harry har,er at han stiller
ikke ut noen dyr uten at han er helt for-
nøyd med dem. Pels må være på topp,
ellers kan de like godt stå hjemme, så det
blir ikke stilt noen dyr fra meg på LUU i
Letohallen. - «Jeg finner vel kun et par dyr
som er ferdig i pelsen, og da er det ikke
noe vits i å melde på» - forteller Harry.

Kaninene skal ha variert fôr
Harry har et godt stykke med arealer til
diverse bruk på sin 6 måls store tomt.
Blant annet dyrker han mange forskjellige
typer grønnsaker,og mye av dette er også
beregnet til kaninene - slik som; formarg-
kål, grøntkål, kålrabi, poteter og litt gul-
røtter. Han dyrker forholdvis mye jord-
skokk.Dette er en takknemlig plante som
kommer igjen år etter år. Selve stilken blir
jo ca 2 meter høy og den kapper jeg opp
i ca 10 cm lange stykker og gir dem så til
kaninene. Dette er rene delikatessen for
dem. Jeg gir også en del rå poteter, faktisk
et par rå poteter til hver kanin hver dag.
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Premier og pokaler har blitt i løpet av årene

I hvert bur er det løse bunner, eller skuffer,
som tas hele ut og tømmes for møkk, når det
skal skiftes for nytt spon. Harry har en eldre
traktor «på bruket» som benyttes til diverse

gjøremål og blant annet tømmes møkka rett i
traktorskufla og så kjøres møkka ut på jordet
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På markene her henter jeg inn mye annet
«snacks» og jeg gir mye grønt hele som-
meren, i tillegg også mye bringebærbusk
og greiner fra selje, osp og rogn.
- «Mange er for mye opptatt av det fôret
vi kjøper i sekk» - sier Harry, og vil  råde
oppdretterne til å fokusere enda mer på
de naturlige vekster som vi kan finne ute
på jorder, i skauen  - ja -  egentlig over alt.
Å bruke et godt og perfekt tørka høy, det
er det kaninene skal kose seg med!
Dessverre ble det mye regn i år, så Harry
er skeptisk til hvordan han skal greie å
anskaffe seg nok godt høy. Hvis ikke, blir
jeg jo nødt til å slakte ned noen dyr, men
vi bruker ikke kaninkjøtt her, så det blir
det andre som får nyte godt av.
- «Eg spise ikkje kameratane mine», hum-
rer Harry W.

Harry’s fôringsmetode,er at han gir minst
mulig kraftfôr! Kraftfôr skal kun være litt
vi bruker i tillegg til alt det vi kan høste
inn fra naturen, mener Harry.
Som nevnt,det som bekymrer Harry mest
nå for tiden, er hvor dårlig det har gått
med produksjon av høy og korn.
Han bruker, eller blander til, sin «egen»
kraftfôrblanding og denne består av 2/3-
deler med byggpellets, samt 1/3-del med
svinefôrpellets.

Fugler og raseduer
Som bildene viser på side 5, har Harry
ikke bare kaniner. Her er det yrende liv
med tropefugler og raseduer, og da Anne
var i stallen bemerket hun at det var så
koselig å høre på alle de fuglelydene, så
kaninene er vant til «musikk» hele dagen.
Harry har over 10 forskjellige fugleraser
innen undulater og diverse parakitter.
Av raseduer er det 5 forskjellige raser.
Harry er også dommer innen mink, både
på skinn og livdyr. På raseduer er han
autorisert dommer i 4 grupper og ikke
nok med det, som brukshund-dommer er
han også benyttet, så Harry har ikke akku-
rat sittet mye i ro, og er glad for å reise
rundt når han skal dømme.
Og til slutt vil Anne si: - Harry, tusen takk
for at jeg fikk stikke innom deg!

Året er 1986, og 1.-3. mars har Askim-fore-
ningen utstilling i Skiptvet, med 151 dyr i 16
raser. Harry har suverent de beste dyr, og
rasen er Liten Chinchilla, 96 poeng og BiS

29. mars 2009, BiS - og Harry får nok en gang
96 poeng på sin Perle Ekorn hann «Ludolf»
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Rasenavn etter arten Chinchilla
Opphavet til rasenavnet på våre kaniner,
er fra en «ekte slektning», nemlig den
ekornlignende rotten Chinchilla, som
finnes i to størrelsevarianter. Den som vi
kjenner som den egentlige Chinchilla, er
den som det drives oppdrett med, samt
en noe mindre ullmus fra Chile. Begge
disse ga et flott pelsverk som gjorde dem
ettertraktet. Dessverre gikk det som med
mange andre pelsdyr; stor jakt på dem
utryddet nesten arten. I fangenskap var
den følsom, og noe storoppdrett til pels-
produksjon ble ikke oppnådd. Muligens

var dette noe av årsaken til at kaninopp-
drettere ønsket å forsøke seg med chin-
chilla-pels? - Nå skulle man tjene seg rik
på kaniner i pelsproduksjon.

Utstilt første gang i 1913 i Paris
Det finnes ikke noen troverdig historie
om hvordan de første chinchilla-fargede
kaniner fremkom. Den franske ingeniør,
M. Dybowsky, var en «vanlig» kaninopp-
dretter, uten å ha noe særlig begrep om-
kring farge- og arvelighetslære. Han krys-
set tilfeldige raser med hverandre, og så
kom det frem noen chinchilla-fargede av-

Vakre er de, disse Chinchilla-fargede kaniner, som ved tilfeldige krys-
ninger av kaniner, oppstod som en mutasjon i fargeanlegget. Dette
skjedde i kaningården hos den franske ingeniør M. Dybowsky, rundt
1910. - Vi presenterer her rasen Stor Chinchilla

SSttoorr
CChhiinncchhiillllaa
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kom. Dybowsky hadde bare vært så hel-
dig at en mutasjon hadde vist seg blant
hans viltfargede krysninger. Dette skal ha
skjedd i 1910. Mutasjonen oppstod i det
fargeanlegg som har ansvar for at de øv-
rige fargeanlegg kommer til uttrykk i full
utstrekning. Det hadde vært 3 før: 2 som
sammen med ensfargeanlegget ga oss Zo-
bel og Russer,og ett som undertrykker all
fargedannelse i hud og hår, slik at vi får al-
bino. Det fjerde fikk vi altså hos Dybow-
sky. Dette gikk ikke så vidt som albino-
mutasjonen, da dette kun fjernet de bru-
ne og gule fargetoner, og lot de andre
være; med andre ord chinchilla-anlegget.
I april 1913, på en utstilling i Paris, frem-
viste Dybowsky nyheten - kaniner med
chinchilla-farget pels.

Pels-nyheten sprer seg
Rasen ble hurtig spredt til franske opp-
drettere, men det har sin gode forklaring
at Chinchillakaniner ikke så snart fikk ut-
bredelse til andre land - det ble verdens-
krig fra 1914-18 - men så gikk det fort:
Chinchillakaniner kom til Tyskland, Eng-
land og USA i 1919, så til Danmark og
Sveits, hvor den ble opptatt i standarden
i 1921. I Holland kom den med i 1927.
Da den kom i dansk standard i 1921, så
var den således også klar da «pels-kanin-
hysteriet» startet i midten av 1920-årene.
På denne tiden var NKF eier av en eien-
dom ved Akerselva, Maridalsveien 183 på
3600 m2 og med flere bygninger. Her var
det pelsberederi og avlsstasjon, og i 1927
tas det inn mange kaniner fra utlandet,
bl.a. 270 Chinchilla og Angora. Utenom
også avlere som «heiv seg på pelsboom-
en» og importerte ca 2000 Chinchilla.
Chinchillakaninene varierte i størrelse,
men skulle selvfølgelig nå økes for å gi et
større skinn og pelsverk. Flere land var
nok med på dette, og det er ikke helt

enighet om det var Tyskland eller England
som omkring 1927 var først ute med Stor
Chinchilla, men de fleste holder England
som opprinnelsen for Stor Chinchilla.
I første utgivelse av Nordisk Kaninstan-
dard, som ble utgitt i 1930, finner vi der
både Stor og Liten Chinchilla.
Ser vi i andre standarder, og i Europa-
standarden, finner vi Chinchilla i tre
størrelser. Europastandarden forteller oss
om: Large Chinchilla; vekt 4,5-5,5 kg,
Medium Chinchilla; vekt 3,5-4,25 kg, og
Small Chinchilla; vekt 2,5-3,25 kg. F.eks.
Sveits,der er rasenavnet «kun» Chinchilla,
altså godkjent i én størrelse  -  «medium».

Rasepreg og presentasjon
Kjennetegn for chinchilla er selvfølgelig
pelsfargen, men for punktet Rasepreg og
presentasjon, er det av stor betydning at
en Stor Chinchilla viser seg fram som
en kraftig, robust og «prektig» stor type.

Kroppsform - 40 poeng
For Stor Chinchilla legges det vekt på en
kraftig god kroppsform. Den skal ha god
bredde, parallelle sidelinjer, fyldige mus-
kelpartier, «røslig» oppreist holdning, fast
bryst og bred rygg med god muskulatur.
Også fram- og bakben skal bære preg av
kraft, og de kraftige baklår skal ligge tett
inn mot kroppen.

Pels - 20 poeng (tetthet/kvalitet)
Normal pels, men er noe grov, og som
skal kjennes tett, fyldig og elastisk, når
man stryker hånden mot pelshårene.

Farge - 20 poeng totalt
Dekkfarge og sjattering er ett punkt, hvor
10 poeng er avsatt. Mellom- og bunnfarge
har også 10 poeng avsatt. Det sies at det
«vanskelige» med en Chinchilla er fargen,
men på Stor Chinchilla, er altså kroppen
det «tyngste» punktet. Men fargen «må jo
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følge med» for å gi rasen det korrekte
chnincilla-preg. Jeg vil beskrive fargen
slik: Pelshårene er beltevis inndelt. Uten-
fra, følger etter svarte hårspisser, så et
hvitt til svakt gråhvitt belte, etterfulgt av
et svart til gråsvart belte. Så mellomfar-
gen, et lysegrått til hvitt belte og så til
slutt bunnfargen, som er mørk gråblå.
Dekkfargen består altså av gråhvit grunn-
farge med svarte hårspisser. Helhetsinn-
trykket blir en lysende grå tone som bak-
grunn til de svarte hårspisser. De svarte
hårspisser er «ujevnt» fordelt, som gir pel-
sen en jevn grå farge, og hårspissene er
slik fordelt at det dannes sjattering, som
er sterkt fremtredende. Helt framme er
ikke sjatteringen så sterk, men jo lenger
fram, desto bedre. Idealet er flammende
sjattering fra nakkekile til hale. Ørene har
svart kant. Ungdyr kan før første felling
ha en bruntone, men etter fellingen, for-
svinner bruntonen. Mellomfargen er ca 5
mm bred, og går som et jevnt belte, av-
grenset både oppe og nede.

Ca nederste halvdel av pelshårlengden er
mørk gråblå, som er bunnfargen.
Chinchilla har viltanlegg og har hvitt i
nese, kjevenes kant, ring rundt øyne, på
buken, under halen og innsiden av bene-
ne. Nakkekilen er hvit til lys grå, og kort.
Svake lyse striper på framben godtas.
Øyenfarge: Mørk brun. Klofarge: Brun.
Av feil som kan medføre poengfradrag,
nevnes: Bruntone på hode og/eller ører.
Lyst bryst eller på sider. Stor nakkekile.
Svak sjattering. Diffus/svak mellomfarge.
Lys grå bunnfarge. Mangler bunnfarge på
buken. Kraftige lyse striper på framben.

Vi ser litt mer på Chinchilla-fargen:
Chinchilla-fargede kaniner er vel ikke det
enkleste å arbeide med, og for at en skal
oppnå et godt resultat under en bedøm-
melse, må også kaninen være i god pels-
form. Det vil si at såkalte «fellingsroser»
er vanskelige «å skjule» på en Chinchilla.
Som nevnt i innledningen, oppsto chin-
chilla-anlegget som en mutasjon.

Slik ser det ut når en «åpner» pelsen til en Chinchilla, og en skal tydelig se at pelshårene
er beltevis inndelt. Øverst eller ytterst, ser vi de svarte hårspisser, så etterfølger et hvitt til
gråhvitt belte, så et svart til gråsvart belte, så kommer mellomfargen som er et lyst grått til
hvitt belte, og så til slutt bunnfargen som er mørk gråblå. Den lyse mellomfargen skal gå i

en jevn fin bredde på ca 5 mm. For å få en flammende sjattering er det meget viktig å ha en
mellomfarge som er så hvit som mulig. En relativ lang pels gjør sjatteringen enda bedre.
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En viltgrå kanin, som nok flere av dere
kjenner bedre til, så har denne på dekk-
hårene også svarte hårspisser, og under
kommer et smalt brunt belte, videre et
mørkere brunt, og så er det et bredere
lyst brunt (kanskje mer riktig å si gul-
brunt), som er mellomfargen, og nederst
har begge den samme blågrå bunnfarge
(se bilde i TK nr 3/2011, side 5).

En chinchilla-farget kanin, ble ikke frem-
stilt ved hjelp av en helt spesiell sammen-
paring av andre raser. Den nevnte opp-
havsmann for chinchilla-fargede kaniner,
Dybowsky,oppdaget således at det hadde
skjedd en endring i et anlegg,altså en mu-
tasjon,hos en kanin i en tilfeldig sammen-
paring (mutasjonen kunne like gjerne
skjedd hos Olsen eller Hansen).
Chinchilla-mutasjonen endret altså brunt
til hvitt. Hos en viltgråfarget kanin vil det
si at de brune og gulbrune fargebelter for-
svinner og erstattes med hvitt.Ett av disse
belter blir mellomfarge hos chinchilla. Så-
ledes er det kun ett anlegg som skiller
viltfarget (ABCDG) fra en chinchillafarget
(achiBCDG). For dere som i dag avler med
Chinchilla-kaniner eller chinchillafarget
som en variant, f.eks. Fransk Vedder eller
Hermelin, kan når det er behov for blod-
fornyelse, benytte en viltgrå. Da A domi-
nerer over achi - vil alle avkom i en slik
paring bli viltgrå. Ved sammenparing av
to avkom i det kull, vil det, eller skal nor-
malt skje utspalting, med at 25% i kullet
blir chinchilla-farget og disse avler rent.

Det er de svarte hårspisser som danner
den såkalte sjatteringen, i det de svarte
hårspisser samles i «fnuggaktige» bunter,
fordelt uregelmessig eller i bølgelinjer,
over hele det synlige på kaninen. De vilt-
grå har også sjattering, men hos de chin-
chilla-fargede er jo det etterfølgende bel-
tet hvitt, og dette bevirker at sjatteringen
står mer klart og tydelig på en chinchilla-
farget enn på en viltgrå.Vil også legge til
at det hvite beltet kan virke som det har
et svakt blålig skjær. Det er meget allmin-
nelig at sjatteringen er best på bakkrop-
pen,men «taper seg» lengre fremover mot
nakken, og også helt framme på forkrop-
pen. Men vi gjentar idealet: Pen, jevn og
«flammende» sjattering over det hele på

Som nevnt, for Stor Chinchilla er det avsatt
40 poeng til kroppsform, og det vil si at det
da kreves en god kraftig kropp for å kunne
oppnå gode poeng og resultater. Skal en ha
framgang må en kanskje få inn dyr med mer

«kraft». De to på bildene her, er tyske dyr.
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kaninen. Som nevnt, Chinchilla har viltan-
legg, og har hvit ring rundt øyne, hvit på
buken og kjevenes kant, osv. og liten grå-
hvit nakkekile. Når jeg omtaler farger, be-
skrives fargen med at den gjelder for hele
kaninen, og ikke kun på kroppen. Det
samme må også nevnes her hos en chin-
chilla-farget, og det vil si at det ikke må
glemmes ørene og hodet, som også skal
ha en sjattering.Antallet av hår med svar-
te spisser er avgjørende for mørknings-
graden. Det er «lett å si» at en chinchilla
ikke skal være for lys eller for mørk, men

vanskelig å fortelle. Bruntoner i en chin-
chilla-pels er en grov feil (gjelder ikke på
ungdyr), for de kan ofte ha et brunlig
skjær. Vanligvis forsvinner det ved første
felling. Av en uforklarlig grunn sier også
chinchilla-oppdrettere at slike unger med
en brunlig tone i dekkfargen, ofte får den
beste sjattering. Chinchilla-kanin er pen
og vakker å se på, og det er noe som
mangler når de ikke er å se på utstilling.
Lykke til videre med Stor Chinchilla!
I neste blad handler det meste om LUU i
Letohallen  -  så i blad nr 10; Stor Havana.

Stor Chinchilla på våre
LU’er, der er det ikke så
spennende å lage til en
statistikk, men viser her
fram noen tall: LU-1997:
28 dyr fra 5 utstillere,
LU-1999: 10 dyr fra 2 ut-
stillere, LU-2002: 9 dyr
fra 2 utstillere, LU-2007:
9 dyr fra 2 utstillere og
LU-2011: 10 dyr fra 3 ut-
stillere. - De siste år har
de trofaste utstillerne av
Stor Chinchilla vært:
Rolf Olsen, Ingjerd Lien
og Johan Viker.
Det sies at en skal kjen-
ne meget godt til avls-
materialet en bruker, for
å lykkes med dyra

Stor Chinchilla, hann, 5 mnd.
95 poeng på LUU-2008.
Eier/oppdretter: Ingjerd Lien

Rolf Olsen fra Fred-
rikstad har vel vært
trofast med rasen i
50 år - og Rolf sier:
Fantastiske mødre
og som oftest er det
8 unger i hvert kull
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Hovedutstilling,Trøndelag
Årets hovedutstilling i Trøndelag gikk i år
som en høstutstilling i helga 14.-16. okto-
ber, på Øya videregående skole på Kvål.
Det ble påmeldt 94 voksne dyr og 153
ungdyr. Dommere var Thormod Saue, Per
Egil Hagen, Svein Clausen og Svein Lund-
gren. To dyr ble tildelt 95,5 poeng - og
BiS ble en unghann Liten Sølv til Bjarne
Øygard og BiM ble ei voksen Hermelin-
hu til Sverre Grandetrø.Videre ble 23 dyr
tildelt 95 poeng, samt 2 ungdyrsgrupper.
Oddmund Veka tok turen til Trøndelag og
kunne fremvise gode ungdyr både innen
Thyringer og Liten Havana.En merker seg
også Anne Marie Aarmo med to Belgisk
Kjempe ungdyr i 95 poeng.
Resultater Klasse A, Voksne dyr:
1 Alf Gunnes,  Trøndelagen,  Tan svart 284,5
2 Sverre Grandetrø, Trøndelagen, Hermelin hvit r.ø. 284
3 Arve Lilleøen, Trøndelagen,  Liten Sølv svart 282,5
4 Rune Breistrand,  Trøndelagen, Sachsengold   282
5 Katrin Skodjevåg Sundgot, Møre&R. Hermelin hvit  282
6 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen, Hollender svart  95
7 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv svart  281
8 LeneMerethe Hoøen, Trønd. Hermelin zobel brun 280,5
9 Ann Jorun Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel brun 280,5
10 Bjarne Øygard, Møre og R.,  Hermelin zobel blå  94,5
11 Anne Lise Tvedt,  Møre og R.,  Hermelin russer   94,5
12 Kristin Berg, Trøndelagen, Dvergvedder viltgrå     94
13 HanneKristin Foss, Trønd. Dvergvedder hvitblåøyd 94
14 Hanne Kristin Foss, Trøndelag, Dvergvedder viltgrå 94
15 Anne Lise Tvedt,  Møre og Romsdal,  White svart   94
16 Oddmund Veka, Sogn og Fjordane,  Liten Havana  94
17 Kristin Harmens Berg,  Trøndel.,   Hermelin viltgrå  94
18 Skjetlein v.g. Skole, Trøndelagen,  Stor Sølv svart   94
19 Ellinor Gunne,  Trøndelagen,  Stor Sølv svart    94
20 Linus Breistrand, Trøndelagen, Sachsengold    94
21 StineGrognRuud,  N.-Trønd., Dvergvedder kappet. 94
Resultatliste Klasse B, Ungdyr:
1 Oddmund Veka, Sogn og Fjordane, Thyringer    285
2 Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 285
3 Oddmund Veka, Sogn og Fjordane,  Liten Havana  285
4 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv svart  284
5 Rune Breistrand, Trøndelagen, Sachsengold 284
6 Alf Gunnes, Trøndelagen,  Deilenaar 283,5
7 Kristin H. Berg,  Trøndelagen,  Hermelin viltgrå       283
8 Alf Gunnes, Trøndelagen,  Tan svart 283
9 Hanne Kristin Foss, Trøndelag. Dvergvedder viltgrå 283
10 Øystein Tvedt,  Møre og Romsdal,  Sallander    282,5
11 AnneMarie Aarmo, Trøndelag, Belgisk Kjempe   282,5
12 Ingrid Harmens, Trøndelagen,  Alaska 282
13 Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal,   White svart  282
14 Therese RausteinSelnes, Trønd. Dvergvedder viltgr 95

15 Anne Lise Tvedt, MøreogRomsdal, Hermelin hvit  281
16 Bjarne Øygard, Møre og R., Hermelin zobel blå  280,5
17 Sverre Grandetrø, Trøndelag., Hermelin hvit r.ø. 280,5
18 Kristin Berg, Trøndelagen, Fransk Vedder viltgrå 280,5
19 Ann Jorun Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel brun  280
20 Skjetlein v.g. Skole, Trøndelagen, Stor Sølv svart 94,5
21 Leif Henrik Hoøen, Trøndel., Hermelin zobel brun 94,5
22 Benjamin Aarmo, Trønd., Belgisk Kjempe jerngrå 94,5
23 Knut Are Sundgot,  Møreog Ro., Liten Sølv svart  94,5
24 Brit Karin Brodersen,  Trønd.,  Hollender svart    279,5
25 Sandra Halvorsen, Trøndel., Fransk Vedder viltgrå  94
26 Andreas Foss Åsheim, Trønd., Dvergvedder viltgrå  94
27 Sandra Halvorsen, Trønd.,  Belgisk Kjempe viltgrå  94
28 Kristin Berg, Trøndel., Fransk Vedder kappetegnet  94
29 Rune Breistrand,  Trøndelagen,  Lux 94
30 Maria Sollie Haugen, Trøndel., Dvergvedder viltgrå  94

Resultater Klasse G:
1 Alf Gunnes, Trøndelagen 378,5
2 Kristin Berg, Trøndelagen 375,5
3 Brit Karin Brodersen, Trøndelagen  372

Resultater Klasse M, Ungdyrsgruppe:
1 Kristin Berg,  Trøndelagen,    Dvergvedder viltgrå     95
2 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal,  Liten Sølv svart  95

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Anne Marie Aarmo 95.
Fransk Vedder: Kristin Berg 94. Stor Sølv: Skjetlein v.g.s.
94,5. Trønder: Øya v.g.s. 93. Belgisk Hare: Linn Therese
Sinnes 92. Sallander: Øystein Tvedt 94,5. Thyringer:
Oddmund Veka 95. White: Anne Lise Tvedt 94,5. Alaska:
Ingrid Harmens 94,5. Deilenaar: Alf Gunnes 95. Perle
Ekorn: Anita N. Fredlund 93. Liten Havana: Oddmund
Veka 95. Hollender: Brit Karin Brodersen 95. Lux: Rune
Breistrand 94. Sachsengold: Rune Breistrand 95. Liten
Sølv: Bjarne Øygard 95,5. Tan: Alf Gunnes 95. Dverg-
vedder: Hanne Kristin Foss 95. Løvehode: Hanne Kristin
Foss 92,5. Hermelin: Sverre Grandetrø 95,5. Dverghare:
Mia Kristoffersen 93.
Resultater Kombi:
1 Stine Grogn Ruud,  N.-Trønd.,  94 p og 3.-plass hopp
2 Kristin Berg,  Trøndelagen, 93,5 p og 2.-plass hopp
3 Mia Kristoffersen,  N.-Trønd.,  93 p og 1.-plass hopp

Resultater Klasse K Produkter / Ullprodukter:
1 Jonette Sulen Myrbostad, Nord-Trøndelag 94
2 Anita Myklebost, Trøndelagen 92,5

Gode ungdyr
fra Oddmund
Veka både i
Thyringer og
Liten Havana
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Utstilling på Jarlsberg
Lørdag 15. oktober arrangerte vi åpen en-
dags-utstilling på Jarlsberg Travbane. Det
ble påmeldt 298 kaniner for denne  da-
gen. Dette er mange flere enn vi er vandt
med i Tøns-berg KAF, men vi arrangerte
utstillingen for å prøve å få samlet så
mange folk og kaniner som mulig, og jag-
gu klarte vi det! Dommere var Gullik
Klepaker, Jan Erik Baller, Johnny Lyshaug
og Bjørn Egeland (som måtte komme til
oss med fly). De stod på skikkelig og vi
er veldig fornøyd med innsatsen deres,
det var tross alt mange dyr pr dommer.
Det var jo i hovedsak ungdyr som ble
stillt og flesteparten var ikke helt ferdig
med fellingen. Det ble en del bra poeng-
summer allikevel, med litt hjelp av noen
voksne utstilte dyr.Terje Engh ble eneste
med dyr i 96 p, en Hermelin hvit rødøyd
hann som da ble Best in Show!
Bente Torland fikk 95,5 p på en Angora
hvit rødøyd, som fikk med seg Best i
Motsatt sløyfe. Bente stilte kun 3 Angora
og fikk 95, 95 og 95,5!
Ellers viser statistikken at 19 kaniner ble
tildelt 95 poeng.
Vi er veldig fornøyd med dagen, tusen
takk til alle som hjalp! Da nedrigging var
ferdig, måtte alle trå til for å rulle i gang
bilen min som hadde gått tom for strøm
(nytt batteri kjøpes inn snarest) - Siw Hauge

Best i rasen: Fransk Vedder: Thor Skretteberg 92. Stor
Sølv: Lars Gulliksen 95. Blå Wiener: Lars Gulliksen 93,5.
New Zealand Red: Svein Kamfjord 95. Wiener: Kerstin
Carlsson 91. Angora: Bente Torland 95,5. Rex: Ida Marie
Johansen 93,5. Bourgogne: Thor Skretteberg 94. Belgisk
Hare: Ida Marie Johansen 94,5. Sallander: Thea Marie
Hurum 93. Thyringer: Magne Steinarsrud 95. Alaska:
Johnny Lyshaug 95. Liten Chinchilla: Hallgjerd Paulsen
94. Engelsk Schecke: Line Therese Hagen 94. Hollender:
Thor Skretteberg 94. Sachsengold: Bente Torland 94,5.
Liten Sølv: Tom Richardt Johansen 94,5. Liten Wiener:
Anne Lise Tveten 95. Russer: Lars Mangelrød 93. Dverg-
vedder: Helene Vadum Wilmann 95. Løvehode: Kerstin
Carlsson 93. Dvergschecke: Thor Skretteberg 89. Her-
melin: Terje Engh 96. Dverghare: Tom R. Johansen 94,5.

Resultater Klasse L:
1 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 286
2 Bente Torland, Sørlandets,  Angora hvit r.ø. 285,5
3 Helene Vadum Wilmann, Tøn., Dvergvedder viltgrå 380
4 Magne Steinarsrud, Midt-Telem., Thyringer 379,5
5 Johnny Lyshaug, Askim,   Alaska 284,5
6 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 284
7 Svein Kamfjord, Askim, New Zealand Red 284
8 Lars Gulliksen, Tønsberg, Stor Sølv svart 284
9 Stine Johansen, Askim, Hermelin hvit r.ø. 284
10 Bente Torland, Sørlandets, Sachsengold 377,5
11 Anne Lise Tveten, Askim, Liten Wiener blå 283,5
12 Siw Marion Hauge, Tønsberg, Sachsengold 377 
13 Emilie Jansen, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå    376,5
14 Lars Mangelrød, Tønsberg, Hermelin viltgrå 282,5
15 Anita Wilmann, Tøn.,  Dvergvedder viltgrå 282
16 Tom Richardt Johansen, Askim, Liten Sølv svart  282
17 Tina Røisli, Indre Østland,   Dvergvedder mada. 281
18 Helge Wilmann, Tønsberg,  Dvergvedder viltgrå   281
19 Sandra Knutsen, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå    280
20 Lars Mangelrød, Tønsberg, Bourgogne 280
21 Tom Richardt Johansen, Askim, Hermelin zob.br  94,5
22 Hallgjerd Paulsen, Tønsberg, Liten Chinchilla    279,5
23 Lars Gulliksen, Tønsberg, Blå Wiener 279,5

Resultater Klasse C Juniorer:
1 Helene Vadum Wilmann, Tøn., Dvergvedder viltgrå   95
2 Helene Vadum Wilmann, Tøn., Dvergvedder viltgrå    95
3 Maren Bakken, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå      94,5
4 Sandra Knutsen, Tønsberg, Dvergvedder viltgrå    94,5
5 Ida Marie Johansen, Askim, Belgisk Hare hvit r.ø. 94,5
6 Sigrid Gulliksen, Tønsberg, Liten Sølv svart 94

Leder av Tønsberg
KAF og «utstillings-
general» Siw Hauge
var fornøyd med
god deltagelse på
Jarlsberg (så var
det å få kjøpt et nytt
batteri til bilen da) 
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Terje Engh fra Porsgrunn er «stadig på farta» med sine kaniner.Til Jarlsberg
kom Terje med 4 dyr i Dvergvedder viltgrå og 11 dyr i Hermelin hvit rødøyet.

Denne 15 måneders hannen ble
utstillingens beste dyr med sine
96 poeng (5-20-38-9-9-10-5).
Videre i Hermelin hadde Terje 2
dyr i 95 p, 2 i 94,5 p og 3 i 94 p.

Sørlandets KAL inviterer til åpen konkurranse

lørdag 26. november i klasse L
Sted: Skiftenes i Grimstad
Innmelding på lister innen 11.11.11.

helst excel til e-post: henrikerlandsen@hotmail.com
ev. pr brev til: Henrik Erlandsen, Eskedal, 4885 Grimstad
Innmeldingsavgift: Kr 60 pr kanin, som betales ved opp-
møte 26.11.11. Bedømmelsen startet lørdag kl 10.00
Velkommen til en-dags-konkurranse - hilsen Sørlandets KAL
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Diaré med dødelig utgang
Mucoid Enteropati - Artikler om mage- og tarmsykdom har blitt presentert
i våre nordiske kanintidsskrifter «i all tid». Jeg kom over en eldre artikkel som
viser at «Enteritis/Epizootisk Enterocolitis» til tider har vært et problem. Også
nå hører vi om problemet, det «sniker» seg inn i stallen, «sniker» seg ut igjen,
for så plutselig kanskje komme igjen om et par år. - Dermed er artikler høyst

aktuelle, og jeg var inne på dette emnet i TK flere ganger tidligere.
Leserinnlegg er også tidligere sendt inn, hvor det ble anbefalt å bruke

B-vitaminer, B3 og B12, samt Zoo-Lac. Mage- og tarmproblemet er stort i hele
Europa. I Tyskland har de brukt 80.000 Euro til forskning på problemet, men
de står visstnok «å stamper». Problemet diskuteres også i de nordiske land.

Mucoid Enteropati - allment kjent og kalt
diaré eller oppsvulmet buk. Den forår-
saker dødelighet, særlig blant ungdyr i
7-12 ukers alder. Som oftest forekommer
problemet en stund etter at mødrene er
fravent fra ungene. I noen tilfeller kan
Mucoid Enteropati ramme store deler av
besetningen (ungdyra), for siden å for-
svinne like mystisk som den kom. I andre
tilfeller forekommer den, men i beset-
ningen er det kun noen få enkelte dyr
som rammes, og hvor utgangen er død.
Sykdommen kan debutere på ulike sett
mellom disse ytterlighetstilfeller.
I de aller fleste utbrudd, er det ungdyr
som har avføringsproblemer, men også
dyr opp mot voksen alder kan plutselig
komplikasjoner inntreffe. Men, ettersom
dyrene blir eldre, er risikoen mindre for
at døden er utfallet. De aller fleste under-
søkelser og konklusjoner, så viser det seg
at ett eller annet ungdyr dør, men det
etterfølgende kull kan være helt friske.
Et dyr som har hatt utbrudd, og blir frisk,
så blir den ikke immun mot sykdommen.
Et dyr som blir sykt behøver nødvendig-
vis ikke få alle symptomer som finnes på
sykdommen. Symptomene er: Dyret blir
sløvt, mister appetitten, pelsen blir glans-
løs og «pjusket», ørene legger seg, øynene

skjeler og blir matte.På et tidlig tidspunkt
av sykdommens utbrudd vil et ungdyr
holde seg i et hjørne og blander seg ikke
med sine søsken. Det syke dyret har en
lavere kroppstemperatur enn det nor-
male. Senere vil det bite hardt i sammen
kjevene og en «gnisselyd» kan komme.
I den tidlige fase vil dyret vise en intensiv
tørst og sitter tett inntil vannskålen, ofte
med frambenene i skålen og drikker små
«slurker», siden vil den bli så sløv at den
ikke orker å drikke og døden er da ikke
langt borte.
Noen dyr blir oppsvulmet. Dyret kan få
forstoppelse eller også diaré, hvor det da
kommer ut større og mindre grad av gelé-
aktig slimet avføring. I de fleste tilfeller
er den blank og klar, andre ganger lys
brunlig. Om en vender opp og ned på en
kanin som er oppsvulmet, kan man høre
det «klukker» i magen.
Ved obduksjon er som oftest magesekken
og øvre delen av tarmene fyllt med væske
som er iblandet gasser og tarmen er opp-
blåst. Kan også forekomme med slimet
sekret og blodige tarmvegger. Ofte inne-
holder en del av tykktarmen eller ende-
tarmen store mengder av et klart, flyten-
de og en slimaktig væske. Siste del av en-
detarmen bruker å være tom.
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Blindtarmen er «stappet opp» av et pasta-
aktig innhold.
Eldre dyr som har gått med sykdommen
over lang tid, har som oftest fått store for-
andringer. Tarminnholdet kan ha fått en
ostaktig konsistens og store partier med
sår. Det kan også forekomme at skadene
er sådan, at man ikke kan konstatere og
å se om det her er tale om Mucoid Ente-
ropati eller visse typer av dysenteri. Det
oppstår ingen forandringer i lunger, lever
eller milt.
En del av symptomene på Enteropati fo-
rekommer også ved andre kaninsykdom-
mer og ofte blir typer av Coccidiose for-
vekslet med Enteropati.Er en ikke ytterst
nøye med diagnosen er det altså mulig
å ta feil. De symptomer som er typiske
for Mucoid Enteropati er at avføringen
er klar og geléaktig, kaninen «gnisser»
tenner. En vil ved obduksjon finne store
mengder væske i matmeltningskanalen.

Til nå har det ikke vært mulig å påvise en
direkte årsak til sykdommen. De seneste
resultater tyder på at det kan være en
smittsom sykdom,hvilket betyr at det for-
modentlig er ett eller flere patogener/

bakterier, eventuelt et virus. - Men her
«strides» forskningen, for andre sier igjen
at det ikke er en smittsom sykdom.
Nyere forskning har også vist at samtidig
infeksjon med coccidier forverrer symp-
tomene forårsaket av Mucoid Enteropati,
hvilket resulterer i høyere dødelighet.

Behandling og forebyggelse
De fleste forskninger sier at bruk av anti-
biotika i drikkevannet er den mest effek-
tive metoden til å få bukt med sykdom-
men.Men andre sier at en ikke skal bruke
antibiotika, men heller ta i bruk probio-
tika (melkesyrebakterier som får balanse
fordøyelsessystemet), som også tilsettes
i drikkevannet.
Hvis kaninen ikke er så sterkt angrepet
og fortsatt spiser, skal den settes på diett
med godt høy og forskjellige former for
grønnsaker. Kraftfôr og kaninpellets må
utelukkes fra kosten.
Men forebyggelse er den beste behand-
ling: Stress kan forårsake Mucoid Entero-
pati. Romslige bur med «gjemmested» er
til stor hjelp. La ungene gå lengst mulig
med moren, og ved fravenning så flytt
moren til nytt bur (helst ikke omvendt).
Sørg for at kaninene har god tilgang til
høy av god kvalitet. Vær forsiktig med
bruk av kraftfôr - og fôret må ha et høyt
fiberinnhold og lite med protein.
Optimal, god hygiene er en forutsetning
uansett for å få trivsel i kaninstallen. Ren-
gjøringsmidler kan med fordel benyttes,
eller Stalosan F i bunn under strøet. Unn-
gå mørke, fuktige omgivelser. Mange syk-
domsagens, f.eks. coccidiesporer, overlev-
er i måneder i mørke, fuktige omgivelser,
men dør hurtig ved uttørring og sollys.
Det sies at sykdommen ikke er påvist hos
villkaniner, men at det er kun hos tam-
kaniner de typiske enteropati-utfall har
oppstått.

Sunne og trivelige kaniner er det vi vil ha
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Høstutstilling i Bjerkreim
Den tradisjonsrike Bjerkreimsmarken var
i år lagt til helga 7.-9. oktober. Denne
marknaden trekker mye folk og med god-
vær på lørdagen ble det trangt om plas-
sen. I dyrehallen var det også igjen klart
for høstens første utstilling i Rogalands-
distriktet. Jæren og Sandnes KAL var ar-
rangør og det ble påmeldt 116 kaniner.
Dommere var Sturle Skeidsvoll og Odd
Einar Lundervold. 17 kaniner ble tildelt
95 poeng, 2 fikk 95,5 og en fikk 96 po-
eng, som var en Perle Ekorn til Bjørn
Egeland og dermed BiS. BiM ble Angora-
hu til Hilde Krogedal som fikk 95 poeng.

Best i rasen: Trønder: Odd Einar Svendsen 94. Angora:
Hilde Krogedal 95. Belgisk Hare: Helene Bårdsen 93.
Thyringer: Odd Einar Lundervold 95. Liten Tysk Vedder:
Elin Stangeland 95. Liten Chinchilla: William Lundervold
95. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 96. Liten Havana: Monica
Stangeland 95. Hollender: Janne Espedal 94,5. Liten
Sølv: Geir Nordvik 95. Tan: Sølvi Svendsen 94,5. Dverg-
vedder: Sander Nordvik 95. Hermelin: Geir Hamre 95,5.

Resultater Klasse L:
1 Geir Hamre, Jæren, Hermelin hvit rødøyd 381
2 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn 286
3 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd 379
4 Terje Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 284,5
5 Odd Einar Lundervold,  Haugaland,  Thyringer  284
6 Elin Stangeland,  Jæren,  Liten Tysk Vedder 284,5
7 Helge Johansen, Rogaland, Liten Havana 377,5
8 Hilde Krogedal, Rogaland, Angora hvit rødøyd     285,5
9 Sander Nordvik, Jæren,  Dvergvedder viltgrå       282,5
10 Jonny Krogedal, Jæren, Liten Sølv svart 282
11 Monica Stangeland,  Jæren, Liten Havana 95

12 William Lundervold, Haugaland, Liten Chinchilla  95
13 Geir Nordvik, Jæren,  Liten Sølv svart 95
14 Jarluf Lomeland, Jæren, Hermelin hvit rødøyd   375
15 Odd Einar Svendsen, Haugaland, Trønder 281,5
16 Janne Espedal, Jæren, Hollender svart 94,5
17 Sølvi Svendsen, Haugaland, Tan svart 94,5
18 Mariann Martens, Jæren, Tan svart 279,5
19 Svein Erik Tønnesen, Jæren, Liten Havana 279,5
20 Helene Bårdsen, Jæren, Belgisk Hare 279

Geir Hamre har ikke for vane med å dra på
utstilling så tidlig på høsten, men til Vikeså
kom Geir med 11 Hermelin - og ble vinner.
2 hanner fikk 95,5 poeng, og Geir hadde

blant annet videre 4 i 95 og 1 i 94,5 poeng

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
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Landsutstillinger/NM - Forbundsting
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, klokken 19.00.
Sted: Quality hotel Panorama. Saker som ønskes behandlet må være innsendt
2 (to) måneder før. Minner om at LUU-2012 og LU-2013 er ledig.

Valg - det skal velges: Leder, 2 styremedlemmer, nestleder, 3 varamedlem-
mer, revisor, vararevisor, 3 til kontrollkomité og 2 til valgkomité.
Forslag på kandidater kan sendes på e-post: bjarne.oygard@mimer.no 
eller kontakt valgkomiteen ved Bjarne Øygard på telefon 950 20 982
referat fra Forbundstinget 2011, er å finne på: www.kanin-nkf.net

F
o

to
:

B
jø

rn
 E

.
Til Vikeså kom Bjørn Egeland med 4
dyr i Perle Ekorn, som fikk 94x95x95
og denne på bildet fikk 96 poeng og
utstillingens beste dyr. 29 måneders
hann, bedømt: 5-10-38,5-9-9-19,5-5
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Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til:

Jærutstillingen 2011 - Hognestadhallen
18.-20. november. Åpen i klassene:
L (voksne/ungdyr)  -  E (fam.grupper)  -  K (produkter)

Best in show og Best i motsatt kjønn uttas.

Innmelding på lister, helst excel, til Geir Nordvik, e-post:
genor@statoil.com  eller pr brev: Skeistien 3, 4306 Sandnes.
Innmeldingsfrist: Tirsdag 8. november  - 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
Hilsen Jæren og Sandnes KAL - utstillingskomiteen:
Elin 91559244, Monica 90614653, Torunn 40296339, Ingrid 48027117

Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen Advents-utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 2.-4. des. ’11
i klassene: A voksne dyr - Bungdyr - Gelitegrupper - Kprodukter

Innmeldingslister må være i hende innen 18.11.11, og sendes:
Anne Bjerkeli Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg. Helst i excel til
e-post: annebbro@online.no   Listene MÅ være korrekt utfylt!
Avgift: kr 60 pr katalognr. + kr 10 kl G. Betales ved innsetting
av dyra, fredag 2. des., fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14.
Meget god premiering. Info: Anne tlf. 990 21 565, Kari tlf. 414 66 161

KANINHOPPING: Søndag 4. desember. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, rett bane vanskelig.
Startavgift: kr. 15,- pr. start. Påmeldingsfrist: 27.11.,  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
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Nr 1. Terje Engh 190 p.

Nr 2. Bjarne Øygard 105 p.

Nr 3. Bente S. Torland 104 p.

Nr 4. Bjørn Egeland 72 p.

Nr 5. Arild Gundersen 58 p.

Nr 6. Jarluf Lomeland 56 p.

Nr 7. Ivar Haugland 52 p.

Nr 8. Anne Bjerkeli Nguyen 49 p.

Nr 9. Elina Jokinen/T.Gillerholtmoen 42 p.

Nr 10. Alf Gunnes 42 p.

Nr 11. Helene Vadum Wilmann 39 p.

Nr 12. Oddmund Veka 36 p.

Nr 13. Johnny Lyshaug 30 p.

Nr 14. Geir Hamre 30 p.

Nr 15. Oddvar Antonsen 29 p.

Nr 16. Sturle Skeidsvoll 29 p.

Nr 17. Knut Are Sundgott 24 p.

Nr 18. Bjarte Halsne 20 p.

Nr 19. Anne Lise Tvedt 18 p.

Nr 20. Meinert Helland 18 p.

Nr 21. Bjørn Petter Aasheim 18 p.

Nr 22. Sverre Grandetrø 17 p.

Nr 23. Erling Killingberg 17 p.

Nr 24. Arve Lilleøen 15 p.

Nr 25. Anne Karin Hustad 14 p.

Nr 26. Håvard Aspelund Madsøy 12 p.

Nr 27. Rolf Ludvigsen 12 p.

Nr 28. Sindre Skeidsvoll 12 p.

Nr 29. Leif Opsund 12 p.

Nr 30. Jan Magne Lien 11 p.

ÅRETS UTSTILLER 2011
Etter at vi har fått resultatene fra de tre siste
utstillingene, som er avholdt i oktober, av
Jæren&Sandnes, Trøndelagen og Tønsberg,
har vi fått en suveren leder i «allestedsværen-
de» Terje Engh. Han har kommet opp i 190
poeng, etter stadig nye topp plaseringer. De to
neste på listen kjemper tett, Bjarne Øygard

med 105 og Bente Skjævestad Torland har
104 p. På LUU/NM får vinneren 40 p. BIS
10 og BIM 5 p. LUU/NM kan dermed avgjøre
mye for spenningen i ledelsen. Vi ønsker alle
utstillere lykke til på LUU/NM og håper dere
får gode resultater og samler mange poeng.

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

Sarpsborg KAF avholder årsmøte
onsdag 2. november 2011 kl 18:00 i møtelokalet
på Sørlie-torget. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet må sendes styret v/leder senest 28.10.
Alle medlemmer velkomne

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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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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4.-6. november: LUU/NM-2011
Letohallen. annonse i TK nr 6

18.-20. november: Jæren&Sandnes
annonse i dette TK

18.-20. november: Sogn og Fjordane
annonse i dette TK

18.-20. november: Sarpsborg
annonse i TK nr 7

19. november: Oslo & Akershus
annonse i dette TK

26. november: Sørlandets
annonse i dette TK

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

09.-11. desember: Rogaland
annonse kommer i neste TK

09.-11. desember: Nord-Trøndelag
annonse i dette TK

06.-08. januar: Grenland/Larvik&Sa
annonse kommer i neste TK

14.-15. januar: Bergen

20.-22. januar, fylkes, Sarpsborg

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

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

annonse kommer i TK nr 10

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

Sogn og Fjordane Kaninavlslag inviterer til

utstilling, 18.-20. november
i Selje Samfunnshus

åpen i klassene A og B
Innmelding seinast 7. november  og sendast til Thor Øyvind
Larsen, 6740 Selje - eller helst på e-post: tola72@online.no 
Innmeldingsavgift kr 60 pr kanin betalast ved innsetting

av dyr, fredag 18.11.11, fra kl 18-20. Vi fôrer med høy og vann,
husk opphengbare vannskåler. Premieutdeling søndag kl 15.00

Overnatting: Ta kontakt med Thor Øyvind,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596

Velkommen til Selje!
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Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til Vinterutstilling:

9.-11.desember,Skatval Samfunnshus, Stjørdal

Åpen i klassene: L - D - M - E - G 1 gruppe pr utst.

Innmeldingsliste SKAL være i hende senest 30. november
helst på excel-skjema til e-post: kloevst@online.no 

eller pr brev til: Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26b, 7600 Levanger
Innmeldingsavgift kr 60  + kr 10 kl E/G  Innbetales konto 4420.30.52933
Innlevering av dyr fredag 9. des. kl 18-21. Utstillingen inngår i midt-norsk
lagkonk. Vi fôrer  med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.

Kaninhopping: 10. og 11. desember i kl: KL-RL-RM-RVet-RV-LIE-LE
og  KM-KVet-KV-KE-HIE-HE. Startavgift kr 15  pr kanin/pr klasse
Påmelding innen 27. november, til: trondersprett@gmail.com
eller pr brev til: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu
(påmelding mot dobbel avgift 4. desember)

Alle ønskes hjertelig velkommen til Skatval
Overnatting: Rica Hell, tlf. 74844800, Quality Airport Værnes, tlf. 74804500

Oslo og Akershus Kaninavlsforening innbyr til

Åpen en-dags-utstilling
lørdag 19. 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 11/11-11.
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. Dommer: Thormod Saue.

Premieutdeling umiddelbart etter endt bedømmelse.
Kontakter: Trond Pettersen 934 18 002,  Birgit Syversen 916 64 459

Vel møtt! - OSLO og AKERSHUS KANINAVLSFORENING
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Denne oppskrift er lånt fra bladet «Glad i Mat» og presentasjonen
var plassert på de sider som har navnet «Et høydepunkt»!

Overskriften var: «Riva - der mat er som aller best»!  -  Og om den gamle
restauranten ved Rivaborgen, går det gjetord om det kreative kjøkkenet,

som lokker matelskere ut på tur helt fra Milano, en kjøretur på 10 mil!
- En italiensk kvinnelig kjøkkensjef av virkelig toppklasse, Carla Aradelli,

kunne presentere en 4 retters meny - og hovedretten - kanin!

Coniglio
in vino Rosso
Kanin i rødvin - til 4 personer

INGREDIENSER:
en kanin på ca 1,3 kg
olivenolje
salt og pepper fra kvern
en finhakket løk
et stort eple
tre til fire rabarbrastilker
en potte timian
litt tørket rosmarin
ett laurbærblad
1 1/4 dl rødvin

Fremgangsmåte:
Del kaninen opp i 8 ser-
veringsstykker og tørk
dem godt på husholdnings-
papir. Varm opp oljen i en jerngryte
og brun stykkene på alle sider i 8-10 minutter. Kvern over salt og pepper.
Skrell eplet og skjær det opp i terninger. Skrell rabarbrastilkene og skjær de i
store biter. Tilsett løk, rosmarin og 2 ss hakket timian og laurbærblad i gryten.
La det frese sammen noen minutter. Tilsett rabarbra- og eplebitene. Hell i vinen,
og legg på lokk. - La dette trekke vel en halv time, til kaninstykkene kjennes mør
(spe på med litt vann hvis det har fordampet mye væske). - Smak godt til og
server retten med varme tallerkener. - Bemerkning fra dem som hadde denne
smaksopplevelsen: - «Akkurat nå kan andre spise hva de vil for meg!»
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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

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

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

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.



HEI! - Vi er helt ferske i Tønsberg og om-
egn Kaninavlsforening, og gleder oss til
hvert blad som kommer.
Men som kanineiere er vi ikke ferske,
jeg, mamma Berit, har hatt kanin så lenge
jeg kan huske. Min første kanin var en
sort Dvergvedder som var tam som ei
bikkje, den kom til og med når vi ropte
på den! Stor var sorgen da den måtte av-
lives, grunnet sykdom. Siden hadde vi en
Hermelin i mange år, og etter det har jeg
hatt mange forskjellige kaniner med for-
skjellige historier.
Jeg har mest sansen for kaniner med hen-
geører jeg da. Av en eller annen grunn
er det de som har hatt best gemytt og
vært mest rolige.Vet ikke om andre er av
samme oppfatning? I skrivende stund har
vi 4 kaniner, i motsetning til de fleste
andre jeg har lest om i bladet, som har
kaniner i «etasjevis». Med små barn og
gård med sauer og geiter, er det nok å
henge fingrene i, så det er ikke alltid

jeg får så mye tid med kaninene som jeg
kunne ønske, men tiden går jo ikke, den
kommer. Det er iallefall en veldig fin av-
kobling å stelle med kaninene! 
Vi har kaninene i 3 store binger i et uthus
hvor vi også hadde høner tidligere. Men
vi fant ut at hønene støvet for mye, så nå
råder kaninene grunnen aleine. Jeg synes
det er veldig kjekt og ha kaninene på så
stor plass, for da slipper jeg og ha dårlig
samvittighet for at de får beveget seg
for lite. Særlig når det har vært så mye
regn som det har vært denne sommeren,
da må jo kaninene være mest inne.De blir
sluppet ut der hvor hønene var tidligere
etter tur stort sett hver dag, hvor de kan
hoppe og sprette litt ekstra. De står om-
trent i kø for å komme ut litt. Kjekt å ha
kaninene i hus når været er dårlig også,
for da kan man bruke litt mer tid enn å
bare fôre, og så sprinte inn igjen.
Kanskje på tide og fortelle hva kaniner
vi har. I den ene bingen bor to Løvehode,
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Berit og Karine fra Våle:
Noen ord og bilder om kaninene våre
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Gulla og Flora, som er mor og datter.
Vel, datteren er blanding av Løvehode og
Løvehodevedder (etter et ikke planlagt
kaninbryllup). Lurer på om noen andre
har erfaring med å ha to hunner sammen?
De to går kjempefint sammen. I neste
binge bor Bonnie, som er en utrolig ener-
gisk, Dvergvedder. Hun blir aldri sliten av
noe. I den siste bingen bor husets nyde-
ligste pelsdott, lille Nusse,som er en «ted-
dy». Hun er den mest tillitsfulle kanin jeg
har hatt noen gang, så det er koselig.
Nusse kom til oss i sommer, og vi håper å
få unger på henne til våren. Jeg har en li-
ten drøm om å bli en teddy-avler i mini-
skala. Så skjønne kaniner har iallefall aldri
jeg sett før, de ser jo ut som levende bam-
ser. Ikke var de enkle å få tak i på disse
kanter, så Nusse kommer fra Sørlandet.
Vi har høy sjøl her på gården, så det er
kjekt.Ellers får de litt fôr fra FK hver mor-
gen, løvetann og gras når det er tørt når
jeg har tid til det utover dagen, eller jeg
tar de ut i uteburene. På kvelden får de
grønnsaksrester etter middagen, en tørr
brødskalk hver, og høy. Vi bor rett ved
skogen, så de har alltid kvister å gnage

på. Vi hadde hannkaniner tidligere, men
etter hopping over dører og annet, og
deretter uønskede kull, vil jeg ikke ha
det lenger. De markerte også veldig og
det blei jeg så lei av.Men ellers er jo hann-
kaniner egenlig de beste og har et stabilt
humør og de er veldig utadvente. Men vi
får se, skal det bli noe avl her må vi jo ha
en hannkanin også!

Ha en fortsatt fin høst!
- Hilsen Berit og Karine
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 20. oktober 2011
Totalt: 829  (402 - 232 - 195)
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    43
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 24
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    32
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    88
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    53
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



31Tidsskrift for Kaninavl - 8-2011

Rogaland Kaninalslag     33
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    100
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    52
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: 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: 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, 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 9 / nov, utkommer ca uke 47
-  manusfrist er 20. oktober
Blad nr 10 / des., utkommer ca uke 51
-  manusfrist er 20. november
Blad nr 1 / januar, utkommer ca uke 5
-  manusfrist er 22. januar

Annonsepriser:
Utgivelsesplan for TK:
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Avtalenr.:
3209475

Lørdag 15. oktober 2011 var det en-dags-ut-
stilling på Jarlsberg med totalt 298 kaniner.
Helene Vadum Wilmann kom som vanlig med
flere bra Dvergveddere i viltgrå og fikk 7 i
95 poeng og 3 i 94,5 poeng. Denne ungdyrs-
hua på bildet var én av Helenes 7 i 95 poeng
og bedømt: 5 - 19.5 - 38 - 9 - 9 - 19,5 - 5

F
o

to
:

B
jø

rn
 E

.


