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104. årgang

Forord:
Bjørn Egeland

Tidsskrift
for 

KANINAVL
Vi nærmer oss sommer
Med gode temperaturer i april, trodde jeg
sommeren var kommet,men når mai nær-
met seg slo det over, ja faktisk så fikk jo
noen steder i landet snø og minusgrader.
Men nå kan vi vel ikke si noe annet at
nå må sommeren være like om hjørne, og
som dere ser er jo dette TK et mai/juni-
nummer. Jeg har etterlyst mer stoff fra
dere lesere og litt større engasjement når
det gjelder å fortelle om det daglige som
inntreffer med kaninene. Derfor er jeg
meget glad for det som kommer inn, og
særlig fra dere juniorer (mange takk til
Nanette). Pål-Eirik kommer også denne
gang med gode råd og fortellinger i «opp-
dretterdagboka». Selv må jeg dermed her
legge til at jeg i år opplevde de samme
problemer som Pål-Eirik var borti, og det
var mageproblemer på ungdyr, fra 4 til 8
uker gamle. Kanskje var jeg noe rask med
å gi dem løvetann, men det har jeg gjort
hvert år før også, uten at det har skapt
noe problem. Jeg har også snakket med
andre oppdrettere som har hatt samme
opplevelse; ungdyra slutter å spise og de
setter seg i en krok å «sturer» og blir bare
mer og mer oppblåste. Min konklusjon er
at Tan må vises større forsiktighet når det
gjelder fôret.Til nå har jeg fått fram 4 kull
og hadde på det totalt 22 unger. Riktig-
nok har det også vært dødelighet ved fød-
sel, men jeg sitter nå igjen med 3 ungdyr.
Også i år får jeg tilbakemeldinger fra flere
oppdrettere omkring vårens hendelser i
kaninstallen. Historiene er de samme ved
at noen har hatt full klaff,men andre igjen
bare kan konstatere at det er meget labert
i forhold til forventningene.

Organisering og retningslinjer
Så vil jeg over på litt mer formelt, og som
dere kan lese på side 16 (hadde styret i
NKF møte i april) og vår leder har der tatt
for seg noe av det som var oppe. Jeg vil
her legge til noen andre viktige saker som
ble diskutert og gjennomgått:
● Retningslinjer for registrering (se dette
TK på side 19).
● Retningslinjer for tildeling av NKFs for-
tjenestemedaljer (tilsendes foreningene).
● En del emner omkring NKHF/NKF og
Kaninhopperne (det oppfordres her om
at juniorer/hoppere som står tilsluttet en
lokal forening og ikke NKHF, tar kontakt
med NKHF for å få gratis info).
● Organiseringen innen enkelte forening-
er ble tatt opp. Noen medlemmer er mis-
fornøyd med sin lokale forening, da det
tar for lang tid før medlemmet kommer
inn i NKFs register, slik at de får tilsendt
vårt medlemsblad TK. Det må her nok en
gang gis en påminnelse om at foreninger
må vise større respekt overfor sine med-
lemmer og at de enkelte som har påtatt
seg et styreansvar gjør dette og følger lov-
verket for NKF og for lokalforeninger.

Etterlysning av infomateriell
På LU ble det fra standen til NKF utdelt
TK og brosjyrer til flere foreninger. Men,
det forsvant en hel eske, ca 1500 hefter
av den 16-sidige brosjyren «Rasekaniner».
Hvis det er en forening som nå sitter inne
med denne esken, ønsker jeg en tilbake-
melding om det. Jeg har tilsendt nå i vår
en del TK og materiell til flere foreninger.
Trenger dere noe til stands og utstillinger
så kontakt meg (ikke i uke 26 og 27!).

Tidsskrift for Kaninavl - 4.2003
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MMåånneeddeennss  ooppppddrreetttteerr::

MMaaggnnoorr  ØØllbbeerrgg  ffrraa  SSoollaa
Så er vi igjen klar med
en ny presentasjon av
en kaninoppdretter.
Vi skal til vestlandet
og Rogaland.
Selv om stedsnavnet
kan virke litt underlig
for noen, så bør ikke
dette trenge noen
videre og nærmere
stor forklaring.
Stedet Sola er kjent
som  . . . -  ja la oss
heller si «verdens-
kjent» som flyplass
og her finner vi
Europas fineste sand-
strender - og
«me finne ein skikke-
ligt kjekke kar»  . . .
- Magnor Ølberg
Tekst og foto: Bjørn Egeland

Vi treffer Magnor i stalldøra
- og som alltid - like blid å munter og klar
for «ein kanindrøs».Det er 1. februar,og vi
har litt snø på bakken og litt sludd i lufta.
Magnor er i stallen for å ta en titt på hvil-
ke dyr han skal melde på til LU. Men det
blir ikke mange denne gang, forteller han.
- Nå har Tan vært i stallen i nøyaktig 10
år og jeg har nå bestemt meg for å slut-
te med Tan. Nå skal jeg kun ha Engelsk
Schecke. Jeg avlet litt med Schecker i se-
songen 2000.Men rasen krever jo en del
burplass for huer i avlen for å få fram
nok dyr med den rette tegning, som jo
ikke er en «renavlet», derfor må Tan’ane
vike for plassen. Schecker synes jeg er

noen fine tegningsdyr, så jeg satser nå
kun på denne rasen, sier Magnor.
De fleste Tan hadde han nå solgt, det var
igjen 4 hanner som skulle til LU, og som
da ville få nye eiere der. Men «sola-karen»
legger til at Tan’ane har gitt ham stor gle-
de, han har blitt kjent med mange hygge-
lige innen tan-miljøet, og han har jo flere
fine resultater på premielistene å vise til.

Oppvokst på gårdsbruk
Like ved Sola ligger et lite sted med en
vakker liten strand, med en liten havn for
fiskere,med fine jordbruksområder, ja her
finnes alt en kan tenke seg av fantastisk
natur,og navnet er Ølberg.Her er Magnor
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oppvokst på gårdsbruk. Kanin som kjæle-
og hobbydyr kom dermed inn i barndom-
men, men ikke noe mer. Det var nok av
dyr og arbeid med dyrking av grønnsaker
som opptok hans virke etter skoletid.Han
hadde også odel på gården, men med en
rygg som slo seg vrang, og dermed ikke
tålte gårdsarbeidet, så ble gården solgt.

«Det va ongane så ville ha kaninar»
- forteller Magnor, som altså hadde stiftet
familie, bygget seg hus og fått to sønner
(nå er han nylig blitt bestefar). Men ene-
boligen ligger i byggefelt, så han var litt
i tvil om denne kaninsaken, med hensyn
til naboene.Men da en av naboene hadde
gitt sine barn kaniner, var ikke Magnor
sen om å bygge bur og anskaffe sine to
gutter hver sin kanin. En Hvit Land og en
Californian, fikk han nemlig av ham som
hadde kjøpt gårdsbruket, Inge Rimestad
(Inge var medlem i Rogaland Kal.). Dette
var i 1991. - Og det ble satt kull på hua.
Magnor ble en erfaring rikere med det
samme:Kaniner som skal gis grønt på vår-

en må tilvendes dette «sakte» - og - plen-
grass er i så måte «reine gifta»! Som vi for-
står ble det mageproblemer og en tragisk
utgang for dette kullet.Vi får si det slik at

Skal en lykkes - må kaninene stelles med! Godt korrekt fôr og renslighet er viktig, sier Magnor

Noen Tan’er kan være litt hissige - men en må
bare ta dem frem å få «temmet dem»
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tross dette, førte det noe «lykkelig» med
seg: Magnor tok kontakt med Inge igjen,
for han hadde fått i stallen en ny fin rase
- Tan, og det syntes Magnor også. En slik
rase ville han at sønnene skulle ha å stelle
med. Inge sendte så Magnor og sønnene
videre til Kåre Vatland, og dermed begyn-
te «ballen å rulle»  . . .

Det begynte med to bur
Magnor bygget nye bur, først utebur, et
til hver kanin. Så begynte formeringen,
og flere bur ble det behov for. Kontakten
med Kåre ble det også etter hvert mer
og mer av. Det gikk på lån og bytting av
dyr, selvsagt å utveksle erfaringer og Kåre
var en god læremester. Og så ble det også
besøk på kaninutstillinger, og det var in-
teressant. Utebura ble kassert, og en ny
stall ble bygget for å få dyra under tak og
fire vegger, for at kaninholdet skulle bli
mer komfortabelt. I dag har Magnor 21
enkeltbur i stallen, og alle med fast bunn.
Men først til 1993: Da gikk Magnor og
sønnene inn som medlemmer i Rogaland
Kal. Deltagelse på utstillinger ble det om-
gående. Kåre var også her den som skulle
«forhåndsdømme» for at de skulle melde
på de rette dyra (for lesere som ikke kjen-
ner til Kåre, så ble jo han mye syk og det
var Magnor som kjørte hver dag til Kåres
stall for å fôre dyra - se TK nr 5/02, s 24).

NKFs 100 års jubileum
og LU-97 ble en opplevelse . . .
Magnors første landsutstilling ble LUU i
Arendal i 1995. Han ble nr 44 med 282
poeng. Men som han da sa: - «Dette va
skikkeligt jilt - ke ti bler neste tur?»  . . .
- Og neste tur har selvsagt ikke Magnor
glemt, det ble til Fredrikstad og LU-97.
Han svevde høyt etter hvert som resul-
tatene ble kjent. Når søndagen kom og
«seremonimester» Leif Smedbakken leste
opp de tre medaljevinnerne, så var det:
Nr 1: Erik Arntzen, nr 2: Geir Hamre
- og nr 3: Magnor Ølberg! (han hadde
slått Thormod og sin læremester Kåre).

Nå skulle det hjem å avles, til LUU-97,
den skulle jo være på hjemmebane og
han var også med i arrangementskomi-
teen. Han gjorde nok en god og hederlig
utstilling: Nr 5 og beste Tan-oppdretter
og vinner i Type-show. 1997 ble altså i
kaninsammenheng et uforglemmelig år
for Magnor (og han fikk også med seg en
bronseplass på Fylkes-utstillingen).

Magnor glemmer aldri 1997-sesongen, hvor
han ble beste Tan-oppdretter på to LU’er

Komiteen for LUU-97

LLUUUU
11999977
FFiiggggjjoo
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Etter hvert fant sønnene andre interesser,
eldstemann er utflyttet,men Kenneth bor
hjemme enda. Han drev forresten med
Hermelin et par år. Det var i svart variant,
men etter avl i de to åra, så ga vi opp, sier
Magnor, for det var mye hvite hår i dem
og det var tidkrevende når de skulle på
utstilling.Tan er jo noe «enklere»,her fore-
kommer også hvite hår, men det er avlet
konsekvent på det området, så det er ikke
så mye arbeid med plukking av hvite hår.
Tegningen sitter også som den skal, selv-
sagt kan en «luke ut» etterhvert de som
viser seg å ha lite eller «lavt» med stikkel-
hår. Fargen må en selvsagt ta å være nøye
med, både svart grunnfarge og tanfargen.
Her gjelder det å finne frem til de beste
dyra (ta en titt på halen, tipser Magnor).
Nå blir det sikkert ikke så enkelt med
Scheckene, sier Magnor, da en på forhånd
ikke vet hva som kommer av unger med
rett tegning. Men de kull som er tatt fram
til nå, så er jeg fornøyd med hensyn til an-
tall dyr med tegninger i hvert kull. Jeg
bruker kun å pare sammen foreldre som
er utstilte og registrerte, altså kun dyr
som har den rette tegning, så får jeg etter-
hvert se hvordan jeg gjør i avlsarbeidet,
om jeg eventuelt skal skifte «taktikk» med
hensyn til bruk av såkalte svart- eller hvit-
schecker, forteller Magnor.

Fôring og stell
Som nevnt, Magnor fikk tidlig lære at en
ikke må være for brå med å gi kaniner
ferskt grønt grass på vårparten. Han er
derfor veldig forsiktig med å gi grønt,hvis
han i det hele tatt bruker det.Det sikreste
er å gi kaninpellets og godt grovt høy av
beste kvalitet.Han «eksperimenterer» der-
for ikke med noe annet kraftfôr eller an-
dre fôremner. Jo, forresten, det blir noe
kvist av og til. Han stoler helt og holdent
på det kraftfôrprodusenten sier, at kanin-
pellets er et fullfôr og tilsatt alt det en
kanin skal ha. Selvsagt har han opp gjen-
nom årene prøvd å tilsette kaninfôret litt
diverse «snacks», som gjerne noen andre

sier skal til for å forbedre pelsen og gi
bedre glans, men uten at det har gitt
Magnor noen bekreftelse på at det gir
bedre eller godt utslag i pelskvalitet.
- «Så det e så», sier Magnor, - «for ska du
ha hell å lykka i avlen, så meine eg det
e to ting så gjelde: Å vera heldige med
å ha goe avlsdyr så passe gådt samen,
å du må stedla kaninane gådt, derfor
he eg ein goe faste regel: Eg gjør reint i
burå kvar vega, å det e kvar tirsdag».

Kasserer i Rogaland Kal.
Som dere forstår er Magnor en typisk JA-
person. Det er automatikk i at han stiller
opp til det han blir spurt om, særlig når
det gjelder å rigge til og å jobbe på våre
utstillinger . . . - «Magnor é alltid på plass
- ein perfekte transport- åg kjykkensjef».
Han gikk inn i styret etter noen år som
medlem, og kasserervervet tok han over
i fra 1999, og har siden styrt pengekassen
med «omhu og stø hånd», eller kanskje
vi kan si: «med sundt bondevett».

- «Her e årets avkom med Engelsk Schecke,
eg meine dette virke lovande» - sier Magnor
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VVii  bbyyggggeerr  kkaanniinnbbuurr
--  ffoorrssllaagg  ttiill  uutteebbuurrmmooddeellll  ii  ttoo  eettaassjjeerr

Som redaktør har jeg ofte lett for «å forlove»
meg. - «Tegninger og forslag til bur kommer
snart», sier jeg til dem som ringer å spør.
Men tiden flyr, og ser nå at jeg hadde inne
burteginger TK nr 6/august 2001. Da viste vi
også en uteburrmodell, dengang i 3 etasjer.
Jeg vil også si det slik: Ideer til dine nye bur-
planer kan jo også tas fra TKs oppdretter-
reportasjer, som f.eks. Leif Laache  i TK nr 9/

november 2002 (derfor vil jeg nok en gang si
at det er bare å bruke kreativiteten og ve.
endre å justere litt på oppgitte mål og utse-
ende). Buret dere ser på bildet drar sikkert
noen kjensel på, det var i TK nr 2/mars
2003, da i vinterprakt, altså det er utebur til
Pål-Eirik «modell Laache». Bildet viser oss
en «dobbel modell» i forhold til arbeidsteg-
ningen på neste side.

Kanin og folkefest i tre dager!
Alingsåsortens KAF innbyr til sin årlige sommerutstilling i
Alingsås, 4.-6. juli. Vi regner med ca 700 kaniner og utover

det så kommer en rekke andre smådyr å vises frem.
Gode campingmuligheter. - Varmt välkomna til Alingsås, Sverige!
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Lag to gavler
som blir panelt utvendig.

Materiell:
15 m2 panel med «not og
fjær».

50 l.m. rekker 50x20 mm.

3 m netting
til dører og høyhekker.

Annet:
Hengsler, dørkroker,
spiker, skruer, takpapp
eller annet egnende.

Lag to rammer på 202x80. Spikre bunnfjøler fra under-
siden. Alternativ: Panel eller 10 mm vannfast x-finér.
Gavlene og bunnrammene blir sutt sammen med 4
skuer i hver ende

31. mai: Elite, arr. Østfold Avlslag
Annonse i TK nr 3 side 17

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

21.-22. juni: Sparbu, Nord-Trøndelag
Annonse i TK nr 3 side 17

27.-29. juni: Nes, arr. Sarpsborg 
Annonse i TK nr 3 side 10

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
3.- 5. oktober: Møre og Romsdal

18.-19. oktober: Sogn og Fjordane
LUU-2003: 1.-2. nov.: Drammen
21.-23. nov.: Trøndelagen/Tr.gruppa
21.-23. nov.: Tønsberg

10.-11. januar: Drammen
LU-2004: 26.-29. februar: Skien

Dommerkonferanse: 21.-22. september

Utstillingsoversikt 2003/2004:
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Et spørsmål jeg ofte får er:
Hvordan får vi fram Isabella? 
Derfor vil jeg belyse dette spørsmål her
og nu  . . .

Vi begynner med å se på fargekodene
for den ønskede Isabella-farge.
I Nordisk Kaninstandard, på side 74 og
75, er det et skjema over de genetiske
fargesymbol, og under; Ensfarget med
slør, finner vi fargen Gulbrun (Isabella)
og som da viser at en Isabella har:
AA bb CC dd gg

● Vi noterer at fargen inneholder tre
ulike (recessive) genpar: bb, dd og gg.
● Ut i fra dette, velger vi utgangsmate-
rialet.
● Fargekodene på vårt avlspar skal ligge
så nær den ønskede fargen som mulig!

Det blå farge-gen, d finnes hos blå som
har fargekoden AA BB CC dd gg.
De øvrige gen-parene hos blå stemmer
også ganske godt overens med den øn-
skede fargen.
Det gule farge-gen, b finnes hos mada-
gaskar; AA bb CC DD gg - og også her
stemmer de øvrige gen-par godt overens
med den ønskede fargen.

Om vi nå parer/forener en renavlet blå
kanin med en renavlet madagaskar, hva
kommer da ungene å få for en farge?
- Blir det Isabella? 

Som vi ser, er gen-parene AA, CC og gg
like hos begge foreldredyrene.

Samme hvordan disse gener kombineres,
og hvilket gen fra disse genpar ungene
enn arver, blir resultatet det samme.Alle
ungene får: AA, CC og gg.

Derimot har foreldredyrene ikke like-
danne gener i genparene; BB / bb (BB =
svart og bb = fargereduksjon til gult).
Og heller ikke genparene DD / dd (DD =
svart og dd = blått).
Det er dette som gjør at den ene av for-
eldrene er blå og den andre madagaskar.

Nå skal vi slik som før, igjen sette opp
vårt fargeskjema med den ene av for-
eldrenes mulige kjønns-celler loddrett
og den andres horisontalt.
Den blå foreldres alle kjønnsceller kom-
mer å inneholde Bd (i dette tilfellet mor)
og den madagaskarfargede (i dette tilfel-
let far) kommer alle å ha bD.

Som dere ser, har vi nå et skjema med
fire «fete» kraftig markerte ruter, der har
vi kombinasjonen av foreldrenes gener
hos alle ungene.
Ungene arver en stor B fra mor og
en liten b fra far, hvilket gir Bd = nor-
mal pigmentering og ingen reduksjon til
gult, ettersom B er dominant over b.

Ungene arver også en stor D fra far og
en liten d fra mor, hvilket også gir nesten

Enkel fargelære for kaniner
av Birgit Lundberg

Del 6 = Madagaskar pares med blå
I forrige avsnitt, del 5 i TK nr 9/2002, gikk vi igjennom hva som skjedde når vi
paret en viltgrå med en blå, og satt opp skjema for å beregne ungenes mulige

fargearv. Nå skal vi se på mulighetene for å komme fram til fargen Isabella,
og skal da pare en blå med en madagaskar . . .

far

morBd Bd

bD Bb Dd Bb Dd

bD Bb Dd Bb Dd
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full pigmentering, ikke reduksjon til
blått, men bare en ytterst svak farge-
fortynning av det  svarte, ettersom D er
dominant over d.

Alle ungene får her genoppsetningen:
AA Bb CC Dd gg - hvilket gir en hetero-
zygot svart - men, der alle ungene bærer
anlegg for gult og blått.
Ingen får foreldrenes farge og ingen blir
Isabella!

Hadde du forventet dette? 
Men, hva skjer om vi nå parer to søsken
av disse ungene?
Søsken 1: AA Bb CC Dd gg pares med
søsken 2: AA Bb CC Dd gg.

For å kunne se hvordan ungene fra disse
søsken blir, setter vi igjen opp et skjema
med den ene foreldres mulige kjønnscel-
ler horisontalt og den andre foreldres
loddrett. Inn i de 16 felter fyller vi inn
hva vi vil få. Ettersom gen-parene AA, CC
og gg like hos begge foreldredyrene, tar
vi foreløpig ikke disse bokstaver med, da
alle avkom jo arver de samme.

Derimot har foreldrene to heterozygote
(ulika) genpar: Bb og Dd.
Morens kjønnsceller kan inneholde føl-

gende kombinasjoner: BD, Bd, bD og bd.
Farens kjønnsceller inneholder de sam-
me kombinasjoner: BD, Bd, bD og bd.
Fra disse kan ungene arve ulike mulige
kombinasjoner:

Som vi gjorde i forrige artikkel, del 5 (i
TK nr 9/2002), går vi ut fra at de 16 kom-
binasjoner vi får i skjemaet representerer
totalt 100 avkom.
Hver rute er 1/16 av 100% = 6,25%.
Men bare en rute i hver fargevariant er
”renavlet”homozygot (like) i sin genopp-
setning (disse er satt med fet skrift).

Som vi ser blir det «himla mange» svarte
kaniner. Det blir 3 blå, 3 madagaskar og 1
isabella.
3 stk x 6,25% = 18,75% blå
(blå: BB dd, Bb dd og Bb dd).
3 stk x 6,25% = 18,75% madagaskar
(madagaskar: bb DD, bb Dd og bb Dd).

BD Bd bD bd

BD    BB DD   BB Dd   Bb DD   Bb Dd

Bd     BB Dd BB dd   Bb DD   Bb dd

bD Bb DD    Bb Dd bb DD bb Dd

bd Bb Dd    Bb dd    bb DD bb DD

Bernt Andersson, Nyköping,
har hatt suksess med sine
Isabella. Han paret Blå Wiener
og Thyringer i 1999. Dette
gjorde han sammen John
Reidar Breivik.
- «John hadde jo Thyringer, og
jeg Blå Wiener», sier Bernt. De
første avkom ble alle svarte,
men i andre generasjon kom
det fram Isabella. Men man må
ta fram mange dyr og ca 10%
blir Isabella. Nå har jo Bernt
holdt på en stund og de avler
rent. LU-2002 i Stockholm fikk
han 95,5 poeng og høsten
2002 fikk han i Örebro en im-
ponerende serie: 2x95,5 2x95,
2x94,5 og 2x94 poeng og også
Best in Show.

hheenntteett  ffrraa
««KKaanniinnuuppppffööddaarreenn»»
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Kaninsyfilis øker urovekkende!
Av veterinær Helene Alm, Tyresø   e-mail: fam.alm@swipnet.se
(oversatt fra svensk/sakset fra Angoravennen nr 2/2003)
Kaninsyfilis har blitt bare mer og mer vanlig i Sverige.
Denne artikkelen beskriver kort sykdomsbilde, diagnosestilling og behandling av tilfellet.
Kaninsyfilis forårsakes av spirocheten Treponema cuniculi (3). Sykdommen rammer
bare harer og kaniner og har selvsagt ingenting med menneskenes syfilis å gjøre.
Symptomer: Først opptrer blemmer rundt kjønnsorganet som så går over til å bli
verkende sår med gulbrune skorper. På hunnene hovner også genitaliene opp.
Sårene kan også opptre på nesen og frambeina gjennom smittespredning når kaninen
pusser seg. I sjeldne tilfeller kan sår på nesen opptre uten synlige skader på genitalia.
Lokale lymfeknuter kan være forstørrede. Inkubasjonstiden er lang, 3-16 uker (2).
Kaninene smittes oftest gjennom parring men til og med ved fødsel og diegivning kan
smitte skje. Derfor bør sykdommen tas i betraktning selv hos unge kjælekaniner med
sår på genitalia. Ubehandlet leder sykdommen til nedsatt fruktbarhet/sterilitet.
Diagnose og behandling: Diagnosen stilles oftest ved hjelp av det typiske utseendet
og ved en snarlig bedring av tilstanden ved medisinering.
Ved prøvetagning er blodprøver og/eller biopsi vanlig.
Behandling: Penicillin etter dyrets vekt, 5-7 dager. Subkutant, da det å gi penicillin
gjennom munnen kan føre til dødelig diaré.
Referanser: 2) Harcourt-Brown F.Textbook of rabbit medicine Butterworth Heinemann, 2001, 242-243.
3) Manning P.J, Ringier D H, Arbor A & Newcomer C E. Biology of the laboratory rabbit 2nd ed,
Academic Press 1994, 151-153.
OBS-OBS:
Denne sykdommen er også på frammarsj i Norge, da spesielt med god ”hjelp” fra
blant annet dvergveddere importert fra Sverige.

Bare 1 stk x 6,25% isabella
(isabella: bb dd).
Resten 56,25% = svarte.
Den Isabella vi får er homosygot (like) i
sin genoppsetning og således en som kal-
les "ren isabella". Men, vi må notere oss
«bak øret» at dette prosentutfallet er sta-
tistiskt utregnet på en stor mengde av
kull. For enkelte kull kan avvikelser fore-
komme, med tilfeldigheter.

Konklusjon og resultat:
● Vi fikk hva vi ville ha, til og med en ge-
netisk renavlet farge, men ikke mange! 

● Av det forstår vi at Isabella er en farge
som ikke masseproduseres gjennom å
blande farger.
● Vil man ha Isabella bør en søke avlsdyr
av den fargen! 
● For blodfornyelsens skyld går det å
blande inn madagaskar eller blått, men
det resulterer umiddelbart i en mengde
madagaskar, svart og blått.

Birgit Lundberg
Flåhackebackens Dvärgvädurar

birgit@kanin.home.se
hjemmeside: http://www.kanin.home.se

Til alle kanineiere/oppdrettere og foreninger: Det er forslag på å utgi et eget hefte med opp-
dretter- og foreningsannonser - en «Oppdretter- og foreningsguide». Her kan alle profilere
seg og det de steller med (heftet vil bli utsendt med TK, og i tillegg et opplag til info-bruk).
Innmelding av tekst innen 10. nov. på e-mail: poppy@colorprint.no  eller tlf. 51 63 13 11.
Prisene er som i TK: 1/1-side kr 1200, 1/2-side kr 750, 1/4-side kr 400, 1/8-side kr 300
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Gjesteskribent: Pål-Eirik Iversen

"Kom mai du skjønne milde" heter det i
sangen, men første helg i mai opplevde
vi 1 kuldegrad og 5 cm nysnø her hos oss.
Men det skifter heldigvis veldig fort nå, i
påskehelgen hadde vi jo varmegrader
opp mot 20-tallet, og under slike forhold
er det betydelig enklere å få gjennomført
parringer, og ikke minst at risikoen om-
kring fødselene blir betydelig redusert.

Jeg kan nå meddele at forholdene mht.
antall levende fødte unger nå har tatt seg
betraktelig opp i forhold til forrige må-
ned. Som jeg da var inne på hadde flere
kull strøket med, ja faktisk hele 5 kull i
mars, og i begynnelsen av april gikk det
galt med i alt 20 unger. Så det var jo litt
bittert, men status nå i skrivende stund
her i begynnelsen av mai, er at det til nå
er født 8 nye kull med i alt 36 levende
unger som i disse dager er mellom 4 uker
og 3 dager. Samtlige levende fødte unger
har til nå levd opp og klart seg bra.
I tillegg til dette ventes ytterligere 9 kull
i løpet av mai måned, så det ser da ut
til å bli nok unger dette året også. - Får
bare håpe jeg har bur nok, jeg har diverse
planer om ytterligere burbygging utover
sommeren, det får vi komme tilbake til.
- Det har likevel dukket opp et akkutt
problem jeg ikke har opplevd før. På LU
kjøpte jeg inn 2 nye avlshanner. Den ene
var villig til å parre ei hu, men så var det
også slutt. Siden har det vært totalt umu-
lig å få denne hannen intressert i det an-
net kjønn. Så fort jeg slipper ei hu inn
til hannen, snur han bare ryggen til, og
begynner å vaske seg, jeg har aldri sett
på maken. Slik har det nå vært i nøyaktig
2 mnd, hannen er ellers frisk og rask. Jeg
skal la den få en sjanse gjennom som-
meren, ved at jeg satser på at litt løve-

tann, og miljøforandringer i form av et
nytt bur kanskje kan få han på andre tan-
ker. Men jeg har da heldigvis andre han-
ner jeg kan bruke som fungerer utmerk-
et. Er det noen som har et forslag til hva
jeg kan gjøre er jeg takknemlig for tips.

Temaet fôring og fôrmidler . . .
Som avslutning på mitt forrige innlegg
nevnte jeg at jeg skulle komme tilbake til
temaet fôring og fôrmidler. Det er nok
noe jeg kommer til å skrive mye om også
i kommende artikler, da dette er et tema
som det er umulig å få belyst fullt ut. Jeg
skal ikke på noen måte påstå at jeg har
den optimale oppskrift på korrekt fôring
og fôrmidler,dette må bare ses på som en
redgjørelse basert på mine erfaringer og
oppfatninger. Jeg vet det er mange ulike
meninger og paksis omkring dette blant
oppdretterne som fungerer bra, likevel er
det en kjennsgjerning at det nok er på
dette området det blir gjort de største fei-
lene. I det danske tidsskrift nr 5/2003 er
det en artikkel om hvorfor kaninene blir
syke. Artikkelforfatter Egholm sier nokså
treffende at;
- "jeg er overbevist om, at 90 % av syk-
dommene skyldes feil fôring og dårlig
stallklima. Vi setter heller ikke av nok
tid til pass og stell av dyrene.En stor feil
er når vi menneskeligjør dyrene, når vi
misforstår og tror, at deres behov er lik
våre. Eksempelvis:
at de fryser, når vi fryser
at de skal ha rikelig med fôr får å vise
hvor glade vi er i dem
at vi lar barna ha det fulle ansvar for
dyrene
- Det kan nesten kun gå galt".

Jeg synes han er inne på noe vesentlig
her. Vi går nå i møte en årstid hvor det
kan til tider bli svært varmt. Under slike

«En oppdretters dagbok»
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forhold har mulige uønskede bakterier
ypperlige forhold.Det må derfor være vår
oppgave å sørge for at forholdene ikke
blir slik.
- I mange år var unger og ungdyr hos meg
plaget med stadige forekomster av tarm-
betennelse. Dette opptrådde hos unger
fra ca 5 ukers alder, dvs. omkring den tida
en skiller ungene fra mora. Dette er jo i
seg selv en speiell sårbar tid for ungene,
fordi morsmelka forsvinner og fôrmeng-
der / fôrmidler endres. Det var som oftest
enkelte dyr i hvert eneste kull som fikk
sykdommen. Dyra sluttet å spise, ble opp-
blåste, luktet vondt, og det endte alltid
med døden. Obduksjoner påviste uøn-
sket tarmflora/ bakterier.Dette kom igjen
år etter år. Jeg synes jeg var nøye med
renhold, og varierte med ulike fôrmidler
for å sikre et rikt innhold av trevler i fôr-
et, men til liten nytte.
Så et år gjorde jeg to hovedgrep, og siden
har ikke sykdommen vist seg. - Det jeg
gjorde var; jeg plasserte alle avlsdyr med
kull utendørs i friskluft ved at jeg bygde
nye avlsbur (se dette TK side 8), og jeg
skiftet noe av kraftfôrslaget. Førstnevnte
var nok hovedårsaken til bedringen. Jeg
hadde tidligere alle bur i en innestall. Selv
med dører og vinduer åpne, var det like-
vel veldig varmt om dagen midtsommers
der inne, uønskede bakterier hadde tyde-
ligvis for gode forhold. Ingenting er som
kontinuerlig frisk og ren luft, og dette
oppnås best utendørs, og i skygge.

- Så var det kraftfôret. En av medlemmene
i vår forening har lang erfaring med gris.
Han nevnte at problemet med tarmflora
og bakterier var et like stort problem hos
smågris. Gjennom samarbeid med ulike
veterinærer var en kommet til at ved å til-
sette ulike former for syrer i kraftfôret,
kunne en regulere tarmfloraen. Dette er
blitt gjort med stort hell, så hvorfor ikke
overføre dette til kaniner. Da kom jeg
også på en artikkel i det danske tidsskrif-
tet fra en veterinær som også var kanin-

oppdretter som skrev at han sommerstid
tilsatte ren saltsyre i drikkevannet.Til 10
liter vann ble det brukt 1 teskje saltsyre
for nettopp å regulere tarmfloraen.
Jeg har derfor som dere skjønner gått
over til å bruke svinepellets med beteg-
nelsen; «sur», som hovedkraftfôr, og det
vet jeg også flere andre som har gjort
med stort hell. Jeg blander da 2 deler
svinefôr med 1 del kaninfôr. Det vil være
ulike typer syrer de ulike møllene benyt-
ter. Den lokale mølla jeg kjøper kraftfôr
hos, bruker maursyre, mens jeg vet at
f.eks. Felleskjøpet benytter en annen
syretype til sitt svinefôr sur.
Et par andre fordeler kan jo også nevnes
med dette fôret: Det har en vesentlig
rimeligere kilopris, kr 3,62, mot kanin
kr 5,02 og så er det litt mindre protein
enn i kaninfôret. For mye proteininnhold
i kraftfôret mener jeg ikke er av det gode
for utviklingen av den pelstypen vi øn-
sker oss på utstillingsdyr. Det temaet
kommer jeg tilbake til senere.

Selv om jeg bruker kraftfôr vil jeg hevde
at det er høy som er hovedfôret hos meg.
Jeg sørger alltid for at dyra har fri tilgang
til godt høy hele døgnet hele året. En for-
utsetning er da en skikkelig stor høyhekk
som også kan brukes til å legge inn gress i
tillegg. Det er svært viktig med kvaliteten
på høyet.Antydning til mugglukt er rene
giften for små kaninunger. Får en ikke tak
i skikkelig høy, er det bedre å ikke bruke
høy i det hele tatt. Høy gir også beskjefti-
gelse noe som igjen øker trivselen. Jo gro-
vere høy jo bedre. Med fri tilgang på godt
høy, skal det ikke være nødvendig med
store mengder kraftfôr dersom en i til-
legg bruker ulike slag grovfôr samt; kvist,
lyng, bar, avfall fra kjøkkenhage m.m. og
som en fritt kan finne i skog og mark. Jeg
viser i denne forbindelse til en utmerket
artikkel om dette her i TK i fjor, skrevet
av Carl Aage Sørensen.
- Akkurat i disse dager er det vel mange
som f.eks. har foretatt beskjæring av



15Tidsskrift for Kaninavl - 4.2003

frukttrærne.Og hva har dere gjort med all
kvisten? Inn i kaninburene med det alt
sammen. Dyrene stortrives. Det er med
dyr som med mennesker; de må ha noe å
jobbe med for å utvikle seg best mulig.

- Nå nærmer også tiden seg for at vi kan
begynne å fôre med gress, og da særlig
løvetann som er litt av en lekkerbisken.
Store saftige løvetannblader er saker som
smaker. I det tyske tidsskriftet leste jeg i
fjor en artikkel om løvetann som kanin-
fôr. Her ble det sågar anbefalt å dyrke
løvetannplanter under plast i hagen for
å ha til huer med unger så tidlig som mu-
lig i sesongen og for at de skulle utvikle
seg så kraftige som mulig! Litt i overkant
for en norsk hageeier kanskje.
- Noen av dyra kan jo også med fordel
høste graset selv gjennom gressningsbur.
På bildet over viser en enkel type som
raskt settes sammen av punktsveiset net-
ting. I bunn er benyttet 1"x2" størrelse for
at dyra skal få best tak i graset. Dette må-
ler 0,60 x 1 meter.Ved å skifte ut bunnen
med mer finmasket tråd, eventuelt tre-
bunn helt eller delvis, kan slike bur også
benyttes vinterstid som stasjonære bur,
når de f.eks. settes på bukker. De tar hel-

ler ikke stor lagerplass, og de kan henges
opp på en veggen under takuthenget.
Det får klare seg for denne gangen, men
fortsettelse følger i neste nummer. Lykke
til videre i avlssesongen.

Med vennlig hilsen Pål-Eirik
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Salg av dyr via hjemmesiden
Det har som kjent vært slik at alle som
har hatt en salgsannonse i tidsskriftet au-
tomatisk også har fått den på NKF sin
hjemmeside (www.kanin-nkf.net).Vi hadde
for eksempel i en tilfeldig utvalgt uke i
april 510 treff, så det betyr at dette er en
side som mange etter hvert blir kjent
med og hvor det derfor kan være bl.a.
smart å annonsere. Det vi ønsker i tillegg
til de faste annonsene er å tilby en ord-
ning hvor medlemmer av NKF kan legge
ut enkeltannonser for salg av kaniner,
kostnadsfritt. Annonsene vil bli liggende
der i 4 uker og så slettes. Det er ikke mu-
lig å legge inn den samme annonsen på
nytt. Man må huske å oppgi fullt navn
(med medlemsnr.), adresse, telefonnum-
mer, gjerne din e-mail, og selvsagt et par
linjer (maks) om hva som skal selges.
Ikke skriv navn, adresse etc. under hver-
andre, men skriv alt fortløpende. Dersom
vilkårene ikke oppfylles, slettes e-mailen.
Annonsen sendes på e-mail til:
webmaster@kanin-nkf.net
Det er selvsagt også mulig å sende annon-
sen med vanlig post (”snail mail”) eller
ringe. I begge tilfeller er den rette person-
en sekretær Bjørn Egeland.

Nytt fra forbundsstyret
Noen kommentarer knyttet til sakene vi had-
de på styremøtet 26. april (kl. 9.30-19.00)
Til orienteringer vil jeg her liste opp sam-
mensetningen i de enkelte utvalg. Der-
som noen av dere er interessert å gjøre
en jobb for forbundet så vil dere se det er
muligheter å melde sin interesse til enkel-
te av utvalgene. Utover dette er det selv-

sagt svært ønskelig at de enkelte utvalg
får innspill om saker fra dere.
Sportsutvalget:
Johnny Lyshaug (leder), Anne Mette
Letnes, Tor Arve Kristoffersen og Erik
Arntzen (webmaster).
PR- og infoutvalget:
Rolf Ludvigsen (leder) og Line Larsen. Det
jobbes her med å få med flere medlemmer
i utvalget.
Økonomi/organisasjonsutvalget:
Sverre Grandetrø (leder), Bjarne Øygard
og Svein Clausen
Standardutvalget:
Erik Arntzen (leder) + Thormod Saue og
Gullik Klepaker (dommergruppen)
Importutvalget:
Arild Gundersen (leder), Olav Dalva og
Svein Ødegård
Hoppeutvalget:
Torild Rosenvinge (leder), Turid Lien og
Ingerid Klaveness
Datautvalget:
Rolf Ludvigsen (leder) og Arild Gundersen.
Det jobbes her med å få flere i utvalget.
Tidsskriftet:
Bjørn Egeland (redaktør), Leif Smedbakken
og Rolf Ludvigsen (redaksjonsmedlemmer)

Utover avklaring av sammensetningene i
de ulike utvalgene og deres arbeidsplan
var det en rekke saker på sakslisten, og
kan nevne bl.a.dataprogram for utstilling,
kommende landsutstillinger, oppfølging
av saker fra forbundstinget, regnskapet
og justering av budsjettet. Datautvalget
ved Rolf Ludvigsen la fram et detaljert og
flott forslag til kravspesifikasjon og kjøps-
avtale vedr. dataprogrammet. Videre gikk
vi gjennom forbundsstyrets arbeidsopp-
gaver i forbindelse med landsutstillingen
for ungdyr nå til høsten. I den forbindelse
hadde vi mottatt et notat fra Drammen
hvor de ønsket avklaring på en rekke
punkter i forbindelse med dette arrange-
mentet. Styret hadde på forhånd ikke
mottatt søknader på kommende landsut-
stillinger for verken ungdyr eller voksne,
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og det viktigste på kort sikt var at tid og
sted for den førstkommende landsutstil-
lingen for voksne dyr, altså i 2004, ennå
ikke var fastlagt.Dette fikk en positiv ven-
ding i og med at forbundsstyret fikk ut-
delt en søknad fra Svein Clausen på veg-
ne av foreningene Larvik og Sandefjord,
Sørlandet og Grenland som søkte om å
arrangere LU 2004. Styret var selvsagt vel-
dig fornøyd med at det kom en søknad
om dette arrangementet selv noen av be-
tingelsene som lå til grunn for søknaden
avstedkom diskusjoner, og LU 2004 ble
tildelt disse foreningene. Det ble bestemt
av forbundsstyret at man økte tilskuddet

til LU-arrangørene fra 2 til 5 kroner per
katalognummer. Det er en kjensgjerning
at det ikke uten videre er lett å få fore-
ninger til å arrangere LU og derfor ønsket
forbundsstyret i første omgang å iverkset-
te et slikt tiltak. Forbundsstyret har også
tatt fatt i saker fra forbundstinget som for
eksempel avklaring av aktiviteten innen
de ulike spesialklubbene. Til slutt vil jeg
nevne at vi gjennomgikk regnskapet per
dato, og justerte budsjettet for 2003 på
diverse steder – hovedsakelig i forhold til
inntekt av lotteri, utgifter i forbindelse
med tilskudd til registreringsbedømmel-
ser og kjøp av nevnte dataprogram.

Hei alle sammen!
Hvordan går det med loddsalget?
Det nærmer seg 3 måneder siden lodd-
ene ble delt ut og loddsalget skulle vel da
være godt i gang og forhåpentligvis være
vel i havn om ikke så alt for lenge.
De første innbetalingene for avsluttet salg
er for lengst begynt å komme inn. Her vil
vi nevne at Mysen-foreningen var svært
rask med salget. Innbetalingen fra dem
kom allerede 14. mars!
Dato for avslutning som står på loddene
er 30/9-03. Denne dato ble satt for at vi
ikke skal risikere å måtte avslutte salget
p.g.a. utgått dato.
I tilsendt brev til alle NKFs foreninger sto
det at vi måtte ha tilbakemelding med
innbetalinger senest 1. juni for at vi skal
ha oversikt/kontroll med salget.
Håper at alle lag/foreninger er ferdig med
salget innen den dato. For disse er det
greit å foreta innbetaling til kasserer.
Beløp for solgte lodd (fratrukket 10%)
sendes NKF v/kasserer Svein Clausen,

Gamle Bjørntvedtvei 84, 3735 Skien.
Konto 5104.05.16763.
For lag/foreninger som ikke blir ferdig
med salget innen 1. juni må Sverre
Grandetrø få tilbakemelding med opplys-
ning om salget og når salget forventes
avsluttet!
For å stimulere til innsats ble det avsatt
10% av bruttosalget til lag/foreningene,
men realiteten er denne andelen på mel-
lom 15 og 20%.
Det blir også premiert blant de beste
loddselgerne. Etter at salget er avsluttet
må vi derfor få oppgave fra de enkelte
lag/foreninger med navn og antall solgte
lodd for de beste selgerne.
For dere som ennå ikke er ferdig med sal-
get – lykke til med innspurten på denne
dugnadsinnsatsen!
NB! Lag/foreninger som ønsker flere lodd
vennligst gi tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Økonomi- og organisasjonsutvalget

Sverre Grandetrø

Skrapelotteriet 2003
Husk tilbakemelding og «avslutning» innen 1. juni!

Europautstillingen avlyst! -  Vi har nylig fått inn melding
om at grunnet sykdom på høns, vil Europautstillingen i Holland bli kansellert
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Lørdag var det tid for årsmøte i Østfold
Avlslag. Ca. 25 medlemmer hadde møtt
fram. Den viktigste saken var nok evalue-
ringen etter LU 2003, og da først og
fremst det økonomiske resultatet. Selve
årsmøtet ble raskt gjennomført uten de
store diskusjonene. Møteleder var Svein
Egil Olsen. Årsmelding og regnskap ble
gjennomgått og ble godkjent av medlem-
mene. Den store saken har naturlig nok
vært planleggingen og gjennomføringen
av LU-03.Men det har også vært andre ak-
tiviteter som Eliteutstilling og sponsing
av turer.Valget var en like grei post og
godt forberedt.Alle valg var enstemmige.
Svein Egil takket for seg og kunne ønske
Harald Frorud velkommen som ny leder.
Det nye styret i Østfold Avlslag ser slik ut:
Leder: Harald Frorud, 1 år, ny  (Askim).
Nestl.: Kent Rune Eriksen, 1 år, ny (Sarps-
borg). Kasserer: Gunner Bertelsen, 1 år, ny
(Fredrikstad). Styremedlemmer: Jan Torp, 2
år, gj.valg  (Mysen). Thore Løken, 1 år, ny
(Moss). Ungdomsleder: Marianne Olafsen,
1 år, ny  (Sarpsborg).
Positive og negative inntrykk fra LU-03
ble grundig gjennomgått og drøftet. Hver
enkelt av de hovedansvarlige (19 person-
er) ga sin konklusjon på oppgaven og be-
svarte spørsmål. Det generelle inntrykket
var at hele arrangementet hadde gått bra.
Utstillingsleder Harald Frorud roste den
enkelte for god arbeidsinnsats. Noen feil
ble kommentert og ført inn i referatet

for senere bruk. Den store diskusjonen
gikk på bruken av tepper og plast som
alle fant var uheldig. Det var avtaler med
lokale korps som krevde bruk av tepper
og plasten ble lagt over for å lette renhol-
det av teppene etter bruk. Men dette var
ikke vellykket. Forholdet med utdeling av
sløyfer til best i rasen ble også kommen-
tert som litt uheldig. Men her var tanken
å bevare sløyfene for "sultne" kaniner.
Økonomien var vel det mest spennende.
Målet var at budsjettet skulle gå i balanse.
Avlslaget hadde lånt ut kr.10.000 til utstil-
lingen og håpet at dette skulle komme
inn igjen. Nå viste det seg når den myndi-
ge kassereren hadde gjennomgått alle bi-
lag nøye og lenge, så var det et pent over-
skudd. Både publikumsantallet, besøket
i kafeteria og loddsalget gikk bedre enn
budsjettert. Dessuten var det flere av de
hovedansvarlige som løste oppgaven bil-
ligere enn forutsatt. Et foreløpig regnskap
viser da et overskudd på kr. 35.000 (det
gjenstår kun noen mindre regninger).
Så da var det grunn til å avslutte årsmøtet
med pizza og en ny takk for innsatsen.
De ansvarlige kan sikkert gi fra seg nytt-
ige opplysninger til fremtidige arrangører
av landsutstillinger. Det viktigste er sik-
kert en god planlegging og et nøkternt
budsjett. Leif S.

Årsmøte og evaluering av LU-2003 for Østfold Avlslag

. . . så
vil tiden
vise når
tid «øst-
fold-
gutta»
er klar
(eller
har lyst)
til å stå
som ar-
rangør
av en ny
landsut-
stilling?
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Retningslinjer for registrering av kaniner
På grunn av bl.a. etiske- og dyrevernstilsyn er vårt hovedmål å få bort all registrering
av kaniner under bedømmelse på utstillinger. Kaniner som allikevel registreres på ut-
stilling må ha oppnådd minimum 93 poeng, og registrering skal da skje mest mulig
skjermet for publikum.

Registreringsbedømmelser:
Alle foreninger oppfordres dermed til å avholde registreringsbedømmelser. Her kan
dyr fra og med minimum 90 poeng registreres.
En registreringsbedømmelse må planlegges i god tid, slik at flest mulig kan delta og
ev. også innby andre nærliggende foreninger. Dette for at det hele skal skje hensikts-
messig økonomisk. Det er mulighet for å få refundert utgifter med kr 5 pr reg. dyr i
2003, og en bekreftelse på dette sendes NKFs kasserer.
Til hver kanin skal eier ha utfylt NKFs doble (godkjente) bedømmelseskort, hvor
arrangør er ansvarlig for at den ene part sendes til Stambokkontoret og den andre
part beholdes av eier. Ønskes poengsummen benyttet på stamtavlen må kortet mer-
kes med et kryss. Utenom dette er ellers et slik bedømmelseskort KUN for arkivering,
både for Stambokkontor og eier! Bedømmelsen kan dermed IKKE benyttes til:
Utregning av premieringslister (f.eks. en foreningskonkurranse) og heller IKKE i salg
(poengtillegg etter NKFs anbefalte prisliste).

Registreringsutstillinger:
Dette er en registreringsbedømmelse i litt «utvidet form».
Denne skal også foregå lukket (altså under bedømmelsen åpen kun for eiere/med-
lemmer/oppdrettere). Her kan arrangør etter bedømmelsen bruke bedømmelseskortet
også til utregning av premielister (f.eks. til bruk for utdeling av klubbpokaler, osv.).
Arrangør må da være oppmerksom på at når en benytter bedømmelseskortet i kon-
kurranse (for tildeling av premier), så skal det innbetales kr 5 pr dyr i dommeravgift
(men arrangør er ikke fratatt retten til å søke NKF om refusjon av utgifter).

Bestilling og bruk av dommer(e):
NB! Det gjøres oppmerksom på følgende: Når forening/arrangør skal ha dommer, må
en uansett hvilken form for bedømmelse (enten det er registrering eller utstilling) først
søke/innmelde dette til dommergruppen ved Thormod Saue, for å få tildelt dommer(e).
En skal altså ikke henvende seg direkte til en dommer (se mer side 24 i dette TK).

Vi håper med dette at ev. «uklare detaljer» er kommet frem, og ønsker arrangører lyk-
ke til med registreringsbedømmelser. Håpet er at dere eiere/medlemmer/oppdrettere
og ikke minste arrangører, ser alle fordelene med dette:
1) Det vil på best mulig måte sikre oss at vi fortsatt kan avholde utstillinger.
2) Registreringsbedømmelser vil skape mer aktivitet i «kanin-miljøet».
3) Det vil bety mer ro rundt bedømmelsen på utstillinger når dyret er reg. på forhånd.
4) Det vil på beste måte sikre at det rette dyret blir registrert.

Er fortsatt noe uklart? - Kontakt NKF, tlf. 51631311 / e-post: poppy@colorprint.no
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Eliteutstilling i Sola sentrum
Også i år ble vi invitert av handelsstanden
og sommergata i Sola sentrum. Så lørdag
10. mai arrangerte Rogaland Kal. den  år-
lige Eliteutstilling for voksne hanner (som
nå har gått fast hvert år siden 1993). Her
inngår også lagkonkurranse, hvor en skal
forhåndspåmelde 12 dyr, hvorav 10 blir
tellende og skal bestå av dyr i 6 forskjel-
lige raser. Til bedømmelse var det på-
meldt 51 hanner og 4 hu med kull,og til
dette ble det benyttet 3 dommere: Kjell
Helge Jåtun, Sigbjørn Thorvaldsen og
Reidar Tjøstheim. Dette var et forslag fra
vår leder Olav, og dermed foretok de 3
dommerne sammen en vurdering av

samtlige kaniner. En artig bedømmelse,
og alle bedømmelseskort med 3 stempel!
I raser med mer enn ett dyr, fikk en der-
med stilt alle opp mot hverandre, og en
fikk «skilt ut med det samme», den kanin
som var best i rasen,og utstillingens beste
dyr (BiS’en var kjent fra før og avbildet på
forsiden av TKs januar-utgave).
Med premiering i alle raser, bruk av 3
dommere (og gratis inngang),ble det ikke
akkurat noen billig fornøyelse for oss
som arrangør. Men en hyggelig lørdag
var det, og vi fikk også møte mange inter-
esserte publikummere (og Magnor fikk
solgt mye lodd, både våre egne og NKFs
skrapelodd).

Belgisk Kjempe:
1. Raymond Netland, Rog. viltgrå 92
Fransk Vedder:
1. Samuel Egeland, Sand. viltgrå 94
2. Samuel Egeland, Sand. viltgrå 93
Wiener grå:
1. Ivar Haugland, Jæren  93
Satin:
1. Torund H. Thorvaldsen, Jær. 92,5
Hvit Land:
1. Karl Meihack, Rog. 94
Belgisk Hare:
1. Ivar Haugland, Jæren  95
2. Ivar Haugland, Jæren  95
Liten Tysk Vedder:
1. Elin Stangeland, Jæren   95,5
Liten Chinchilla:
1. Johan Halsne, Rog. 94

Deilenaar:
1. Geir Nordvik, Jæren 92,5
Engelsk Schecke:
1. Bent-Eirik Brunes, Jær. mad. 95
2. Bent-Eirik Brunes, Jær. mad. 95
3. Roger Nesvik, Jæren  94,5
4. Magnor Ølberg, Rog. 92,5
Hollender:
1. Gaute Jåtun, Rog. 94,5
2. Gaute Jåtun, Rog. 91,5
Perle Ekorn:
1. Jone Østråt Egeland, Rog. 92,5
Sachsengold:
1. Enok Larsen, Rog. 95
2. Enok Larsen, Rog. 93
Tan:
1. Bjarte Halsne, Rog. 95,5
2. Jone Østråt Egeland, Rog. 95
2. Arild Gundersen, Jæren  95
2. Bjarte Halsne, Rog. 95
5. Bjørn Solheim, Rog. 92,5

Dvergvedder:
1. Samuel Egeland, Sand. viltgrå 94
2. Samuel Egeland, Sand. viltgrå 92
Hermelin:
1. Arian Ødegård, Jæren  viltgrå 96
2. Arild Netland, Rog. black/white 95 
2. Arian Ødegård, Jæren  viltgrå 95
4. Geir Hamre, Jæren hvit r.ø. 94,5
5. Tone Sømme, Rog. black/white 94
6. Geir Hamre, Jæren hvit r.ø. 93
7. Arild Netland, Rog. hotot   92,5
Klasse G:
1. Ivar Haugland, Jæren B.H. 377,5
2. Bjarte Halsne, Rog. Tan  374
3. Samuel Egeland, S. FV/DV 373
4. Arild Netland, Rog. Hermel. 370,5
Hu med kull, kl D:
1. Marte Larsen, Jær., Hermelin 95
2. Bjørn Solheim, Rog. Hermelin 94
Lagkonkurranse:
1. Jæren 946  / 2. Rogaland 938,5

Resultater Eliteutstillingen, Rogaland 2003, klasse H, G og D:

Denne gang
fikk vi også
med på bil-
det eier og
oppdretter
av de fine
Hermelin

viltgrå; Arian
Ødegård.

Dommerne
fant mange

bra kvalitets-
dyr med

blanke gode
pelser

selv i mai
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Per Bjarte Ludviksen
Blindheim 6230 Sykkylven

tlf. 70253944 - 48113366    moreloft@frisurf.no
Trønder - Beveren blå

e. dei beste i landet, m/stamb. kun reg. foreldre

Monica Innerdal / Cathrine Mæhle
Brekklykjo 8 - 6610 Øksendal

tlf. 71 69 04 48 / 911 07 616 / 481 29 799
Dvergvedder og Hermelin i fl. farger

med stambokblad og øremerket

HOPPE-konkurranser
Tirsdag 27 mai: Ringerike – Kult. huset Hønefoss 
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
Se annonse i TK nr 2 side 27

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. 415 15 205
Tønsberg: Torild Rosenvinge, telf. 33 401036
Nord Trøndelag: Anne Duvsethe, telf. 74 143971
Møre & Romsdal: Kristin Øygard, telf. 70 213800
og Ingjerd Lien tlf. 71 523445
Haugaland: Elisabeth Nordeide, tlf. 52 736410
Ringerike: Siv Rovelstad, tlf. 32 110837

Sørlandets utstilling - Tromøya
Vi hadde vår årvisse utstilling på Hove
palmelørdag og -søndag. Det var i alt 117
påmeldte dyr, litt mindre enn det pleier,
kanskje fordi påsken var så sein i år?
Allikevel er det verdt å merke seg at selv
om vinner var en gruppe hanner, så er
faktisk de fleste øvrige med stammer, alt-
så to huer og en hann. Resultatlista viser
også et godt besøk fra andre foreninger.
Dommere var; Svein Clausen og Gullik
Klepaker, som gjorde en rask og grei
jobb. Denne gang var det Sørlandets tur
med de tre første plassene på lista.
Kanskje ikke så overraskende, ble det
Poul Christensen som tronet øverst med
Belgisk Hare, og Poul gjorde «rent bord»
med å ha utstillingens beste dyr i 96 po-
eng og dermed Best in Show.Vi hadde en
del besøkende på søndag. Som vanlig ble
utstillingen greit avviklet og en stor takk
til alle som hjalp til.
Resultater klasse A:
1. Poul Christensen, Sørlandets, Belgisk Hare    286
2. Alf Thorsen, Sørlandets, Stor Sølv, svart 285
3. Tore Askeland, Sørlandets, Tan, svart 285
4. Karoline Klepaker, Larvik&S., Dvergvedder, v.grå284,5
5. Ingvar Holmen, Sandnes, Wiener, hvit 284,5
6. Gullik Klepaker, Larvik&S., Hollender 284,5
7. Ingvar Holmen, Sandnes, Stor Sølv, svart 284
8. Nils Per Igland, Sørlandets, Thyringer     283
9. Terje Engh, Grenl., Hermelin, hvit rødøyet 283

10. Merethe Engh, Grenl., Dvergvedder, viltgrå283
11. Tore Askeland, Sørlandets, Wiener, hvit 282,5
12. Line Larsen, Grenl., Sachsengold 282,5
13. Jan Erik Smedsund, Dram., Fransk Vedder, v.grå 282
14. Joakim Wilhemsen, Sørl., Dvergvedder, viltgrå   95
15. Ann Christin Reiersølmoen, Sørl., Liten Sølv  280,5
16. Cato Smørgrav, Dram., Fransk Vedder, viltgrå  94,5
17. Linn Jeanett Reiersølmoen, Sørl., Beveren blå 279,5
18. Margrethe Nilsen, Sørlandets, Hollender, svart  94
19. Astri Reiersølmoen, Sørlandets, Perle Ekorn  94
20. Siw+Jarle Kvam, Sørlandets, New Zealand Red  94

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

Poul Christensen best på Sørlandet
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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 blåøyd, white i svart, white i
blå. http://www.geocities.com/slysfjord/kaninoppdrett.html

Olav Dalva
Nålestien 3A, 4020 Stavanger

Tlf. 51 88 05 84 - mob. 41515950
E-post: olav@melings.no

Hermelin i blå og brun zobel og russertegn.

Nystugård Kaninoppdrett
Ingunn Morseth - 7387 Singsås

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

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 - 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 :
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Njell Kulbrandstad
har passert de 70
Dagen ble feiret 22.
mars i Lundamo sam-
funnshus. Med familie
og venner var det nes-
ten 100 gjester tilstede,

til middag, kaker og kaffe. Det var en fin
sammensetning av gjester i alle aldre (må
nevne at den eldste som er tante av Njell
er over 90 år og hun koste seg sammen
med de øvrige gjestene). Selvsagt var det
sanger til jubilanten,også solosang av bar-
nebarn og videre var det underholdning
med trekkspill (jubilanten og frue svingte
seg i dansen).
Njell Kulbrandstad har vært aktiv innen
styre og stell i Trøndelagen Kaf. gjennom
mange år. Ja faktisk helt siden han ble
medlem for over 30 år siden. Han er kas-
serer i foreningen og denne jobben har
hatt i mange år. Njell er også en aktiv kar
med praktisk arbeid i foreningen. I forbin-

delse med utstillinger er han alltid med i
den aktive gjengen med bl.a. rigging av
bur og tilrettelegging.
Det må også nevnes at Njell er - og har
vært kanindommer i over 20 år.
Vi i Trøndelag-
en Kaf. vil gi en
hyllest til en
sprek pensjo-
nist, ønske deg
vel overstått ju-
bileum, og ser
fram til mange
hyggelig år i
kaninmiljøet og
ikke minst som
vår eminente
foreningskasse-
rer. - S.G.

Njell avlegger
dommerprøven
på LU-1981,
Lørenskog

●  Når utstilling planlegges skal det
snarest søkes til dommergruppen, ved
Thormod Saue, og innmelding om utstil-
ling/tildeling av dommere skal om mulig
skje 6 måneder før avholdelse. Arrangør
kan da sette opp en liste over domme-
rønsker (foreligger ikke denne, gjøres det
av dommergruppen).

●  Det skal beregnes 70 kaniner pr
dommer. Viser det seg at flere kaniner
er innmeldt enn beregnet, så gjelder føl-
gende: Hver dommer kan tildeles inntil
75 kaniner, men blir det over 75 kaniner
pr dommer, skal dette avklares med
dommergruppen på forhånd.
●  Senest 7 dager før bedømmelsesdag,
skal dommerne underrettes nærmere
om tid og sted. For manglende, eller for
sen tilbakemelding (under 7 dager), kan

dommer som ikke benyttes avkreve ho-
noraret.
●  Arrangør-utgifter til hver dommer:
●  Dommerhonorar: kr 400 (+ ev. tillegg
fler enn 70 dyr: kr 10 pr ktl.nr).
●  Dommer har «krav» på 3 bespisninger
i løpet av bedømmelsesdagen.
●  Dommer med reise på 20 mil / eller
3 timer, har «krav» på overnatting
(arrangør sørger for at dette er av
akseptabel standard).
●  Bilgodtgjørelse: kr 20 pr mil (ev. pas-
sasjer kr 4 pr mil). Reise med
fly/tog/buss dekker arrangør fullt ut.
●  Diett over 12 timer: kr 100 pr døgn.

●  Etter at en utstillinge er avholdt
skal arrangør uoppfordret straks
innbetale kr 5 pr påmeldt katalognr.
(settes inn på kontonr: 0530 3250826)

Orientering til utstillingsarrangører



Ingredienser:
1 kanin, ca 1,5 kg
75 g bacon
200 g løk
120 g tomatpuré
9 dl vann
2 dl fløte
Timan, laubærblader,
salt og pepper
(tilsettes etter smak).

Jevning:
2 toppede ss hvete-
mel og 50 g smør.
2 hvitløksbåter
500 g gulrot
1 blomkålhode
2-3 purreløk

Retten er beregnet til
4-6 personer
og slik går vi fram:

Del kaninen som til frikasé. Stek stykke-
ne gyllenbrune. Brun bacon i terninger.
Legg alt oppi en gryte og lag jevningen i
pannen med alt det fettet som er der.
Tilsett vannet. Snak til med salt, pepper,
timian og laubærblader. La alt få putre
ca 20 minutter før blomkålbukettene,

gulrot og grove skiver purre tilsettes. Ha
også oppi jevningen og la gryten trekke
ca 1 time før den er serveringsklar. Rør
inn et par spiseskjeer fløte like før ser-
vering.
Til denne rett foreslås å bruke ris eller
baguetter.

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  mmaattssppaalltteenn:: ««kkjjøøkkkkeennkkrrookkeenn»»

Så var det årets første rett i denne spalte, komponert av den kjente kokk
Harald Osa. Den er hentet fra NKFs oppskriftshefte «Kaninkjøtt - delikatesse
med lavt fettinnhold» (dette heftet har vi ikke lenger på lager, men Dagfinn
har en mindre oppskriftsfolder, så kontakt ham dere som er interessert).
Denne rett er også tidligere publisert her i TK - og har navnetittel:

Kaningryte i tomat
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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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Først kom meldingen om at Angell Simen-
sen fra Fredrikstad døde første uka i janu-
ar dette året. Da hadde han vært lenket til
rullestolen i de siste sju årene etter at han
ble rammet av slag. Da han døde var han
84 år.Angell Simensen ble omtalt i TK i nr.
6 1989. Han ble medlem i NKF i 1961,
men hadde da i mange år hatt kaniner
sammen med andre dyr på småbruket like
syd for Kongstenhallen, Fredrikstad. Med-
lemsskapet startet i Borge og Østsiden
Kaf. der han noen år var leder. Han hadde
også noen år som leder av Østfold Avlslag.
Angell var dyktig med Hvit Land,ofte godt
hjulpet av sin kone Ruth. På utstillinger i
lokalforeningen og Østfold var han den
naturlige arbeidsleder. Kontaktnettet med
presse og næringsliv kom også til god nyt-
te når det gjaldt annonser i program, gave-
premier og annen bistand. Han tok gjerne
med seg en kanin opp i redaksjonen i lo-
kalavisene og fikk gjerne god pressedek-
ning. Han måtte besøke forbundets jubi-
leumsutstilling i februar 1997 i rullestol
og uten taleevnen. Men han var begeistret
for det han så.Angell fikk NKFs sølvmedal-
je, gullmedalje fra Østfold Avlslag og gull-
me-dalje fra Sveriges Kaf. I lokalsamfunnet
var Angell en meget respektert politiker.
Han var i nesten 40 år medlem av bystyret
for NKP og senere SV. Han vil også bli hus-
ket for sin illegale virksomhet under kri-
gen. Denne virksomheten førte han til et

tungt fengselsopphold i Sachsenhausen.
Begravelsen fant sted i stillhet.
Vi lyser fred over minnet til en markant
skikkelse som har hjulpet mang en junior
i gang med kaninavl, både ved å gi dem
sine beste avlsdyr og senere gjennom kyn-
dig veiledning.

Skjærtorsdag,17.april,kom meldingen om
at Svein Nilsen var død. Svein var godt
kjent som en dyktig dommer i mange år.
Han ble medlem av Mysen Kaf. like etter
krigen og var medlem der helt til han gikk
bort. Senest i februar utførte han sitt verv
som revisor i foreningen. Kasserer Willy
Sørby var jevnlig på besøk og medlemmer
i Mysen var behjelpelige med skyss til
møt-ene etter at han måtte amputere det
ene benet. Etter at dommerkarrieren tok
slutt i 1983, så ble det en mer anonym til-
værelse i foreningen. Men oppdrettere fra
60- og 70-årene husker ganske sikkert
Svein som en stille og fredelig dommer
som ble veldig mye benyttet. For 10 år si-
den ble Svein æresmedlem i Mysen kaf.De
siste årene var han en ressursperson på
medlemsmøtene, både med sine dommer-
kunnskaper og sine allsidige kunnskaper
om kaniner og kaninoppdrett.
Begravelsen har funnet sted i stillhet.
Medlemmene i Mysen og alle som kjente
Svein Nilsen vil lyse fred om hans minne.

Leif S.

To nestorer fra Østfold har gått bort

LU-81, Lørenskog: Svein Nilsen er overdommer
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Hei! - Jeg heter Nanette Reinartsen,
er 10 år og bor i Molde  . . .
Jeg har vært med i Møre og Romsdal
Kaninalslag i vel 2 år, og hvor det er mange
hjelpsomme og hyggelige mennesker som
er med i laget.
Det begynte slik: Startet med kaniner etter
at jeg var på kaninutstilling og fikk se
Hermelin i varianten «white i sort». Synes at
disse var så veldig søte. Både pappa og jeg
liker meget godt denne ”black and white”
tegningen. Pappa har hatt kaniner for en del
år tilbake, og han var da medlem i forening-
en i Bergen. Det var derfor ikke noe vanske-
lig til å overtale pappa når jeg ønsket meg

en kanin å stelle med. Siden jeg bor i by, er
det ikke mulig å ha mange kaniner. Jeg fikk
kjøpe en kaninunge av Regine Mork på
Averøy. Regine er dyktig på kaninområdet,
så hun lærte meg noe. Året etter kjøpte jeg
en han av Elin Hals på landsutstillingen i
Kristiansund.
Vi ble egentlig litt advart mot Hermelin, men
de kaninene jeg har, er veldig rolige og ko-
sete. Så jeg har vel vært heldig som fikk
noen fine dyr med godt gemytt. En annen
fordel med å ha en slik liten rase som Her-
melin, er jo selvsagt at de trenger lite fôr.
For det er jo også slik med Hermelin at de
ikke må bli «for feite». Ja, i perioder gir jeg

derfor bare høy og trivselsfôr,
slik som kvist og grønt fra hag-
en. Med andre ord da, så er det
altså mulig å spare litt på det
dyre kraftfôret. Det er forresten
nesten utrolig hva disse dyrebu-
tikkene tar for små poser med
fôr. Noen av venninnene mine
har også ønsket seg kanin, og
når de har fått laget bur og forel-

MMåånneeddeennss  jjuunniioorrooppppddrreetttteerr::

NNaanneettttee  RReeiinnaarrttsseenn ffrraa  MMoollddee

Å ha en «levende hobby» er
spennende og artig, sier Nanette.
Særlig når jeg får kaninkull og de
små nøstene titter fram fra reir-

kassen. Og så kan jeg ta de med
på utstilling, og da blir det særlig

gøy når jeg også får premie
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drene har snakket med pappa, har de fått
lov til å kjøpe.
Jeg har også deltatt med mine kaniner på
utstilling. Nå i vår stilte jeg en gruppe på ut-
stillingen på Frei som fikk 94 poeng. Synes
det er gøy med utstilling, særlig når det er
mange forskjellige raser og varianter.
Nå er det vår og vi koser oss med et nytt

kull. Det er trivelig å ha litt dyreliv på plenen.
Kaninene elsker å være ute i sitt utebur.

- Og så til slutt: Jeg og pappa skulle ønske
å se White-kaniner i ”stor”, eller «black and
white» som de het før, men det er vel ingen
som driver med de lenger i landet?

Vennlig hilsen Nanette

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

I hagen har jeg et utebur og som dere ser er
det er vel ikke tvil om at kaninene her trives.
Det hadde vært fint om også andre fortalte

om sine kaniner her i TK, mener Nanette
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 18. mai 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    41
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    31
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    20
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    12
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     14
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.
Alle skriv sendes sekr.

Haugaland Kaninalslag    26
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  26
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   16
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     41
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, 6265 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    31
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     27
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    74
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.: Arnstein Årseth, 6847 Vassenden,
tlf. 57 72 75 35  /  915 98 237, e-post.: arnstein.arseth@c2i.net
hjemmeside: www.sfkanin.com

Sørlandets Kaninavlslag    35
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    12

Trøndelagen Kaninavlsforening    49
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     77
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 14
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 4 er utsendt alle medlemmer
som er registrert i NKF pr 20.05.2003.

Kasserere må melde inn nye
medlemmer innen 1. juli, helst på

e-mail: poppy@colorprint.no
eller tlf. 51 63 13 11, fax 51 63 71 81
i uke 25 og 26 tar jeg ikke telefonen
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