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Denne måneds oppdretter-presentasjon heter Frank Solhaug og
bor i Askim. Han har en fin avkoblingshobby med sine Hermeliner,
sier han, og kaller dem gjerne for «figurkaniner». For tiden driver
han med 3 Hermelin-varianter: Siameser, lutino, og gulrød - og mer
spennende kan du lese om Frank fra side 4 . . . Foto: Anne B. Brochs
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Og så er vi klar for LUU/NM-2009
Når dette TK mottas i postkassen, så er
innmeldingsfristen for høstens store ung-
dyrskonkurranse «utgått på dato», og det
skal bli gøy å se hvor mange kaniner som
blir samlet i Messehall A i Tønsberg. Jeg
håper selvsagt det blir mange, for dette er
jo også en markering av Tønsberg KAFs
50 års-jubileum. Sist det var stort arrange-
ment i Tønsberg, var i 2001, også det var
LUU. Den samlet 847 ungdyr (+100 voks-
ne), hvor det i Tan ble det stilt flest; 137
og så kom Fransk Vedder med 91! I Her-
melin var det 85,Dvergvedder 60 og Liten
Sølv 53 ungdyr. Tønsberg var da landets
største forening med 88 medlemmer. Ja,
det var litt mimring det. Vi ønsker Tøns-
berg lykke til med arrangementet.

Rasepresentasjoner
Her i TK har det vært en «stopp» på 2 år
siden sist vi hadde omtale av en kanin-
rase, det var Japaner, som var inne i nr 7,

2007. Nå er det på tide igjen og presente-
rer én av de sist godkjente raser i Nordisk
Standard, Satinangora (tatt opp 1.10.01).
Rasen ble fremavlet av Mrs. Leopoldina
Meyer fra Canada og tatt opp i den ameri-
kanske standard i 1987. Rasen skal ha en
unik og god ull, men har ikke fått noen
stor utbredelse i norden. Om vi fortsetter
med raseomtaler kan dere lesere få be-
stemme, så hvis dere har et ønske om en
rase vi skal ta inn, så send ditt raseønske!
En annen interessant presentasjon denne
gang, er månedens oppdretter, som du
finner når du blar om til neste side. Jeg
har flere ganger gitt uttrykk for at jeg øn-
sker å motta bilder fra dere medlemmer!
Bilder fra ditt miljø og din kaninstall er
det jeg er ute etter. - Så må jeg nok en
gang minne dere som melder på kaniner
til arrangementer om å overholde innmel-
dingsfristene.Til kassererne vil jeg si:Vær
rask med å innmelde medlemmer som
har betalt. Ønsker  alle en god og fin høst!
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110. årgang

Forord:
Bjørn Egeland

Nye Championer:
548: Hermelin white svart 1,0  511 / 16M9  95-95-95 eier: Frank Juberg/op.: T.Juberg
549: Tan svart 1,0  8193 / 3M23  96-96-95 eier: Geir Hovde/oppdr.: Malin L.Berntsen
550: Dvergvedder viltgrå 1,0  791 / 70X1  96-95-95 eier: Sandra Knutsen op.: T.Engh

Blad nr 9 utgis i uke 47
innlevering av stoff innen 20. oktober.
Blad nr 10 utgis i uke 51
innlevering av stoff innen 20. november.

Blad nr 1/2010 utgis i uke 6
innlevering av stoff innen 20. januar
Blad nr 2 utgis i uke 43
innlevering av stoff innen 20. september.

Utgivelsesplan for Tidsskriftet
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I idylliske omgivelser finner vi Frank og hans kaningård,
som er et  innegjerdet område på 60 m2. På nedre del av
gjerdet er det netting som er gravet 30 cm ned i jorden,
dermed har kaninene hans en rømningssikker kaningård
hvor Frank kan slippe dem løs for lufting og utfoldelse.
Her kan Frank slå seg ned i hagestolen å slappe av i sin
rekreasjonskrok og studere sine Hermeliner. Kaninbura
glir pent inn i hagemiljøet og totalt har Frank 53 burrom.
Han brenner for Hermelin i varianten siameser, men har

også noen i variantene gulrød
og lutino. Tidligere drev han
også med variantene russer
og hotot. Men så var det disse
tegningene da, som ikke er så
helt enkle, sier Frank.
Han har alltid hatt meget stor
interesse for dyr, og er svært
opptatt av plantelivet.
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Frank Solhaug er utdannet ved København Kunst- og Designskole i fra 1969-71.
Foto er tatt av Andreas Aubert, ved Franks 50. separatutstilling i 2008 på Bogstad Gård Galleri.

Bildet har Frank kalt «Skapelsen» og er vist i Aftenposten, VG, Dagsavisen og Medium, m.m.

Oppvokst på Nesodden
I hele Franks barndom hadde han dyr
«rundt seg» - de hadde kaniner, hunder,
katter og stuefugler. Kaninene var den
gang både til kos og til matauke (men det
skulle være litt hysj, hysj om det da).
I ungdomstiden var Frank svært sportsin-
teressert,var en habil sprinter og har også
noen fotballkamper for Drøbak-Frogn på
samvittigheten. Senere ble han svært opp-
tatt av hundekjøring og i perioden 85-86
bodde han på Son, og der bygde Frank
opp en stor hundegård, og hvor han på
det meste hadde 18 Siberian Husky.

Tropefugler og oppdrett av kanari
Frank har også i ganske mange år vært
svært fugleinteressert og drevet med opp-
drett og konkurrert på utstillinger, og da
innen flere av kanarivariantene. - «Meget
spennende og trivelig hobby», kan Frank
fortelle. Han har vært rundt i landet og
deltatt på flere store utstillinger og har
ved noen anledninger hevdet seg helt i
norgestoppen. Kanarifuglene, dens kvit-
ring og de fantastiske fargene er et flott
skue.Avl med slike hobbyfugler og kanin-
er kan jo på en måte sammenlignes og
særlig når en driver med dvergkaniner,

fortsetter side 8
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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 532,00
Reisekasse i tre med 4 rom  stor rase  . . . . . . . . . kr 607,00
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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Haugaland Kaninalslag innbyr til

Åpen Haust-utstilling
20.-22. november ‘09, Lid Grendehus

Det konkurreres i klassene: L og K
Innmelding på liste/excel, sendes på mail: oe-sven@online.no

innen 10. november. - Info om utstillingen: Odd Einar Lundervold
tlf. 911 90 945 eller Odd Einar Svendsen tlf. 918 89 585

Innmeldingsavgift: kr 50 pr katalognr.
Betales til kontonr: 3330 20 35380 (T. Frøland, 5563 Førdesfjorden)
Kaninene leveres fredag 20. nov. kl 18-21. Vi fôrer med høy og vann.

Husk opphengbare vannskåler. Åpent lørdag fra
kl 11-16, søndag fra kl 10 - premieutdeling kl 14.30
Kaninhopping: for info send mail til hkhk@live.no
Annonse kommer på hoppeforumet i god tid før!

Velkommen til Haugalandet!

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

Momarken 4.-6. des. ’09
i klassene: A voksne dyr - Bungdyr - Kprodukter + kaninhopping
Innmeldingslister må være i hende innen 23.11.09, og sendes:
Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg. Helst i excel til e-post:

annebbro@online.no   NB: Listene MÅ være korrekt utfylt!
Innmeldingsavgift: kr 55,- pr katalognr., betales ved innsetting

av dyra, fredag 4. des., fra kl 18 til 21. Premieutdeling søndag kl 14.
Meget god premiering. Info: Anne tlf. 990 21 565, Johnny tlf. 482 99 553

KANINHOPPING: Søndag 6. desember. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen i.e.
og Lengde elite. Startavgift: kr. 20,- pr. start. Påmeldings-
frist: 23.11. - til: Linn Andresen, E-post: lirean@start.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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eller «figurkaniner» som Frank kaller de
arter og varianter som vi selv har «laget».
Men det er vel det som gjør slike hobbyer
interessante, å jobbe med fargeavl er gøy,
men med tegninger som russer og hotot
så ble det straks noe verre. Men det blir
det kanskje nå også, har jo nå gulrød og
målet her er å få reverød. Så er det store
spørsmålet hva dommerne sier da. Noen
ganger oppleves jo forskjellige tilbake-
meldinger ved bedømmelsene, så det er
vanskelig å forstå det forskjellige «synet»
hver enkel har f.eks. innen variantene.
Det synes jeg er rart noen ganger, men
«det er vel slik det er», sier Frank, og leg-
ger til at han har svært god og positiv er-
faring med danske og svenske dommere,
selv om vi noen ganger hører det mot-
satte. Flere av disse er flinke til å forklare
«hva og hvorfor» på akkurat «den og den»
kaninen, eller på «det og det» punktet.

Men Frank, når og hvordan startet
det hele med ditt kaninoppdrett
Vel, det var mine to døtre som skulle ha
noen små kjælekaniner.Vi fikk tak i et par

bøker om kaniner, leste igjennom og fikk
interesse for Hermelin i varianten hvit
blåøyet. Da fikk vi sporet opp at slike var
å få kjøpt i Tønsberg, og hans navn var
Just Andersen. Jeg mener det var i 1996.

fo
to

:
F.

S
.

ffoottoo:: FF.. SS..

Frank har fått besøk av barnebarnet LeanderFrank med lutino - ja, jeg vil nå prøve meg . . .

Hermelin siameser er en variant Frank liker å
jobbe med - noen bra dyr har jeg, mener han
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Frank har
hele tiden
nye prosjek-
ter å jobbe
med i sitt
atelier. Han
arbeider
både med
bilder og
skulpturer.
For tiden
holder han
også på
med forbe-
redelsene
til sin neste
separat-
utstilling
i Modum
Kulturhus
i nært sam-
arbeid med
biblioteksjef
Elin Maribo
Hovde

Siden fattet jeg mer interesse for disse
Hermelinene.En tid bodde jeg på Eidsvoll
og var der innom en utstilling og kom i
kontakt med Roar Strand og dermed ble
det også kjøp av Hermelin i viltgrå.
For 10 år siden flyttet jeg her til Askim og
kom i forbindelse med Askimforeningen
og ble da medlem. Må vel også få si at jeg
for det meste bare har truffet hyggelige
personer i kaninmiljøet, og må vel si at
det hele virker som en «stor familie» . . .
Opp gjennom årene har jeg fått mange
tips om kaninhold og oppdrett av dverg-
kaniner. Særlig dem jeg har handlet dyr
av har vært positive med å gi meg tilbake-
meldinger og å komme med signaler, eller
gi av sine erfaringer i avlsarbeidet.
- Så jeg føler å ha fått en god del venner
innen kaninmiljøet rundt omkring i hele
landet. Nå er vi jo også en meget godt
sammensveiset gjeng i denne Askim-fore-
ningen da - her finnes jo mange dyktige,
og oppdrettere med lang erfaring.

Askim-foreningens sammenkomster (som
også er blitt vist her i TK) er svært lære-
rike, og en kan også der spørre om alt en
undrer seg over i kaninholdet og i avlsar-
beidet.

Selv avler Frank fram 50 til 60 unger hver
sesong.Men med slike krevende varianter
må en sortere en del og på høsten pleier
han å sitte igjen med ca 20 ungdyr. Og så
må en jo beholde 10-20 voksne dyr til ut-
stilling og avl, så pr i dag har Frank totalt
35 kaniner fordelt på de 3 variantene.
Avlen i vår gikk litt «tråkt» angående lu-
tino, men de kom på bedre tanker på
sensommeren, så det ble da noen avkom
i den varianten også til slutt.

Hvordan fôrer du da Frank?
Hovedfôret må jeg vel si er kaninpellets.
Men jeg passer på å kjøpe inn høy av god
kvalitet. Som dere ser på bildene av bura
mine, så har jeg høyhekk mellom hvert
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burrom, så det er viktig for dyras trivsel
at de har tilgang til meget godt høy.
Ellers har jeg sett at det er noen som for-
teller at en ikke skal gi slik ferdigblandet
«Gnagerblanding», men der kan jeg si at
jeg har meget god erfaring med bruk av
gnagerblanding. Jeg har hatt kaniner som
ikke har vært helt i form, og har da gitt
dem gnagerblanding, og de har faktisk
blitt opplagte og i full vigør etterpå.
Om sommeren gir jeg ellers noe grønt i
tillegg, men her skal en jo være forsiktig
når en gir grønt til disse små krabatene,
kun noen få blader når en legger inn det
første grønne på vårparten.

Men så over til
kunstneren Frank Solhaug
Som nevnt under bildet på side 5, var han
kunstnerstudent i København i 3 år.
I l973 og '74 var Frank en del av det avant-
garde-miljøet i Pilestredet 16 i Oslo, der
avdøde Jan Gunnarson var hans beste in-
spirator og læremester. Det var også her

den Grafiske Gruppe så dagens lys. De
jobbet med flere prosjekter og work-
shops i dette senteret.
Frank regnes for å være en utradisjonell
og en eksperimentell kunstner, som alltid
har vært utforskende i flere teknikker og
i bruken av materialer.
NRK laget et kunstnerportrett av ham i
1978, og han representerte Norge som
maler på Nordisk Bienalle i 1981.
Han har deltatt i en rekke samtidsutstil-
linger, samt en del gruppe- og kollektiv-
utstillinger. I tillegg har Frank illustrert
flere brosjyrer og hefter for Distriktenes
Utbygningsfond, samt illustrert bøker for
enkelte forlag. I 1991 malte han de 37
bildene i kortstokken «Astrologics».
Han har mottatt flere invitasjoner fra sen-
trale gallerier i inn- og utland,blant andre:
Lund Konsthall, Malmø Konsthall, Kirker i
København og Gøteborg, gallerier i Tysk-
land og Santiago (Chile), samt som årets
Hovedutstiller (2007) på Akershus Kunst-
nersenter.

Joda, sier Frank, hunder har jeg også, Border Collie, gode turvenner og er meget tillitsfulle, det
er et fantastisk godt lynne i disse hundene. Frank liker visst fargen rød? Og vakker er jo denne

kaninen - men så skal man komme fram til en bra farge da, og samtidig også en god type . . .
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Solhaugs arbeider er innkjøpt av kommu-
ner, skoler, kirker og offentlige bygninger.
Han betegnes ofte som kultmaler og en
mystiker. - Franks neste separatutstilling
blir til våren 2010 i Modum Kulturhus,
ved Blaafargeverket.

Til slutt må det legges til at å prate med
Frank kan innebære så mangt, ja, han er
opptatt av planter, dyr, kunst og kaniner,
men også f.eks. at naboene ikke skal ha
noe å utsette på hans kaninhold, så det er
viktig å holde orden og pent å naturlig.
Han har interesse for litt av hvert - joda:
«Filosofi, parapsykologi, healing» . . . - nei,
der må jeg melde pass, men musikkinte-
ressen hos Frank er stor - mange «gamle
helter» ble trukket fram - det var så vidt
vi greide å bryte av . . .

Tekst: Bjørn E. / Foto: Anne B. Brochs «Naturengel»
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01. Solveig Moritsgård/Terje Engh 192 p.

02. Johan Viker. 117 p.

03. Johnny Lyshaug. 109 p.

04. Arild Gundersen. 97 p.

05. Sverre Grandetrø. 87 p.

06. Alf Gunnes. 77 p.

07. Oddvar Antonsen. 77 p.

08. Geir Hamre. 66 p.

09. Bjarne Øygard. 65 p.

10. Kai Tveten. 64 p.

11. Roar Strand. 62 p.

12. Bente S. Torland. 49 p.

13. Tore Askeland. 42 p.

14. Malin Lystvedt Berntsen. 40 p.

15. Hilde Krogedal. 36 p.

16. Anne Lise Tveten. 35 p.

17. Bjørn Egeland. 33 p.

18. Kari Jørgenrud. 30 p.

19. Meinert Helland. 29 p.

20. Sølvi Lysfjord. 24 p.

21. Ola Uvås. 18 p.

22. Bjarte Halsne. 15 p.

23. Erling Killingberg. 15 p.

24. Harry W. Nielsen. 14 p.

25. Kjell Randby. 12 p.

26. Knut Are Sundgot. 12 p.

27. Joacim Aleksander Frydenlund 12 p.

28. Anne Charlotte Fremmegård      12 p.

29. Anne Brochs. 12 p.

30. Elin Mariboe Hovde. 12 p.

31. Anne Mette Klepaker. 11 p.

32. Kim Roger Henriksen. 09 p.

33. Per Kløvstad. 09 p.

34. Camilla Løkken Rosvold. 08 p.

35. Johan Halsne. 07 p.

36. Leif Opsund. 06 p.

37. Arve Lilleøen. 06 p.

38. Mona Jørgenrud. 06 p.

39. Helene Vadum Wilmann. 06 p.

40. Brit Karin Brodersen. 06 p.

41. Svein Ødegård. 06 p.

42. Oddmund Veka. 06 p.

43. Øystein Osland. 04 p.

44. Leif Laache. 03 p.

45. Karoline Klepaker. 03 p.

46. Thormod Saue. 03 p.

47. Inger Arnesen. 03 p.

48. Lene Merethe Hoøen. 03 p.

49. Kent Rune Eriksen. 03 p.

50. Susanne Frantsen. 03 p.

51. Lykke Isabell Sand Knutsen. 03 p.

52. Sandra Knutsen. 03 p.

53. Anne Marit Aarmo. 03 p.

54. Elin Stangeland. 02 p.

55. Leiv Petter Thorsen. 02 p.

56. Marianne Wernersen. 02 p.

57. Ingrid Harmens Berg. 02 p.

58. Vanja Nordli. 01 p.

59. Tove Olsen. 01 p.

60. Ståle Bruvoll. 01 p.

ÅRETS UTSTILLER 2009
Solveig Moritsgård/Terje Engh har økt
ledelsen og har samlet 30 poeng siden
forrige månedsoversikt. Tydeligvis satser
de maksimalt på å bli Årets utstiller også
i 2009. En annen som sanker mye poeng
for tiden er Bjarne Øygard (silverkongen)
som gjorde det sterkt på utstillingen på
Nordfjordeid der han vant klasse B, samt

at Bjarne fikk både BIS+BIM-poengene.
På LUU/NM i Tønsberg er det mange
poeng å kjempe om og det blir spennen-
de om det dukker opp noen outsidere.
Her følger en oppdatert Årets utstiller-
liste med resultatene fra Vikeså, Rakke-
stad og Nordfjordeid som er tatt med her.

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget
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Ettersom engelsk, fransk og tysk angora-
raser har sin opprinnelse fra en felles eu-
ropeisk angorakanin, er Satinangora en
ung rase fremavlet av canadieren Mrs.
Leopoldina Meyer. Hun fant i et kull med
rasen Satin, en kanin med lang pels. Hun
tok vare på denne og avlet den med en
fransk angora. Dette er hvordan hun fikk
frem den nydelige glans i denne angora-

rasen. I 1987 ble Satinangora godkjent
som ny angorarase gjennom ARBA (det
amerikanske kaninforbund). Selv om re-
sultatet av ullmengde nok kan forbedres,
er rasen å regne som «ærbødigst kongelig-
heten av angora». Rasens navn er for den
ekstremt myke struktur av ulla. Den har
ingen ull på hodet, ører og beina, og er
lettere å stelle sammenlignet med de

Rasepresentasjonen er en «ny» rase i Nordisk Kaninstandard, som ble tatt
opp fra 1.10. 2001. Satinangora ble fremavlet av Mrs. Leopoldina Meyer fra
Canada i starten på 1980-tallet. Den har ikke stor utbredelse i norden. I
konkurranse med den vanlige Angora, har det vært vanskelig å «slå igjen-
nom». Sverige importerte rasen først, i 2000, men det er ikke mange som
utstilles. Svenske oppdrettere viste frem 23 i 2002, mens i 2008; utstilt 13.
Hilde Krogedal har søkt på internett hva som fortelles om rasen «ute i den store verden», og vi
har forsøkt oss med en forståelig oversettelse for å bli bedre kjent med rasen:

SatinangoraKanin-
raser:

S
ve

n
sk

 fo
to
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andre angorarasene. Satinulla skal være
sterkere/kraftigere, og egner seg godt for
spinning.
Ullutviklingen på Satinangora er «kun» på
kroppen, så rasen produserer dermed
ikke så mye ull som de vanlige angora-
rasene. Satinangora ser veldig lik ut på
den franske angora av utseende og type,
men har en unik egenskap med at den
gir nydelig lukseriøs ull. De fargede har
en dypere farge og skinner som silke. Far-
gen og glansen er enestående for rasen.
Denne karakteristikken gjør Satinangora
veldig tiltrekkende for ull og spinning.
Rasen har det gode rolige anlegg som vi
kjenner fra angora og er enkle å håndtere.

Satinangora er av middels størrelse, ideal-
vekt er 3,5-4 kg. Kaninen er fornem og
vennlig innstilt, og er robuste og produk-
tive. Rasen er avlet fram i mange farger,
ARBA-standarden teller 37 varianter.
Våren 1998 ble de første Satinangora im-
portert fra USA til europa. Resultatet og
mengde ull, sies som nevnt på forrige
side, og naturlig, å være mindre, sammen-
lignet med den angora som er avlet på for
ullproduksjon over mange, mange år.
Utviklet ullfiber har en lengde på 10 cm,
og flere avlere sier de «ribber» dem to
ganger i året.Men det er vel flere som for-
holder seg til klipping og med de samme
klippeintervaller som for vanlige angora.
Satinullens utrolige bløthet og glans gjør
fibrene veldig spesielle. Satinangorafiber
regnes som lukseriøs fiber. Da rasen ikke
har så stor utbredelse er ulla heller ikke
lett å få tak i.
Arveligheten for satin er vikende (trekker
seg tilbake). Kaninen må være bærer av
to satinangora-gener for at det skal vokse
angoraull.
Satingenet er basert på en ukomplisert,
«enkel» mutasjon og et «kjent» ikke-resse-

sivt gen.Det forandrer strukturen på pels-
hårene: Pelshårstammen er tynnere og
gjennomskinnelig. Fargepigmentene er
innenfra på pelshårene. Stammen reflek-
terer lyset - og ullen blir skinnende og
blank. Det likner på glassfiber!
Tverrmålet/diameteren på pelshåret er
tynnere enn ulla hos normal/vanlig ango-
raull, og ser mer glansfull ut og føles som
silke. Spinning av ulla er ikke noe pro-
blem. Ulla er noe mer glattere, enn nor-
mal angora. Ulla blir helst spunnet med
litt mer tvinn/vridning. Det finnes mange
naturlige farger som blir en fristelse for
håndspinnere.

Satinangora, ungdyr med ca 30 dagers ull

Satinangora blåøyet, ungdyr
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Litt fra Nordisk Kaninstandard:
Satinangora har vektskala som for vanlig
Angora: Voksenvekt fra 3,51 kg og høyere
gir 5 poeng.
Ørene skal ha normal pels slik som det er
på Satin, men små øredusker kan aksep-
teres dersom de er begrenset til ørespis-
sene. Også på hodet skal den ha normal-
pels (det kan forekomme noen lange pels-
hår), og både fram- og bakbeina skal ha
Satin normalpels opp til kneledd.
Ullen tetthet: Idealet er god tetthet, men
pelsen kan se mindre tett ut på grunn av
den finere strukturen som kommer fra sa-
tinanlegget.
Ullens kvalitet: Ullen består av ullhår og
tynne gjennomsiktelige dekkhår (satin-
hår) med en meget glansfull, silkelignen-
de struktur. Den skal være livfull, sterk og
falle fritt.
Fiberlengden skal være minst 7 cm etter
en voksetid på 90 dager.
Ullen hos Satinangora kjennes mer tørr
og luftig ut, enn hos Angora, som har sam-
menheng med satinanlegget hvor dekk-
hårene er tynnere.
Farge: Satinangora er godkjent i de fleste
av Standardens beskrevne pelsfarger, men
ikke i; lyseblå, lysegrå, reverød og sallan-
der. Tegning: Godkjent i hotot og russer.
Satinangora har på hode, ører og bein
normalpels, og dermed skal de ha farge

som de andre kaniner med normalpels.
På kroppen, hvor Satinangora har ullen,
er fargen fortynnet. Satinglansen gjør dog
at fargen er ganske intensiv og den skal
gå langt ned mot pelsbunnen.

Satinangora rød (svensk dyr/foto)

Satinangora rødøyd

Utstillinger å besøke i andre land:
Europautstillingen: 20.-22. november, Nitra, Slovakia
Bundes-Kaninchenshau: 12.-13. desember, i Karlsruhe Messehaller.
EuropaExpo: 28.-30. januar 2010, Spesialutstilling i Holland for Hermelin og
Dverghare  - se webside: www.kde-europa.nl
Svensk LU: 19.-21. februar, Nykøping
Dansk LU: 19.-21. februar, Viborg

Til alle foreninger: Start med kurs!
For mer info, se: www.naturogmiljo.no eller kontakt Bjørn, tlf. 51 67 19 00
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Nytt fra Norsk Angora
Nå nærmer det seg LUU i Tønsberg og jeg
håper det er mange som kommer med
dyr og produkter.Minner om at det i følge
www.kanin-nkf.net er endringer i kl K.
Norsk Angora deler ut sølvskjeer til våre
medlemmer som oppnår beste resultater
(kontingent må være betalt). Statuttene
kan leses på vår hjemmeside.
Angorastand i hallen:Vi trenger personer
til å være med å vise klipping, spinning,
produkter, osv. Ta kontakt snarest, slik at
vi kan få satt opp en «vaktliste».
Angoravennen:Vi må ha redaktør hvis bla-
det skal fortsette.Styret håper det er noen
som ønsker å ta stafettpinnen fra Kjersti.

Pelsmøll (Tinea pellionella)
Etter at jeg startet med Angora, har jeg
oppdaget en del møll i stallen. I en stall
er det alltid diverse flyvende dyr, men jeg
synes nå det er flere enn tidligere. For en
tid tilbake jobba jeg i garn-produksjon, og
der så jeg hva skader disse små møllene
kan gjøre i ull og garn, så mulig det er der-
for jeg er mer obs.Det er jo ekkelt hvis de
formerer seg i pelsen på kaninene. Møll
har jeg også sett i bura og på pelsen til
Hermelin fuchs. Til nå har jeg forsøkt å
spraye bur/vegger/kroker med RAID.
Ull som jeg klipper fra angorane kommer
jeg heretter til å legge i fryseboksen (min
mann vil nok bli «kjempeglad» for å finne
ulla der). Jeg vil for all del ikke få møll inn
i huset og at de skal bosette seg å formere
seg i mine ullprodukter. Noen tips for å
holde dem borte er: Cederolje, kvister
med Pors, Lavendel eller møllkuler.Andre
tips jeg har funnet for husbruk er:Vasking
av klær, frysing og varmebehandling (men
det er ikke så lett å gjøre med en kanin).

Jeg har fått forskjellige svar på om møllen
kan leve i pelsen. Selv mener jeg å ha fun-
net tomme pupper i pelsen under klip-
ping.Andre mener at formeringen skjer i
ullrester som ligger igjen i mørke kroker.
Har hørt at flere har møll i stallen, også
om vinteren, så jeg vil nok aldri få dette
helt vekk. Møllen kommer jo utenfra, så
jeg får bare drive forebygging.
Litt om Pelsmøll: I eldre tider var det det-
te møllet som kaltes klesmøll og som er
synderen det siktes til i visa om Ingrid
Sletten som hadde en lue av pureste ull.
Etter hvert som klimaet i husene ble var-
mere og tørrere, fikk pelsmøllet mindre
betydning. En nyinnvandret art fikk rundt
1900 navnet gul klesmøll og siden bare
klesmøll. Den trivdes bedre i det nye in-
nendørsklimaet og overtok pelsmøllets
plass som viktigste skadedyr på ull, fjær
og pels. Pelsmøll er på størrelse med kles-
møllet, og er 9 til 17 mm bred i vinge-
spenn. Hunnen er større en hannen og
også noe mørkere. Fargen på hodet og
forvingene er gråbrun. Vingene har 2-3
mørke punkter.
Pelsmøllet skiller seg fra klesmøllet bl.a.
ved at larven lever i et rør som den har
laget og bærer med seg.Røret er noe leng-
er enn kroppen og er laget av spinnsilke
med innvevde små fibre fra stedet larven
lever, er litt flattrykt, bredest på midten
og har åpninger i begge ender.Larven kan
snu seg i røret og bruke begge åpninger.
Larven stikker forkroppen ut av røret når
den spiser eller flytter seg. Larven er hvit
med et skinnende mørkebrunt hode.
Voksne larver er 4-7,5 mm lange.
Pelsmøllet er i Norge en frittlevende art
som er bedre tilpasset vårt klima enn



17Tidsskrift for Kaninavl - 8-2009

klesmøllet. Det finnes vanlig i fuglereder
hvor det lever av hår, fjær og annet kera-
tinholdig avfall. Pelsmøllet er av mindre
betydning som skadedyr enn klesmøllet i
oppvarmete hus, men har større betyd-
ning i rom og bygninger med lavere tem-
peratur. De angriper begge de samme
slags stoffer: Ullvarer og fjær, tøy, stoppe-
de møbler, filt i piano, utstoppede dyr/ fu-
gler, osv. Larven kan ikke utvikle seg på
rene bomull- og jutevarer, melvarer osv.
Næringstypen, temperatur og fuktighet
regulerer utviklingstiden for larvene.
Utviklingen er kortest ved høy fuktighet.
Eggets utviklingstid er fra 4 til 7 døgn ved
temperaturer fra 21,5-34,5OC og en fuk-
tighet på 30-90 % relativ fuktighet. Ingen
egg klekkes ved 14OC.
Larvene utviklet seg ikke ved 13,5OC og
de dør uten å fullføre utviklingen ved en
konstant temperatur på 34,5OC og over.
Forpuppingen skjer i larverøret.

Puppetiden varer ved 21,5OC ca 18 døgn
og ved 25 til 30OC ca 10 døgn.
Fuktigheten har liten betydning for pup-
pens utviklingstid.
Når møllet klekkes fra puppen, beveger
puppen seg halvvegs ut av larve-røret og
den tomme puppehuden blir stående i
denne stillingen etter klekking.
Hannene er aktive, gode flyvere, mens
hunnene flyr tungt og bare korte strek-
ninger. En voksen møll lever fra 4 til 7
døgn ved 22 til 26OC.
Parringen kan skje innen 12 timer etter
klekking. De første eggene kan legges
fra ett til 6 døgn etter klekking. Eggene
legges enkeltvis på larvenes næring.
Eggantallet per hunn kan variere fra 8 til
80, men er vanligvis ca 40.
Larvene dør fort når de utsettes for sollys
som gir varme. Larvene forlot solbestrålte
larverør og døde etter 4 til 15 minutter
ved temperatur på 40OC og høyere.

Sørlandets Kaninavlslag innbyr til:
«Sørlandsmesterskap»
lørdag 12. desember 2009.
Avholdes på Skiftnes, Grimstad
og er åpen en-dags kasseutstilling
- det konkurreres i klasse L

Innmeldingsavgift: kr 50  pr kanin
som betales ved ankomst Skiftnes

Innmelding må sendes innen 30. november og listen
sendes til: Nils Per Igland, Tønnesøl, 4886 Grimstad

Bedømmingen av kaninene starter ca kl 10.30

Alle ønskes velkommen til Skiftnes, Grimstad!
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Høstutstilling i Rakkestad
Helgen 2.-4.oktober arrangerte Sarpsborg
KAF utstilling i Rakkestad, med 242 på-
meldte dyr i klassene A, B og C1,1 for ju-
niorer. De fleste kaniner stilte i klasse B.
42 utstillere fra 6 foreninger deltok. Dom-
mere var Thormod Saue,Svein Clausen og
Sigbjørn Thorvaldsen.Tor Gillerholtmoen
og Jan Erik Baller var med som elever.
Når Best in Show uttaket skulle foretas
viste det seg å være hele 17 dyr med 95
poeng. Dommerne løste dette på en fin
måte, ved å ta frem 3 dyr, hvor så utslag-
ingsmetoden ble benyttet og nye dyr ble
hentet frem, helt til den beste sto igjen,
som var Blå Wiener hoe til Kai Tveten.
BiM ble Dvergvedder til Solveig Morits-
gård/Terje Engh.Vi i Sarpsborg KAF vil få
takke alle som var igjen og hjalp til med
rydding på søndag. Samtidig en stor takk
til dommerne for fint samarbeid og til alle
som delte denne helgen med oss. Kent Rune

Best i rasen: Fransk Vedder: E.Jokinen/T.Gilleholtmoen
93,5. Blå Wiener: Kai Tveten 95. Angora: Ann Berit Allum
Lund 94,5. Satin: Ole Marius Aasland 93,5. Rex: Susanne
Frantzen 95. Hvit Land: Leif Opsund 94,5. Belgisk Hare:
Johan Viker 94,5. Japaner: Silje Andersen 92,5. Thyr-
inger: Leif Opsund 94,5. Alaska: Anne Brochs 94,5.
Marburger Ekorn: Maren Åsheim 93. Perle Ekorn: Harry
W. Nielsen 94,5. Liten Sølv: Jens Petter Karlsen 93,5.
Tan: Anne Charlotte Fremmegård 95. Liten Wiener: Anne
Lise Tveten 95. Russer: Elina Jokinen/Gilleholtmoen 93.
Dvergvedder: Kari Jørgenrud 95. Hermelin: Nora Bakke
95. Dverghare: Kent Rune Eriksen 95.

Resultater Klasse A Voksne dyr:
1 Roar Strand, Eidsvoll, Dverghare hvit rødøyd     285
2 Solveig Moritsgård/T.Engh, Grenl., Hermelin hvit 283,5
3 Sølvi Lysfjord, OsloogAk., Dvergvedder hvit blåøyd 282
4 Susanne Frantzen,  Sarpsborg,  Rex castor 95
5 Tove Olsen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå 95
6 Solveig Moritsgård/T.Engh, Grenl., Dvergvedder grå 95
7 Martine Arnesen Furnes, Sarpsb., Hermelin viltgrå  281
8 Johan Viker,   Sarpsborg,  Belgisk Hare viltrød   281
9 Ole Aasland, Sarpsborg, Tan svart     94,5
10 Ann-Kristin Isnes, Sarp. Dvergvedder hvit blåøyd 94,5

Resultater Klasse B Ungdyr:
1 Kai Tveten,  Askim,  Blå Wiener 284,5
2 Anne Charlotte Fremmegård,  Askim,  Tan svart   284
3 Anne Lise Tveten,  Askim,  Liten Wiener blå  284
4 Kent Rune Eriksen,  Sarpsborg, Dverghare viltgrå  284

5 Kari Jørgenrud, Askim,  Dvergvedder viltgrå 283,5
6 Solveig Moritsgård/T.Engh,  Grenl.,  Hermelin hvit  283
7 Oddvar Antonsen,  Sarp.,  Dverghare hvit rødøyd    283
8 Oddvar Antonsen,  Sarpsborg,  Dverghare viltgrå    283
9 Bjørn Petter Åsheim,  Sarpsborg,  Tan svart   282,5
10 Anne Brochs,   Askim,   Alaska   282
11 Nora Bakkke,  Sarpsborg,  Hermelin viltgrå 95
12 Solveig Moritsgård/T.Engh, Grenl. Dvergvedder grå 95
13 Leif Opsund, Indre Østland, Hvit Land 281,5
14 Tove Olsen,  Sarpsborg, Hermelin viltgrå 281
15 Johan Viker, Sarpsborg,  Tan svart 280,5
16 Kent Rune Eriksen,  Sarpsborg,  Hermelin viltgrå  280

Resultater Klasse C for juniorer:
1 Ann Berit Allum Lund,  Sarp.,  Angora hvit rødøyd  94,5
2 Nora Bakke, Sarpsborg, Hermelin viltgrå 94
3 Lykke Isabel Sand Knudsen,  Sarp.,  Hermelin chin  94
4 Marit Jørgenrud,  Askim,  Hermelin viltgrå  94
5 Christer A. Torp,   Sarpsborg,  Tan svart  93,5
6 Jonas Karlsen,  Sarpsborg,  Hermelin viltsvart  93
7 Malin Eriksen,  Sarpsborg,   Dverghare viltgrå   93

De tre beste i klasse B, fra v.: Anne Charlotte
Fremmegård nr 2 med Tan 284 p, Kai Tveten
nr 1 med Blå Wiener 284,5 p og Anne Lise

Tveten nr 3 med Liten Wiener blå 284 p.
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6.- 8. november: LUU/NM,Tønsberg
annonse i TK nr 7

20.-22. november: Haugaland
annonse i dette TK

20.-22. november: Indre Østland
annonse i dette TK

20.-22. november: Trøndelagen
annonse i TK nr 7

04.-06. desember: Askim
annonse i dette TK

11.-13. desember: Rogaland
annonse i dette TK

12. desember: Sørlandets
annonse i dette TK

2010:
22.-24. jan.: Oslo&Akershus (fylkes.)

22.-24. jan.: Jæren&Sandn. (fylkes.)
annonse kommer i neste TK

22.-24. jan.: Grenland

25.-28. febr.: LU/NM-2010
Askim og Sarpsborg i Mossehallen

26.-28. mars: Sørlandets

Husk å hold innmeldingsfristene!

Utstillinger - 2009/2010:

«Dverg-nytt»
- Vi har «igjen fornyet» oss:

Dvergkaninklubben prøver hele tiden å
ha som mål å være litt i forkant, og vi har
«fornyet» oss i klubben . . .
Vi ønsker å gi noe tilbake til våre med-
lemmer - og dette er noe som flere kan
glede seg over. Hvis alt går som planlagt
(noe som jeg tror) så vil vi på LUU tildele
ut  junior-sløyfer til våre medlemsutstiller.
Minner også om at vi har 4 vandrepoka-
ler, samt rosetter til BIR, BIM og BIV
(varianter). Alle våre premier blir
selvsagt utdelt etter resultatene i
klasse B ungdyr. Dvergkaninklubben
er stadig i fremgang også med hen-
syn til medlemsantallet.Vi gjør opp-
merksom på at våre premier og sløy-
fer tildeles våre registrerte medlem-
mer. Er du dvergkaninutstiller og har
ønske om medlemskap, så er det
bare å ta kontakt med oss (se vår
annonse bak i dette TK side 31).Viser

også til klubbens lovverk, som forteller
oss at kontingent skal være betalt 14 da-
ger før utstillingen for å være med å kon-
kurrere om våre premier (oppdatert med-
lemsliste blir lagt ut på klubbens stand
som vi setter opp i hallen i Tønsberg).
Håper dere har hatt noen trivelige dager
nå i våren- og sommerens avlssesong og

at mange nye
«kanoner» er

avlet fram . . .
Så da ønsker
vi våre med-
lemmer en
riktig god og
hyggelig
utstillings-
sesong.

- for Dverg-
kaninklubbens
styre, Hilde K.
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Gjesteskribent: Geir Nordvik

Data
I 1985 begynte jeg å studere på Norges
Tekniske Høgskole. Her studerte jeg elek-
tro- og datateknikk og fikk dermed pro-
grammeringskompetanse. Dette gjorde at
jeg den gangen satte i gang med å lage et
dataprogram til bruk på kaninutstillinger.
Programmet var laget helt ”fra bunnen
av” i Turbo Pascal og het Kanuts (forkor-
telse for kaninutstilling). Det ble brukt
både i Trøndelag og andre steder i siste
del av 80-tallet. Programmet kunne skrive
ut katalog, samt beregne og skrive ut re-
sultatlister. I desember 1989 tok studieti-
den slutt og jeg måtte inn i militæret til
førstegangstjeneste. Da tok kaninhobby-
en slutt og videreutviklingen av Kanuts
stoppet også opp. Så gikk det 13 år...

Oppstart på nytt i 2003
I 2003 tok jeg kontakt med lokale kanin-
folk i Rogaland og gikk på en utstilling.
Dermed bet basillen seg fast igjen! Jeg ble
kaninoppdretter på nytt. Nå ville skjeb-
nen det slik at på denne tiden hadde ikke
NKF noe godt dataprogram for utstilling-
er. NKF hadde et svensk program som
man ikke var fornøyd med. Et nytt pro-
gram var under oppseiling, men av for-
skjellige grunner «strandet» dette. Enden
på saken ble at jeg ble med i Datautvalget
og så ble det bestemt på styremøte under
LUU i Drammen, november 2003: - «Vi
starter på nytt og lager et utstillingspro-
gram fra bunnen av» . . .
Allerede i januar 2004 kjørte vi den første
utstillingen på det nye programmet på en
utstilling i Stavanger. Det tok altså mindre

enn 3 måneder å få stablet ”noe”på beina
og det var mange sene kveldstimer ved
PC’en før vi var i mål. Programmet døpte
jeg Kanuts-2. Det gikk litt ”over stokk og
stein”og programmet var knapt nok halv-
ferdig da vi brukte det på LU i Skien i
2004. Det eneste som var helt ferdig var
innlegging av innmeldte dyr, utskrift av
katalog, innlegging av bedømmelser og
beregning av premieliste i klasse A og C.
Men det fungerte helt prikkfritt – over all
forventning egentlig selv om klokken ble
7 om kvelden før alle resultatene var fer-
dig lagt inn siden det var kun mulig å leg-
ge inn bedømmelsesresultater på én PC
den gang.
Senere er utstillingsprogrammet blitt kraf-
tig utvidet og forbedret. Programmet skri-
ver ut bedømmelseskort med rasebilde,
og nå melder jo de fleste inn kaninene på
excel-liste. Det er laget redigeringsmulig-
heter, katalogutskrift, gruppeinndeling,
dommerfordeling, resultatlisteberegning
og det finnes utskrift av Best-i-rasen, de
beste hanner og huer, og Best-in-show.
Det er laget noen sikkerhetsbarrierer og
det er laget klienter. En sekretariatklient
gjør det mulig å legge inn resultater på
mer enn en PC. Forbedringer gjøres jevn-
lig etter innspill fra brukere, dommere,
TK-redaktør, stambokfører og styret. I til-
legg har flere brukere vært med å gitt ver-
difulle tilbakemeldinger - og så er det litt
endringer med hensyn til standarden.
Nå ligger det mange tusen kaniner inne i
databasen og programmet er brukt på fle-
re hundre utstillinger.
Driftingen av dataprogrammet i dag be-
står stort sett av utsending av program-
met og innfletting av resultatene inn i

««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
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Stamboken når utstillingene er ferdige.
Litt telefonsupport blir det innimellom,
men det er også mange som kjører data-
programmet uten at jeg hører noe fra
dem underveis og under utstillingen.

Salg til Sverige
Etter at vi hadde fått ferdig dataprogram-
met ble det interesse i Sverige for å kjøpe
det. Det gikk i orden og nå brukes det
samme programmet i Sverige som i Norge
(selvsagt med noen små tilpasninger til
svenske forhold). Vi i datautvalget synes
det er hyggelig at vi dermed har skaffet
noen kroner inn i NKF’s kasse.

Stamboken
Den norske kaninstamboken er nå helt
elektronisk. Det samme programsystem
brukes som stambok og som utstillings-
program. Eneste forskjell er at det pro-
gram som brukes på utstilinger ikke inne-
holder gamle utstillingsresultater og gam-
le bedømmelser. I Stambok-programmet
ligger alt lagret. Rolf Ludvigsen er stam-
bokfører og bruker programmet til bl.a. å
skrive ut stamtavler. Her kan man søke
opp kaniner basert registreringsnummer,
venstre ørenummer, oppdretter, rase, far-
ge osv. Det er f.eks. mulig å søke opp en
kanin basert på at det er en Dvergvedder
svart, med ørenummer som starter på 9
og med registreringsummer som kun kan
leses som A2 (resten er uleselig). Eller
man kan søke opp en kanin med venstre
ørenummer 9123 og oppdretteren heter
Petter til fornavn. Så finner stamboken
riktig dyr. Er det flere dyr som passer til
søket så gir programmet en liste med dyr
og så klikke på det som er det riktige. Så
klikker man på menyen ”Lag stamtavle”.
Dermed skal stamtavlen være ferdig med
avstamning i to generasjoner og alle be-
dømmelsesresultatene for kaninen listet

opp. Denne funksjonen gjør at det ikke
er nødvendig å sortere dyrene eller be-
dømmelsesresultater - programmet finner
dem allikevel. I den manuelle stamboken
(som ble brukt frem til dataprogrammet
var ferdig) måtte alle dyras kort med be-
dømmelser, sorteres etter registrerings-
nummer. Det var et litt av et arbeid med å
sortere og finne frem kort den gangen. I
den tid måtte også alle ha registrerings-
nummer for å ligge inne i stamboken. Slik
er det ikke nå, så snart en kanin er på-
meldt en utstilling så er den registrert i
databasen og i stamboken.

Registreringsordningen
Når man sitter og drifter stambokpro-
grammet blir det selvsagt til at man ten-
ker en del på registreringsordningen vi
har i Norge. Personlig synes jeg ikke det
er hensiktsmessig at hver dommere gir
kaninene registreringsnummer og andre
setter det i øret i ettertid. Dommere gjør
av og til feil og bruker samme nummer
flere ganger. Det er ikke så rart, det er for-
ståelig at dommere kan gjøre feil i farten.
Et poeng er også at hvert registrerings-
nummer skal være unikt, men det funge-
rer altså ikke. Det er mange registrerings-
nummer som er brukt to eller tre ganger
(ett registreringsummer er fakstisk brukt
seks ganger!). Nå er ikke det så farlig, i og
med at dyr med likt registreringsnummer
ofte vil ha forskjellig venstre ørenummer
eller er annen rase og da finner program-
met det korrekte dyret allikevel.
Det som skaper arbeid er alle feilmerking-
ene og dyr som er registrert flere ganger
med forskjellige registreringsnummer.Før
ble kaninene merket på utstillingene når
de skulle få nummer i høyre øre,og da ble
jo kaninen og bedømmelseskortet merket
samtidig og man kunne være sikker på at
det var det samme nummeret som sto på
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Noe var
faktisk
bedre før,
og det gjel-
der sikker-
heten med
å få inn det
korrekte re-
gistrerings-
nummer i
høyre øret.
Her er det
Thormod
Saue som
registrerer,
Ragnar
Viken er
bærer og
Silje
Narverud
er skriver

kortet og også i øret. Slik er det ikke nå
lenger og feilmerkinger skjer jevnt å trutt
når dette foregår hjemme. Noe blir opp-
daget og noen ganger kontakter eiere
Rolf eller meg når de lurer på om noe kan
være feil.Andre ganger blir ikke feil opp-
daget og kaniner kan bli registrert to
ganger med to forskjellige nummer i
stamboken (ett gitt av dommer og ett
som dyret blir merket med). Noen eiere
merker ikke kaninene i høyre øre (de har
kanskje ikke tilgang til den rette bokstav).
De melder på samme dyr flere ganger
uten høyre øreummer og kaninen kan da
bli registrert med flere nummer. Data-
programmet gir en melding dersom det
finnes et dyr i databasen fra før, men det
er i praksis ikke så enkelt å gjøre noe med
dette. Saker som gjelder registreringsord-
ningen har vært oppe som sak på Tinget
(jeg mener vi ikke har en god løsning nå).
Hva er så en ”god” registreringsordning
etter min mening? Det har vært foreslått å
fjerne merking av høyre øre, men tilbake-
meldingene fra oppdretterne og Tinget er
at det ikke er en god ordning. Og det er

klart at uten et nummer i høyre øre så vil
det skje at flere kaniner i samme rase og
farge har identiske venstre ørenummer.
Vi får ingen unik merking av kaninene når
vi kun har ett nummer i venstre øre.
I andre land merkes kaninene med opp-
dretternummer i høyre øre. Dette synes
jeg er en god løsning. - Argumentet imot
en slik ordning er at dommeren kan se på
kortet og i øret hvor dyret er født,dersom
dommeren husker oppdretternummeret.
Jeg tror ikke dette er noe stort problem.
Når det kommer en Deilenaar på dom-
merbordet i Rogaland så vet nok alle
dommere hvem som eier den... - «og det
greier jeg å leve godt med». Jeg tror det
vil bli slutt på feilmerking dersom vi
brukte medlemsnummeret vårt som høy-
re ørenummer.Merking i høyre øre gjøres
da meget enkelt ved å merke alle ungene
samtidig; jeg setter 1892 i tanga (det er
mitt medlemsnummer) og så merkes alle
sammen. Da har vi også en helt unik mer-
king av alle dyrene. Det vil da kun finnes
én kanin med nummer 1892 - 9123.

Hilsen  data-Geir

foto: Anne Mette
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Haustutstilling Sogn og Fjordane
I år la vi utstillinga til Nordfjord Fjordhest
Senter. Vi sa vel i fjor etter fleire minus-
grader at vi aldri meir skulle være i ein ri-
dehall, men vi gløymer fort. Denne hallen
var betre utstyrt med eiga bu for domma-
rar og kantine som begge var oppvarma
for oss utan pels. Sola strålte betre enn på
lenge og vi som bor i Nordfjord kan ikkje
hugse sist det var sol ein heil dag.
Johnny Lyshaug og Sturle Skeidsvoll tok
på seg oppdraget med å bedømme de
173 kaninen i 15 forskjellige raser av de
28 utstillarane frå 6 lag. Bjarne Øygard
fekk sitt andre napp i vår kjempestore
vandrepokal for Best in Show med Liten
Sølv hoe på 96 poeng (fikk 96,5 sist ho
viste seg fram). Elles var det 3 dyr i 95,5
og 22 dyr 95 p, så det var jo gode resultat.
Med god reklamering og med gratis entre
var det mange som tok turen innom for å
sjå kaninene. Inntektene fikk vi på lodd-
salg og kantinen, her var det Steinar Aase
og Oddmund Veka så styrte vaffelpressa,
pølsekoking og kaffitraktar. En journalist
var ivrig tilskuar og var meir aktiv i dom-
marboda enn fleire ivrige utstillarar. Nå
fikk vi ein artikkel i avisa Fjordablade, og
det var skreve med god innleving, og det
var sett av masse plass til bilete.

Så er det kva dei som jobbar seg mot årets
utstillar likar best å sjå, og resultata er:
Best i Rasen: New Zealand Red: Kåre Leonard Tvedt
92,5. Isabella: Meinert Helland 95. Deilenaar: Ståle
Bruvoll  93. Engelsk Schecke: Øystein Osland 95. Stor
Sølv: Steinar Helge Aase 95. Sallander: Øystein Tvedt
95. Thyringer: Oddmund Veka 95. White: Anne Lise Tvedt
94. Liten Tysk Vedder: Guro Lesto Larsen 93,5. Hollen-
der: Snorre Jacobsen 94. Sachsengold: Jonette Myrbo-
stad 94,5. Liten Sølv: Bjarne Øygard 96. Tan: Magnus
Skaug Hansen 94. Dvergvedder: T.Engh/S.Moritsgård
95,5. Hermelin: Bjarne Øygard 95.

Resultat klasse A voksne dyr:
1 Knut Are Sundgot, Møre&R. Hermelin hvit rødøyd 283,5
2 T.Engh/Solveig Moritsgård, Gr. Dvergvedder viltgrå 283
3 T.Engh/Solveig Moritsgård, Grenl. Hermelin hvit r.ø. 283
4 Øystein Osland, Sogn og Fjord.,  Engelsk Schecke 283
5 Ståle Bruvoll, Sogn og Fjordane,  Hermelin viltgrå   282
6 Bjarne Øygard, Møre og Romsdal, Liten Sølv svart 282
7 Mathias Meisal, Møre og Romsd. Hermelin zobel blå 95
8 Øystein Osland, Sogn og Fj.,  Engelsk Schecke blå  95
9 Bjarne Øygard, Møre og Roms.,  Hermelin zobel blå  95
10 Steinar Helge Aase, Sogn og Fjordane,  Stor Sølv  95
11 Anne Lise Tvedt, Møre og R., Hermelin hvit rødøyd  95
12 Øystein Tvedt,  Møre og Romsdal,  Sallander   94,5
13 Øystein Osland, SognogFjordane, Dvergvedder  94,5
14 Joachim Frydenlund, Nord-Tr., Hermelin zobel blå  94

Resultater klasse B ungdyr:
1 Bjarne Øygard, Møre og Roms.,  Liten Sølv svart  286,5
2 Meinert Helland,  Bergen,  Isabella    285,5
3 Oddmund Veka, Sogn og Fjordane,  Thyringer  285
4 T.Engh/Solveig Moritsgård, Grenl., Dvergvedder   284,5
5 Øystein Osland,  SognogFj.,   Dvergvedder viltgrå  284
6 T.Engh/Solveig Moritsgård, Grenl., Hermelin hvit  283,5
7 Øystein Tvedt, Møre og Romsdal,  Sallander   283,5
8 Øystein Osland,  Sogn og Fj.,  Engelsk Schecke  283
9 Bjarne Øygard,  Møre og R.,  Hermelin zobel blå  283
10 Jonette Myrbostad,  Nord-Trønd.,  Sachsengold  282,5
11 Snorre Jacobsen,  Nord-Trøndelag,  Hollender   281,5
12 Anne Lise Tvedt,  Møre og Roms.,  White svart  281,5
13 Øystein Osland, Sogn og F. Engelsk Schecke blå  281
14 Magnus Skaug Hansen,  Sogn og Fj. ,   Tan svart  281

Bjarne Øygard har vist
frem gode Liten Sølv i år
på flere utstillinger og i
Nordfjord stilte han med
8 Liten Sølv i kl B og fikk
96+95,5+2x95+94,5+3x94
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arrangerer utstilling
MILJØPARKEN,Bærheim
Forusbeen 337,  tidl. Plantasjen

11.-13. desember ´09
Åpen konkurranse i klasse L
Innmelding skal være ihende innen 29.11.09 til Bjørn
tlf. 51 67 19 00 - Liste sendes på e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Innmeldingsavgift: kr 55 pr kanin til konto 3204 07 02406
v/M. Ølberg, 4050 Sola. Innsetting kaniner: fredag 11. des. kl 18-19
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare 1/2 l. vannskåler.
Premiering søndag kl 15,  klasse L/BiS/BiM (+juniorer)

Velkommen alle til Miljøparken (tidl. sommerfuglparken)

Innmelding på lister innen onsdag 11. november
helst på Excel-skjema, til mail: tor.giller@c2i.net  eller
pr post: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
Innmeldingsavgift: Kr 60 pr.katalognr  betales ved ankomst
Innlevering av kaniner fredag 20. november kl. 17-22 eller etter
avtale. Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannskåler.
Premieutdeling søndag kl. 14.
Kontakter:
Tor Gillerholtmoen, mail: tor.giller@c2i.net - tlf.: 62 35 20 23, mobil: 476 58 021
Ivar Østli, mail: i.oestli@online.no - tlf.: 61 33 17 76, mobil: 911 82 745

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Jønsberg

Indre Østland Kaninavlslag har gleden av å innby til

Høstutstilling Jønsberg Landbruksskole
20. - 22. november 2009
Åpen konkurranse i klassene L og K
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NKF har for 16. år på rad utstilt kaniner
og produkter på Dyrsku’n i Seljord. Vi
stilte med 12 kaninraser, og hadde tillegg
en «binge» for å vise litt oppdrett og for-
telle om kjøttproduksjon.Anita Løveseter

klipte Angora hver dag. Mye folk besøkte
standen og interessen var stor for Angora.
Flere var interessert å få kjøpt kaniner.Vi
delte ut TK og viste til adresser og opp-
dretterannonser. Harry Giller

Kaniner også på Dyrsku’n 2009

Til alle foreninger:
Minner om kon-
tingentsatsene inn
til NKF, som ble
vedtatt på Tinget.
Kontingent for
2010 til NKF er:

Senior kr 410
Junior kr 270
Fam. kr 140
Fam.pk.  kr 830
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Kanintoppen's Kaninstall, Marianne Wernersen
4824 Bjorbekk. Tlf. 95819073

www.kanintoppens.com
kanintoppen@epost.no

Dvergvedder hvit blåøyd og Bourgogne

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

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

Kallehagen kaninoppdrett - TRØNDER
v/ Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

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

Odd Einar Lundervold
Aurdal, 5576 Øvre Vats

Tlf. 911 90 945
e-post: oddelund@online.no

REX: Blå, Dalmatiner

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

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

HOLLENDER i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

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

isabella, chinchilla og blå

Solvangbakken kaninoppdrett/Kerstin Carlsson
Solvangbakken 18, 3647 Hvittingfoss

Tlf. 32768671  e-post: katieberenson@hotmail.com
hjemmeside: http://piczo.com/solvangbakkens

TAN i sort og LØVEHODE

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

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

Kjemperaser: kr 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.

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

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

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

Annonsepriser:
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

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

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

DEILENAAR

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

LITEN SØLV

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen

Tlf. 35 95 75 03
ANGORA - HVIT LAND
TAN - DVERGVEDDER

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

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

LITEN HAVANA

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

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

DVERGVEDDER

Siri Lind Johannessen
Tangen Gård, 3234 Sandefjord

Mobil: 91830065 / 97172974. E-post:
siri.lind@villsaugarden.no   Hjemmeside:

http://www.villsaugarden.no        TRØNDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

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

WIENER hvit

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

e-post: nesfeldt@online.no
Hjemmes.: http://home.online.no/~nesfeldt

Malin og Thorbjørn Berntsen
Jarenv. 30A, 1340 Skui. Tlf. 67 13 56 33

e-post: tobbenbe@online.no
Oppdretter av "filmstjernen" Cleopatra,

samt andre "stjerner" i TAN i svart

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

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

Bjørntvedt’s Kaninoppdrett
3855 Treungen. Tlf. 35045264 / 90744667
www.bjorntvedtskaninoppdrett.piczo.com

STOR SØLV, BELGISK HARE,
DVERGVEDDER og DVERGHARE

Granveiens kaninoppdrett - Bente Berge
Granv. 5B, 5067 Bergen. Tlf. 984 88 781

e-post: bentes.kaniner@gmail.com
hjemmeside: www.berge-danielsen.no

HERMELIN i hvit blåøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Utstilling på Bjerkreimsmarken
I fjor hadde vi i Jæren og Sandnes KAL en
stand på Bjerkreimsmarken. Plasseringen
var ikke helt optimal, men fikk avtale om
å ha utstilling under årets marken, 1.-4.
oktober, med plass i den store ridehallen.
Her var det da utstilling av sau, kyr, hest
- og kaniner. Omtrent som ventet, så tid-
lig i oktober, ble det påmeldt 99 kaniner
(flere satt vel hjemme i full pelsskifte på
denne tiden). Dyra ble stilt i klasse L, de
fleste ungdyr, men 15 av dem var voksne
og det var der dommer Kjell Helge Jåtun
fant de beste: Belgisk Hare hann til Arild
Gundersen fikk 96 p og ble BiS, og BiM
ble Angora til Hilde Krogedal som fikk
95,5 p.Dommerelever var Odd Einar Lun-
dervold, Bjørn Egeland og Geir Nordvik.
Været var variert hele helga, med mye
regn, hagl og kuling, avløst av noen mi-
nutter med sol og så høljet det ned igjen.
Men «dalane-buen» sviktet ikke marken,
for her var jevnt tilsig av 10.000 besøken-
de fra fredag morgen til søndag kveld.
- Det var gøy å være i gang igjen med en
ny sesong og vi merker oss følgende på
denne utstilling: Ikke en eneste Tan var å
se, det er vel første gang det har skjedd ...

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Roy Tjemsland 93,5.
Trønder: Ingrid Høien 92,5. Angora: Hilde Krogedal 95,5.
Rex: Odd Einar Lundervold 94,5. Belgisk Hare: Arild
Gundersen 96.Thyringer: Odd Einar Lundervold 94. Liten
Tysk Vedder: Elin Stangeland 95. Deilenaar: Geir Nordvik
95. Perle Ekorn: Bjørn Egeland 95. Dvergvedder: Britt
Lode 92,5. Dvergschecke: Bjørnar Gundersen 92. Her-
melin: Imre Ødegård 95. Dverghare: Svein Ødegård 95.

Resultater Klasse L:
1 Arild Gundersen, Jæren og S., Belgisk Hare viltrød  285
2 Hilde Krogedal, Jæren og S., Angora hvit rødøyd 284,5
3 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn 284,5
4 Svein Ødegård, Jæren og S. Dverghare viltgrå  283,5
5 Elin Stangeland, Jæren og S.,  Liten Tysk Vedder   283
6 Ivar Haugland, Jæren og S.,  Belgisk Hare viltrød 376,5
7 Geir Nordvik, Jæren og Sandnes, Deilenaar 282
8 Odd Einar Lundervold, Haugaland, Thyringer  282
9 Imre Ødegård, Jæren og Sandnes, Hermelin viltgrå  95
10 Elin Stangeland, Jæren og Sand., Hermelin viltgrå  95
11 Odd Einar Lundervold, Haugaland, Rex blå 281
12 Monica Stangeland,JærenogS. Dverghare viltgrå 94,5
13 Roy Tjemsland, Jæren,  Belgisk Kjempe jerngrå 279,5
14 Arian Ødegård, Jæren,  Dverghare hvit rødøyd   371
15 Silje Therese Skaara,  Jæren,  Dverghare viltgrå 93,5
16 Ingrid Høien, Jæren og Sandnes, Trønder 276

Fra v.: Bjørn Egeland nr 3 med Perle Ekorn 284,5 p, Hilde Krogedal nr 2 med Angora 284,5 p
og Arild Gundersen nr 1 med Belgisk Hare 285 p. - Over: Hilde Krogedal stilte med fire Angora,

her  hua på 9 mnd som fikk 95,5 p og som ble BiM (utstillingens beste hu). foto: Svein
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Belgisk Hare hann på 17
mnd. og som fikk 96 poeng
(38-9-9,5) - dermed ble det
Best in Show nok en gang
til Arild Gundersen.
Arild  har foreløpig i år tatt
med seg hjem Best in Show-
sløyfa 3 ganger. Denne han-
nen på bildet ble også BiS
på Randaberg i mai. foto: Bjørn
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 17. oktober 2009
Totalt: 890  (437 - 266 - 187)

Askim og omegn Kaninavlsforening    55
Leder: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 00 59.
e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Anne Brochs, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 69 83 83 13 / 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. tirsdag i måneder med «R-i», Røde-Kors-huset, Vollenev. 2,
Askim, kl 19.00, med hopping fra kl 17-19 og 14 dager etter kl 17-20.
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 13
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Nina Nordby Norgaard, Konglev. 19, 1963 Fosser, tlf. 40326132
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no

Bergen og omland Kaninavlslag    48
Leder: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun,
tlf. 55 10 25 89
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
e-post: john.fismen@c2i.net
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
Hjemmeside: http://www.geocities.com/kanin_bergen

Drammen og omegn Kaninavlsforening    40
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Vegard Wendelborg, Ringv. 21, 3300 Hokksund,
mobil: 922 05 479, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
mobil: 900 90 472, e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    38
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91

Glåmdal Kaninavlsforening 24
Leder: Hilde Haakenstad, Solbakkenlia, 2100 Skarnes.
Tlf: 48173859, mail: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, mail: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Line Dagestad, Pramhus, 2220 Åbogen.
Tlf: 90587557, mail: linedagestad702@hotmail.com
Sekretær: Hedda Aurbakken

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

Haugaland Kaninalslag    37
Leder: Odd Einar Lundervold, Aurdal, 5576 Øvre Vats,
tlf. 911 90 945, e-post: oddelund@online.no  
Nestl.: Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand, tlf. 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no
Kass.: Torbjørn Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07, e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Ramsnes, tlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Cathrine Jacobsen, tlf: 916 08 087,
e-post: cathrine.jacobsen@live.no
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  28
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, Torke Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randi.myhrvold.odden@geno.no
Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    94
Leder: Geir Nordvik, Skeistien 3, 4306 Sandnes, tlf. 902 13 658,
e-post: genor@statoilhydro.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@lyse.net
Kass.: Ingrid Høien, Rolighet 7, 4353 Klepp st.
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Hjemmeside: www.josk.no
Stavanger Kaninhoppere: Benedicte Overøie, tlf. mobil 452 19 789.
e-post: stavangerkaninhoppere@hotmail.com

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

Midt-Telemark Kaninavlslag   5
Leder: Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Nestl.: Odd Aksel O. Nannerud, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 350770 44
mob. 980 51 908    e-post: odd_aksel@hotmail.com
Kass.: Hans Petter Clason, 3841 Flatdal, tlf. 35 05 23 50
Sekr.:Torunn S. Oddsen, Storv. 220, 3880 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn S. Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Møre og Romsdal Kaninalslag     54
Leder: Kåre Leonard Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 406 11 865      e-post: gjai486@online.no
Nestleder: Rita Hoem, 6638 Osmarka,
tlf. 971 09 140    e-post: r.hoem@svorka.net
Kasserer: Hallgeir Ringstad, 6457 Bolsøya,
tlf. 941 47 280     e-post: elvring@online.no
Sekretær: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden,
tlf. 902 02 219    e-post: annlt@online.no
hjemmeside: www.morekal.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    80
Leder: Snorre Jacobsen, Bringebærv, 7600 Levanger, tlf. 74080992
Nestleder: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik, tlf. 74857911
Sekretær: Per Kløvstad, Gamle Kongev. 26b, 7600 Levanger,
tlf. 74 08 99 64   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Tore Juberg, Halsan, 7600 Levanger, tlf. 74 08 96 21
e-post: tjuberg@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Innsendelse av medlemmer og nye
adresser: sekreter@kanin-nkf.net

Til kasserere: Vennligst overhold
betalingsfristene når dere får

faktura fra NKFs kasserer
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Oslo og Akershus Kaninavlsforening      53
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no

Rogaland Kaninalslag     20
Leder: Bjørn Egeland, Frøyerv. 46, 4328 Sandnes,
tlf. 970 66 450, 51 67 19 00. e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Nestl.: Arvid Torjussen, Skeiehagen 14, 4085 Hundvåg,
tlf. 911 40 553     e-post: arvid.torjussen@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
e-post: magnor.olberg@lyse.net     bet. kontinget til: 3204.07.02406
Møter: Den andre mandag i måneden, Statoil, Forus, kl 19.00
ring 916 39 782 eller 970 66 450 hvis du ikke finner oss.

Sarpsborg Kaninavlsforening    99
Leder: Kent Rune Eriksen, Halvorenga 5, 1747 Skjeberg,
tlf. 916 05 757 /  69 12 15 44, e-post: kentrune@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, 1739 Borgenhaugen, tlf. 69 16 50 69.
Sekr.: Silje K. Olsen, Kristian Evensens vei 20, 1712 Grålum,
tlf. 976 76 013. e-post: sko1986@yahoo.no
Kass.: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker. Tlf. 69 14 38 99.
Gironr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Gl.St.Olav v.g.skole, kl 18. Hopping: hver tirsdag, tilfluktsrom Kulås
Sarpsborg Hoppegruppe: Silje K. Olsen, tlf. 976 76 013
Tombhopperne: Silje Cathrine Tellefsen, tlf. 473 08 995
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkaf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     23
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oyosla@start.no
Nestleiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddm-ve@online.no
Kass.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Sekr.: Ingrid Hestvik Grimelid, Kvammen, 6983 Kvammen
Hjemmeside: www.sfkanin.com
Selje Kaninhoppeklubb: Thor Øyvind Larsen, tlf. 57 85 64 46

Sørlandets Kaninavlslag    26
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Tonje Alise Moen Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 907 44 667        e-post: tonje_alise@hotmail.com
Kasserer:Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 19.00

Trøndelagen Kaninavlsforening    46
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Sverre Grandetrø, e-post: asbjgr@online.no
Utstillingskasserer: Anne Marie Aarmo, Vassfjellet, 7228 Kvål
e-post: annemarie@aarmo.com   tlf. 930 37 062 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Gauldal hoppeklubb: gauldalhk@hotmail.com
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     55
Leder/kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
e-post: gmoskvil@online.no       tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902
Nestleder: Pernille Moskvil, Liavn. 31B, 3173 Vear
e-post: paiky87@hotmail.com           Tlf 414 62 972
Sekr.: Anita Vadum Wilmann, Bogenv. 81, 3160 Stokke,
tlf. 33 33 62 74 /  406 16 045. e-post: awilmann@furst.no
Hoppeleder: Linda Olsen Bakke, Hvål, 3160  Stokke
e-post: lindabakke91@hotmail.com      Tlf. 468 85 058
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

FYLKESLAG:
Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Furuv. 3, 1739 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 50 69.
Kass: Gunner Bertelsen, Revyv. 6a, 1718 Greåker.Tlf. 69 14 38 99.

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 13
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Kjersti Syverud, Melby, 2164 Skogbygda,
tlf. 63 90 64 84 / 906 32 560, e-post: kjersti.syverud@tele2.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Rytterbakken, 2450 Rena
tlf. 62 41 65 16 /  962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent (for medlemmer tilsluttet NKF): kr 150,-.
Abonnement på Angoravennen: kr 300,-. Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Hjemmeside: http://www.norskangora.com

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

Dvergkaninklubben
Leder og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoilhydro.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær: Annicken Valseth, tlf. 924 57 994,
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
Ansv. konk.protokoller og best. konk.bøker: Anica Johannessen
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

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

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

Annonsepriser:



BLAD I
POSTABONNEMENT
Returadr.: Bjørn Egeland,
Frøyerv. 46
4328 SANDNES

B
Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

Alle utstillere og
rasekaninavlere
bør ha denne bok!
Et uunværlig
«verktøy» i ditt
kaninhold.

Bestilles hos:
Dagfinn Johansen
Tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11
e-post: ingrjoh2@online.no

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1300,00
Merketang Hauptner ekstra siffersatser kr   450,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva
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