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Forord:
Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Så er det nok en gang vårstemning
- og med våren, inne i en spennende tid
for en kaninavler.Huene er i brunst og de
kaver og graver, mens hannene med sitt
markeringsbehov, hopper og skvetter til
rundt seg, slik at det renner og er klisset
på burveggene.

- Slik er naturens gang for en burkanin.

Men så er det selve spenningen da: Vi har
planlagt å sette sammen et par . . . Det er
tid for å ta hua å sette inn i hannens bur.
Vil vi få oppleve å se et lykkelig sammen-
treff? - Vi merker det med en gang hvis de
begge er villige, og om de er ute i samme
«ærend». Men, som jeg har sagt så mange
ganger før . . . er ikke begge villige, så ta
ut hua og prøv igjen en annen dag.
Er begge med på «notene» så er treffet
over i en fart. Skal det hele være vellykket
må det altså være samstemt. Noen ganger
kan også hua være «over-ivrig», og da må
vi passe på at ikke hua skader hannen.Ta
da å få roet ned hua, hold/klapp henne,
og la de få snuse rolig på hverandre.
Etter et lykkelig sammentreff, blir det så
å vente i spenning i ca 30 dager . . . og
naturens gang for en burkanin, så er alt
dette med reirbygging og fødsel noe den
greier utmerket selv. Som avler må vi ikke
være «for ivrige» og gjøre inngrep som vi
tror hjelper dem,men som faktisk blir det
motsatte, og blir forstyrrende i huas na-
turlige arbeid.Men vi må legge alt til rette
for at det skal bli en «happy ending». Hua
skal ha godt og nok av fôr i drekstighets-
perioden. Vi må huske at den i tillegg til
seg selv, også skal ha næring til de foster
som forhåpentligvis er i utvikling i huas

mage. Videre må vi når fødsel nærmer
seg, sørge for at hua har plass og rikelig
med materiale til å bygge et lunt og godt
reir for kaninungene. Selv bruker jeg reir-
kasse, en lukket, med fire vegger og lokk,
med et rundt hull til å krype inn og ut i.
Denne var avbildet i min artikkelserie om
«Paring og drektighet» i TK nr 6/2001.
I denne TK-utgave kan vi også vise dere
en reirkasse-modell, samt oppdretterprat
om erfaring med paring, fødsel og kull.
Så jeg benytter anledningen til å takke for
at TK på sidene 14 og 15 nok en gang er
oppfylt med et aktuelt emne med bilder.
Ellers har jeg denne gang samlet stoff og
bilder for en ny presentasjon i raseserien.
Nå var det Deilenaar som sto for tur, og
der benytter jeg (selvsagt) anledningen til
å gjøre bemerkninger omkring det som
er mine meninger om Standardens inn-
hold. - Det har jeg forsåvidt gjort hele
tiden, uten at det har medført det jeg har
håpet på og også har oppfordret om - litt
mer engasjement og meninger fra de som
avler innen rasene, eller fra dem som har
interesse av Standardens tolkning. Nå er
jo Deilenaar å regne som en av de sjeldne
raser, men det er jo hyggelig å konstatere
at interessen for Deilenaar er stigende: I
2001 ble det utstilt 38 voksne dyr, hvorav
det ble 1 i 95 og 3 i 94,5 poeng. I 2002
gikk den opp til 57 dyr, som ga utslag i
disse poeng: 1 i 96, 1 i 95,5 og 5 i 95!
Med hensyn til forsidefoto av Beveren, er
det å håpe på fremgang i kvalitet.Vi pre-
senterte rasen i TK nr 8/1998, og hadde
da bilde av en «veteran» og NKFs æres-
medlem, Retsius Haga (fint å se at enga-
sjementet er på topp!)  -  Ha en fin vår!
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3311::  DDeeiilleennaaaarr

Så er det faktisk
gått et halvt år
siden sist vi pre-
senterte en rase,
Sachsengold, i
nr 7/2002.
Nå skal vi se litt
nærmere på
rasen Deilenaar,
og jeg sier «litt»,
for det er ikke
mye historikk
om Deilenaar.
Rasen er i kate-
gorien småraser,
og ble jo nevnt i
raseartikkelen
om Sachsengold
da vi var inne på
farger og avl, for
å få frem en
Deilenaar . . .
Tekst: Bjørn Egeland
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Holland er opprinnelseslandet
Rasenavnet, Deilenaar, kan en kanskje
stusse litt over, men det har sin naturlige
forklaring. Deilenaar stammer som nevnt
fra Holland, oppdretteren som tok fram
rasen på slutten av 1930-tallet, var G.W.A.
Ridderhof, og han bodde utenfor Amster-
dam, i byen Deil. Det vakte heller ingen
stor oppsikt når Ridderhof kunne vise
fram sin rase. Fargen var godt kjent fra
før, harefarge, på Belgisk Hare. Altså en
viltgrå kanin med sterkere rødfarge, eller
gulforsterkningsanlegg, men som da bare
var satt på en normal kroppsform. Men
Ridderhof fikk den opptatt i hollandsk
standard,1.mai 1940. I Tyskland kom den
ikke med i standarden før i 1975, og det
var faktisk 6 år etter at den kom med i
Nordisk Kaninstandard. - For, Deilenaar

ble importert fra Holland til Danmark i
1968, og nordisk standardkomite god-
kjente Deilenaar i fra 1969.

Hvordan fikk enn fram Deilenaar?
Som vi har sett ut fra de fleste rasepre-
sentasjoner, har som ofte opphavsopp-
dretteren en god og lang historie om hva
som skulle til for å endelig nå fram til det
ønskede sluttresultat. Ja, noen ganger er
beretningene så omfattende,at det er nok
så enkelt å gjennomskue at fortellingen
var laget til for at rasen skulle virke mest
mulig interessant og at selve avlsarbeidet
var meget krevende og omfattende.
Når det gjelder herr Ridderhof, så har han
visstnok ikke beskrevet sitt avlsarbeid.
Men uansett, vi kan nok med ganske stor
sikkert slås fast at han ikke benyttet seg
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av Belgisk Hare, for der er jo rasepreg og
kroppsform i alt for stor motsetning. Der-
med er det mest sansynlig at det ble
brukt to raser med gulforsterkningsan-
legg, og da for eksempel Tan og New
Zealand Red. Som vi kunne lese i rase-
presentasjonen om Sachsengold, i TK

nr 7/2002, vil en allerede i første gene-
rasjon få fram Deilenaar når man parer
en Tan med en rød kanin.

Deilenaar - i klassen småraser
I vår standard er Deilenaar å finne i den
rasekategori som har flest raser, altså en

Dette er en fransk rase, Lothringer, den er
å finne i Europastandarden og ble også i
2002 opptatt i tysk standard. Fargen be-

skrives nå riktignok som mer kastanjebrun,
og den har en idealvekt på 2,2-2,3 kg.

Så har vi en Deilenaar fra dens hjemland,
Holland, og det er dette bildet som er be-
nyttet i Europastandarden (men ingen av

disse to kaniner her kan vi vel gi noen topp-
karater for deres kroppsform).

Deilenaar fra Tyskland, og bedømt til 97,5 p.
(men den virker på bildet veldig mørk)

dette er ingen Deilenaar,
men en Satin i harefarge - fra Tyskland

(ikke akkurat noe bra
bilde) men fargen på
denne  kanin er nok
meget vakker . . .
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smårase, og da har den følgelig en vekt
hvor den som voksen skal ligge mellom
2,5 til 3,2 kg. Europastandarden oppgir
idealvekten til: 2,75 - 3,25 kg.
Eksteriørbeskrivelsen er det vel ikke nød-
vendig å skrive så mye om, da rasepreg,
kroppsform og pels er som hos en «nor-
mal» kanin. Men med hensyn til gruppe-
leders bemerkning etter LU i forrige TK
(han ønsket kroppsforbedring), vil jeg ta
med en linje som står under kroppsform:
«Kroppen er kort og kompakt med for-
holdsvis god bredde».

Men, med andre ord så er det som nevnt
fargen som er kjennetegnet til Deilenaar,
og selv om vi har beskrevet fargen i for-
bindelse med rasepresentasjonen av Bel-
gisk Hare i TK nr 7/1999, blir selvsagt det
mest riktige her å ta med et avsnitt for en
fargebeskrivelse av viltrød.

Deilenaar - en viltrød kanin
Når siste utgave av Nordisk Kaninstan-
dard kom ut i 1999, var det med flere
endringer i fargebetegnelsene, hvor blant
annet «harefarge» utgikk, og som nå da
benevnes «viltrød».
Jeg gir her en beskrivelse av fargen (sam-
tidig vil jeg si det er merkelig at Nordisk
Kaninstandard ikke nevner et eneste ord
om den viktige sjatteringen, i selve farge-
beskrivelsen).

Viltrød farge: (AA BB CC DD GG y1y2y3)
Det er altså en farge med viltanlegg, men
i forhold til en viltgrå kanin, er de brune
toner tydelig forsterket til en kraftig rød-
brun tone, som gir en mer lysende dekk-
farge med isprengt svart. De svarte hår-
spisser i dekkfargen danner sjatteringen.
Ofte er sjatteringen kraftigst på bakkrop-
pen, og avtar på framkroppen, men ideal-
et er en kraftig flammende sjattering over
hele kaninen. Den røde tone finnes i lys-
ere nyanser på kjevenes kant, innsiden
av beina, nesebor og ring rundt øynene.
Bukfargens ideal er en kraftig rød farge,
og idealet er også at den farge går ut på

halens underside.Likeså nakkekilen;sterk
rød, uten innslag av svarte hårspisser.
Nederst på kroppens sider og på lårene,
«avbleker» viltstripen den rødbrune farge,
men viltstripen skal være lite fremtreden-
de. Halens overside er svart, samt på øre-
nes kant. Svake lyse striper på frambein
er ingen feil. Når en blåser i pelsen på
ryggen, skal en tydelig se at pelshårene
har klare beltevise inndelinger.
Pelshårenes mellomfarge er rødbrun.
Bunnfargen skal være blå.
Standarden sier at uregelmessig bunnfar-
ge på buken godtas, men idealet er blå
bunnfarge på hele buken (den skal også
være utviklet på brystet, ned mellom
frambeina, samt på lår og kjønnsdeler).
Øynenes farge er brune, og alle klør skal
ha samme farge, mørk brune.

For en Deilenaar er altså denne viltrød
farge selve rasens kjennetegn og bedøm-
melsesskalaen har naturlig nok to punk-
ter som omfatter farge. Etter min oppfat-
ning, burde Deilenaar da fått avsatt 20
poeng på kroppsform, og dermed 20 po-
eng på dekkfarge/sjattering og 20 poeng
på mellom-/bunnfarge.

Av vanlige fargefeil som medfører poeng-
fradrag, kan nevnes: Lys buk og under-
side på halen. Kraftig markerte striper på
frambein. Svak sjattering. Lys bunnfarge.
Hvit buk og helt hvit underside på halen
er diskvalifiserende feil, og likeså mang-
lende sjattering.

Deilenaar har her i landet til nå ikke fått
noen stor utbredelse, men enkelte trofas-
te oppdrettere har den hatt, som til tider
også har fått fram kvalitetsdyr.

Poengskalaen:
Vekt 5 p
Rasepreg og presentasjon 10 p
Kroppsform 40 p
Pelsens tetthet 10 p
Pelsens kvalitet 10 p
Dekkfarge og sjattering 10 p
Mellom- og bunnfarge 10 p
Kondisjon og pleie 5 p
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Jeg har bedømt på 3 nordiske landsutstil-
linger i februar. Det er hektisk med tre
helger på rad, men alltid hyggelig å få lov
til å bedømme på landsutstillinger.
Den første var svensk Landsutstilling 7. -
9. februar i Mora, som er mest kjent som
mål for Vasaloppet. Dalarnas Kaninavels-
förening med Jan Millberg var arrangør.
Det var over 1700 påmeldte som ble be-
dømt av 29 dommere. Dvergvedder og
Hermelin var det flest av, totalt over 700
dyr fra ca 200 utstillere. Jeg fikk 2 flinke
bærere og et stort bord med 2 bedøm-
melsesplasser og skillevegg mellom disse,
slik at den kaninen som venter,kan sitte å
presentere seg. Jeg bedømte ikke noen av
de største rasene. Generelt vil jeg allike-
vel si at det var mer felling på dyrene enn
jeg hadde forventet. Jeg opplever Tan
(140 dyr) som en skikkelig god rase i
Sverige.Kroppsformene er gjennomgåen-
de bedre enn på våre norske, men her
hjemme har vi de beste farger på våre
Tan. Videre er Liten Sølv (100 dyr) meget
god i Sverige.De beste er i varianten svart
som hos oss og i den lyse varianten (som
vi kjenner fra Stor Sølv). Her var det dyr
med meget god bunnfarge, skikkelig flott
hannepreg og nydelig pelskvalitet. Liten
Chinchilla (40 dyr) har lenge vært en mer
utbredt rase i Sverige enn her hjemme.
De beste har en god sjattering og bra
pels,mens kroppsformen kan ønskes mer
parallell og kortere.
Totalt var det 5 dyr som fikk 96 p,
Hermelin viltgrå, Tan svart, Alaska, Zobel
brun og Dvergvedder viltgrå.
De 10 beste i kl A ble:
1. Eva Svalborg, Norrsun., Hermelin chin. 286,5
2. Bengt Gustafsson, Tidaholm, Hvit Land 286
3. Dick Söderberg, Hållsta,  Tan, svart 96
4. Jan-E.+M. Svensson, Färjest., Dvergvedder 96
5. Ebbe Nyqvist, Hällingsjö, Zobel, brun 96
6 Karl-Evert Pettersson, Linköping, Alaska 96
7. Eva Svalborg, Norrsundet, Hermelin, viltgrå 96
8. Jon Lundström, Halms., Hermelin viltgrå 285,5

9. Paawo Paraniak , Skärblacka, Hvit Land 285,5
10. Anna Ekstrand, Storå, Alaska 95,5
På lørdag kveld var det fest på hotellet
hvor vi bodde. Det var god mat og godt
drikke til ca 200 festdeltakere. Så var det
taler og gaveoverrekkelser.Vår leder, Erik
Arntzen, holdt en fin tale og overrekte en
gavepremie til utstillingen på vegne av
norsk forbund. Det samme gjorde Kaj
Thaysen fra dansk forbund, før Åke Jo-
hansson tildelte forbundets edleste med-
alje til Ludvik Karlsson for sin innsats
som dommer og ansvarlig for materialsal-
get i mange år. Utstillingsleder Janne Mill-
berg og forbundssekretær Siv Brømster
fikk så sine fortjente gullmedaljer.
Musikken spilte så til kl.1, da overtok
Alingsåsforeningens leder underhold-
ningen med nystemt gitar og allsang til
langt ut i de små timer. På søndag hadde
vi 600 km å kjøre før vi kom hjem . . .

Den påfølgende helg var det Dansk mes-
terskap for racekaniner i Vallekilde-Hørve
Fritidscenter nord på Sjelland. Holbæk
Kredsens Kaninavlerforening ved Poul
Erik Nielsen var en dyktig arrangør. Flyet
landet på Kastrup ved sekstiden,og vi tok
tog opp til vårt overnattingssted. På fre-
dag morgen kjørte vi med Kaj Thaysen
opp til utstillingen. Utstillingen ble arran-
gert i to store haller,hvor alle 1800 kanin-
bur står flott pyntet i en høyde. Jeg be-
dømte i gruppen for Dvergkaniner under
gruppeleder Jane Mariegård. I Danmark
dømmes alltid rasevis, og jeg bedømte
Hermelin i variantene lutino, viltblå, vilt-
rød og chinchilla. Videre Dvergvedder i
rødbrun kappe, japaner og zobel varian-
tene.Takk til min utmerkede bærer Jesper
Tranberg for at dagen ble så god. Farge-
variantene står sortert hver for seg i Dan-
mark, kanskje det ville gitt slike ”uvan-
lige”et større oppsving her hjemme? Best
blant disse var Tina M. Mortensen med 4

Månedens dommerkommentar fra Svein Clausen
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Over t.v.: Premiebordet svensk LU i Mora,
og t.h. overdommer Roland Lângeby og
gruppeleder Kjell Carnbrand.
Til venstre: Uttak av Best in Show blandt
de 6 dyr som fikk 96 poeng, og det ble en
Alaska-hann til Karl-Evert Persson

Over: En meng-
de med premier
oppstilt på
dansk LU.
Til venstre. BiS,
Thyringer-hann
til Gerda
Nielsen fra
Regstrup.
Til høyre: Carl
Aage Sørensen,
utnevnt til æres-
medlem i Dansk
Vedderklubb

LLUU--22000033  --  DDaannmmaarrkk
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Hermelin viltblå som fikk 94,0, 94,5 95,0
og 95,5 og ble nr 19 på premielista. Det
er åpent for deltakelse fra andre land i
Danmark, så de 9 Hermelin i chinchilla,
var alle svenske dyr. Monica Wendel fra
sørsverige ble nr 53 i Dansk Mesterskap.
Hennes dyr hadde meget bra rasepreg og
presentasjon. Mellomfargen og litt stor
nakkekile var det som trakk ned. Dverg
Vedder japaner var det 21 dyr utstilt.
Denne varianten er vanskelig, det er litt
av en utfordring å forbedre rasepreg, tet-
tere pels og bedre tegning og farge. To
dyr fikk 94 poeng.

Danmark bruker klasse L hvor kolleksjo-
ner, stammer, grupper og enkeltdyr ran-
geres. - Vinner ble Gerda Nielsen med
Thyringer 2,2 381 poeng og fjorårsvinner
Egon Simonsen ble toer med Hermelin
viltgrå 0,3 286 poeng. Deretter fulgte:
3. Bente Larsen, Rex hvit  r.ø. 286
4. Svend Erik Nielsen, Satin elfenben  380
5. Ove Vanting,  Hermelin, viltgrå   379,5
6. Paul Erik Søndegaard, Rex castor  379,5
7. Hans Oluf Skøtt,  Hvit Land 379
8. Troels V. Larsen,  Hvit Land 379,5
9. John Jensen,  Tan 379,5
10 Kristian H. Christensen, Hermelin vilt. 379,5

Uttak av Best in show foregikk mellom de
6 gruppevinnere uttatt av hver gruppe.
Den offisielle kåring foregikk ved at grup-
pevinner i kjemperaser, Fransk Vedder
med 95,Wiener viltgrå med 95,5,Rex hvit
med 96, Thyringer med 96, Hollender
med 95,5 og Hermelin med 95,5, konkur-
rerte side om side. Dommerne gir poeng
fra 1 til 3 på alle de seks finalistene. Hel-
digvis var det ett av 96-dyra, Thyringer,
som ble kåret til Danmarks beste enkelt-
dyr. Hvilken parodi på vårt nordiske be-
dømmelses-system hadde det blitt om en
av de fire andre hadde slått ut 96-dyra???
Ellers kan jeg fortelle at danskene alltid
har flere fargevarianter på sine kaniner
enn vi har her hjemme. Dette skyldes
kanskje at det skjer oftere importer fra
Tyskland? Men raser som Satin (5 varian-
ter) og ikke minst Rex (12 varianter), er

alltid tilstede med gode dyr i mange far-
gevarianter.
Fredag etter bedømmelse var vi utenland-
ske dommere invitert til dommermiddag
og årsmøte i dommerklubben. Det kan
konstanteres at vi i Norden stort sett dis-
kuterer de samme saker på årsmøtene.
På lørdag  ble Carl Åge Sørensen utnevnt
til æresmedlem av den danske Vedder-
klubb. Etter 50 års medlemskap, hvorav
mange år som leder og redaktør var den-
ne utmerkelsen vel fortjent.
Jeg var så heldige å treffe vår tyske venn
og dommerkollega, Claus Bochentin i hal-
len på lørdag. Vi gikk en runde å så på ka-
niner og snakket om forskjeller og likhe-
ter i nordisk og tysk bedømmelse utifra
hva som vurderes som vesentlig hos de
forskjellige kaninraser. Det var lærerikt å
høre hvordan man i Tyskland vurderer
farger eller forhold mellom vekt, kropps-
form og ørelengde for å finne den harmo-
niske Hermelin.
På lørdag kveld var det som alltid kamme-
ratskapsaften. Her var det også god mat,
taler og dans. Claus Bochentin delte her
ut en tysk medalje til Paul Erik Jørgensen.
Erik Arntzen sa også noen velvalgte ord
og overrakte gavepremie fra Norges
Kaninavlsforbund.
Ellers underholdt leder av sportsavler-
klubben, Michael Christensen, med ett
overraskende og flott danseshow. Karl
Laursen fortalte, slik han har gjort i ”alle”
år, gode historier til inntekt for pokalfon-
det – jeg tror jammen det innkom over
2000,- kroner  til dette formål.

På den norske Landsutstilling i Sarps-
borg var jeg overdommer. Allerede i april
ble jeg spurt av Johnny Lyshaug om å ta
jobben. Jeg brukte litt tid på å avgjøre om
jeg ville påta meg en slik oppgave. Det er
alltid enklere å være en av mange dom-
mere, enn å skulle være den som til sy-
vende og sist må ta avgjørelser og forsva-
re disse. For meg var det viktig å tenke
gjennom dette. Det er umulig å tilfreds-
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stille alle, men i ettertid har ingen ytret
annet enn positive kommentarer til meg
angående bedømmelsen. Jeg ønsket å
dele dyrene i 4 grupper. Det er ingen en-
kel kabal å legge for at ingen dommer
skal dømme i samme gruppe mange år på
rad, og heller ikke kan dømme der de stil-
ler egne dyr, samtidig som utlendinger
fordeles på alle grupper. Jeg vil takke Øst-
fold Avlslag for tilliten dere viste meg, og
samtidig gratulere med ett flott gjennom-
ført arrangement. Takk også til medhjel-
pere,dommere og gruppeformenn for ett

godt samarbeid og en hyggelig tone un-
der samarbeidet. Jeg har hørt kommen-
tarer om at man var skuffet over at det
ikke ble flere dyr med 96 poeng, men for
meg er det helt umulig å bestemme hvor
mange dyr som skal få høyest bedømmel-
se en dag. Vi starter alltid på 100 poeng
når vi får ett nytt dyr på bordet. Jeg så på
alle dyr som ble vurdert til over 95 poeng
denne dagen. Jeg var dermed så heldig
at jeg bare så de aller beste dyra, derfor
har jeg vansker med å kommentere kva-
liteten generelt. Jeg håper ikke lysforhol-
dene i hallen hadde innvirkning på be-
dømmelsen, men jeg må innrømme at jeg
ble skuffet da jeg ankom hallen på tors-
dag kveld. Da så det mørkt og trangt ut,
men på fredag morgen var i hvert fall
lyset blitt bedre.
Det har vært tre fine utstillinger i Norden
med til sammen nesten 5000 kaniner. Jeg
har truffet svenske og danske venner og
kolleger, og vi har fått lov til å bedømme
kaniner i fellesskap. Jeg synes det er flott
at vi kan hjelpe hverandre og samarbeide
på denne måten. Hvordan skulle vi ellers
fått bedømt alle dyra på en dag, hvis vi
ikke kunne kalle inn gode krefter fra våre
naboland til å hjelpe oss? Når kommer
Finland med i dette samarbeidet? Svein C.

foto: Bjørn Egeland

LU-2003 Sarpsborg, BiS, Eldar Vestvolds
Hermelin-hann, 96 poeng

Sarpsborg Kaf. innbyr til åpen utstilling

Myrvang, Nes, 27.-29. juni
Åpen i kl A - B - D - M Spesielt velkommen: Hu med kull!
Påmelding: NKFs innmeldings-/bedømmelseskort
med påført vekt, sendes innen 14. juni til:
Kent Rune Eriksen, Finstadvn. 100, 1708 Sarpsborg.
Påmeldingsavgift kr 40  som betales ved innlevering av dyra fredag
27. juni, fra kl 17-21, eller før kl 10 lørdag. Vi fôrer med høy og vann.
Kaninhopping begge dager, kr 25 pr start, påmelding til:Turid Lien,Tomb
jordbruksskole, 1640 Råde.Tlf.: 415 15 205, e-post: turidlien@hotmail.com
Turløype med dyreskue begge dager - Premieutdeling søndag kl 14.
Plass til campingvogner ved utstillingen. Overnatting i hytter/campingplass,
ta kontakt med Leif Opsund på tlf. 62 35 26 59 - mob. 997 99 141
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LESERINNLEGG
Som den eldre garde av kaninoppdretter
følger jeg med i det som står i TK - for jeg
er frisk og oppegående.Da jeg i siste blad
for mars, så LU-kommentar om Blå Bever-
en: «at rasen har problemer med melert
i fargen» - så frister det å komme inn på
mine erfaringer. Dette med «melert» er
noe jeg har vært med på «å krangle» om
før. Men først har jeg lyst å nevne noe om
min «kanintid» . . .
Mine to første hvite kaninunger kjøpte
jeg i 1930, pris 25 øre stykke. Det var
spennende da det kom unger, og ekstra
om det ble noe salg. Med en ny hann
iblant, så varte dette kaninholdet fram til
jul 1939, da ble de to siste slaktet og spist
julaften. Men allerede på ettersommeren
1940, fikk jeg tak i en «trio» med noen grå-
brune til matauke. I 1942 fikk jeg de
to første Blå Beveren, og ble medlem i
Rogaland Kal. Jeg deltok på utstilling, og
med stor forventning. Hannen var sterkt
melert. Den hadde grovt hode, men en
uvanlig god pels, som jeg ikke hadde for-
stand på å prøve å videreføre. Hua var
lang og smal, med kort og tynn pels. I avl
ble den forsøkt to ganger, og fikk først 1
unge og så 2 store dødfødte. Begge dyra
endte som slakt - og byttet i bedre dyr.
I min tid som utstiller har jeg opplevd

både positivt og negativt. Fem år på rad
fikk jeg napp i Blå Beveren-pokalen på
LU, så den ene vandrepokalen har jeg til
odel og eie (den andre mener jeg Ingvar
Holmen har?). I 1965 stilte jeg ut ei hu
med 8 unger som fikk 97 poeng. Jeg had-
de også ei hu med 96 poeng.
Av det negative, har jeg lyst å nevne to
ting: På innmeldingsblanketten var det
også før plass på baksiden for å notere at
dyret var for salg. Der opplevde jeg at
huene mine, som ikke var satt for salg,ble
solgt. På min etterlysning til LU-arrangør-
en etter dyra, fikk jeg bare oppgjør, uten
kommentarer. Men ærlige kjøpere, som
etterlyste stamtavle, returnerte dyra.
- Å miste en topp-plassering på LU, på ett
hvitt hår, som ble «belønnet» med ett po-
engs trekk, var surt. Men det var en hyg-
gelig tid, og jeg fikk møte mange kanin-
holdere. Dessuten nå, å se tilbake på foto-
grafier og avisutklipp. Og i hyllene står
det også en del synlige bevis på god kva-
litet. - Men, så var det det melerte da . . .
Jeg fikk gode råd av de i laget som hadde
drevet med rasen, og av de som fortsatt
drev med den. Dessuten leste jeg i ei bok
(muligens det var Husby) om det som jeg
mener å ha bevist med mine dyr:
Det nytter ikke å drive avl med bare
lyse dyr! De mørke må også tas med.
Jeg nevnte «kranglet», og det gikk på inn-
legg i TK. I et innlegg sto det at i England,
på utstillinger der, var det lange burrek-
ker med flotte Blå Beveren. Akkurat da
hadde jeg kontakt med en danske, i Eng-
land, som drev med Blå Beveren. Han be-
klaget den store tilbakegangen med ras-
en, på grunn av fargen. Han kunne skaffe
meg det som han mente var en pen hann.
Jeg søkte om import, men svaret jeg fikk
var: «På grunn av veterinærhygieniske
hensyn, er søknaden avslått».
Det skiller ikke meg om noen bryr seg
om rådet mitt, jeg bare nevner det her av
egen erfaring, men dersom noen forsøk-
er, så ønsker jeg lykke til.

Med hilsen fra Retsius Haga

FFrraa  TTKKss  ssttaallll--
bbeessøøkk  hhooss  RReettssiiuuss
ii  ffeebbrruuaarr  11998877
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Tønsberg Kaf’s Vår-utstilling
Vi hadde vår vanlige vår-utstilling på Jarls-
berg, 29.-30. mars. Det var kun påmeldt
142 kaniner. Derimot var vi fornøyd med
besøket,og med et flott vær så kunne folk
kose seg med pene utstillingskaniner og
hopping, noe som også ga godt salg i
kiosken og vi fikk oss et fint overskudd.
Vinner i kl A, fam. Lyshaug, stilte med 5
Hvit Land, og 4 av dem fikk 95,5 og siste
95 p! Anne Lise Tveten fikk Perle Ekorn i
95,5 og Terje Engh Hermelin i 95,5. Ut-
stillingens beste dyr ble en Tan i 96 p. til
Geir Hovde. Ut fra resultatlistene kan vi
se det var flere gode dyr i 95 og 94,5 p.
Dommere var Johnny Lyshaug og Svein
Lundgren. hilsen fra Ingrid (foto) og Dagfinn J.
Resultater klasse A, voksne dyr
1. Toril+Johnny Lyshaug, Askim,  Hvit Land  286,5
2. Anne Lise Tvten, Askim, Perle Ekorn  285,5
3. Terje Engh, Grenl., Hermelin hvit rødøyd 285,5
4. Ingrid+Dagfinn Johansen, Tønsb., Wiener hvit   285
5. Geir Hovde, Oslo&Akershus, Tan  285
6. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener  284,5
7. Sara Sanderød, Moss, Hvit Land   284
8. Hedvig Rosenvinge, Tøn., Dvergvedder viltgrå 284
9. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn  284
10. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 284
11. Oddvar Antonsen, Fredr., Liten Sølv   284
12. Karoline Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder  283,5
13. Grete Moskvil, Tønsb., Hermelin lutino  283
14. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender  283
15. Merethe Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 282
16. Åge Eriksen, Moss, Liten Sølv svart 282
17. Lars Bettum, Tønsberg, Belgisk Kjempe  95
18. Åge Eriksen, Moss,  Tan  svart  95
19. Erna Giller, Midt-telem., Tan  95
Resultater klasse B, ungdyr
1. Ragnar Viken, Tønsb., Stor Sølv  280,5
Resultater klasse C, enkeltdyr - juniorer:
1. Hedvig Rosenvinge, Tønsb., Dvergvedder  95
2. Ingvild Hovde, Larvik&S.,   Tan  95
3. Charlotte Svingen, Tønsb., Hermelin  94,5
4. Marit Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå 94,5
5. Linn Mari Flåteteigen, Tønsb., Belgisk Hare  94

KANINHOPPING: Vi kan se tilbake på en
hyggelig helg med mange flotte prestasjo-
ner, men kan fastslå  at våren er kommet
for fullt!  Flere kaniner var brunstige eller
veldig snusete, som for flere resulterte i

max tid og for andre med unødvendige
riv. Men slikt hører med. Moro å kunne
samle 48 deltakere fra 6 forskjellige klub-
ber.Vi ser frem til å treffe igjen mange på
senere stevner i Tønsberg. Torild
RESULTATER: Høyde åpen – ikke elite (10 starter)
1. Camilla Skjølås, Doffen Junior, Eidsv. 60 cm - ble elite
2. Hedvig Rosenvinge, Crazy Flower, T., 60 cm - ble elite
3. Camilla Olafsen, LaMondas Heartb.Passion, S., 55 cm
4. Heidi Vonstad og Silkesvarten, Tønsberg, 50 cm.
Høyde elite (14 starter – 1 cert)
1. Susanne Johansen, Elvebakkens Nils, MTelem. 70 cm
2. Pernille Moskvil, Robergåsens Ludde, Tønsberg 65 cm
3. Siw Hauge, Ilebrekkes Fashion Boy, Tønsberg 65 cm
4. Brita Vonstad, Skogbakkens Blue Star, Tønsb. 65 cm
5. Tonje Vonstad og Terror Tusse, Tønsberg (65 cm.)
Lengde åpen – ikke elite (14 starter)
1. Camilla Skjølås og Monty, Eidsvoll, 140 cm.
2. Ingerid Klavenes, JunibakkBlackLightning,S.,140 cm
3. Silja Brastad, Bjørnd.Lightning Flash, Tønsb., 140 cm
4. Linn Andresen og Jolly Jumper, Askim, 140 cm.
5. Liv Hauge og Grey Spark, Tønsberg, 120 cm.
Lengde elite (11 starter – 1 cert)
1. Gro Elisabeth O. Nannerud og Julie, MTelem., 180 cm
2. Susanne Johansen, ElvebakkenNils, MTelem., 140 cm
3. Hedvig Rosenvinge, SkogbakkenAkira,Tønsb, 120 cm
Rett bane lett (67 ord.starter, to ut.konk.- 14 pinner)
1. Anette A. Bækken, Skogbakkens Sofie, Tønsb. (0+0)
2. Charlotte Andersen og Scooby- Doo, Tønsberg (0+0)
3. Camilla Skjølås, Montys Blue Diamond, Eidsvoll (0+0)
4. Silja Brastad, Bjørndalens Lightning Flash, Tøn. (0+0)
5. Selma Tandberg, Skogbakken’s Hetty, Tønsberg (0+0)
6. Linn Andresen og Jolly Jumper, Askim (0+0)
7. Anette A. Bækken, Skogbakkens Gråtass, Tøn. (0+0)
8. Odd Aksel O. Nannerud og Nova, M. Telem. (0+0)
9. Line T. Johansen og Baloo, Askim (0+0)
10. Martine Grading og Regine, Tønsberg (0+0)
11. Linn Andresen, Ringsrød’s Miracle Flyer, Askim (0+0)
12. Kristine Lilleås og Pieer, Tønsberg (1+0)
13. Nicoline Krauss og Sprett, Tønsberg (1+0)
Rett bane middels (21 ord. starter, 1utf.konk.- 5 pinner)
1. Hedvig Rosenvinge, Skogbakken’s Fluffy, Tøn. (0+0)
2. Torild Rosenvinge, Skogbakken’s Junior, Tøn. (0+0)
3. Siw Hauge og Ilebrekkes Fashion Boy, Tønsberg (1+0)
4. Linn Andresen og Gråtass, Askim (2+0)
5. Liv Hauge og Grey Spark, Tønsberg (2+0)
6. Charlotte Svingen og KSH’s Molly, Tønsberg (1+1)
7. Elisabeth Guttormsen og April, Tønsberg (1+1)
Rett bane Vanskelig (11 starter - 1 pinne)
1. Malene Knutsen og Twister, Tønsberg (3+1)
2. Malene Knutsen, BjørndalenHeroic Blaze, Tøn. (2+3)
3. Stine Eggen og Skogbakken’s Mathilda, Halden (4+2)
4. Brita Vonstad, Skogbakken’s Blue Star, Tøn. (2+4)
Rett Bane elite (5 starter)
1. Susanne Johansen, ElvebakkenCh.Nils, M.Tel. (1+3)
2. Silja Brastad og Fibi, Tønsberg (4+2)

Geir Hovde, BiS, Tan 96 p. Hedvig Rosenvinge beste junior. Oddvar Antonsen vant i høst, nå nr 11. Ragnar Viken  best i Stor Sølv
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Vår-utstilling på Frei, Møre
En trivelig og fin vår-utstilling er over,
hvor 54 utstillere meldte på 236 kata-
lognr., deriblandt 5 i kl M, 2 i kl D og 5
ungdyr i B. Det var utstillere fra Nord-
Trøndelag, Trøndelagen og Møre&Roms-
dal + hoppere fra disse fylker, som fylte
salen på Frei Grendahus, 29. og 30. mars.
Dommerne Sturle Skeidsvoll, Erik Arnt-
zen og Sigbjørn Thorvaldsen gjorde en
glimrende jobb. De fant to dyr i 95,5 po-
eng, Tan, begge til Snorre Jakobsen, som
dermed fikk Beste Hann, og Turid Lien
fikk Beste Hoe med Hvit Land i 95 poeng.
Det ble 25 dyr som fikk 95 poeng, 11 i
94,5 og 34 i 94 poeng. Mye publikum var
innom denne helga, og fikk se kaniner
både under bedømming og kaninhop-
ping.Vi ordnet det slik i burplasseringen,
at en Hermelin-samling ble satt ved siden
av en voksen Belgisk Kjempe, så publi-
kum fikk se størrelsesforskjellen.
Lørdag kveld hadde vi en trivelig sam-
menkomst i kafeteria’n på grendahuset,
med kaffe, brus og kaker. Som vanlig med
utlodning med masse gevinster, og de 2
populære fruktkorgene gikk til Njell og
Kåre. Søndag formiddag ble vi overrasket
av en snøbyge,men snart tittet solen frem
igjen og vi fikk beholde finværet til vi
hadde tømt salen og ryddet etter oss.
Høstens utstilling vil vi prøve å legge til
Molde-området (det kommer vi tilbake
til) men ønsker dere alle velkommen . . .
- og så til resultatene - hilsen Anne Lise T.
Resultater klasse A, voksne dyr:
1. Snorre Jacobsen, Nord-Trøndel., Tan, svart    286
2. Bjarne Øygard, Møre, Liten Sølv  285
3. Alf Gunnes, Trøndel., Tan, svart 284,5
4. Sverre Grandetrø, Trøndel., Hermelin hvit rødøyd  284
5. Per Bjarte Ludviksen, Møre, Beveren blå 284
6. Øystein Tvedt, Møre&Romsdal, Sallander  283,5
7. Anne Lise/Kåre L. Tvedt, Møre, Belgisk Hare 283,5
8. Turid Lien, Møre&Romsdal, Hvit Land  283
9. Ingjerd Lien, Møre&Romsdal, Blå Wiener  282,5
10. Ingjerd Lien, Møre&Romsdal, Stor Chinchilla  282,5
11. Anne Karin Hustad, Møre,  Liten Sølv, svart  282,5
12. Inger Arnesen, Trøndel., Hermelin viltgrå  282
13. Hilde Øygard, Møre&Romsdal,  Tan    282
14. Alf Gunnes, Trøndel., Deilenaar 95
15. Anne Karin Hustad, Møre,  Dvergvedder mada. 95
16. Elin Wuttudal, Trøndel., Perle Ekorn  95
17. Njell Kulbrandstad, Trøndel., Thyringer   95

18. Harald Vingen, N-Trønd., Hollender madagaskar  95
19. Anders Tønne, N-Trønd., Dvergvedder kappet. 95
20. Ingunn Gilde, Nord-Trønd., Bourgogne  281,5
21. Bjarne Øygard, Møre, Liten Havana  280
22. Ingrid Øygard, Møre, Hermelin hvit rødøyd  280
23. Ragnhild Øygard, Møre, Hermelin blå zobel 280
24. Harald Vingen, N-Trønd.,  Rex castor  280
25. Jan Magne Lien, Møre, Tan  280
26. Monica Tordhol, Møre, Engelsk Schecke blå  94,5
27. Dagny M. Rognhaug, Nord-Trønd., Californian  94,5
Resultater klasse B, ungdyr:
1. Anne Lise/Kåre L. Tvedt, Møre, Belgisk Hare 93
2. Per Bjarte Ludviksen, Møre, Trønder  93
Resultater klasse D, hu med kull:
1. Dagny M. Rognhaug, Nord-Trønd., Californian  95
Resultater klasse M, ungdyrsgruppe:
1. Dagny M. Rognhaug, Nord-Trønd., Fransk Vedder  95
2. Nanette Reinartsen, Møre, Hermelin black&white 94
Resultater klasse G:
1. Bjarne Øygard, Møre     379
2. Sverre Grandetrø, Trøndel. 378
7. Anne Lise/Kåre L. Tvedt, Møre   375,5
2. Bodil U.+Odd E. Lundervold, Nord-Tr., 374
Best i Rasen: Belgisk Kjempe: Monica Moen 92. Fransk
Vedder: Dagny M. Rognhaug 93,5. Blå Wiener: Ingjerd
Lien 94,5. Stor Chinchilla: Ingjerd Lien 94,5. Beveren: Per
B. Ludviksen 95. Californian: Dagny M. Rognhaug 94,5.
Trønder: Per Ludviksen 93. Rex: Harald Vingen 94. Bour-
gogne: Ingun Gilde 94,5. Hvit Land: Turid Lien 95. Belgisk
Hare: Anne Lise/Kåre Tvedt 95. Sallander: Øystein Tvedt
95. Alaska: Mari Gunnild 92,5. Thyringer: Njell Kulbrand-
stad 95. Liten Tysk Vedder: Anne Hustad 92. Liten Chin-
chilla: Kåre J. Nyeng 93. Deilenaar: Alf Gunnes 95. Liten
Havana: Bjarne Øygard 93,5. Hollender: Harald Vingen
95. Engelsk Schecke: Monica Tordhol 94,5. Perle Ekorn:
Elin Wuttudal 95. Liten Sølv: Bjarne Øygard 95. Tan:
Snorre Jacobsen 95,5. Dvergvedder: Anne Hustad 93,5.
Hermelin: Inger Arnesen 95. Dverghare: Eli M. Ørsal 93.

BBeessttee  HHaannnn,, TTaann  9955,,55  pp
ttiill  SSnnoorrrree  JJaaccoobbsseenn

BBeessttee  HHooee,, HHvviitt  LLaanndd  9955  pp
ttiill  TTuurriidd  LLiieenn
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Gjesteskribent: Pål-Eirik Iversen

Vinteren er nå endelig i ferd med å slippe
taket her på Romeriket, skjønt vi har fort-
satt minusgrader om nettene her jeg bor.
Men varmedressene, som virkelig var en
velsignelse for oss
som har utebur, har vi da kunne lagt bort
for denne gangen. - Likevel har vinter-
kulda fortsatt med å sette sine spor her
hos meg, da avlssesongen hittil i år ikke
har vært særlig vellykket. Så langt har det
vært veldig vanskelig å få parret huene.
Det har da gått på et vis, men aldeles ikke
etter den planen som var satt opp med
tanke på kombinasjoner og tidspunkter.
Jeg har i skrivende stund fått 3 kull, hvor-
av alle har frosset ihjel, selvsagt som følge
av dårlige mødre. Kulda i seg selv kan en
egentlig ikke skylde på,huene skal kunne
klare å bygge et rede som isolerer så godt
at selv nyfødte unger skal klare seg bra.
Det hjelper også på dersom det er flere
unger i kullet, slik at disse kan varme
hverandre.Går dette bra de første dagene
er mye gjort, da pelsen begynner å vokse
ut nokså snart etter fødselen. - Dette var
førstegangsfødene huer, og det er selv-
sagt litt stor risiko å begynne å parre dis-
se for tidlig i sesongen. Som oftest har en
en kombinasjon av eldre og yngre avls-
huer til disposisjon for årets avl, og da er
det tryggest å starte med de huene en av
erfaring vet kan bygge reder som holder.
Min avlsbesetning denne sesongen består
av 4,12 dyr, herav 2,1 nyinnkjøpte, og 0,5
som har vært avlet på de siste 2 år. Jeg for-
søker å holde på gode stabile avlshunner
så lenge som mulig. Ikke minst kan disse
om nødvendig benyttes som "surrogat-
mødre" i de tilfeller det er behov av om-
bytting av redeunger. Ved å parre flere
hunner samtidig, kan en løsning være å
legge unger fra store kull over i rede til

mindre kull. En forutsetning for at dette
skal gå bra, er at ungene er født omtrent
samtidig. Unger som legges over bør da
«merkes». Dette gjøres enklest ved å dyp-
pe en synål i flytende tusj, og deretter
stikke ungen i øret. Hua bør så tas ut av
buret i noen timer inntil ungene har fått
samme lukt. Med liten rase som jeg har,
er det egentlig ikke ønskelig med større
kull enn 6 unger. Normalt har ei hu mel-
lom 6 - 8 patter, og dette bør en undersø-
ke før fødselen nærmer seg. Legg hua på
ryggen og tell. En unge som ikke kommer
til for å suge i de første dagene bukker
som regel fort under.

Spørsmålet om hvorvidt en skal benytte
redekasse eller ikke, er det delte oppfat-
ninger om. Jeg bruker alltid redekasse,
men jeg vet at det også er de som konse-
kvent ikke benytter dette. Setter man inn
en redekasse, kan man være nokså sikker
på at den vil bli benyttet. Jeg setter da
ikke inn kassen før 4 - 5 dager før forven-
tet fødsel. Den fylles da med flis og halm

«En oppdretters dagbok»

Mine reirkasser er 40 x 30 cm, og altså uten
lokk. Huene hopper opp i kassen på det

laveste punkt, som er 20 cm høyt.
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så hua har tilstrekkelig til bygge redet.
Normalt gjør dyrene fra seg i det mørkes-
te hjørnet av buret. En bør defor ikke gjø-
re den feilen å sette redekassen der, selv
om det kanskje vil være logisk.

Jeg bruker kasser som måler 40 x 30 cm,
med en høy kant på 20 cm som det laves-
te. Noe av poenget med redekasse er, at
ungene skal forbli i kassen, og ikke bli
slept med ut hengende fast i hua. En høy
kant er med på å forhindre dette. Men
skulle uhellet likevel være ute, ved at en
unge kommer utenfor kassen den første
leveuken, er som regel denne fortapt. Det
er gjerne dette som er det største anke-
punktet mot redekasse. Et alternativ som
jeg ser noen benytter, er å sette fast et
bord i et hjørne av buret. Det gjør nesten
samme nytten, men fordelen med å kun-
ne ta en redekasse ut av buret for kontroll
synes jeg likevel er det som taler for å be-
nytte kasse. Og så dette med rengjøring.
Normalt skal det ikke være nødvendig
med rengjøring av redekasse før denne
tas ut for godt, dvs etter ca 4 uker. Jeg

pleier å vaske kassene grundig både før
og etter bruk, og så la disse stå ute i en
solvegg for tørk. Sterk sol dreper eventu-
elle bakterier samtidig.
Normalt er mitt avlsoppleg slik at jeg
planlegger 2 kull i året pr avlshun. Det er
ønskelig med kull som er født i perioden
fra 1. april til midten av juni. Jeg starter da
som regel parringene i begynnelsen av
mars. De som da føder i begynnelsen av
april, parres deretter igjen ved første
brunstsyklus som normalt inntreffer igjen
etter 17 dager etter fødsel. Hvis dette
klaffer får jeg da det andre kullet i slutten
av mai. Bl.a. med tanke på deltakelse på
LUU, har jeg da et rikelig utvalg, da så-
vel unger fra både første som andre kull,
kan delta.
- Jeg sørger alltid for å ha flere hunner til
disposisjon enn strengt tatt nødvendig,
og parrer samtlige på våren. Da er jeg sik-
rere på få det ønskelige antallet unger, da
det alltid er noen som ikke blir drektige
ved føste anledning, eller ting går galt av
en eller annen grunn. Og så har en den
muligheten som nevnt med bytte av ung-
er. Dersom en får det ønskelige antallet
allerede i første runde, blir trolig kun de
beste avlshuene parret andre gangen.
Min erfaring er at huer som skal benyttes
også neste år, bør få minst 2 kull i sesong-
en. Går det for lang tid, er mulighetene
store for at huene til neste år har kommet
i et litt for godt hold til at en ny avlsse-
song blir like vellykket.
Da er vi inne på et annet viktig tema som
er en vitenskap i seg selv; hvorledes fôre
riktig, og med hva. Det får vi ta neste
gang. Med vennlig hilsen Pål-Eirik

Reirkassene blir vasket før og etter bruk
- og så satt i solveggen til tørking.

Oppfordring: TK trenger mer fortellinger/stoff/artikler fra dere lesere og helst
med bilder. Skal vi sammen lage et variert medlemsblad, må det komme fra både den

yngre og eldre garde, og likeså som fra den erfarne, som fra den uerfarne.
I dette nr har en av våre dommere, Svein Clausen, berettet om sine inntrykk fra 3

landsutstillinger, og Erik Arntzen berettet om sine utstillinger i TK nr 1,
og da blir neste dommer på lista Per Egil Hagen.

Jeg må også nok en gang oppfordre alle kassererne om å gi meg melding når dere får
innmeldt medlemmer - jeg trenger kun medlemsnummeret - hvis det er tidligere reg.
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Standardkomitemøte
Møtet i den nordiske standardkomiteen
er flyttet til lørdag 5. juli i forbindelse
med Alingsåsutstillingen.Vi i den nasjona-
le komiteen må ha inn saker innen 10.
mai slik at vi kan få behandlet disse og vi-
deresendt dette til de øvrige landene.
Som jeg har tidligere nevnt så er beskri-
velsen av BiS blant de tingene som vi øn-
sker å ta opp.Utover det vil det være tolk-
ninger av ulike beskrivelser i standarden
som for eksempel bedømmelsen av hunn
med kull – det er viktig å få diskutert
hvorledes det som står i standarden fak-
tisk praktiseres. Jeg har også fått forståel-
sen av at det kommer forslag fra Danmark
om å bruke halvpoeng på kondisjon og
pleie, samt opptak av Løvehode i Nordisk
Standard.

Registrering og dataprogram
To sentrale oppgaver for forbundsstyret
dette året vil være vedrørende registre-
ring av kaniner og dataprogram. Når det
gjelder registrering av kaniner på utstil-
linger har jeg selv erfart som dommer at
det å heve grensen til 93 poeng for de
dyrene som skal registreres, samt ta bort
muligheten for å sette et kryss for ønske
om registrering av dyr som oppnår over
90 poeng, har ført til at færre dyr regi-
streres.Det blir spennende å se hvorledes
dette slår ut til høsten. Men husk en helt
klar forutsetning er at det blir avholdt
registreringsbedømmelser.

I forhold til dataprogram så er forbunds-
styret i en fruktbar dialog med datautvi-
klerne etter at dette programmet ble tes-
tet ut i forbindelse med utstillingen i

Grenland i midten av mars. Vi håper å
komme fram til en konkret avtale om pro-
grammet i nærmeste framtid.

Landsutstillinger
Det er ønskelig at søknadene om fram-
tidige landsutstillinger kommer forbunds-
styret i hende så fort som mulig.
Det eneste som er klart for øyeblikket er
at Drammen Kaf. er arrangør av LUU,1.-2.
november - rett og slett imponerende at
de går på nok en gang å arrangere en
landsutstilling! Jeg har vært litt rundt på
utstillinger den siste måneden, og jeg har
der hørt diverse rykter om foreninger/lag
som kan tenke seg/har planer om å søke
LU/LUU. Vi er veldig interessert i å kom-
me i dialog med de lag/foreninger som
har planer om søke framtidige landsutstil-
linger. Forbundsstyret har sitt førstkom-
mende møte lørdag 26. april.

Loddsalg
Inntektene fra loddsalget vil bli en kjær-
kommen innsprøyting i forbundets øko-
nomi. Håper salget av lodder går greit.

Europautstillingen 14.-16. november
Undertegnende er kontaktperson for Eu-
ropautstillingen i Zuidlaren, Holland, og
er dermed behjelpelig med å besvare
spørsmål vedrørende dette store små-
dyrsarrangementet.
Åpningstider er:
14. november fra kl 13.00 til 22.00
15. november fra kl 08.00 til 17.00
16. november fra kl 08.00 til 14.00
Festen er lørdag kveld,
dvs. 15. november, kl 19.00 til 24.00

Priser - oppgitt i Euro:

Fest med buffet: 7,00
og uten buffet: 22,00
Inngangsbillett:
Dagsbillett: 8,00 (grupper på mer enn 20
personer: 7,00 per person)
Flerdagskort: 11,50
Katalog: 12,00
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Eliteutstilling 31. mai 2003
Borgarsyssel Museum, Sarpsborg

Det konkurreres om følgende:
Klasse H: Enkeltdyr hanner, rasevis.
Klasse G: Elitegruppe, 4 hanner uavhengig av rase.
Klasse D: Hunn med kull.
Lagkonkurranse: Forhåndspåmelding: 12 dyr i 5 raser,

hvorav 10 blir tellende i 5 raser.
Kaninhopping - Rett bane: Middels og Elite.

NKFs innmeldingskort og påmelding kaninhopp, må være poststemplet
senest 19. mai og sendes til: Harald Frorud, Elgv. 13, 1816 Skiptvet.
NB: Vekt påføres kortene ved innsendelse.
Innmeldingsavgift betales ved frammøte: kr 45 pr ktl.nr.
+ tillegg på kr 10 pr dyr i kl G. Hopping: kr 25 pr øvelse
Innlevering av dyr lørdag 31. mai  - før kl 09.00.
Premieutdeling så snart premielisten er klar.
ALLE ØNSKES VELKOMMEN TIL SARPSBORG!
hilsen Østfold Avlslag for Kaniner

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening innbyr til:

Sommerutstilling, 20.-22. juni 2003
Mære Landbruksskole, Sparbu
Utstillingen er åpen i klassene: A - B - D - M

Innmeldingsavgift: kr 45  pr ktl.nr.
Kaninhopping lørdag og søndag: kr 20 pr start

NKFs innmeldingskort, påmelding hopping og alle avgifter, sendes:
Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu - poststemplet senest 5. juni.

Avgifter settes inn på konto: 4420 30 52933
Utstillingen inngår i midt-norsk lagkonkurranse

Kaninene leveres ferdig veid fredag 20. juni fra kl 18-22.
Vi fôrer med høy og vann, husk opphengbare vannkopper!
Overnatting: Koa Camping, Røra, tlf. 74 15 44 71.
Det er også plass for campingvogner ved lokalet.
Telefonkontakt: Anne Duvsethe, tlf. 74 14 39 71.

Velkommen til SPARBU! Hilsen Nord-Trøndelag Kaf.



18 Tidsskrift for Kaninavl - 3.2003

Populær utstilling i Spydeberg
Askim og omegn Kaf. avholdt sin årlige
utstilling på Jørgenrud Bilverksted i
Spydeberg, lørdag 15. mars.Vi legger det
opp som en «kasseutstilling». Kaninene
blir tatt opp fra transportkassen og opp
til et ventebord, og så bort til dommeren.
Utstillingsbur blir satt opp, men kun ett
dyr for hver rase, slik at publikum kan få
se de forskjellige raser.Denne form for ut-
stilling anbefales til foreninger som har
«mannskapsproblem», den er jo arbeids-
besparende, men samtidig veldig sosial.
Formålet er å få nye medlemmer til å in-
teressere seg for utstilling. Vi har derfor
satt opp klasse C (som vi egentlig har be-
regnet for nybegynnere). - Dommere var
Gullik Klepaker og Roar Strand.
Vår kaninhoppe-gruppe hadde uoffisielt
klubbmesterskap. Utøverne er blitt veldig
flinke, så det blir nok konkurranser for
alvor nå framover.Til slutt en stor takk til
Mona,Anne-Lise og Helga for kjempejobb
i kafeteriaen!   -  hilsen Askim Kaf. - Johnny L.
Resultater klasse A:
1. Anne-Lise Tveten, Askim, Perle Ekorn  285,5
2. Kai Tveten, Askim, Blå Wiener   285
3. Oddvar Antonsen, Fredr., Liten Sølv   284
4. Kai Tveten, Askim, Wiener svart   284

5. Toril/Johnny Lyshaug, Askim,  Alaska  284
6. Linn Andresen, Askim, Hvit Land  283,5
7. Bente Edvardsen, Sarpsborg, Hermelin viltgrå 283
8. Kari Jørgenrud, Askim, Perle Ekorn  283
9. Arne Nordlie, Mysen, Hvit  Land   283
10. Arne Nordlie, Mysen, Hermelin viltgrå  95,5
11. Arild Henriksen, Mysen, Belgisk Hare  282,5
12. Kari Jørgenrud, Askim, Dvergvedder viltgrå  282
13. Willy Sørby, Mysen,  Thyringer  95
14. Anja Andresen, Askim, Hvit Land  95
15. Thor A. Evensen, Aurskog/H., Belgisk Hare  281,5
16. Sølvi Lysfjord, Oslo&Ak., Dvergvedder hvit b.ø. 281
17. Mathilde Eriksen, Sarp., Marburger Ekorn  281
Resultatliste klasse C:
1. Morten Pettersen, Askim, Belgisk Hare  95,5
2. Arild Henriksen, Mysen, Zobel blå  95,5
3. Morten Pettersen, Askim, Belgisk Hare  94,5
4. Arne Nordlie, Mysen, Liten Havana  94,5
5. Arne Nordlie, Mysen, Liten Havana  94,5
6. Vigdis Grøtli, Aurskog, Sallander  94
7. Vigdis Grøtli, Aurskog, Beveren blå  94
8. Arild Henriksen, Mysen, Tysk Kjempeschecke 94
9. Anja Andresen, Askim, Perle Ekorn  94
10. Arild Henriksen, Mysen, Zobel blå  94
Kaninhopping, rett lett:
1. Linn Andresen - Ringsrøds Miracle Flyer
2. Line T. Johansen - Baloo
3. Linn Andresen - Jolly Jumper
4. Linda Johannessen - South Supreme
Kaninhopping, rett middels:
1. Linn Andresen - Gråtass
2. Line T. Johansen - Julius
3. Anja Andresen - Kverntopp.Little Ryan Thunderstorm
Kaninhopping, høyde:
1. Emilie Andresen - Flekken  55 cm
Kaninhopping, rett middels:
1. Linn Andresen - Jolly Jumper
2. Maria Nygaard - Brumle

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
total pris

Ny Nordisk Kaninstandard 6. utgave, 350 sider kr   375,00
Klistremerke: «Kaninoppdrett, levende hobby» kr       3,00
NKF’s jakkemerke (ForbundsnåI) kr     25,00
Samleperm i plast for «Tidsskrift for Kaninavl» kr     75,00
Merketang Hauptner med 2 siffersatser kr 1100,00
Merketusj, 50 g kr     65,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     31,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort små a 20 stk (1,0 og 0,1) kr     10,00

NKFs Bedømmelseskort / Innmeldingsblanketter
til utstilling: blokker á 25 kort - husk å oppgi rase kr   75,00
NB: Det er nå egne kort for: Hu med kull, Produkter og Ungdyrsgruppe,
og påmelding skal skje på de korta! Bestillinger sendes i Post-oppkrav.

Ingrid og Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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Utstilling i Bamble, Stathelle
«Tradisjonen tro» - Grenland Kaninavlslag
er først ut med utstilling etter LU, og av-
holdt sin tradisjonelle kaninutstilling, 14.
til 16. mars 2003 på Rugtvedt skole. 204
kaniner ble påmeldt, og vi var godt for-
nøyd med antallet - fordelt på 21 raser.
Spesielt moro er det med alle langveis-
farende utstillere som kommer igjen
hvert år.Vi hadde denne gang samarbeid
med Larvik&Sandefjord om det praktiske
på søndag.Vi har aldri ryddet opp så raskt
etter en utstilling. Takk for hjelpen - vi
skal forsøke å hjelpe dere ved neste an-
ledning. I tillegg tok Rolf Ludvigsen seg
av kataloginnmating og kjørte ut kort,
pluss at han testet den nyeste versjon av
dataprogrammet til trioen Bye, Brunes og
Thorvaldsen på vår utstilling. Over-dom-
mer var Thormod Saue som hadde med
seg Randi Strøm og Erik Arntzen. Det ble
3 dyr i 95,5 poeng, en Alaska og 2 i Her-
melin til Terje Engh og Rolf Ludvigsen,
hvor Best in show ble Alaska’en til Erik
Arntzen. Best in show junior ble Merethe
Engh med Dvergvedder 95 p. 27 dyr fikk
95 poeng. På søndag var utstillingen godt
besøkt av publikum. Svein C.

Resultater klasse A, voksne dyr
1. Erik Arntzen, Indre Østland,  Alaska  285,5
2. Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit rødøyd  285
3. Brit/Sigrun Nordskog, Midt-Telemark, Tan  285
4. Karoline Klepaker, Larvik, Dvergvedder viltgrå 284,5
5. Cato Smørgrav, Drammen, Hvit Land  284,5
6. Rolf Ludvigsen, Larvik&S. Hermelin hvit rødøyd 284,5
7. Merete Engh, Grenland, Dvergvedder viltgrå 284
8. Hedvig Rosenvinge, Tønsb., Dvergvedder viltgrå   284
9. Geir Hovde, Oslo&Akersh.,  Tan  284
10. Tore Askeland, Sørlandets,  Tan  283,5
11. Tore Askeland, Sørlandets, Wiener  hvit  283,5
12. Poul Christensen, Sørlandets, Belgisk Hare  283
13. Line Larsen, Grenland, Sachsengold 283
14. Mathias Arntzen, Indre Østl., Liten Wiener hvit  283
15. Anne Christine Arnestad, Drammen, Thyringer 282,5
16. Gullik Klepaker, Larvik,  Hollender  282,5
17. Alf Thorsen, Sørlandet, Stor Sølv  282,5
18. Grete Moskvil, Tønsberg, Hermelin lutino 282,5
19. Randi Strøm, Drammen, New Zealand Red 282
20. Frederik Arntzen, Indre Østland, Liten Chinchilla 95
21. Kristin Nordskog Balaz, Midt-Telem.,  Alaska  95
22. Nils Per Igland, Sørlandets, Thyringer  281,5
23. Svein Clausen, Grenland, Liten Sølv blå  281
24. Arne Andersen, Larvik, Sachsengold  281
25. Ingrid+Dagfinn Johansen, Tønsb., Wiener hvit 280,5
26. Astrid O. Olaisen, Dram., Wiener hvit   280,5
27. Camilla Kristoffersen, Kragerø,  Tan  94,5

10. mai: Sola, arr. Rogaland
31. mai: Elite, arr. Østfold Avlslag

Annonse i dette TK side 22

14.-15. juni: Lier, arr. Drammen
Se annonse i TK nr 2, side 21

21.-22. juni: Sparbu, Nord-Trøndelag
Annonse i dette TK side 22

27.-29. juni: Nes, arr. Sarpsborg 
Annonse i dette TK side 22

4.- 6. juli: Kanin-hopping, Arendal
Se annonse i TK nr 2, side 27

4.- 6. juli: Alingsås
29.-30. august: Trøndelagen
13.-14. september: Indre Østland
04.-05. oktober: Møre og Romsdal
LUU-2003: 1.-2. nov.: Drammen
12.-16. nov.: Europautst. Holland

Se annonse i TK 2, side 29

21.-22. nov.: Trøndelagen/Tr.gruppa

10.-11. januar: Drammen

Dommerkonferanse: 21.-22. september

Utstillingsoversikt 2003/2004:

Alaska-hu til Erik
Arntzen ble best
av de 3 dyr som
ble tildelt høyeste
poengsum: 95,5.
Og utenom var
det 27 dyr som
fikk 95 poeng.

NB: Til utstillingsarrangører: Når utstilling planlegges,
ta kontakt med Thormod Saue, omgående, tlf. 32 84 61 35
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Store endringer i Norsk Kanin
Ny generalsekretær er på plass og et greit
årsmøte ble avviklet lørdag 15. mars.
Avlssenteret strever med dårlig fruktbar-
het og små kull på sine avlsdyr. Marianne
Nilsen Myki har overtatt driften av avls-
senteret for Angora.
Næringsorganisasjonen Norsk Kanin, tid-
ligere Landsrådet, har det siste året gjen-
nomgått store endringer.På årsmøtet i or-
ganisasjonen lørdag 15. mars fikk de 20
fremmøtte medlemmene en fyldig orien-
tering gjennom styrets årsberetning. Den
første endringen av betydning var at stat-
lige midler gjennom SND ikke ble bevil-
get til videreutvikling av næringen slik
det var gitt uttrykk for gjennom drøfting-
er mellom styret og representanter for
Landbruksdepartementet og SND. Disse
drøftingene var faktisk så positive at det
store markedsføringsfirmaet Geelmuyd-
en/Kieese tok kontakt med styret og øn-
sket et samarbeid om søknadsprosessen.
De var så sikre på at signalene var riktig
oppfattet at de ”garanterte” uttelling på
en søknad. Styret i Norsk Kanin skulle
kun betale kr.30.000 for arbeidet hvis det
mot formodning ikke skulle bli et positivt
resultat. Dessverre kom det nye koster i
departementet og stortinget ga nye før-
inger for midlene fra SND. Dermed var
første hindring for Norsk Kanin et fak-
tum. Det ble gjort forsøk på en anke av
vedtaket med henvisning til positive sig-
naler,men uten at det hjalp.Den neste en-
dring var reduserte midler fra Landbruks-
departementet. Tilskuddet som i begyn-
nelsen ble bevilget gjennom Tiltaksfondet
for småfe og fjørfe,ble gradvis redusert år
for år. Men ikke så mye at det gjorde nev-
neverdige utslag for drift av Norsk Kanin.
Først i 2002 kom den store endring:
Tilskuddet ble redusert med 13%, fra
kr 570.000 i 2002 til kr 500.000 i 2003.
Dermed måtte styret se på driften igjen
for å finne rom for en slik reduksjon.
Stillingen som generalsekretær og avlsar-
beidet hadde helt siden starten vært to av

forutsetningene for å få tilskudd. Men et-
ter nye drøftinger med departementet
høsten 2002 ble det ikke lenger krevd en
viss stillingsstørrelse for å oppnå tilskud-
det. Dermed var veien åpnet for en redu-
sert stilling som et av sparetiltakene.
Generalsekretæren gjennom de 10 siste
årene, Alf Gunnes, var vel den som følte
at det hadde vært et tungt år. Etter en ten-
kepause valgte han å si opp stillingen sin
med virkning fra 15. februar i år. Styret
lyste ut en 50% stilling der man tok sikte
på å finansiere deler av stillingen opp
mot 100% gjennom prosjektmidler. Det
kom tre søkere på stillingen og den som
ble valgt var Det Kongelige Selskap for
Norges Vel. Det er en stor organisasjon
som har sekretariat for flere organisasjo-
ner og holder til på Hellerud mellom
Oslo og Lillestrøm. Organisasjonen valgte
en av sine ansatte, Gunnar Lindeberg,
som den daglig ansvarlige generalsekre-
tær. Gunnar har det siste år vært styre-
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Gunnar Lindeberg
og Gösta Johnsson
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medlem i Norsk Kanin og var blitt kjent
med det arbeidet som var og ble utført.
Han hadde derfor gode kunnskaper om
hva som må til for å drive Norsk Kanin vi-
dere.På årsmøtet var det i tillegg lagt opp
til et kurs om næringsrettet kaninhold.
Kursinnholdet omfattet foredrag om avl
og avlsopplegg, pelsproduksjon og studi-
ebesøk på Avlssenteret for Angora. Det
mest spennende innslaget var det 6 gjes-
ter fra Sverige som sto for. De represen-
terte Sveriges Kaninprodusenter Foren-
ing. Med andre ord Norsk Kanins søster-
organisasjon. Leder Gösta Johnsson kun-
ne fortelle om en driftig forening som
blant annet hadde 9 godkjente slakterier
for kanin og slaktet opptil 10.000 dyr per
slakteri. Videre kunne han fortelle at de
også leverte magesekk, hjerte og lunger
som biprodukter til hundefòr. Deres stør-
ste utfordring var å dekke etterspørselen
etter kjøtt. De klarer kun å dekke 25 %.
Men noe av kjøttet bearbeides til kanin-
pølser og kanin-burgere. Da blir det en
langt bedre pris. Men den svenske fore-
ningen hadde også opplevd noen tunge
dager. Dyrevernsaktivister hadde slått til

mot flere staller som ble påtent etter at
dyrene var stjålet.
Selve årsmøtet som var det andre i Norsk
Kanins historie, gikk meget raskt og greit.
Styrets årsmelding, regnskap og forslag til
budsjett ble vedtatt uten debatt.
Valgkomiteens forslag gikk også like
greit. Her er det nye styret: Leder Anne
Katrine Jensen. Styrem.: Marianne Nilsen
Myki,Trond Buttingsrud,Brynhild Bremer
Viken, Jacob Sunde.1. vara:Atle Frantzen.
Undertegnede takket for seg etter en
lengre periode, først i Landsrådet og si-
den i Norsk Kanin. Astrid Hegdal valgte
også å si nei til gjenvalg fordi hun følte en
viss inhabilitet fordi hun er avlsvert for
avlsstasjonen. Men gledelig for Norges
Kaninavlsforbund er det at vi har to med-
lemmer med i styret. Så nå blir det opp til
Marianne N. Myki og Brynhild B.Viken å
ivareta NKFs interesser. Som et apropos
så kan jeg nevne at den svenske nærings-
organisasjonen slakter opptil 90.000 dyr
på sine anlegg. Men det antas at det slak-
tes ca. 250.000 dyr årlig i Sverige. Flere av
disse dyrene kommer fra såkalte hobby-
oppdrettere. Leif Smedbakken

HOPPE-konkurranser
Orkdal Kaninhoppelag konkurranser en torsdag
pr. mnd. kl. 17.30 i Svorkbygda.
På Tomb Jordbruksskole konkurranser to onsda-
ger pr. mnd. kl. 17.00.
Tønsberg og omegn KAF konkurranser 3 tirsda-
ger pr. mnd. på Jarlsberg kl. 17.30/18.30.
Møre & Romsdal (nord) konkurranser ca. en tirs-
dag pr. mnd.
Haugaland hopp og sprett konkurranser av og til
på tirsdager kl. 17.30

Konkurranseoversikt, påmeldingsfrist 1-10 dager
Søndag 27. april: Jarlsberg fra kl. 10.00.
Søndag 27 april: Mæle Landbruksskole kl. 10.00.
Tirsdag 29. april: Ringerike – Kult. huset i
Arnemannsv. i Hønefoss kl. 18.00
2. – 4. mai: Møre&Romsdal Nord: ”Tussa Hælg”
på Lien Gård. Kont. person: Turid Lien
Lørdag 18. mai: Tønsbergmessen.
Lørdag 24. mai: Mæle Landbruksskole kl. 10.00.
Lørdag 24. mai: Tønsbergmessen.

Søndag 25. mai: Tønsbergmessen.
Tirsdag 27 mai: Ringerike – Kult. huset i
Arnemannsv. i Hønefoss kl. 18.00
31. mai – 1. juni: Tomb- stevnet. v/Turid Lien
Søndag 15. juni: Haugaland kl. 14.00.
Søndag 15. juni: Lierbyen ved Drammen ca. kl.
11.00 (Arr: Tønsberg og Drammen, kont. person 
Torild Rosenvinge, se annonse TK 2 side 21)
Søndag 22. juni: Jarlsberg fra kl. 10.00.
4. – 6. juli: Arendal – NKHFs Sommerleir.
Kont. person:Torild Rosenvinge
11. – 13. juli: Folldal – Sommerkonk. Kont. per-
son: Emilie Mossevik, paasan_1@hotmail.com.

For nærmere info/ påmelding: kontakt følgende:
Orkdal: Marit S. Wuttudal, telf. 72 488159
Tomb: Turid Lien, telf. 41 515205
Tønsberg: Torild Rosenvinge, telf. 33 401036
Nord Trøndelag: Anne Duvsethe, telf. 74 143971
Møre & Romsdal: Kristin Øygard, telf. 70
213800/Ingjerd Lien 71 523445
Haugaland: Elisabeth Nordeide, tlf. 52 736410
Ringerike: Siv Rovelstad, tlf. 32 110837
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Stian Græsmo
Høgbergveien 9

2436 Våler
Tlf.: 975 87 656

Hermelin i white/sort og hvit blåøyd

Johnny Kirkebirkeland
Osveien 76

5227 Nesttun
Tlf. 55 10 25 89

Liten Sølv

Helge Øvrebotten Andersen
Alvøveien 90, 5179 Godvik

Tlf. 55 26 44 01 - mobil: 970 84 398
e-post: helge.andersen@c2i.net

Beveren blå - Dvergvedder - Hermelin i fl. farger

Heidi Østlie
2640 Vinstra - Tlf. 61 29 15 36

Belgisk kjempe blå, hvit, jerngrå
Fransk Vedder jerngrå, blå, sort/hvit

Engelsk Vedder mad. / kappetegn.madagaskar

Reidun Pettersen
1690 Herføl

Tlf. 69 37 88 67 - Mobil 958 10 325
e-post: thorstpe@online.no

Angora hvit  - Angoraprodukter

Bodil og Odd Einar Lundervold
Pb. 100, 7601 Levanger. Tlf. 911 90 945 
Hjemmeside: home.online.no/~oddelund

e-post: oddelund@online.no
Rex: Blå, Dalmatiner

Samuel Egeland
Sviland, 4308 Sandnes

Tlf. 51 67 20 01
Fransk Vedder - Dvergvedder
Øremerkede m/stambokblad

Fine TRØNDER-kaniner
Henv. til: Mildrid Konstad

5745 Aurland
Tlf. 971 46 376

Alle selges med stamtavle

Brynhild Bremer Viken 
Tødås, 7863 Overhalla

e-post: rokkenbb@online.no
Tlf. 74 28 16 32 - mob. 413 02 600

Rex i castor og blå  -  Angora

Bjørn Solheim
4170 Sjernarøy
Tlf. 51 71 05 69

Angora, voksne/unger i flere farger
Rex  -  Tan

Erik Arntzen
2720 Grindvoll

Tlf. 61 32 39 74, mob. 901 28 261
E-mail: erik.arntzen@equivalence.net

Alaska - Liten Chinchilla

Erna og Harry Giller 
3812 Akkerhaugen - Tlf. 35 95 75 03

New Zealand Red
Angora - Dvergvedder
Hermelin hvit rødøyet

Anne Mette Letnes/Gullik Klepaker
Hem, 3280 Tjodalyng

Tlf. 33 19 32 68
Hollender - Engelsk Schecke

Høy til lave priser

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly,

3175 Ramnes
Tlf. 33 39 62 95

Blå Wiener - Wiener hvit (stor)

Oddmund Veka
Høyviksbygda, 6985 Atløy

Tlf. 57 73 14 08 - 946 43 429
Alaska - Thyringer

Dvergvedder

June K. Årøe
2054 Mogreina

Tlf. mobil 924 99 637
Hjemmeside: www.solbakken.vze.com

Rex i Castor og Chinchilla

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Ottar Pettersen
Hestnesv. 28, 4370 Egersund

Tlf. 51 49 50 37
e-post: ottarp@tiscali.no
Blå Wiener - Wiener hvit

Monica Moen / Eli Mette Ørsal
6650 Surnadal.  e-mail: eli_mette@hotmail.com

Tlf: 71660141 / 71662031 / 41571278 / 90566224
Belgisk Kjempe, Fransk Vedder, Rex,

Angora, Belgisk Hare, Hermelin I flere farger

Marianne Nilsen Myki
Tønstad gård, 2340 Løten

Tlf. 62 59 35 98 / 926 37 194
e-post: mnangora@start.no

Angora til ullprod.+UII/produkter - Klipping

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 74 98 - 51 47 97 67
Stor Sølv - BIå Wiener

Wiener hvit

Ullmottak Angora
henv.: ULL 10 MATUM

Anne-Katrine Jensen
Hansgarden, 6638 Osmarka

Tlf. 71290380 / 90156039 - Faks. 71294190

Sverre Grandetrø
Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger

Tlf. 72 48 13 63. e-p: asbjgr@online.no
Beveren blå - Dvergvedder viltgrå

Hermelin hvit rødøyet

Njell Kulbrandstad
Postboks 57, 7231 Lundamo

Tlf. 72 85 47 63
Trønder

Thyringer

Roger Høyland
Peder Krohns vei 17, 4352 Kleppe
Tlf. 51 42 78 03 - mob. 907 63 767

E-post: rohoey@frisurf.no
Rex i castor og chinchilla

Emma Nordberg
Salangsv., 9360 Bardu.Tlf. 77185160 / 41462056

e-mail: ekanin@start.no
hjemmeside: http://home.no.net/ekanin
Dvergvedder i gul/svart  japanertegning

Silje/Sølvi Lysfjord
Beverv. 2, 1914 Y. Enebakk. Tlf. 64 92 51 31
mobil 971 73 190,  e-post: slysfjord@yahoo.com
Dvergvedder: hvit blåøyet, white i svart, + fuchs
i blå/kap. http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger

Tlf. 51 88 05 84
E-post: olav@melings.no

Hermelin brun zobel

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås

Tlf. 72 43 52 80 / 979 87 611
Fransk Vedder - Rex - Dvergvedder

alle rasene i flere fargevarianter

Meinert Helland
5939 Sletta

Tlf. 56 37 33 50
e-post: meinert@tiscali.no

Blå Wiener, Stor Havana, Thyringer

Bjørn Egeland
Frøyervn. 46, 4328 Sandnes

Tlf. 51 63 13 11, 51 62 17 48, 970 66 450
e-post: poppy@colorprint.no

Tan, svart, brun - Dvergvedder viltgrå

Ragnar Hansen
Vognmannsgt. 7, 4500 Mandal

Tlf. 38 26 28 73
Hermelin blå/brun zobel

Hermelin white i svart og blå

Arild og Raymond Netland
Grønnliveien 12, 4020 Stavanger

Tlf. 51881414 / 91639782 e-post: anetland@statoil.com
Farge-dverger/Hermelin i: hotot, hollender, brun
zobel&white, chinchilla, white, svart og «Otter»

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



24 Tidsskrift for Kaninavl - 3.2003

Utstilling på Kalnes 4. - 6. april
Den aktive Sarpsborgforeningen arran-
gerte lokalutstilling på Kalnes Videre-gå-
ende skole i nye lokaler. Tidligere har
gymsalen vært tilbudet, men nå måtte de
«nøye» seg med Snekkerverkstedet. Og
det var helt greie lokaler med betonggulv
og god plass til de 171 påmeldte dyrene i
klasse A og et stort antall hoppekaniner.
Kent Rune Eriksen og Jon Arneberg har
rukket og bli garvede utstillingsledere og
kunne vise til en godt gjennomført arran-
gement.
Dommere var Johnny Lyshaug og Svein
Egil Olsen. De hadde 16 ulike raser å hol-
de styr på. Her var det Dvergvedder som
var utstilt i størst antall, 26 dyr. Deretter
kom Hermelin med 24 og Marburger
Ekorn med 18. Sistnevnte rase har blitt
populær i lokalforeningen og den brede
avlen kan etter hvert vise til flere gode
dyr også - nå fikk beste dyr 95 poeng.
Eieren var Jon Arneberg (som nå venter
på første Marburger Ekorn i 96 poeng).
Når sluttstreken ble satt så var det heller
ikke denne gang en stor overraskelse at
utstillingens beste dyr ble en Blå Wiener
og at eieren het Kai Tveten. Han stilte 6
hanner som i gjennomsnitt fikk 94,9 po-
eng.Han vant også utstillingen med 285,5
poeng i tetstrid med sin bedre halvdel,
Anne-Lise Tveten, som tok andreplassen
med samme poengsum (også hanner) av
Perle Ekorn. Det er riktig å nevne at gjen-
nomsnitts poengsum for Anne Lise’s han-
ner ble en tidel bedre - nemlig 95 poeng!
Beste junior ble nok en gang Kari Jørgen-
rud. - Det ble også premiert i klassen
”hopping+utstilling”, det innebærer at du
må delta med samme kanin både på hop-
ping og på utstilling/bedømmelse.

Turid Lien hadde ansvaret for kaninhop-
pingen som nok en gang samlet et stort
antall ekvipasjer. Det ble konkurrert i tre
”lette” klasser og i middels. Slike utstil-
linger er en fin mulighet for å trene opp
nye hoppekaniner og det ser vi også av

resultatene at det er mange nye og ukjen-
te ekvipasjer.
På utstillingen ble det vist fram et nytt
kaninfòr. Et medlem i Sarpsborg har fått
en mølle i Indre Østfold til å blande et
nytt kaninfôr etter egen oppskrift. Fôr-
sekken ble vist fram og publikum ble in-
vitert til å foreslå navn på fôret. Leif S.

Best i rasen: Belgisk Hare: Morten Petersen 94,5.
Belgisk Kjempe: Asbjørn Holmen 95. Blå Wiener: Kai
Tveten 95,5. Bourgogne: Alexander Minge 94,5. Dverg-
vedder: Kari Jørgenrud 95. Fransk Vedder: Arne Nilsen
95. Hermelin: Bente Edvardsen 95. Hvit Land: Leif Op-
sund 95. Liten Havana: Arne Nordlie 94,5: Liten Sølv:
Oddvar Antonsen 95. Marburger Ekorn: Jon Arneberg
95. Perle Ekorn: Anne-Lise Tveten 95,5. Rex: June Årøe
94,5. Thyringer: Leif Opsund 95. Tan: Åge Eriksen 95.
Zobel: Arild Sunde 91.
Resultatliste klasse A:
1. Kai Tveten, Askim,  Blå Wiener   285,5
2. Anne-Lise Tveten, Askim,  Perle Ekorn  285,5
3. Leif Opsund, Sarpsborg,  Hvit Land   285
4. Kari Jørgenrud, Askim,  Perle Ekorn  284,5
5. Leif Opsund, Sarpsborg, Thyringer  284,5
6. Oddvar Antonsen, Fredrikstad, Liten Sølv  284
7. Mads Arneberg, Sarpsborg, Thyringer  283,5
8. Kari Jørgenrud, Askim,  Dvergvedder  283,5
9. Arne Nordlie, Mysen, Hvit Land  283,5
10. Åge Eriksen, Moss,  Tan  283,5
11. Bente Edvardsen, Sarpsborg, Hermelin  283
12. Asbjørn Holmen, Sarpsborg, Marburgen Ekorn  283
13. Rolv Olsen, Fredrikstad, Hvit Land  282,5
14. Irene Nilsen, Sarpsborg, Fransk Vedder  282,5
15. Arne Nordlie, Mysen,  Liten Havana   282,5
16. Jon Arneberg, Sarpsborg, Marburger Ekorn   282,5
17. Morten Petersen, Askim, Belgisk Hare  282
18. Arne Nordlie, Mysen, Hermelin  95
19. Asbjørn Holmen, Sarpsborg,  Belgisk Kjempe  95
20. Arne Nilsen,  Sarpsborg,  Fransk Vedder  95
Resultater «kombi-klassen» hopping/utstilling:
1. Camilla Olafsen, Sarpsborg, Dvergvedder (1,0 - 93 p.)
2. Henriette Edvardsen, Sarpsborg, Rex (1,0 - 92 p.)
Her er resultatene fra kaninhoppingen: Rettbane lett:
1.Linn Andresen - Junibakken's Sound of Voices 
2. Anja Andresen -KverntoppensLit.Ryan Thunderstorm 
3. Linn Andresen - Prince Sasha 
4. Camilla Olafsen - Lamonda's Heartbreaking Pashion 
5. Emilie Tonerud Johansen - Flekken 
6. Ingerid Klaveness - Ørehavna's Rebello Propello 
7. Ingerid Klaveness - Ringsrød's Moonracer 
Kaninhopping Rett bane, middels:
1. Linn Andresen - Gråtass 
2. Hilde Torp - Stjernetoppens Svarten 
3. Turid Lien - Liagardens Gullit III 
4. Linn Andresen - Jolly Jumper 
Kaninhopping - Kroket lett:
1. Linn Andresen - Prince Sasha 
2. Linn Andresen - Gråtass 
3. Anja Andresen -Kverntoppens Lit.Ryan Thunderstorm 
4. Christine Ringstad - Mini Magic 
5. Hilde Torp - Stjernetoppens Svarten 
6. Camilla Olafsen - Lamonda's Heartbreaking Pashion
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Leif Opsund (som oftest alltid like blid og
med mange jern i ilden) - nå også som
«turoperatør og Dagfinns høyre hånd»

Blå Wiener til Kai Tveten beste dyr, 95,5 p. «Sarpe-gutta som står på»!
- Kent Rune Eriksen og Jon Arneberg

Noen som har et godt forslag til navn på nytt
kaninfôr - spør Jon Arneberg

Nordisk Kaninstandard
med beskrivelse av 60
raser med farge-bilder

kun  kr 375,-
Bestilles hos Dagfinn,
tlf. 33 39 62 95
e-mail: ingrjoh2@online.no



D. Johansen Husdyrutstyr tilbyr:
B. Børresen: Husdyrliv   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . kr 357,00
Åke Johansson: Kaniner for alla . . . . . . . .  . . . . . . kr 157,50
Åke Johansson: Min første kanin . . . . . . . . .  . . . . kr   42,00
Åke Johansson: «Pelsen»   . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   94,50
Monika Wegler: Min kanin . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 157,50
Monika Wegler: Kaniner . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 136,50
Monika Wegler: Dvergkaniner. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 136,50
F. Wanning: Boken om Vedderkaniner. . . . . .  . . . . kr 115,50
Erling Balle: Angorakaniner . . . . . . . . . . . .  . . . . . . kr 199,50
Olsson/Rebert: Fargeavl (Angora+andre) . . . .  . . . kr   94,50
AB-skålen (leveres i flere farger) . . . . . . . . .  . . . . . kr   33,60
Stjerneskålen, stor, 1 liter  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   25,20
Stjerneskålen, liten, 1/2 liter (flere farger) . . . .  . . . kr   21,00
Jokerskålen (flere farger) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   21,00
Vippeskålen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   29,40
Drikkenippel, med T-kryss . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . kr   12,60
DrikkeskåI-automat, Rodari . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   33,60
Flaskeholder med feste og skåI . . . . . . . . . .  . . . . . kr   16,80
Drikkeflasker, 3 dl, 6 dl  . . . . . . . . . fra kr 26,25 til  kr   29,40
Drikkeflaske, 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   34,65
Plast-utløp for 8 mm slange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     5,25
Utløp med krane . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . kr   39,90
Vannslange, 8 mm, svart, pr meter . . . . . . . .  . . . . . kr     4,20
T-stykke / Kryss / Ende., til 8 mm slange, pr stk     kr     4,20
Vanntank, 5 liter, med utløp . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 114,45
Vanntank, 6 liter, med løst utløp  . . . . . . . . . . . . . . . kr   84,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . kr   33,60
Skipperbur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . fra kr 136,50
Kaninbur . . . . . . str. fra 60 til 116 cm, fra kr 288,75 til 682,50
Spray-flaske mot midd/uttøy . . . . . . . . . . . . . . .  . . . kr   68,25
Burlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr     4,20
Sytang for netting, manuell . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 168,00
Syringer for netting, pr kg . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   78,75
Tang for klipping av klør . . . . . . . . . fra kr 68,25 til kr   76,65
Avbiter-tang (meget bra)   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . kr 183,75

NB: I tillegg 24% MVA, ikke bøker. Mye utstyr til fjørfe/fugler. Vi sender katalog.
Stort utvalg i netting -5% ved kjøp kr 5000. Alle bestillinger blir sendt i oppkrav.

Kjøp under kr 100,- + kr 25,- i gebyr. Ved kjøp varer kr 1.500,-, gis 10% rabatt.

Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr, Åsly, 3175 Ramnes
Ingrid og Dagfinn Johansen e-mail: ingrjoh2@online.no
Tlf.: 33 39 62 95.  Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
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- Hvor lenge har du
holdt på med kaninhopping?
Siden 1998, men begynte å konkurrere i
2000.

- Hva var det som fikk deg
til å begynne med kaninhopping?
For noen år siden fikk jeg en Hermelin.
Da den døde ville jeg ha en ny en, og
noen bekjente sa jeg burde dra på utstil-
ling og kjøpe en. Da dro jeg til nærmeste
utstilling og fant en viltgrå en, Older-
heims Shadow, og da så jeg noen som
hoppet med kaninene.

- Hva er det som gjør at du har
holdt på med kaninhopping så lenge?
Det er vel fordi jeg driver med avl og ut-
stilling i tillegg, slik at jeg ikke fokuserer

på bare en ting.
Dessuten får man
mange venner, og
det er jo gøy da.

- Har du andre
interesser enn
kaniner?
Hest og andre dyr.
Har to halvblods-
hester, hvorav den
ene er en konkur-
ransehest i dressur.
Den andre er pen-
sjonert. - Digger
hestekonkurranser
også jeg! Og så har
jeg en wippethund
som jeg pusler
med.

- Hvor mange kaniner har du?
Hmm… Jeg har 14 kaniner nå og 5 av
dem er hoppekaniner, også er det vel
flere når dette er trykt. Avlen er jo i gang.

- Hvilke raser?
2 Rex dalmatinere, 1 Alaska, 2 Tan og
resten Hermelin. Nå har jeg falt for Her-
melin i japanertetgning, men generelt
liker jeg Hermelin’er veldig godt.

- Hvordan trener du kaninene dine?
Eh… Trener? Siden jeg begynte på videre-
gående har jeg ikke fått tid til å trene,
siden jeg bor på skolen og ikke har noen
kaniner der. Pappa steller de i uken, og
jeg kommer hjem i helgene og tar dem
da. Men før hoppet jeg med dem en par
ganger i uken, enkelthinder eller baner.
Ellers slipper jeg kaninene ut i en inngjer-
ding som jeg har ute. Av og til når jeg
har ferier får jeg hoppet jo med dem da.
Og på utstillingene.

- Har du noen gode tips
å gi til andre hoppere?
Vel . . . Fokuser på å ha det gøy, det har
vi været flinke til hittil! Også oppfordrer
jeg folk til å hoppe med litt mer originale
raser enn Dvergvedder, - hehe...

- Hva er din beste prestasjon
på hoppe-banen?
Det må nok være NM-titlene med Ch.
Golden Flame ”Tony”.

- Hva mener du er hemmeligheten bak
din suksess med Ch. Golden Flame?
Hehe… Flaks kanskje? - Eller at denne
kaninen bare er sinnsykt glad i å vise seg

MMåånneeddeennss  uunnggddoommss--ooppppddrreetttteerr::

MMaarrii  GGyynnnniilldd  ffrraa  SSookknneeddaall
Her følger et intervju og presentasjon av 18 år gamle Mari Gynnild

som bor i Soknedal 6 mil sør for Trondheim, er medlem av Orkdal Kanin-
hoppelag, og ikke minst; nyvalgt sekretær i Trøndelagen Kaf. - For tiden er
hun elev ved VK1 landbruk og naturforvaltning på Øya Videregående Skole

Mari med sin favoritt-
kanin, Golden Flame

«Tony» - 2 ganger
NM-vinner i høyde
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frem. Kanskje han får adrenalinkick av å
hoppe så høyt . . .

- Kan du fortelle litt om denne kaninen?
Han er en tangutt på snart 3 år, har tatt to
NM-titler i høyde. Han er klassifisert til
elite i høyde og lengde, vanskelig med
pinner i rett og middels med pinner i kro-
ket. Stoooor personlighet, ganske slem
med klærne mine som han tygger i styk-

ker og kløner på. På utstilling har han fått
94,5p. Kjøpte han av Regine Mork på en
utstilling,og da var litt over ett år tror jeg.
I starten hoppet han elendig, til han fikk
prøve høyde.

- Er det noe du husker fra hoppebanen
som er spesielt komisk?
Før hadde jeg en Rex som hadde et rolig
gemytt. En dag klikket det for ham på en
konkurranse. Han tok alle pinnene og
kastet dem rundt som fyrstikker. Nå er
han hoppekanin på vestlandet ett sted.

- Hvordan har du organisert kaninstal-
len din - for eksempel ute og inne?
Den står ute i silorommet til kufjøset. Der
er det utetemperatur, og lufting skjer
minst en gang om dagen ved åpning av
en stor port. Burene er (se bildet) en stor
«blokk» med 4 i høyden og 4 i bredden,
og så kommer det flere nå til sommeren.
De står bra til i forhold til komposthaug.
Spon, høy og vann er like ved.

NNoorrggeessmmeesstteerr
GGoollddeenn  FFllaammee
ii  ssvveevveett

Maris nye stjerne:
Crazy Little Devil «Chip»

Hermelin i japanertegning

MMaarrii  ttookk
22..--nnaapppp  ii
NNKKFFss  kkrruuss
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- Er det du selv som bygger bur,
eller har du fått hjelp til det?
Jeg og pappa har bygget dem sammen.
Hvert burrom har størrelse på 60x60 cm.

- Hva fôrer du kaninene dine med?
Jeg forer med en blanding av kaninpellets
og kupellets. Om sommeren får de litt
grøntfor i tillegg. Ellers får de trivselsfor
av og til.

- Du stiller ut en del,
hvilke raser stiller du ut?
Mest Hermelin, men har jo enkeltdyrene
i Rex,Alaska og Tan som jeg stiller også.

- Hva er du mest fornøyd med
på utstillingsfronten?
Det er nok alaskaen Sibbe som jeg kjøpte
av Alf Gunnes for ett år siden.Han har fått
96 p i høst, og flere ganger i 95 p siden
jeg kjøpte ham. Også har jeg Chip, en
Hermelin japanertegning på 95 p. Begge
disse er også sinnsykt flinke til å hoppe.

- Hvordan tenker du når du satser på
avl? (eksteriør/hoppeegenskaper)
Når jeg tenker avl tenker jeg på utstil-
lingsdyr. Har ingen tro på arv av hoppe-
egenskaper og kroppsbygningen som
skal være bra for hoppekaniner. Men av
og til friker jeg ut og blander litt farger for
at de skal bli mer attraktive som hoppe-
eller kosekaniner.

- Er det noen motsetninger mellom det å
bruke kaninen til hopping og utstilling?
Tja.. For meg er det ikke det. Det ser ut

som om kroppsformen bedrer seg på
hoppekaninene.

En ulempe er at noen hoppekaniner kan
bli utrolig kosete, og når de kommer på
dommerbordet får de ikke den presen-
tasjonen de skal ha. De bare legger seg
ned å venter på kos. Derfor er det litt
kjekt med litt våkne og bestemte kaniner
som vil ha overblikk liksom.

- Hva er det du satser på å oppnå eller
delta på denne sesongen?
Det må være å få registrert noen egenav-
lede av Hermelin japaner på utstilling, og
ellers egenavlede dyr. Også å forbedre
klassifiseringen på hoppebanen.

- Har du gode råd til nybegynnere?
Stå på! Når du blir mer
rutinert kommer du nes-
ten ikke til å klare å gi
opp! Også er det lurt å
snakke mye med vetera-
nene innen faget. Dra på
utstillinger og kom deg
inn i miljøet. Men husk å
ikke overtren kaninen slik
at den går trøtt og lei av
hoppingen. Intervjuet av 

Torild S. Rosenvinge

Til venstre: Lisbodals Cocos Aquila.
Over: «Tanjaungene» - et kull herme-

liner fra 2002. Den hvite er en rex
som er fostret opp av en hermelin

Sound of Darkness «Sibbe» (har fått både 96
og 95 poeng) - vinner av kombikonkurranse,

utstilling+hopping på Trøndelagen Kaf’s
90 års jubileumsutstilling i 24. november.
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 10. april 2003

Askim og omegn Kaninavlsforening    38
Form.: Ludvig Østbye, Granholtv. 13, 1831 Askim, tlf. 69 88 13 17.
Nestf.: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
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.

Aurskog/Høland Kaninavlsforening   5
Leder: Sten Burås, 1970 Hemnes, tlf. 63 85 82 33.
Sekr.: Kjell Arne Grøtlie, Bogstadfeltet, 1930 Aurskog.
Kass.: Bengt Karlsen, Haugtun, 1960 Løken, tlf. 63 85 74 78.
Skiftlig møteinnkalling.

Bergen og omland Kaninavlslag    38
Leder:Tore Landmark, Steintræbakken 7, 5238 Rådal, tlf. 55 13 67 08
Nestl.: Marius Reigstad, Oppetveiten 79, 5262 Arnatveit, tlf. 55 24 02 77
Sekr.: John Fismen, Bøneset 16, 5314  Kjerrgarden, tlf. 56 14 78 54
Kass.: Johnny Kirkebirkeland, Osvn. 76, 5227 Nesttun, tlf. 55 10 25 89
Møter: 2. tirsdag i mnd., Nordnes Bydelshus, kl 19 (ikke mai-aug.)
Hjemmeside: home.no.net/kaniner

Drammen og omegn Kaninavlsforening    32
Leder: Eivind Narverud, Drammensv. 227, 3050 Mjøndalen,
tlf. 32 87 28 82.
Nestl.: Cato Smørgrav, Smørgrav3320 Vestfossen, tlf. 32 75 72 38.
Kass.:Thormod Saue, Kirkestien 28, 3400 Lier, tlf. 32 84 61 35.
Sekr.: Anne Christine Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385 Asker,
tlf. 66 78 07 26 / 971 80 995.
Drammen hoppeklubb: Ingvild H. Arnestad, Grobråtenv. 87, 1385
Asker, tlf. 66 78 07 26. Mail: drammen_hoppeklubb@hotmail.com
Hjemmeside: www.geocities.com/drammen_hoppeklubb
Møter: 2. mandag i mnd.,Ytterkollen Grendehus, kl 19.

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    37
Leder: Eldar Vestvold, Rognv. 9B, 2022 Gredrum,
tlf. 63 99 11 18, mobil 957 50 529  
Sekr.: Roar Strand,Tunneltoppen 19, 2080 Eidsvoll, tlf. 980 12 020.
Kass.: Elin Halvorsen, Sandhålav. 22, 4272 Sandve,
tlf.: 52 83 31 15 / 951 47 751
Møter: 3. tirsdag i mnd. (ikke juni og juli). Postgiro: 0530 4347688 

Fredrikstad Kaninavlsforening    19
Leder: Svein Egil Olsen, Ødegårdsv. 29, 1676 Kråkerøy
tlf. 69 34 42 84.
Kass.: Inger Harridsleff, Asmaløy, 1684 Vesterøy, tlf. 69377573
Sekr.: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80 Møteinnkalling i medlemsskriv.

Glåmdalen Kaninavlsforening    10
Leder: Hilde Haakenstad, Harstadseter, 2233 Vestmarka, tlf. 62830218
Hoppeleder: Oda Amundsen, V.Solørv. 15, 2213 Kongsvinger
Kasserer: Dag Arne Granvold, Fjellstad, 2220 Åbogen, tlf. 62 83 01 88
Sekr.: Anja Granli,Tanumv. 20, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 72 76.

Grenland Kaninavlslag    19
Leder: Hilde Bø Søli, Wesselsgate 9, 3725  Skien, tlf. 990 34 216
Nestleder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 35 55 10 84.
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3735 Skien, tlf. 35 59 88 50.
Kass.: Svein Bratsberg, Bergheimv. 7, 3714 Skien, tlf. 35 52 38 59.

Halden og omegn Kaninavlsforening     0
Leder/Sekr.: Aasmund Jensen, Solerødv. 35, 1784 Halden,
tlf. 69 18 53 07.
Kass.: Kent Stenersen, Ulvåsvei 4b, 1785 Halden, tlf. 69 17 57 80.
Møte 2. mandag i mnd, i Felleskjøpets lokale. Alle skriv sendes sekr.

Haugaland Kaninalslag    25
Leder: Arvid Langelandsvik, Hinderliv., 5550 Sveio, tlf. 53 74 05 59.
Nestl.: Haldis Lie, Guriv. 1, 5516 Haugesund, tlf. 52 71 83 33.
Sekr.: Gunleif Karlsen, Eidsnesv. 65, 5455 Halsnøy, tlf. 53 47 62 84.
Kass.: Nils Helland, Moldmyrv. 28, 5412 Stord, tlf. 53 41 72 81.
Juniorleder: Elisabeth Nordeide, Sveiogt. 48, 5514 Haugesund,
tlf. 52 73 64 10.
Møter kunngjøres i lagets programfolder og i skriv til medlemmene.

Indre Østland Kaninavlslag  25
Leder: Jan Haugen, Skogvanglykkja, 2656 Follebu, tlf. 909 96 069.
Nestleder: Erik Arntzen, 2720 Grindvoll, tlf. 61 32 39 74.
Sekr.:Tor Arve Kristoffersen, T.Terrasse 16, 2819 Gjøvik,
tlf. 61 17 85 82.
Kass.: Rolf Kåre Flatmo, Rute 532, 2870 Dokka, tlf. 61 11 90 14.
Kontonr.: 20102276222.
Møter: Skriftlig møteinnkalling. Post sendes sekretæren.

Jæren Kaninalslag    38
Form.: Arild Gundersen, Skarsfjell 10, 4340 Bryne, tlf. 51 48 87 59.
E-post: arild-gundersen@c2i.net
Sekr.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-mail: sveinodegard@c2i.net
Kass.: Odd Harald Hauge, Kåsenv. 15, 4340 Bryne, tlf. 901 93 547
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, 1. mandag i mnd.
Postadr.: Postboks 438, 4349 Bryne. E-post: sveinodegard@c2i.net

Kragerø og omegn Kaninavlslag   8
Leder: Arve Bjørnsvik, 3790 Helle, tlf. 35 98 81 07.
Nestl.: Arne Eriksen, Østli, 3790 Helle
Sekr.: Jan Kristoffersen, Granliv. 27, 3790 Helle.
Kass.:Thor Erik Isaksen, Farsjø, 3766 Sannidal 

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag  23
Leder: Anne Mette Letnes, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Nestl.: Gullik Klepaker, Hem, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 19 32 68.
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, tlf. 33 18 31 98.
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv., 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97.
Møter: Skriftlig møteinnkalling.

Midt-Telemark Kaninavlslag   15
Leder: Brit Nordskog, 3890 Vinje, tlf. 35 07 15 22.
Nestl.: Harry Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Sekr.:Torunn Oddsen, Postboks 33, 3886 Dalen, tlf. 35 07 70 44.
Kass.: Erna Giller, 3812 Akkerhaugen, tlf. 35 95 75 03.
Tutti-Frutti hoppeklubb:Torunn Oddsen, tlf. 35 07 70 44.

Moss og omegn Kaninavlsforening   18
Leder.: Bjarne Berntzen, Solev. 12, 1540 Vestby, tlf. 64 95 11 58.
Sekr: Thore Løken,Tverrv. 7, 1525 Moss, tlf. 69 26 76 78.
Kass.: Oddvar Paulshus, 1593 Svinndal, tlf. 69 28 98 49.
Møte 2. tirsdag i måneden, Øreåshallen Rygge, kl 19.00,
ikke juni, juli og august.

Mysen og omegn Kaninavlslag     22
Leder: Arild Henriksen, Fredli, 1940 Bjørkelangen, tlf. 419 33 257.
Nestl.: Rune Igletjern, Planteskolev. 7, 1850 Mysen,
tlf. 69 89 56 76, mob: 920 32 042.
Sekr.: Jan M. Torp, Slituv. 52, 1814 Askim, tlf. 69 81 51 07.
Kass.: Willy Sørby, Småbruv., 1850 Mysen, tlf. 69 89 23 31.
Møter: Skriftlig innkalling.

Møre og Romsdal Kaninalslag     34
Leder: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45, mob. 913 41 201.
Nestl.: Kåre L.Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Sekr: Anne Lise Tvedt, 6455 Kortgarden, tlf. 71 24 23 60.
Kass.: Bjarne Øygard, 62 65 Vatne, tlf. 70 21 38 00.
Kaninhopp, nord: Ingjerd Lien, 6523 Frei, tlf. 71 52 34 45,
sør: Kristin Øygard, 6265 Vatne, tlf. 70 21 38 00
Skriftlig møteinnkalling

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    51
Leder: Knut Nyeng, Utøy, 7670 Inderøy, tlf. 74 15 57 64
Nestl.: Per Egil Hagen, Vesterheim, 7624 Ekne, tlf. 74 01 55 96
Sekr.: Snorre Jacobsen, Bringebærv., 7600 Levanger,
tlf:74 08 09 92  /  906 43 876
Kass.: Anne Duvsethe, Lein, 7710 Sparbu, tlf. 74 14 39 71
Medlemsmøter kunngjøres ved rundskriv.

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      23
Leder: Lindhardt Kristiansen, Nordliv. 181, 1475 Finstadjordet,
tlf. 67 90 44 58.
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng,
tlf. 33 11 26 23, mob. 909 71 551.
Sekr.:Trond Pettersen, Hellavn 54, 2013 Skjetten,
tlf. 63 84 33 03 / 934 18 002, epost; trond.oyvind.pettersen@viken.no
Kass.: PåI-E. Iversen, boks 34, 1990 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e-post: paal-eirik.iversen@online.no
Skriftlig møteinnkalling.
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Ringerike og omegn Kaninavlsforening    29
Leder: Elin Mariboe, Snarumsv., 3370 Vikersund,
tlf. 32 78 07 86, 905 91 433, e-post: hollendertunet@yahoo.no 
Nestl.: Trond Martinsen, Jellstadv. 3340 Åmot, tlf. 32 78 06 14.
Sekr.: Siv Rovelstad, Bassengv. 6, 3518 Hønefoss, tlf. 32 11 08 37.
Kass.: Per Robertsen, boks 1028, Flattum, 3503 Hønefoss,
tlf. 32 13 12 07, 32 12 35 45, 905 53 852.

Rogaland Kaninalslag     24
Leder: Olav Dalva, Nålestien 3A, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 05 84.
Nestl.: Reidar Tjøstheim, Postv. 125, 4317 Sandnes, tlf. 51 62 02 90.
Sekr.: Arild Netland, Grønnliv. 12, 4020 Stavanger, tlf. 51 88 14 14.
Kass.: Magnor Ølberg, Joadalen 7, 4050 Sola, tlf. 51 65 19 82.
Giro nr.: 3204.07.02406
Møter: 2. torsdag i mnd., Jåttå Bydelshus, Heddav., Forus kl 19.00

Ryfylke Kaninavlslag   0

Sandnes og omegn Kaninavlsforening   16
Leder: Magne Bråstein, Vindhagen 9, 4306 Sandnes,
tlf. 51 62 47 41 / 416 89 540
Nestl.: Svein Magne Josdal,Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 945 77 797
Sekr.: Inger Lise  Josdal,Tjeltav. 240, 4054 Tjelta, tlf. 51 65 45 28
Kass.: Per Sviland, Lyngnesv. 23, 4308 Sandnes, tlf. 51 67 21 13.
Gironr.: 5344.05.02772

Sarpsborg Kaninavlsforening    68
Leder: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Nestl.: Jon Arneberg, Hanserabben 11, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 13 65 22.
Sekr.: Bente Edvardsen, P. Holmsens vei 38, 1613 Fredrikstad,
tlf. 69 30 93 95.
Kass.: Irene+Arne Nilsen, Klavestadåsen 2, 1747 Skjeberg,
tlf. 69 16 46 17. 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 onsdag Tilfluktsrom Kulås
Hoppeansvarlig: Roar Johansen, Bekkefaret 8, 1738 Borgenhaugen,
tlf. 69 16 59 57

Sogn og Fjordane Kaninavlslag     25
Leiar: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy,
tlf. 57 73 14 08, mob. 413 10 293.
Nestl./sekr.: Ståle Bruvoll, 6776 Kjølsdalen,
tlf. 57 86 32 73  /  971 73 319, e-post: sbruvoll@sensewave.com
Kass.: Eilert Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35  /  915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    32
Leder: Nils Per Igland,Tønnesøl, 4886 Grimstad, tlf. 37 04 52 97
Nestl./sekretær: Jarle Kvam, Brattekleiv, 4818 Færvik, tlf. 37 08 62 23
Kasserer: Monica Christensen,Tollef Omholtsvei 2, 4818 Færvik
All post til laget sendes sekretæren.
Møte 1. tirsdag i mnd, HV-huset i Bjønnes, Arendal, kl 19.00
Skriftlig innkalling til møtene i eget medlemsblad.

Troms og omegn Kaninavlsforening    11

Trøndelagen Kaninavlsforening    45
Leder: Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger,
tlf. 72 4813 63, mob. 920 69 737. e-mail: asbjgr@online.no
Nestl.: Jan Jønland, Vinteråsv. 3A, 7540 Klæbu, tlf. 72 86 12 37.
Sekr.: Mari Gynnild, 7288 Soknedal, tlf. 416 20 747,
e-mail: marigynnild@hotmail.com
Kass.: Njell Kulbrandstad, 7231 Lundamo, tlf. 72 85 47 63,
e-mail: njell@world-online.no
Orkdal Kaninhoppelag (organisert opplegg for hoppetrening):
Marit Wuttudal, tlf. 72 48 81 59.

Trondheimsgruppa:
Leder: Erling Killingberg, Vetle Visliesv. 2, 7024 Trondheim,
tlf. 72 55 54 09.
Sekr.: Kine Cecilia Buøy, Otterstad Vestre, 7357 Skaun,
tlf. 73 86 96 64 / 482 86 951.
Kass./salg dyr: Arve Lilleøen, Rooseveltsv. 6, 7058 Jakobsli,
tlf. 73 91 94 12. Møte 1. onsdag i mnd, Rotvoll Sykehus, kl 19.00.

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening     75
Leder: Dagfinn Johansen, Åsly, 3175 Ramnes, tlf. 33 39 62 95.
Nestleder: Bente Opstad, Spovev. 5, 3124 Tønsberg  tlf. 33 32 81 40.
Kasserer: Grete Moskvil, Vearlia 1, 3173 Vear, tlf. 33 36 55 65
Sekr.:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21, 3121 Tønsberg,
tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Møte 1. tirsdag i mnd., Dommerbua på Jarlsberg Travbane.

F Y L K E S L A G :

Østfold Avlslag for Kaniner
Leder: Harald Frorud, Elgveien 13, 1816 Skiptvet, tlf. 69 80 97 79.
Nestl.: Kent Rune Eriksen, Finnstadv. 100, 1708 Sarpsborg,
tlf. 69 14 89 08 / 916 05 757.
Sekr.:
Kass: Gunner Bertelsen, Rødsdalen 22, 1621 Gressvik,
tlf. 69 32 70 80

S P E S I A L - K L U B B E R :
Norsk Angora 13
Leder: Brynhild Bremer Viken,Tødås, 7863 Overhalla,
tlf. 74 28 16 32 / 413 02 600, e-post: rokkenbb@online.no
Nestleder: Ellen Semb, Kurveien 26, 0495 Oslo, tlr: 22 71 33 61
Sekretær: Gøril Hustad, Øvre Alme, 3514 Hønefoss, tlf: 32 12 54 05
Kass./redaktør: Synnøve S. Løvås, Danielstrøa 6c, 7550 Hommelvik,
tlf: 73 97 07 12, e-post: synn-loe@online.no
Styremedlem: Nina Lien, Lilleborg, 2080 Eidsvoll, tlf: 63 96 44 45
Kontingent (for medlemmer i NKF): kr 150,-. Abonnement: kr 250,-.
Gironr: 0530 0295691
Alle skriv sendes leder. Stoff til bladet sendes redaktør.

Alaska-klubben
Leder/sekr./Red.: Erik Arntzen, 2720 Grindvoll,
tlf. 61 32 39 74, mob. 901 28 261. E-post: erik.arntzen@equivalence.net
Kass.: Johnny Lyshaug,Tyin, 1827 Hobøl, tlf. 69 92 05 25.
Styrem.: Oddmund Veka, Høyviksbygda, 6985 Atløy, tlf. 57 73 14 08
Gironr.: 0530 1866110. Kontingent kr 100,- pr år.

Dvergkaninklubben
Norsk Vedderklubb
Leder: John Fismen/Kass.: Johnny Kirkebirkeland
Norsk Tan-klubb

Norges Kaninhoppforening
Leder: Marit S. Wuttudal, Svorkbygda, 7320 Fannrem, tlf. 72 48 81 59,
e-mail: eggenwutt@hotmail.com
Nestleder:Turid Lien,Tomb v.g.skole, 1640 Råde, tlf. 415 15 205,
e-post: turidlien@hotmail.com
Sekretær og ansvar hoppestoff:Torild Rosenvinge, Øvre Fjellvei 21,
3121 Tønsberg, tlf. 33 40 10 36. e-post: toschol@online.no
Kass.: Hilde Krogedal, Lalandsv. 114, 4353 Klepp, tlf. 51 42 32 42.
Kontingent: kr. 75,- pr. år. Gironr. 0538 1909753
Registrering hoppekaniner: Anders Tønne, Lein, 7710 Sparbu,
tlf. 74 14 39 71. e-mail: arnzen@start.no
Hoppebladet: Silja Brastad, Aasvn. 18, 3080 Holmestrand,
eller pr. e- post til Siw Hauge: harepus2000@hotmail.com
Web.ansvarlig: Ina Halsen,Tamburv. 6, 7290 Støren, tlf. 72 43 18 26,
e-mail: gomp_85@hotmail.com
Hjemmeside: www.nkhf.vze.com

nye medlemmer
Blad nr 3 er utsendt alle medlemmer
som er registrert i NKF pr 11.04.2003.

Kasserere må melde inn nye
medlemmer innen 10. mai, helst på

e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11, fax 51 63 71 81
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