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Forsidefoto:

Høstens utstillinger er godt i gang, og denne Perle Ekorn hann til
Bjørn Egeland ble Best in Show første helga i oktober på Haust-
marken i Bjerkreim. Under: Hoppekaninen Aasens Tutankhamon
av Økdalen, til Camilla Solem, den elsker tydeligvis store pokaler,
og ble årets klubbmester i «Trøndersprett». Foto: Bjørn E. og Anne D.
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KANINAVL
Høst-stemning - og snart LUU/NM!
Vi er mange som mener høsten er en fin
tid. «Gult er kult» - er det noe som heter,
men uansett, gult er jo en pen farge, og
ispedd noe som fortsatt holder seg grønt,
så kan høstdagene gi oss en fin stemning.
Når det gjelder kaninene, begynner de å
trives nå, da det er en behagelig tempe-
ratur for dem og den lurvete pelsen er i
ferd med å forsvinne. De får en blank og
fin pels, det er tegn på trivsel. Som kjent
har de det ikke så godt når det er varmt
og for meg er det ufattelig at noen har
kaniner inne i et varmt hus (ja faktisk i
stua) året rundt. Jeg vil «på egen regning»
gå så langt som å kalle slikt kaninhold for
dyrplageri. For et halvt år siden fikk jeg
tilsendt et manus på en kaninbok som nå
er kommet ut på markedet. Jeg fikk be-
skjed fra forlaget om å gi tilbakemelding
på det jeg mente var «riv ruskende galt».
Der var det så mye, at jeg visste knapt i
hvilken ende jeg skulle begynne. I hoved-
sak fortelles det om «stuekaniner» og det
anbefales å holde kaniner inne, hvor det
da står at kaniner har det optimalt når de
lever i temperatur på rundt 15-21 grader.
Jeg (og andre i NKF) tilsendte Tun Forlag
en del anmerkninger, men merket fort at
min erfaring med kaniner i 50 år ikke pas-
set inn. Dessverre er boka også i tillegg
gitt en misvisende og totalt feil tittel.
«Terningkast» skal visstnok benyttes i an-
meldelser (det blir for dumt hvis jeg gjør
det).Bilder og trykk er helt sikkert supert
for de minste å se på, men til det meste

av tekst og innhold så vil jeg ikke si noe
annet enn: - «Spar pengene til noe annet».
På nettsider ser jeg at noen kjøper kanin-
pellets som produseres av Oxbow. Når
jeg undersøkte prisen på en sekk, ble jeg
nærmest i sjokktilstand . . . sekken var på
22,7 kg og prisen - 990 kroner! I mindre
poser på 2,25 kg er prisen 195 kroner!
Da er jeg ikke i tvil, jeg fortsetter å kjøpe
min pellets hos Ims’en, hvor jeg betaler
205 kroner for en sekk på 40 kg. Når jeg
i tillegg bruker mye godt høy og mengde  
med naturens herlige produkter, så varer
en slik sekk også ganske lenge hos meg.

Medlemstilgangen - og kurs, igjen . . .
Jeg hadde vel egentlig forventet en del
mer innmeldinger etter 1. oktober. Fore-
løpig er det blitt 30 nye medlemmer, men
vi har enda et par måneder igjen av året.
Noen info-forespørsler om kurs har det
vært, så vi får leve i håpet om at noen
foreninger setter i gang med diverse kurs.

Konkurranseklasser på utstillinger
Vi ser at flere og flere arrangører bruker
klasse L, og jeg tolker det slik at dette er
fornuftig. For arrangøren blir også f.eks.
oppsett av premiebord «enklere».
Klasse E, er den ikke så populær lenger?
Klasse C for juniorer er jo meget bra å set-
te opp, det er fint at juniorer får sin egen
klasse å konkurrere i. Klasse G ser jeg
brukes mer, her innemeldes 4 dyr, og
disse 4 kan faktisk settes sammen av for-
skjellige raser! - Se Standarden side 27.
Lykke til alle sammen med kaninene!
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

RReennzzoo FFoorrnnaassaarrii,, VVoollll

«En oppdretter vender tilbake»
Ja, denne tittel har vi brukt før her i TK
og det er hyggelig når tidligere medlem-
mer fra ungdomstiden finner tilbake til
oss igjen. Renzo var nemlig ivrig kanin-
oppdretter i noen år på 80-tallet og var
med på den «historiske» LU i 1985 som
ble arrangert på Atlantic Hotell.Rasen var
også den gang Tan. Så skulle det altså gå
nærmere 20 år, og i 2006 var han tilbake.
Men det startet egentlig med at hans to
døtre skulle ha et Hermelin-par. Så endte
det hele opp med at Renzo igjen ble bitt
av kanin-basillen, som det jo heter,og han
bare måtte, bare måtte, ha noen Tan.
Renzo er oppvokst i Stavanger, men har

Sønnen Jesper
synes det er veldig
gøy med kaniner



nå flyttet «på landet», nærmere bestemt
på Voll, som ligger i Klepp kommune. For
dere som var på LUU-2002 i Vollhallen, så
er det bare et lite steinkast til enebolig-
feltet hvor han nå bor.
I enden av sin doble garasje har han gjort
«snekkerbua» og lagerplass om til kanin-
stall. Til årets avlssesong sto det ferdig
enda en ny burseksjon på 18 bur, og der-
med er det i år plass til vel 30 kaniner.
Noen av de gamle bura skal rives etter
hvert og nok en ny burrekke skal opp
også på motsatt langvegg. Som vi ser på
bildene er det tradisjonelle burseksjoner
han har satt opp, med 3 rom i høyden.

Skilleveggene er satt inn kun med et par
skruer. Disse kan da enkelt tas ut, og avls-
huene får da doble burrom under vårens
avlssesong. Løse redekasser settes da inn.
Renzo har aldri avlet fram så mange Tan-
unger som i år og håper han nå kan finne
ut om det er en stabil avlslinje som er
«blinket ut». Huene avler greit, er flinke
med ungene og bærer fram passe store
kull på 5-7 unger. Det er altså innen ek-
steriørkvaliteten Renzo nå «søker etter»
en bedre stabilitet i avlen.
- «Om jeg har lykkes i år er jeg fortsatt i
tvil om, da pelsene fortsatt henger etter,
men trøsten får være at det også gjelder
flere oppdrettere enn meg», sier Renzo.
- «Kommende utstillinger vil vise, eller gi
en noenlunde pekepinn om jeg er inne i
det rette sporet og føler jeg i år har dyr
med bedre farge og kropp. Men, men, det
er gøy å delta på utstillinger og alltid noe
kjekkere når en får bekreftelse på at en
har framgang med dyrene. Nå er det jo
slik her da at kaninkjøtt nyttes og nytes,
men så var det dette med de trivelige ut-
stillingene våre da», forteller Renzo.
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Rasen Tan har jeg i alle år ment er en pen
rase, og var vel ikke i tvil om at jeg også

skulle velge Tan når jeg startet opp igjen, for-
teller Renzo. Det jeg savner nå, er et avlspro-
gram som jeg kan legge inn på PC’en, slik at
det blir enklere å sortere i de avlslinjene en

bruker. - Har noen et tips til meg der? Gemyttet på dyra
er bra,Tan er en
trivelig rase, er
Renzo’s mening 
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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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Askim og omegn Kaninavlsforening ønsker velkommen
til åpen Advents-utstilling, med kaninhopping, i Spillehallen

Momarken 3.-5. des. ’10
i klassene: A voksne dyr - Bungdyr - Gelitegrupper - Kprodukter

Innmeldingslister må være i hende innen 21.11.10, 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 3. 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 5. desember. Start kl 10.00
Klasser: Rett bane lett, Rett bane middels, Lengde åpen i.e. og
Lengde elite. Startavgift: kr. 15,- pr. start. Påmeldingsfrist: 21.11., til
Linn Andresen, tlf. 481 54 564. e-post: linn.andresen@hotmail.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

Jæren og Sandnes KAL inviterer alle medlemmer i NKF til:

Jærutstillingen 2010 i Hognestadhallen
19.-21. 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 Skeistien 3, 4306 Sandnes.

Innmeldingsfrist: 9. november  -  husk påfør vekt på skjema!
Dyr som skal stilles for hollandske dommere, merk: klasse H

Innmeldingsavgift kr 55  pr ktl.nr. + kr 10 kl E
betal til kontonr 3290 54 16382 v/T. Thorvaldsen
Innlevering av kaninene fredag fra kl. 18 til 20.
Premieutdeling søndag kl. 15. Dyrene tas ut av bura etter
premieutdeling. Vi fôrer med høy og vann. Husk oppheng-
bare vannskåler, som ikke skal henges på burdørene.
Hjertelig velkommen! Hilsen Jæren og Sandnes KAL
Elin 91559244, Monica 90614653, Torunn 40296339, Ingrid 48027117
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- «Kaninhobbyen er også en av-
stressende faktor etter en hektisk
arbeidsdag», sier Renzo.Han er an-
satt i et oljeselskap, og når bore-
virksomheten er stor ute i Nord-
sjøen,så gjelder det for Renzo å ha
full kontroll fra basen på land.

Gode fôringsrutiner er viktig
mener Renzo, samt renhold, for
dette er viktige momenter som er
med på å skape trivsel og godt
miljø i stallen. Selv om jeg bruker
såkalt «vanlig fôring», altså med
kaninpellets, godt høy og vann, så
mener jeg det er viktig minst et par dager
hver uke å gi dem noe trivsels-snacks.
Jeg har som oftest en sekk gulrøtter stå-
ende i stallen, og ellers pleier jeg å ta en

tur rundt forbi her og henter inn greiner
fra rogn og selje. Nå er jo høsten kommet
for fullt her på Jæren, så da blir det å gå
over til einer. Når dyra får slikt aktivitets-
materiell inn i sitt bur, så føler jeg trivse-
len er på topp for dyra, forteller Renzo.

For tiden er selvsagt Renzo opptatt med
å få dyrene i form til utstillingene og nå
er det LUU i Vikersund det siktes inn på.
Dyra skal sjekkes, tas ut på «dommmer-
matta» for å se om pels, kropp og farge,
men ikke minst også hvert enkelt dyrs
oppførsel må være tiltallende.
- «For, det er viktig at kaninene er vant
med å bli behandlet av menneskehender
FØR de inntar dommerbordet», sier han.
Etter LUU er planen å delta på 4 utstil-
linger her i distriktet.Vi i Rogalands-laget
skal ha en egen utstilling 10.-12. desem-
ber i Miljøparken på Forus - OG! - siste
helga i februar skal vi samles igjen, alle
de 3 laga her i fylket, med å få i stand en
forhåpentligvis vellykket landsutstilling
og NM på Vigrestad. - Så jeg drister meg
til slutt å ønske alle landets oppdrettere
og hoppere velkommen til LU/NM-2011.

- Det er viktig å ha en stall hvor både opp-
dretteren og kaninene trives, sier Renzo

Jeg mener det er
viktig å ha dyr
som oppfører
seg pent og rolig,
men samtidig
også må være
«tent» og våken
og ha en bra
sittestilling 
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«Dagens dobbel» til
Bjarne Øygard i Levanger
Lørdag 2. oktober arrangerte Nord-Trøn-
delag KAF av «kassebedømmelse» hjem-
me hos Snorre Jacobsen i Levanger.
Totalt ble det påmeldt 106 kaniner til
konkurranse i kl L. Raseutvalget var bra,
med 16 forskjellige.De aller fleste dyr var
i en alder rundt 4 til 5 mnd. Dommer var
Per Egil Hagen, som fikk dyr i varierende
kvalitet, hvor et flertall lå i «sjiktet» rundt
92 p. Fem dyr ble tildelt 94,5 og åtte fikk
95 poeng. Dagens fineste kanin ble en i
95,5 p, som var Liten Sølv hu til Bjarne
Øygard. BiM gikk også til Bjarne, og det
var med Hermelin zobel blå i 95 p.
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Ingjerd Lien 92,5. Fransk
Vedder: Kristin Harmens Berg 92,5. Stor Chinchilla:
Ingjerd Lien 94,5. Stor Sølv: Dagny Rognhaug 92,5. Hvit
Land: Margrete Lien 92,5. Sallander: Øystein Tvedt 93,5.
White: Anne Lise Tvedt 95. Alaska: Ingrid Harmens 94.
Deilenaar: Snorre Jacobsen 94. Engelsk Schecke: Ing-
rid Harmens 91. Sachsengold: Jonette Myrbostad 92,5.
Liten Sølv: Bjarne Øygard 95,5. Tan: Jan Magne Lien 95.
Dvergvedder. Linn Therese Sinnes 95. Løvehode: Barbro
Halvorsen 91. Hermelin: Bjarne Øygard 95.

Resultater Klasse L:
1 Bjarne Øygard,  Møre og R., Hermelin zobel blå  284,5
2 Bjarne Øygard,  Møre og Romsd., Liten Sølv svart  284
3 Anne Lise Tvedt, Møre R.,  Hermelin hvit rødøyd  283,5
4 Jan Magne Lien,  Møre og Romsdal,  Tan svart  283
5 Anne Lise Tvedt, Møre og Romsdal,  White svart  282,5
6 Arve Lilleøen, Trøndelagen, Liten Sølv svart 282
7 Linn Therese Sinnes, N-Trønd. Dvergvedder viltgrå 95
8 Frank André Juberg, N-Trønd. Hermelin hvit rødøyd 95
9 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,  Deilenaar  281,5
10 Ingjerd Lien, Møre og Romsdal,  Stor Chinchilla 280,5
11 Erling Killingberg, Trøndelagen,  Tan svart 94,5

12 Snorre Jacobsen, Nord-Trøndelag,  Tan svart   94
13 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 94
14 Kristin Harmens Berg, Trøndelagen,  Deilenaar  278,5
15 Øystein Tvedt,   Møre og Romsdal,   Sallander   278,5
16 LinnTherese Sinnes, N-Trønd. Dvergvedder brun 93,5
17 Kristin Harmens Berg, Trøn. Dvergvedder viltgrå  93,5
18 Margrete Lien,  Møre og Romsdal,  Hvit Land    276

Resultat klasse M, ungdyrsgruppe:
1 Ingrid Harmens,   Trøndelagen,   Alaska 93

En del felling var det ja - en får en triveligere 
dag på jobb når pelsen sitter på dyra og ikke
flyter på bordet, sier dommer Per Egil Hagen

Flyttemelding/Adresseendring: Til dere som skifter postadresse
ber jeg om en oppfordring! - meld den på mail til: sekreter@kanin-nkf.net

Innmelding av nye medlemmer: Minner kassererne og dere som
verver medlemmer at dere nå kan melde inn nye medlemmer, som da vil få
sitt medlemskap gjeldende ut dette året, samt hele 2011. Vi er nå 899 med-
lemmer (på samme tid i fjor var vi 890). Har dere et medlem som har betalt, så
meld det inn til: sekreter@kanin-nkf.net  omgående, ikke vent det kan bli glemt

Behov for tidligere TK-utgaver? NB: TK’er utdeles i Vikersund!
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«NYTT» fra
Norsk Angora
En ny utstillingssesong har
startet, og de fleste av oss
som stiller ut Angora, stre-
ver for å holde dem rene og
pene i ulla både hjemme og
under transporten.Håpet er
selvsagt at dette varer helt
til de kommer fram til dom-
mebordet. Det hender det
kan komme noe skitt i ulla
over natta etter at de er satt
inn i utstillingsburet, men
de fleste dommere er obs
på at dette da er ferskt.
På noen utstillinger i Eu-
ropa blir det satt inn net-
tingrister i bura. Ideen tok
Bente Skjævestad Torland
og hun fikk laget til netting-
rammer tilpasset sine reise-
kasser (bildet øverst).
Under nettingen legges  en-
gangs-bleier (hun klippet av
sidene på bleiene, men er
kanskje ikke  nødvendig).
Dette fungerer utmerket
under transport. Jeg takket
Bente for ideen! Så dermed
fikk jeg Ingolf til å gå i gang
med nettingrammer til våre
reisekasser (bildet nederst).
Slike en-gangs-bleier er ofte
tilbudsvare. Nå skal forhåp-
entligvis våre Angora kom-
me rene fram til utstilling

Hilsen lederen
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Askim og omegn KAF har fylt 80 år og ju-
bileet ble feiret i Spydeberg med 43 gjes-
ter. Arrangementskomiteen var sammen-
satt av fire flinke karer: Kjell Jørgenrud,
Harry W. Nielsen, Ludvig Østbye og Hans
Petter Fremmegård. Under festen ble det
også mange fine taler blant annet fra
NKFs leder Gullik Klepaker, standardut-
valget ved Svein Clausen, dommergrup-
pen ved Thormod Saue, samt også flere

hilsener. Som festmat ble det servert ny-
delig koldtbord, med påfølgende deilige
kaker og kaffe. Under bespisningen var
Kjell Jørgenrud toastmaster og satt det
hele sammen på en fin måte. Anne Lise
Tveten fikk tildelt NKFs nål med krans av
NKFs leder. I løpet av kvelden ble det
også litt sang og musikk, flott fremført av
Anne Charlotte Fremmegård, som spilte
keyboard. Foto og tekst: Anne

O.t.v.: Kari Jørgen-
rud serverer fest-
kake. Over: Anne
Lise Tveten tildeles
NKFs nål av Gullik
Klepaker. Disse fikk
tildelt Askim KAFs
hederstegn, fra
venstre: Kai Tveten,
Harry W. Nielsen,
Svein Clausen,
Ludvig Østbye og
Gullik Klepaker.

Askim og omegn Kaninavlsforenings 80-års jubileum



12 Tidsskrift for Kaninavl - 8-2010

1. Solveig Moritsgård/Terje Engh 180 p.

2. Bjarne Øygard 157 p.

3. Jarluf Lomeland 144 p.

4. Bjørn Egeland 90 p.

5. Anne Lise Tveten 64 p.

6. Johnny Lyshaug 59 p.

7. Bjarte Halsne 57 p.

8. Anne Bjerkeli 56 p.

9. Kari Jørgenrud 55 p.

10. Espen Klepaker 44 p.

11. Alf Gunnes 41 p.

12. Anne Lise Tvedt 38 p.

13. Arild Gundersen 35 p.

14. Hilde Krogedal 33 p.

15. Elina Jokinen/Gillerholtmoen  27 p.

16. Ola Uvås 27 p.

17. Tore Askeland 27 p.

18. Rolf Ludvigsen 26 p.

19. Sverre Grandetrø 24 p.

20. Hallgjerd Seim Paulsen 24 p.

21. Karl Meihack 21 p.

22. Geir Hamre 18 p.

23. Bente Torland 18 p.

24. Meinert Helland 15 p.

25. Arild Henriksen 14 p.

26. Arve Lilleøen 14 p.

27. Roar Strand 14 p.

28. Odd Einar Lundervold 12 p.

29. Ingrid Harmens Berg 12 p.

30. Snorre Jacobsen 12 p.

31. Bjørn Petter Aasheim 12 p.

32. Gullik Klepaker 11 p.

33. Tore Nilsen 11 p.

34. Therese Raustein Selnes  10 p.

35. Bjørnar Gundersen 08 p.

36. Magne Steinarsrud 08 p.

ÅRETS UTSTILLER 2010
Ja nå har vi fått inn resultatene fra 3 nye av-
holdte utstillinger, henholdsvis Nord Trønde-
lag, Jæren & Sandnes og Eidsvoll.
Det har skilt seg ut en leder-trio, som består
av Moritsgård/Engh, Bjarne Øygard og Jarluf
Lomeland. Disse har tatt en klar ledelse,
men vi minner om at det er mange poeng
å hente utover, spesielt på LUU/NM, der vin-
neren får hele 40 p og Best in Show gir 10 p.

Konkurransen viser at utstillerne deltar på
flere utstillinger rundt om i landet og at det
fører til økt engasjemang. Videre viser ut-
stillingsresultatene at mange raser er repre-
sentert blant de som får poeng.
Minner også om foreningskonkurransen som
starter opp på LUU. Det er nå lagt ut påmel-
dingsliste på www.kanin-nkf.net

Johnny Lyshaug, Sportsutvalget

Utstillinger i utlandet:

29.-30. jan.: Tysk Bundesrammlerschau

11.-13. febr.: Svensk LU, Vänersborg

18.-20. februar: Dansk LU, Viborg

16.-17. april: Finsk LU, Helsingfors

Gjeldende regler for «Årets Utstiller» er å finne på: www.kanin-nkf.net
Se i på menyen på venstre side og klikk deg inn på: ● Årets utstiller.
Først vil du der finne ovenstående resultater, men går en videre ned i bunn, vil
du finner regler og hvordan poengene tildeles. F.eks.: Er utstillingen åpen i
klasse A og B, vil vinnerne få 12 p hver. Er utstillingen i klasse L, vil vinner få
24 p. - En gjør oppmerksom på at utstillinger som er tellende i konkurransen,
er kun de som er annonsert her i TK, og må være åpne for alle medlemmer.
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Ny konkurranse: Årets utstillerforening
Vi starter med konkurransen på LUU/NM, Vikersund, 5.-7. november 2010, og avslutter
på LU/NM, Vigrestad, 24.-27. februar 2011. Det er kun på disse to landsutstillingene
konkurransen foregår. Vi håper foreningene blir med og at vi får en spennende konkur-
ranse. Vi håper det kan føre til økt aktivitet rundt om i foreningene ved laguttak, osv.
- NB: Ingen ekstra påmeldingsavgift - det er gratis å delta i konkurransen!

KONKURRANSEREGLER:
● Det konkurreres på LUU/NM og LU/NM i denne rekkefølgen.
● Hver forening forhåndsuttar ett lag på 12 kaniner og de må bestå av minst 5 raser.
● De 10 beste kaniner til hver forening teller i konkurransen og må bestå av minst 5 raser.
● Voksne hanner i kl C på LUU/NM kan ikke delta i konkurransen.
● Høyest samlet poengsum på kaninene vinner konkurransen.
● Ved eventuell lik poengsum vinner den forening som har høyest bedømte enkeltdyr.
● Vinner-foreningen får premien overrakt på LU/NM.

PÅMELDING:
● Foreningene leverer samlet liste over de kaniner som skal være med på konkurransen.
● Listen leveres utstillingsarrangør/sportsutvalget.
● Listen leveres ved innlevering av kaninene.
● Listen skal inneholde: Foreningens navn, utstillernes navn, katalognr., rase, øremerke.
● NB: Sportsutvalget har 15. oktober pr e-post tilsendt alle foreninger en slik liste, den

skal også bli tilgjengelig for nedlasting på:
http://www.kanin-nkf.net/filer/aarets_utstillerforening.pdf

Sportsutvalget ser frem mot en spennende konkurranse
og ønsker foreninger og utstillere lykke til. - For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

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

annonse i TK nr 6

19.-20. november: Oslo&Akershus
annonse i TK nr 7

19.-21. november: Jæren&Sandnes
annonse i dette TK

26.-28. november:Trøndelagen
annonse i TK nr 7

27. novemb.: Sørlandets (kassebed.)
annonse i TK nr 7

03.-05. desember: Askim
annonse i dette TK

10.-12. desember: Rogaland
annonse kommer i neste TK

08.-09. januar: Bergen
annonse kommer i neste TK

08.-09. januar: Grenl. og Larvik&S.

21.-23. jan.: Haugaland (fylkesutst.)

21.-23. jan.: Sarpsborg (fylkesutst.)

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

26. mars: Sarpsborgs klubbmester

Utstillinger - 2010/2011:
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18. og 19. september arrangerte TSHK
klubbmesterskap på Mære Landbruks-
skole og det deltok 18 førere.Vi var noen-
lunde heldig med været så vi fikk gjen-
nomført hoppingen ute. Utdeling av de
gjeveste premiene er selvsagt de populæ-
re vandrepokalene, som i år gikk til disse:
Årets Hoppekanin: Anette Sølvberg og
Søten. Klubbmester: Camilla Solem og
Aasens Tutankhamon av Økdalen. Vete-
ranmester: Anne Duvsete og Bredes Spe-
cial Emotion. Noen resultater tar vi med
(resten ligger på NKHFs forum). Anne D.

Rett lett (bildet under):
Ellen-Margethe Rise og Husbymarkas Te Amo
Helen Aune og Johnny Deep
Anna Margrethe Enge Berg og Halvbakkens Tuva
Anette Sølvberg og Pjusket
Rett middels:
Kristine Vaadal, Utsiktens Amy av Bjørnsvebakken

Rett veteran:
Anne Duvsete og Bredes Special Emotion
Rett vanskelig:
Camilla Solem og Leiras Falcon
Rett elite:
Kristin Berg og Je av Økdalen
Kroket lett:
Helen Aune og Johnny Deep
Mia Kristoffersen og Jeg av Økdalen
Anna Margrethe Enge Berg og Uva av Økdalen
Kroket middels:
Kristine Vaadal, Utsiktens Amy av Bjørnsvebakken
Kroket veteran:
Magnus Tønne og Stjerne
Kroket vanskelig:
Camilla Solem og Leiras Falcon
Høyde ikke elite:
Anette Sølvberg og Samuel
Høyde elite:
Anne Duvsete og Maxiams Extreme Confidence
Lengde ikke elite:
Camilla Solem og Aasens Gremlins
Lengde elite:
Kristin Berg og Maximas Bamse av Vearlia

KKaanniinnhhooppppiinngg  ii  NNoorrdd--TTrrøønnddeellaagg

Rett  Lett
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Silje
Hustad
og
Trampe

ÅÅrreettss  HHooppppeekkaanniinn::
««SSøøtteenn»»  oogg
AAnneettttee  SSøøllvvbbeerrgg

Printer til leie:
Vi har vel alle interesse av å følge med på
egne og andres poengsummer når vi er
på utstilling.På utstillinger ser vi folk som
går burradene opp og ned for å sjekke be-
dømmelseskorta, eller står i kø for å få ei
poengliste.
Forbundet har i flere år hatt et datapro-
gram som kan skrive ut katalogen med
både poengsummer og resultatet for hver
enkelt utstiller. Problemet har vært at
ikke alle arrangører har tatt i bruk denne
muligheten. Årsaken kan være ulik, men
ofte har det stått på utstyr. Dette har for-
bundsstyret, etter innspill fra datautval-
get, nå gjort noe med. Vi har gått til inn-
kjøp av en printer med god kapasitet, til-
svarende den som ble brukt under LU
i Stavern. Dermed er det fullt mulig å 
printe ut kataloger etter bedømmelsen er
ferdig. Tanken bak dette innkjøpet er at

flere, helst alle, utstillingsarrangører pro-
duserer katalog med poengsummer.
Nå er dette mulig gjennom leie av for-
bundets printer. Aller helst skulle vi lånt
bort printeren til alle, men økonomien
tillater ikke gratis utlån. Vi skal prøve å
finne riktig pris, slik at det blir selvkost.
Det er faktisk fargepatonene som er den
største kostnaden ved et utskrift.

Første generalprøve blir nå på LUU/NM
på Vikersund, hvor Drammensforeningen
skrinla trykkeriplanene til fordel for kata-
log med poengsummer.

Utstillingsarrangører kan melde sin prin-
ter-interesse til følgende e-post:

ro-lud@online.no
og selvfølgelig helst i god tid, slik at vi
kan finne en fornuftig transport.

for datautvalget og forbundsstyret, Rolf L.

Info fra NKF: Forbundstinget 2011 avholdes på Jæren fredag 25. februar.
Saker som dere ønsker å få behandlet, skal være innsendt 2 måneder før.
NB: LUU/NM-2011 og LU/NM-2012 står uten arrangører.
Medlemsavgift inn til NKF for 2011: Som fastsatt på Forbundstinget 2010, er
den for 2011 flg.: Senior kr 420. Junior kr 280. Fam. kr 150. Fam.pk. kr 870.
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Dette spørsmål sto i TK nr 1 i år på side
23, i et innlegg med bilde fra en Trønder-
oppdretter. Blant annet var det også
spørsmål om hvilket anlegg som gir en
Trønder - altså den sorte pels med hvite
hår fordelt over hele kaninen - og hva er
den genetiske kode for Trønder?
Forøvrig må koden være den samme for
Svensk Pels, som har akkurat den samme
pelsfarge, men som har en mindre vekt
enn Trønder. Ingen vet vel ikke helt med
sikkerhet hvilke dyr eller raser som var
forfedre til Trønder og Svensk Pels.
Men, det har aldri vært vanskelig å finne
sorte kaniner med hvite hår.

Å fremavle dyr, som har enkeltstående
hvite hår fordelt over hele kroppen, er
derimot en oppgave av format.

Jeg har ennå ikke funnet noen genetisk
kode for dette anlegg som gir de hvite
hår. Dette skyldes nok, at enkelte hvite
hår i pelsen hos avlere i mange andre
raser og varianter, er uønskede – og for
noen et stort problem. - Man fokuserer
derfor ikke på, hvordan man får dem …
men hvordan man skal bli kvitt dem.

Kaninpelsen og de tre pelshårtyper
La oss først se på de forskjellige hår i

Hva skjuler seg i en Trønder?

Vår gode danske venn og genetikk-
ekspert, Steen Løvgreen, har tatt
oppfordringen om å prøve å belyse
mer om Trønder-kanin og dens
svarte pels, som også skal være
jevnt fordelt med hvite pelshår.
TK takker Steen så meget
for denne mottatte artikkel

foto: Bjørn E.
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kaninenes pels.Vi skiller her mellom ull-
hår, dekkhår og stikkelhår. Ullhår er rela-
tivt tynne, bløte hår, som er jevnt fordelt
over nesten hele kaninen og er med på
å gi pelsen fylde.
Mellom disse sitter det dekkhår, som er
lengre, stivere og mer blanke. Jo flere ull-
hår, jo tettere føles pelsen. Jo flere dekk-
hår, jo blankere og mer spenst blir det i
pelsen.
Stikkelhår finnes på alle varianter (vel,
nesten alle) bortsett fra Rex.
Nordisk Kaninstandard forteller, at der i
en normalpels er 2 stikkelhår for hver 
9 dekkhår og 2970 ullhår. Dette er cirka-
tall og varierer meget fra dyr til dyr.

Stikkelhårene ses tydeligst på en Tan,
hvor de røde hårspisser står klart synlige
mot grunnfargen på en Tan’s sider - og går
videre over til bakparten. Etter Kanin-
standarden, ønskes stikkelhårene på en
Tan skal gå pent og jevnt fordelt opp på
kroppens sider. - Faktisk er det mulig å
fremavle dyr, som også har stikkelhår
over hele ryggen.
På flere andre varianter kan det være van-
skelig å få øye på stikkelhårene, fordi de
har samme farge som dekkhårene, men
hvis man ser godt ned på dyrets sider
ovenfra, vil man ofte kunne se enkelte
hår, som ”stikker” lenger ut fra pelsen.

Sølvkaniner - og beskrivelsen
Hvite hårspisser, eller de såkalte sølvhår,
skyldes en mutasjon, som bevirker at der
ikke avsettes farge i den første del av en-
kelte pelshår (hårspiss), når det vokser ut
av hårfolliklen (sekken/rot).Men i all litte-
ratur om Sølv beskrives pelshårene med
hvite spisser utelukkende som stikkelhår.
Dette er ikke en dekkende beskrivelse.
I Standarden står Sølv-variantene under:
”Ensfargede med stikkelhår”.

Ut fra min nevnte beskrivelse, hører da
bl.a.Alaska og Blå Wiener inn under den-
ne kategori! - for de er ”ensfargede med
stikkelhår” (det må finnes bedre navn til
Sølv-variantene). Dessuten er det en feil
å betegne Sølv-kaniner som generelt ens-
fargede, da Sølv er godkjent også i grunn-
fargene viltgul og viltgrå, som altså ikke
er ensfargede, men vilttegnet. En bedre
Standard-beskrivelse av Sølv-variantene
kan være å kalle dem for ”Sølv-hårede”.

Man kan som nevnt fremavle kaniner
med stikkelhår over hele kroppen, men
at Sølv-tegning på hode, ører og labber
skulle bestå av stikkelhår er tvilsomt . . .
For da stikkelhår er noe lengre enn dekk-
hår, vil de meget lyse Sølv-kaniner (hvis
tegningen består av stikkelhår), også da
få en lengre pels, enn en normalpels,
hvilket en tydelig da vil kunne se på ho-
det. Men dette er ikke tilfelle.

Her er det derimot tale om både stikkel-
hår og dekkhår, som er muterende, slik at
disse får en hvit spiss (muligens også ull-
hårene).
Hvis man midt på ryggen av en Sølv, tar
noen pelshår mellom to fingre, kan det
ses, at der hvor det normalt ikke sitter
stikkelhår, er sølvhårene ikke lengre enn
de normalfargede dekkhår (se foto nr 1
neste side). Pelshårene med de hvite
spisser kan virke lengre, når man ser en
Sølv litt på avstand, fordi de skiller seg ut
fra de øvrige pelsfarger, som for eksempel
på bildet av en viltgrå Sølv (foto nr 1)
som viser de kan være lysebrune, mørke-
brune og sorte.
Men blant stikkelhårene sitter også sølv-
hår (foto nr 2).Av bildet kan det forøvrig
ses, at det lange stikkelhår midt i bildet
har en mørk farget spiss, etterfulgt av et
farveløst/hvitt stykke og deretter normal-
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farge.Altså en variasjon
av sølvmutasjonen,
som ellers gir hvite
hårspisser. På begge si-
der av dette hår sitter
det både normalfarge-
de stikkelhår med
mørke spisser og stik-
kelhår med hvite spis-
ser. Sølvhårene skal i
følge Nordisk Kanin-
standard ha hvite spis-
ser og den øvrige del
av håret være i samme
farge, som de øvrige,
normalfargede dekk-
hår både med hensyn
til mellom- og bunnfar-
ger.Ved ganske mange
Sølv ser man også at
en stor del av sølvhår-
ene er hvite i hele sin
lengde (foto nr 3 og
4). Hvis disse hår ikke
«bare er hvite hår»,
men skyldes Sølv-an-
legget, må mutasjonen
på et tidspunkt ha en-
dret seg, slik at den også inkluderer helt
fargeløse dekkhår. Når pelsen er utfelt, er
det umulig å avgjøre, om disse helt farge-
løse hår er riktige sølvhår eller «bare hvi-
te hår». Men som avler kan man gjennom-
gå sine ungdyr, innen sølvhårene vokser
frem i ungdyrspelsen. Så vil man lettere
kunne utelukke noen av de dyr, som har
hvite hår.
Dyrene fødes jo ikke med sølv-tegningen.
Den vokser først ut i ungdyrpelsen, mens
hvite hår kan vise seg i den tidligere
unge-pels. Men det er da noe lettere å
finne hvite hår på de ensfargede Sølv,
enn på de viltgule og viltgrå, hvor de hvi-
te hår bedre kan «gjemme seg».

Sølv-anlegget benevnes P etter den tyske
beskrivelse som vi anvender i Norden.
Tidligere har man anvendt liten p - men
anlegget er dominant og skal derfor være
stor P. Hvert anlegg P har i seg selv kun
liten innflytelse på dyrets farge, kanskje
så lite, at hvert anlegg kun gir ett sølvhår
i pelsen.

Hvis man krysser en Sølv med et dyr uten
sølv-anlegg, vil avkommet falle ut i alle
«avskygninger» - fra dyr med kanskje kun
ett enkelt sølvhår, til dyr med en tegning
som en god Sølv med tusenvis av sølvhår.
Dette forteller for det første:
Sølv-anlegget er dominant, og at de lyse

foto nr 1

foto nr 2
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Sølv med mange sølvhår
har arvet mange anlegg,
som så gis videre til neste
generasjon i større eller
mindre antall. Sølv-varian-
tene oppdeles jo også i tre
variasjoner,nemlig lys,mel-
lom og mørk Sølv.

Trønder og Svensk Pels
I Standarden er Trønder og
Svensk Pels satt under
”Stikkelhårede” - som må
sies at være «falsk varebe-
tegnelse», da dette i følge
det jeg har nevnt, altså in-
kluderer alle varianter i
Standarden, untatt Rex. Så
en bedre betegnelse ville
nok være «Ensfarget med
hvite hår». Her kan «Ens-
farget» brukes, da Trønder
og Svensk Pels kun er god-
kjent i sort grunnfarge.
En annen mulighet er også
”Svart med hvite hår”.

Standarden sier, at de skal
ha hvite hår, som er hvite
i hele sin lengde. Som ved
Sølv-tegningen, er også de
hvite hår hos Trønder og
Svensk Pels i all litteratur
beskrevet som stikkelhår.
Men da disse to raser også skal ha «teg-
ningen» jevnt fordelt over hele kaninen,
er det ikke som ved Sølv,kun tale om stik-
kelhår, men også om fargeløse dekkhår.
Det kan tenkes, at de hvite hår i Trønder
og Svensk Pels, er sølvhår, men som har
mistet enhver kodning for farge og ikke
bare er vanlige hvite hår, som forekom-
mer i større eller mindre antall hos alle
varianter. Sølvkaniner har vært kjent i

historien i flere hundre år og kan godt
være forfedre til Trønder og Svensk Pels.
På LU 2010 i Moss så jeg 3-4 Trønder på
dommerbordene. De hadde alle en blan-
ding av ganske få helt hvite hår og mange
sølvhår (normalfargede med hvite spis-
ser), hvilket tyder på, at det er blandet
sølv-anlegg inn.
Dyrenes fellingsmønster kan fortelle, om
det hos Trønder og Svensk Pels,er tale om

foto nr 3

foto nr 4
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hvite hår eller sølvhår. Hvis de to raser
blir født med «tegningen» - altså har hvite
hår helt fra ungepelsen - er det en annen
type mutasjon, enn den som gir sølvhår.
Kommer de hvite hår først til syne ved
2-3 måneders fellingen, er det tale om en
mutasjon, som oppfører seg på samme
måte som sølvhår.

Hvite hår
Der er kun begrenset kjennskap til frem-
komsten av hvite hår hos kaniner.Vi kal-
ler dem ”hvite hår”, men i virkeligheten
er de ikke farget hvite, men de er farge-
løse. Dette kan forekomme, hvis hårfollik-
lene får en skade, slik at det ikke kan
transporteres farge fra hårroten opp i
pelshåret. Dette kan for eksempel skje,
hvis dyret blir bitt, så de fargeproduseren-
de celler, melanocyttene, blir skadet.
En annen mulighet er, hvis en kanin har
en generelt dårlig farge. Prøv for eksem-
pel å blås i en viltgrå pels, som er meget
lys og svak i fargene. Da vil du sikkert
se mange dekkhår, som er så lyse, at de
fremstår som hvite.
Det kan også ligge en mutasjon bak fore-
komsten. En ytterst begrenset mutasjon,
som kun får invirkning på kanskje så lite
som en enkel hårrot på hele dyret. Eller
enda kun en del av hårroten, så kun ett
hår blir fargeløst. Eller i hundrevis av hår-
røtter, slik at kaninen får store hvite flek-
ker. Det kan også være tale om forskjelli-
ge mutasjoner, som med forskjellige plas-
seringer i kromosonene har samme effekt
(nemlig fargeløse hår), men at antallet og
plasseringen av hårene varierer.
Noen avlere opplever, at de plutselig får
avkom som har mange hvite hår i øre-
kantene, selv om foreldrene ikke har den
feil. Hvis der her er tale om en mutasjon,
må den være recessiv, så den kan skjule
seg og krever derfor at begge foreldrene

skal ha egenskapen, for at avkommet kan
arve den. En slik feil kan være virkelig
vanskelig å få avlet ut av en stamme. Det
er påfallende, at plasseringen av de hvite
hår i stor grad kan synes tilfeldig. Selv om
man avler med dyr, som har hvite hår be-
stemte steder, er det ikke gitt, at avkom-
met får hvite hår de samme steder.
Dessuten har en Deilenaar-avler konsta-
tert, at hans dyr kunne ha hvite hår noen
steder på ét tidspunkt, mens de etter
neste felling ikke hadde hvite hår, eller de
dukket opp andre steder i pelsen.
Dette kan tyde på, at der snarere er feil
i den ”kommunikasjon”, som foregår i
hårrøttene og som sørger for farging av
de enkelte hår, snarere enn at der er tale
om en mutasjon eller en skade.

Genetiske betegnelser
I forbindelse med leserbrevet i TK nr 1-
2010, hvor det innsendte foto viser et
kull med en blå og to albino unger.
Både far og mor til kullet er Trønder (sor-
te), og det skal være kun Trønder i 5 ge-
nerasjoner tilbake i stamtavlene. Den blå-
fargede unges fellingsmønster viser tyde-
lig at der er tale om en Sølv. Om den har
kunnet utvikle seg til en kanin med helt
hvite hår og ikke hår med hvite spisser,er
tvilsomt (i tillegg er den blå, hvilket ute-
lukker, at den kan utstilles som Trønder).
Når det kommer 2 albino-unger i dette
kull, forteller at begge foreldrene har et
skjult anlegg for albino - Aa. At der også
er kommet 2 blå unger i kullet, forteller
videre, at begge foreldrene har et skjult
anlegg for blå farge - Bb.
I et gammelt dansk Tidsskrift for Kaninavl
skriver K.G. Roos, som selv arbeidet med
Svensk Pels i en del år, at rasen ofte ble
krysset med Trønder, Liten og Stor Sølv,
hvilket hadde en dårlig innflytelse på
”stikkelbehåringen”.
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««EEnn  ooppppddrreetttteerrss  ddaaggbbookk»»
GGjjeesstteesskkrriibbeenntt::
KKeenntt  RRuunnee  EErriikksseenn

- Nå er utstillingene
i gang igjen
Så er da endelig tiden kommet for utstil-
linger igjen. Regner med at det er mange
spente oppdrettere rundt om kring i lan-
det, som nå stiller ut årets oppdrett for
første gang. Her i Sarpsborg har vi hatt
vår høstutstilling 24.-26. september. Som
dere vil se av referatet fra denne utstil-
lingen så var det få dyr, men allikevel en
del ungdyr som fikk vist seg frem for
første gang. Selv så stilte jeg ut noen av
dyra mine. Dessverre så er nesten alle
våre kaniner i felling, men noen dyr ble
stilt ut. Dette med felling har virkelig satt
”grå hår” i hodet i det siste. Jeg synes at
enkelte kaniner feller ofte, mye og over
lengre tid enn tidligere. Lurer litt på om
det kan være temperaturene som svinger
litt mye her nede.Vi har hatt noen dager
med veldig varme i sommer, for så å gå
tilbake til en mer ”normal” sommer.
Høsten kom fort og brått, og vi har hatt
noen ganske kalde sen-sommerdager.Tror
vel kanskje denne svingningen kan være
med på å påvirke fellingen.

Ellers snakker vi mye om LUU-2010 i for-
eningen om dagen. Det virker som det
blir en del utstillere som ser frem til det-
te, og som er i full gang med å planlegge
hvem dyr som skal med dit. I den forbin-
delse så passer det ganske bra med høst-
utstillingen, for da vil vi alle kunne få en
pekepinn på hvor enkelte av våre dyr står
i forhold til å bli tatt med til LUU.
Sarpsborg KAF er som kjent 80 år i år,
og vi skal han en markering av dette i
midten av oktober. Vi hadde en større
jubileumsfest når vi var 75 år, og vi har
da valgt å gjøre årets jubileum av en litt
annen karakter.Det vi ønsker denne gang
er å få med så mange av våre yngste med-
lemmer som mulig. Vi legger da dette til
en søndag, og starter opp litt tidlige på
dagen. Vi skal ha masse god mat, kaffe,
brus og kaker, og det vil bli underhold-
ning av ymse slag.
Håper dere som allerede er i gang med
utstillinger har fått ”godt betalt” i form av
høye poengsummer på deres kaniner.
Gleder meg til å lese resultatlister og refe-
rater fra de kommende utstillingene. Skal
bli veldig artig å se hvor mange bra dyr
som har kommet frem av årets avl.
Lykke til alle sammen!

-  Hilsen Kent Rune

Sansynligvis er det da to vidt forskjellige
slags ”behåringer” - helt hvite hår eller
hår med hvite spisser, så det må frarådes
å blande Sølv inn i avlen med Trønder.

Den genetiske kode
for Trønder og Svensk Pels?
Fargekoden for disse svarte dyr vil være
AABBCCDDgg men en genetisk beteg-

nelse for deres hvite hår mangler altså
stadig. Før man gir anlegget et genetisk
navn, må man blant annet vite, om anleg-
get er dominant eller recessivt (vikende),
og om det kan være en sammenkobling
mellom de helt hvite hår hos Sølv og
Trønder/Svensk Pels, eller om det her er
tale om helt andre arvelige anlegg hos
Trønder og Svensk Pels?      Steen Løvgreen
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Helgen 24.-26. sep-
tember arrangerte
vi i Sarpsborg KAF
høstutstilling på
Sørlie-torget i
Sarpsborg. Kun 74
kaniner, for-delt på
10 raser, ble på-
meldt denne gang.
Dommer var Roar
Strand og Tor
Gil ler -holtmoen
var med som elev.
De høye poeng-
summene uteble
og når vi ser på be-
dømmelseskortene
var det relativt
mange som fikk
poengtrekk grun-
net felling. 3 kani-
ner fikk 95 p og
disse var:Tan svart
til Petter Åsheim,
Hermelin viltgrå til
Liv Johnsen og Hermelin hvit rødøyd til
Cornelius Richardsen, og den ble Best in
Show. Best i motsatt ble Hermelin viltgrå
til Kent Rune Eriksen med 94,5 p.
Takk til alle som stilte ut sine kaniner og
til alle dere som var igjen å hjalp til med
rydding og feiing. Kent Rune

Best i rasen: Belgisk Kjempe: Bjørge Olsen 92. Stor
Sølv: Erik Waaler 94,5. New Zealand White: Sigurd S.
Baller 93,5. Belgisk Hare: Benedicte Bratvang 94. Liten
Havana: Malin Eriksen 93,5.Tan: Bjørn Petter Åsheim 95.
Dvergvedder: Nadja Olsen 94,5. Hermelin: Cornelius
Richardsen 95. Dverghare: Oddvar Antonsen 94.

Resultater Klasse C:
1 Sigurd S. Baller, Sarpsborg, New Zealand White    93,5
2 Ida Johansson, Sarpsborg, Dvergvedder viltgul     92,5
3 Ann Berit Allum Lund, Sarpsborg, Dverghare viltgrå  91

Resultater Klasse L:
1 Bjørn Petter Åsheim, Sarpsborg, Tan svart 378,5
2 Liv Johnsen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå 283,5
3 Kent Rune Eriksen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå   282,5
4 Erik Waaler, Askim,  Stor Sølv svart 282
5 Cornelius Richardsen, Sarp.,  Hermelin hvit rødøyd  95
6 Martine Arnesen Furnes,  Sarp.,  Hermelin viltgrå   281
7 Oddvar Antonsen, Sarpsborg, Dverghare viltgrå  373,5
8 Nadja Olsen, Sarpsborg, Dvergvedder hvit blåøyd 94,5
9 Benedicte Ek Bratvang,  Sarpsborg,  Belgisk Hare    94
10 Silje Olsen, Sarpsborg, Dvergvedder viltgrå     94
11 Tove Olsen, Sarpsborg, Hermelin hvit rødøyd  93,5
12 Malin Eriksen,   Sarpsborg,   Liten Havana 93,5

Cornelius Richardsen var strålende fornøyd med at hans Hermelin-
hann, som fikk 95 poeng, ble kåret til utstillingens beste kanin

Høstutstilling
i Sarpsborg

JULE-HILSEN i TK
bestill nå! 100 kroner for 1-spalter

og 150 kroner for 2-spalter
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8.-10. oktober var
det høstutstilling på
Norrøna Grende-
hus i regi av Eids-
voll KAF. Her ble
det påmeldt 132
kaniner i 13 for-
skjellige raser.
Dommere var Jan
Erik Baller, Gullik
Klepaker og John-
ny Lyshaug. Flere av ungdyra kan nok gå
mot en positiv framtid når pelsene «kom-
mer på plass». Hermelin hvit rødøyet var
det mange av, og de var også av stabil god
kvalitet, som resultatlista viser. Totalt ble
14 dyr tildelt 95 poeng, 3 fikk 95,5 og en
fikk 96, som var en Hermelin hvit rødøyet

hann til Moritsgård/Engh. De kunne der-
med returnere til Porsgrunn med full ut-
telling, både med Best in Show og BiM og
vinner av klasse L.

Best i Rasen: Fransk Vedder: Silje Catrine Tellefsen 94.
Rex: June Årøe/Kim Kofstad 93,5. Thyringer: Stine Jo-
hansen 94. Alaska: Ingrid Harmens 95. Liten Chinchilla:
Hallgjerd Seim Paulsen 93,5. Deilenaar: Kristin Berg 93.
Marburger Ekorn: Roar Strand 95. Engelsk Schecke:
Line Therese Hagen 94. Liten Sølv: Tom Richardt Johan-
sen 94. Dvergvedder: Moritsgård/Engh 95,5. Hermelin:
Moritsgård/Engh 96. Dverghare: Roar Strand 95.

Resultatliste Klasse C Enkeltdyr:
1 Jorunn Egner, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 94,5
2 Jorunn Egner, Eidsvoll, Dvergvedder brun 93,5
3 Jorunn Egner, Eidsvoll, Dvergvedder viltgrå 93,5
4 Malin Løkken, I.Østland, Dvergvedder hvit blåøyd  93,5
5 Malin Løkken, Indre Østland, Dvergvedder viltgrå  93,5

Resultater Klasse L:
1 S.Moritsgård/T.Engh, Grenl., Hermelin hvit rødøy 381,5
2 Jarluf Lomeland, Jæren&S. Hermelin hvit rødøyd 380,5
3 Roar Strand,  Eidsvoll,  Marburger Ekorn 284,5
4 Ingrid Harmens,  Trøndelagen,  Alaska 284
5 Roar Strand,  Eidsvoll, Dverghare hvit rødøyd    284
6 S.Moritsgård/T.Engh, Grenl.,  Dvergvedder viltgrå  283
7 Martine Arnesen Furnes,  Sarp.,  Hermelin viltgrå  282
8 Silje Catrine Tellefsen, Glå. Fransk Vedder viltgrå 374,5
9 Tom Richardt Johansen, Askim,  Liten Sølv svart  280,5
10 Stine Johansen,  Askim,  Thyringer 280
11 Hallgjerd Seim Paulsen, Tønsb, Liten Chinchilla 372,5
12 Tina Røisli, IndreØstland, Dvergvedder madag. 372,5
13 LineThereseHagen, Glå., Engelsk Schecke blå/gul 94
14 Hilde Haakenstad, Glåmdal, Engelsk Schecke blå  94
15 Stine Johansen,  Askim,   Engelsk Schecke svart    94
16 Kristin H. Berg,  Trønd.,   Dvergvedder kappetegn   94
17 Martine Arnesen Furnes, Sarp. Hermelin hvit rødø  94
18 Kristin Harmens Berg, Trønd. Dvergvedder viltgrå 93,5
19 June Årøe/Kim Kofstad, Eidsvoll, Rex hvit rødøyd 93,5
20 Kristin Harmens Berg,  Trøndelag.,   Deilenaar   276,5

Utstilling
på Eidsvoll

Dverghare til Roar
Strand - som stilte
med 4 hvite «gamle-
hanner» og ble nr 5
med 284 p.

Silje Catrine Tellefsen stilte med 4 bra Fransk Vedder ungdyr, 5 mndr.,
her en av hannene som fikk 94 p (38-9-8)

foto:
Bjørn E.

foto: Silje
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Her kommer en rapport fra klubben som
ble har ligget i «dvale» over flere år.
Som meddelt i TK nr 2 i år, side 25, ble
et interimstyre bestående av 5 personer
valgt inn under LU/NM i Mossehallen.
Dette styret har gjennom året hatt en del
kontakt pr E-post og drøftet enkelte frem-
satte forslag og kommet fram til noen til-
tak. Bjørn Egeland har samlet inn en del
dokumenter, kontoutdrag, og diverse.
Blant annet viste det seg at Norsk Vedder-
klubb’s tidligere så driftige Morten Johan-
sen, satt på en ikke så ubetydelig kassabe-
holdning. For en stund siden ble denne
overført til klubbens konto, slik at klub-
ben i dag har ca. 9000 kroner på konto.
Dette gjør at klubben kan sette i gang
med diverse tiltak. Kommende Årsmøte i
februar på Jæren får så avgøre klubbens
videre drift og «strategi» (valg av styre,
fastsette kontingent, osv., osv.).
Men, «pr nu» må dere ikke glemme å mel-
de dere inn, slik at dere kan være med å
kjempe om flotte vandrepokaler. På LUU
har vi en vandrepokal som går til den av
N.V.’s medlemmer som er best etter den
ordinære resultatlista (kl B). Under LU er
tildelingen av N.V.’s store krus slik:Her av-
holder N.V. et «show-uttak» hvor en dom-
mer plukker ut den beste veddertype.For
å være med på dette må kontingent være
innbetalt,kr 150   til konto 22702232280.

Vedderklubbens leder forhandler med et

firma og håper at de går inn som sponsor
av 3 vandrepokaler. Disse skal gå på LU,
og vil bli satt opp for beste hanne i hver
av rasene F.V., L.T.V. og D.V.
- Så får vi håpe dette ordner seg.
På LUU i Vikersund vil det være på plass
en info-tavle. Kristin Berg har stått for
montering av bilder og rasebeskrivelser.
Tore har laget selve tavlen (dette er en
gave til N.V., altså alt arbeid er gjort uten
kostnader). Under LUU i Vikersund vil
det avholdes et styremøte, og dette er ev.
også åpent hvis andre har noen spørsmål
eller ideer for N.V.’s gjøremål og utvikling
framover. Årsmøtet vil som nevnt bli av-
holdt under LU-2011 på Jæren i februar.
Minner også om at Dommergruppen vil
sette opp en premie til den beste utstiller
innen Fransk Vedder på LU-2011.
Så ønsker vi alle vedder-entusiaster - og
andre «vedder-fans» - lykke til i den tiden
vi nå går inn i, med lokal-utstillinger, samt
LUU og LU som det store. Håper våre
Veddere gjør det bra på premielistene.
Lykke til! - og også i den viktigste jobben:
- Avlsabeidet, med en god fremgang og
heving av eksteriørkvaliteten.

Hilsen fra Norsk Vedderklubb’s styre:
Tore Nilsen, tlf. 478 76 432
Raymond Voll, tlf. 982 13 612
Henriette Overn, tlf. 930 26 374
Kristin Berg, tlf. 481 14 973
Se også klubb-annonse side 31 i dette TK

NYTT fra Norsk Vedderklubb
Til alle dere med interesse for å øke

aktiviteten for de 3 «henge-øre-rasene»
og alle veddervariantene

Hei alle Vedder-oppdrettere!
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Høstutstilling i Bjerkreim
Jæren og Sandnes KAL arrangerte høstut-
stilling i Vikeså i forbindelse med Bjerk-
reimsmarken,1.-3.oktober. Innlevering av
kaninene var på torsdag for at alt skulle
være klart når de første besøkende kom
på marken fredag morgen, som er et høst-
skue med godt besøk. Selv med et surt
vestlandsvær med mye regn og vind, var
det i år igjen tradisjonell god oppslutning
på landbruksmessen - 24. i rekken. Men
kun 77 kaniner møtte. I Hermelin var det
flest; 24 dyr, Liten Tysk Vedder 12,Angora
12 og Dverghare 11. Kjell Helge Jåtun var
dommer og av toppdyr fant han 12 som
fikk 95 poeng og 4 i 95,5 poeng. Best in
Show ble Perle Ekorn til Bjørn Egeland og
BiM ble Hilde Krogedals Angora-hu.

Best i rasen: Tysk Kjempeschecke: Ingrid Høien 89.
Angora: Hilde Krogedal 95,5. Rhinsk Schecke: Ingrid
Høien 93. Thyringer: Odd Einar Lundervold 95. Liten Tysk
Vedder: Elin Stangeland 95,5. Perle Ekorn: Bjørn Ege-
land 95,5. Hollender: Fredrik Støier 90,5. Dvergvedder:
Hanne Kjærland 91,5. Hermelin: Jarluf Lomeland 95,5.
Dverghare: Bjørnar Gundersen 95.

Resultater Klasse L:
1 Hilde Krogedal,    Angora hvit rødøyd    285,5
2 Jarluf Lomeland, Jæren, Hermelin hvit rødøyd   285,5
3 Odd Einar Lundervold,  Haugaland,  Thyringer  284,5
4 Elin Stangeland,  Jæren,  Liten Tysk Vedder   284,5
5 Bjørnar Gundersen, Jæren, Dverghare viltgrå    284
6 Bjørn Egeland,  Rogaland,  Perle Ekorn 284
7 Bente Skjævestad Torland,  Sørl.,  Angora hvit   283,5
8 Svein Ødegård,  Jæren,  Dverghare viltgrå 95
9 Oddvar Stangeland, Jæren, LitenTyskVedder k.t. 279,5
10 Ingrid Høien, Jæren,  Rhinsk Schecke svart/gul  93
11 Monica Stangeland,  Jæren, Dverghare viltgrå    92,5
12 Monica Stangeland,  Jæren, Dverghare hvit r.ø. 92,5
13. Sindre Bergsagel, Rogaland, Hermelin whitez.b. 91,5
14. Hanne Kjærland, Jæren, Dvergvedder madag. 91,5

BiM: Angora-hu, 10 mnd. til Hilde Krogedal.
Tildelt 95,5 poeng (9 - 18 - 19)

Premieutdeling Vikeså,
fra venstre, nr 3, 2 og 1:
Odd Einar Lundervold,
Jarluf Lomeland og
Hilde Krogedal
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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 hv.b.ø.- 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 i jern-/viltgrå, mad., gul, svart

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

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

isabella, chinchilla og blå

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

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

LØVEHODE i forskjellige farger

Svein Ødegård
Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug.

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

DVERGHARE viltgrå og hvit rødøyet

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

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

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

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

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

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

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

Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200

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

Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.
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Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95
BELGISK KJEMPE

WIENER hvit (stor) - TAN

Geir Nordvik
Skeistien 3, 4306 Sandnes

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

DEILENAAR - DVERGVEDDER viltgrå

Bente Skjævestad Torland
Håbestad, 4885 Grimstad

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

ANGORA hvit og farget + Angoraprodukter

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

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

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

THYRINGER - HERMELIN hvit rødøyd

Hattefjeld Angora
Anette og Kjell B. Frøyland, 1792 Tistedal

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

ANGORA i flere farger

Bjørn Egeland
Hana, 4328 Sandnes

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

PERLE EKORN

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

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

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

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

Skogveien Hermelin Oppdrett
5055 Bergen - Tlf. 902 05 267

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

HERMELIN I HVIT BLÅØYD + div. farger

JULE-HILSEN i TK
bestill nå! 100 kroner for 1-spalter

og 150 kroner for 2-spalter

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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Igjen var en tropp med kjekke og hygge-
lige jenter fra Modum og Omegn Kanin-
hoppere samlet til hoppecamp hos meg
på Vestre Spone.
Denne nydelige september-helga var vi
ni supre jenter på overnatting i stua mi.
Campen ble startet med tomatsuppe og
rundstykker - «uten mat og drikke duger
helten ikke» . . .
- Kvelden fortsatte med hoppetrening og
en uoffisiell konkurranse satt sammen av
jentene selv. Da det begynte å skumre
tente vi opp i bålpanna og grillet pølser.
Vi satt lenge rundt bålet og hadde allsang
og koste oss. Godteriet kom på bordet
og dere kan jo selv tenke dere . . . (he-he)
- Klokka nærmet seg midtnatt og da var

blodsukkeret på TOPP, så jeg forsto kjapt
at det ikke ville nytte å få lagt denne gjen-
gen med det første . . . En god gammel
slager, Dirty Dancing, ble redningen, og
klokka var over ett stilnet det i stua. Men
allikevel - før klokka slo sju var jentene
oppe igjen. Litt ufyselig vær på morgen-
kvisten, så vi så Grease. Så litt sang igjen
og videre jobbet jentene med oppgaver
som de har fått i forbindelse med LUU/
NM. Så ble det enda mer jobbing - nå
praktisk arbeid! . . . - for det neste på
programmet var maling av burbunner til
de nye utstillingsbura våre. Jeg skal for-
telle dere at dette er jenter som har sett
en malerkost før. De var kjempeflinke og
malinga gikk unna i en fei. Litt tull og tøys

HHooppppeeccaammpp  ÅÅmmoott1100..--1111..sseepptteemmbbeerr

Disse kjempekule jentene fra Modum og Omegn Kaninhoppere hadde ei trivelig
helg på Vestre Spone, fra v.: Mari Helene Myrås, Frida Nyhus, Hilde Kristin Lomheim,

Andrine Lillegård, Caroline Motzfeldt, Hanna Asbjørnshus og Julie Tandberg
- Nå gleder vi oss til LUU/NM i Vikersund, 5.-7. november
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blir det jo, så i mens jeg var å hentet ka-
mera, så malte jentene like godt seg selv
også. Noe tid til hoppetrening denne da-
gen greide vi også å få til. Konklusjonen

må bli at det var en helt toppers camp!
- det er ikke noe problem å ha disse jen-
tene på besøk. Vi hadde det kjempegøy
og har ledd og ledd og ledd!        - Henriette

"Lamondas Trophy"
ble arrangert 4. og 5. september, på Eger-
torget Matfestival, av Modum KH (som
også er arrangør av Carmentas Cup).
God stemning og mye folk.

foto: Aina Magnus

JJoorruunnnn
EEggnneerr
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 18. oktober 2010
Totalt: 899  (443 - 262 - 194)
NB: Innmeld dine medlemmer snarest!
sendes til e-post: sekreter@nkf.net
Askim og omegn Kaninavlsforening    56
Leder: Kari Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 414 66 161
e-post: kari.jo@hotmail.com
N.leder: Anne Bjerkeli Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg,
tlf. 990 21 565      e-post: annebbro@online.no
Sekr.: Jan Holm, Karlsrudv. 11, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 94 19.
Kass.: Kjell Jørgenrud, boks 64, 1804 Spydeberg, tlf. 69 83 86 00.
Møte 1. onsdag i måneder med "R" i,
Kabb huset, Skogveien 22, 1831 Askim, kl. 19.00
Askim Hoppeklubb: Linn Andresen, tlf. 481 54 564
Hjemmeside: www.askimkaf.com  e-post: askimkaf@askimkaf.com

Aurskog/Høland Kaninavlsforening 7
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr: Anine Haavardsholm, Borstad, 1930 Aurskog
e-post: aninhaav@online.no
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
e-post: karlsenbengt@yahoo.no
Hjemmeside: www.a-hkaf.net

Bergen og omland Kaninavlslag    49
Leder: Sturle Skeidsvoll, Bruvoll, 5956 Vågseidet
e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 81, 5262 Arnatveit,
tlf. 952 21 031, e-post: mareig@online.no
Kass.: Meinert Helland, Helland, 5939 Sletta, tlf. 56 37 33 50
e-post: mein-hel@online.no
Sekr.: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend
e-post: nettemoren@yahoo.com
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607

Drammen og omegn Kaninavlsforening    52
Leder: Cato Smørgrav, Smørgrav, 3320 Vestfossen, tlf. 986 59 635,
e-post: leder@drammenkaf.com
Nestl.: Vegard Wendelborg, Ringv. 21, 3300 Hokksund,
mobil: 922 05 479, e-post: nestleder@drammenkaf.com
Kass.: Anica Johannessen, Industriv. 32, 3360 Geithus,
tlf. 402 42 501, e-post: kasserer@drammenkaf.com
Sekr.: Inger Fossum, tlf. 45500884  e-post: ingerfossum@hotmail.com
e-post: sekretar@drammenkaf.com
Modum&omegn Kaninhoppere: Anica Johannesen, tlf. 402 42 501
www.drammenkaf.com      hopping: www.drammenkaf.com/mokh

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    36
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gjerdrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529
Sekretær: June Kristin Årøe, Sætrev. 5, 2054 Mogreina,
tlf. 924 99 637. E-post: june@ka9n.no 
Kass.: Unni H. Holm, Rustad, 2411 Elverum
e-post: jorverby@bbnett.no       Giro nr.: 0530 4347688 
Eidsvoll og omegn hoppegruppe: Anne Venger, tlf. 63 95 50 91
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kaninavlsforening 25
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde_haakenstad@hotmail.com (post til leder)
Nestleder: Hilde Aamodt,Tovsethbråten, 2113 Disenå.
Tlf: 95881559, e-post: toaamodt@bnett.no
Kasserer: Ida R. Rymoen, Enbergv. 6, 2214 Kongsvinger
e-post: ida_rymoen@hotmail.com   kontonr.: 0535.59.00071
Sekr.: Hedda Aurbakken, e-post: hedda_aurbakken@hotmail.com

Grenland Kaninavlslag    19
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
Nestl.: Solveig Moritsgård, tlf. 482 10 012
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    40
Leder: Odd Einar Lundervold, mobiltlf. 911 90 945,
e-post: odd.einar.lundervold@lyse.net
Nestleiar: Hans Petter Nernes, boks 173, 5501 Haugesund,
mobiltlf.: 480 19 001  e-post:
Kass.: Venche Frøland, Gamleveien 1, 5563 Førdesfjorden,
tlf. 52 77 30 07 / 971 86 577  e-post: torbjorn.froland@tide.no
Sekretær: Camilla Ramsnes, mobiltlf.: 976 97 975
Hoppekontakt: Anna Tellnes, mobiltlf.: 911 77 694
Hj.side: http://www.haugakal.net  / E-post: post@haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  40
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.: Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021
Sekretær: Elina Jokinen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal
tlf. 62 35 20 23, mobil 476 58 021  e-post: tor.giller@c2i.net
Kass.: Randi Odden, Raa Søndre, 2335 Stange, tlf. 932 27 951.
e-post: randiodden27@hotmail.com      Kontonr.: 2010 22 76222.
Hjemmeside: http://www.indreostlandkal.com/

Jæren og Sandnes Kaninavlslag    96
Leder: Jarluf Lomeland. E-post: lomeland@c2i.net
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Torund Høie Thorvaldsen, tlf. 402 96 339
E-post: torund.thorvaldsen@lyse.net    NB! kontonr.: 3290.54.16382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: www.josk.no
Stavanger Kaninhoppere: Benedicte Overøie, tlf. mobil 452 19 789.
e-post: stavangerkaninhoppere@hotmail.com

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  23
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.

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

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

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    68
Leder Per Kløvstad, Gamle Kongevei 26B, 7600 Levanger
kloevst@online.no
Sekretær: Rolf Nilsen, Heisand, 7120 Leksvik
Kasserer: Camilla L. Rosvold, 7120 Leksvik ar-rosvo@online.no
Hjemmeside: www.freewebs.com/nordtrondelagkaf
Frosta og omegn Kaninhoppeklubb: Anne Duvsethe, tlf. 74143971

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      29
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.oyvind.pettersen@hafslund.no
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekretær: Birgit Syversen, Rolf Presthus vei 20, 1415 Oppegård,
tlf. 916 64 459     e-post: birsyve@online.no
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
-  konto-nr.: 1271 30 73146
Hopping: Birgit Syversen, tlf. 91664459  e-post: birsyve@online.no
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Rogaland Kaninalslag     20
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
Betaling av kontinget til kontor nr.: 3204.07.02406
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.

Sarpsborg Kaninavlsforening    114
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 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     23
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
e-post: oddm-ve@online.no
Kass.: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: tola72@online.no
Sekr.: Ingrid Hestvik Grimelid
Hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    31
Leder: Arne Sigbjørn Bjørntvedt, Høgefoss, 3855 Treungen,
tlf. 469 35 957       e-post: arne-bjorntvedt@hotmail.com
Nestleder: Otto Torland, tlf. 37 04 83 42
Kasserer: Tore Askeland, 4823 Nedenes, tlf. 37 09 67 75
Sekretær: Marianne Wernersen, 4824 Bjorbekk,
tlf. 958 19 073        e-post: kanintoppen@hotmail.com
møter: 1 tirsdagen i hver mnd i Idrettens hus, Stoa, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    43
Leder: Barbro Halvorsen, Roaldstua Bostad, 7560 Vikhammer
e-post: barbro.halvorsen@gmail.com    tlf. 934 94 564 
Nestleder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim
tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Anne Marie Aarmo, tlf. 930 37 062
e-post: annemarie@aarmo.com 
Sekretær: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no   tlf. 481 14 973
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.moo.no

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     57
Leder: Dagfinn Johansen, tlf. 33396295  e-post: ingrjoh@online.no
Kasserer: Grete Moskvil, Kjernåsv. 3B, 3142 Vestskogen
tlf. 33 34 54 21 / 905 99 902. e-post: gmoskvil@online.no
Nestleder: Pernille Moskvil. Tlf 414 62 972
Sekretær: Siw Hauge.Tlf. 478 28 707   fe-der-inn@hotmail.com
Hoppeleder: Martine Persson. Tlf. 480 99 192
e-post: martine.p91@hotmail.com
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

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

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora 12
Leder: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no       
Nestleder: Bente Skjævestad Torland, Gamlevei 15, Håbestad,
4884 Grimstad, tlf. 915 63 172, e-post: skjato@online.no     
Kasserer: Betina Sandviken, Kåsmoen, 2450 Rena
tlf. 962 33 608, e-post: besandvi@bbnett.no
Sekretær: Anette Isaksen, Hoel, 2340 Løten,
tlf. 62 59 29 42, e-post: angora.i.saksen@tele2.no
Kontingent, medlemmer innen NKF: kr 200   kontonr: 0530 0295691
Hjemmeside: http://www.norskangora.com

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrrist, 3280 Tjodalyng, tlf. 976 76 120
e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekr. / Redaktør: Anne 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 og kasserer: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp,
tlf. 51 42 32 42, e-post: hilde@kleppnett.no
Nestleder: Annette Floen, e-post: nettemoren@yahoo.no 
tlf. 924 20 607
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. e-post: sveinodegard@lyse.net
Styrem.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 916 39 782
e-post: anetland@statoil.com
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173
Hjemmeside: http://www.dvergkaninklubben.com

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, Nordeidbrekka 17, 5252 Søreidgrend,
tlf. 924 20 607, e-post: leder@kaninhopping.no
Nestleder: Anica Johannessen, Industrivn. 32, 3360 Geithus,
tlf. 32 78 22 10 /  402 42 502, e-post: nestleder@kaninhopping.no
Sekretær:Tale Ulfsby, e-post: sekretar@kaninhopping.no
Kasserer: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 04 39 71,
mobil 990 44 998, e-post: kasserer@kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Best. konk.bøker: Anica Johannessen
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Tore Nilsen, tlf. 478 76 432, e-post: tore-setra@tele2.no
Nestl.: Raymond Voll, tlf. 982 13 612, e-post: rayvoll@hotmail.com
Sekretær: Kristin H. Berg, tlf. 481 14 973, rbkfrode_fan@yahoo.no
Kasserer: Henriette Overn, tlf. 930 26 374,
e-post: henrietteo9@hotmail.com
Kontingent kr 150  settes inn på kontonr.: 2270 22 32280

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

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

Blad nr 1/januar 2011, utkommer ca uke 5
manusfrist er 12. januar

Annonsepriser:

Utgivelsesplan for TK:
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Avtalenr.:
3209475

Nordisk
Kaninstandard:

kr 375,-
+ ev. frakt-tillegg

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

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

NB!
Alle
priser
er inkl.
mva


