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KANINAVL
Og så var sommeren her
For kaninoppdrettere er ofte sommeren
ikke akkurat en avslappende periode.Det
er som regel yrende liv og «fullt kjør», og
en skal følge godt med på at de små nye
nøster får en riktig start i livet. Renslighet
må en også være nøye med,og bakteriene
trives som vi vet mye bedre nå i varmen.
Mange vet jeg er svært så nøye på dette,
og bygger sine bur med særlig tanke på at
det skal være enkelt å gjøre rent, for alltid
å ha optimale gode hygieniske forhold.
Også fôret må vi være nøye med å kon-
trollere, og å se etter at det ikke ligger
skjemt mat i buret som kan forårsake
at baktriefloraen blomstrer opp. Gir du
brød eller kjøkkenrester, så se etter om
dette har blitt tilgriset av deres ekskre-
menter, og ligger f.eks. grønt grass, gul-
rotskrell eller annet igjen til dagen etter,
så få det ut. Se også etter i vann- og kraft-
fôrskålene at ikke en eller annen har vært
oppi der «å gjort fra seg».

Takk for bidrag til TKs sommerutgave
Dette med burforhold og renslighet er
også vår gjesteskribent, Pål-Eirik, inne på
i dette TK, i serien «En oppdretters dag-
bok». Oppmuntrende og hyggelig er det
for meg som redaktør at medlemmer har
engasjert seg med å skrive og fotografere
(en stor takk til Ola Kvaal denne gang), så
det er bare «å henge seg på» for andre
også. Jeg synes det er interessant å få lese
og å se hvordan andre har sitt kaninhold
landet rundt, og dette er med på å vise
mangfoldet i vår lille norske kaninverden.
Vel - «lille» - den er visstnok større enn jeg
trodde. I vinter var det en artikkel i Sta-

vanger Aftenblad,om «Dyrerikets tilstand»
og vedrørende dyretall i Norge,vil jeg her
ta å plukke ut noen tall som var nevnt:
3,1 mill. verpehøns, 290.000 melkekyr,
310.000 mink, 35.000 hester, 535.000
katter, 45.000 smågnagere (hamster/mus)
- og 216.000 kaniner!
760.000 husstander (37%) har ett eller
flere familiedyr, sier kilder og statistikker
som er foretatt i 2001.
Om det overrasker andre, vet jeg jo ikke
og selv om ikke alle de kaniner vi med-
lemmer avler fram kommer på en utstil-
ling, så skal det da finnes på tusenvis av
kaniner vi «ikke vet om». Vi har i mange
år etterlyst en oppskrift på hvordan vi
skal bli flere medlemmer, og nå trengs
flere sårt. Er NKF for anonym? - Også
andre organisasjoner sliter, men det kan
ikke og må ikke være noen trøst for oss.
Å starte en annonsekampanje faller seg
kostbart - eller er det for kostbart å sitte
på gjerdet å vente på at noen skal finne
oss? Jeg vet ikke . . . og - våre utgifter vil
ikke stige noe særlig om vi nær dobbler
vårt medlemstall. - Noen har gitt meg et
tips om at vi må «åpne dørene» for såkalte
kjælekaniner, eller hva med å inngå sam-
arbeid med hamster- og marsvinklubber?
Jo, vi konstaterer at noen ideer er der, og
at vi må være flinke til å ta vare på de
medlemmer vi allerede har og dem vi får,
for vi vet at «avgangen» hvert år er ganske
stor. Vårt TK må derfor være interessant
for alle - og - kan det bli bedre? Vi hører
flere si de er medlem for at NKF har et
pent medlemsblad, men sikkert også an-
dre som mener noe annet . . .
Vel, vel, - ha en god sommer alle lesere!
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Hei alle kaninvenner!
Etter oppfordring frå redak-
tøren kjem vi med eit livs-
teikn frå Sogn og Fjordane.
Vi er to jenter i Førde som
heiter Synnøve og Martine
som vil fortelje litt om hob-
byen vår som er kaniner.
Synnøve er 7 år og Martine
snart 6. Saman med mor
og far, kaniner og sauer,
fjordingen Mai Pia og gje-
terhunden Sandra, bur vi
på eit gardsbruk litt utanfor
byen Førde.

Då dette blir skrive er våren komen
- Bjørkelauvet er nettopp utskoten, orr-
fuglen spelar i lia og dei første trekkfug-
lane er tilbake frå sydenturen i vinter.
I fjøset er det også eit yrande liv.
Sauene er i full gang med lamminga og
hos kaninane er dei første ungane begynt
å «dukke» fram frå reira.

Kaninane våre er av rasen Hermelin
Dei er i fargevarianten viltgrå og jern-
grå. Men i eit og anna kull har det også
«dukka opp» viltblå ungar.
Vi har 3 hanner og 3 hoer som vi avlar
med, i tillegg har vi unger og ungdyr.
Ved utval av avlsdyr legg vi vekt på å
få korte og kompakte dyr med god Her-

I naturskjønne omgivelser kan Synnøve og
Martine kose seg med alle sine dyr

KKaanniinnooppppddrreetttt  ppåå  eeiinn  bboonnddee--
ggaarrdd  ii  SSooggnn  oogg  FFjjoorrddaannee
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melintype. I tillegg til dette må pelsen
vere tett med god glans og slag.
Gemyttet er også viktig. Dyr som verkar
nervøse eller hissige avlar vi ikkje på.

Som vi nemnde, har det i enkelte saman-
paringar kome fram eit og anna viltblått
dyr i besetningen vår. Far vår, Ola, seier at
dersom ein parar viltblå saman med vilt-
grå vil ein i første omgang  berre få viltgrå
ungar, men at desse ungane vil ha anlegg
for blå farge.Parar ein desse dyra med vilt-
blått vil vi i neste omgang få ut enkelte

Martine og Synnøve viser den flotte stallen som pappa Ola har laget

For oss
er det

viktig å
ha triveli-
ge, tillits-
fulle og

rolige dyr.
Gi

kaninane
godt stell
og ikkje
skrem
dem,
fortel

Synnøve
og

Martine
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viltblå ungar. Det far seier må stemme, for
Amanda som er ei viltgrå ho med blå
aner, fekk to ungar der ein var viltblå og
ein viltgrå. Faren til ungane heiter Perle
og er viltblå.

Bur og kaninane våre har vi på låven
Det er sjølsagt far vår som også står for
burbygginga. Bura er i tre høgder med
breidde på 60 cm og djupne på 80 cm.
Låven er ikkje isolert, så om vinteren kan
det bli kaldt for kaninane. Men det ser
ikkje ut som dei har noko naud sjølv om
kuldegraden dreg seg godt ned på grade-
stokken.Om sommaren har vi hoene som
har pause frå avlen i beitebur. Dette er
fin ”husmorferie” som ser ut til å gjere
dyra godt.

Kaninane må få godt fôr
Vi fôrar kaninene våre med høy, kraftfôr,
gulrot og sjølsagt skal de alltid ha reint
vatn. Om sommaren får dei løvetann og
rognelauv. Rognelauv er dei spesielt glad
i. Vi er nøye på at maten vi gir kaninane
ikkje er skitten då dette kan føre til at
ungane får dårleg mage. Ein gang i veka
reingjer vi bura og legg inn eit nytt lag
med spon. Oppå sponen har vi halm.

Vi setter ikkje inn reirkasse til hua
Ei veke før kaninen skal ha ungar legg vi
inn ekstra mykje halm i buret. Vi brukar
ikkje reirkasse og stort sett ser det ut til
å gå bra.
I perioden rett før og etter fødselen, unn-
går vi å uroe kaninhoa. Når vi skal sjå om
dei nyfødte ungane har det godt, tar vi
først hoa forsiktig ut av buret, før vi un-
dersøker reiret.Det er alltid like spennan-
de å sjå om det er friske fine ungar. I den-
ne tide er vi veldig nøye på å gje mora
smakfull mat slik at det blir rikeleg med
mjølk til ungane.

Etter at ungane er 7 til 8 veker, flytter vi
hoa frå ungane inn i eit nytt bur. Nokre
av kaninungane selger vi til venner og

bekjente. Vi er veldig nøye med å selge
til personar som vi veit vil ta seg godt av
kaninen. Før vi leverer kaninungane frå
oss skal dei vere minst 2 månader. Dette
fordi dei skal vere robuste nok til å reise
ut i den «store verda».

Alle dyra må kosast med
Vi starter tidleg med å kose med kanin-
ungane og lære dei til å presentere seg på
eit bord eller liknande. Som med andre
dyr som hest og hund er det viktig å pre-
ge kaninane tidleg slik at dei får tillit til
menneske i ung alder.

Her har «Perle» tatt ein tur inn i sauefjøsen

Her har den eine hoa vår nyleg fått ungar.
Vi har lagt inn rikeleg med halm i buret og

hoa har laga reir innerst i hjørnet.
Nå skal hoa ha ro og vi må ikkje forstyrre
henne, slik at ho blir redd for ungane sine
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Når dei er litt større tar vi på ein sele og
går tur med dei på tunet. Det setter dei
veldig stor pris på.

Pelsen kostar vi med ei fin børste og klør-

ne klipper vi regelmessig med litt hjelp
frå far.

Kanskje ein stor utstilling ein gång
Om hauste er det tid for kaninutstilling.
Då passer vi på at kaninene er fine og
reine i pelsen, klørne er kortklipte og at
dyra er godt trena til å presentere seg.
Her i området er det berre ein utstilling
i året, elles er dei fleste på austlandet og
dit er det jo langt å reise. Men far har
ymta frampå at han skal spandere ein
tur på oss til LUU i Drammen til hausten.
På utstillinga i Sogn og Fjordane får alle
juniorane som deltek ei medalje. Det er
veldig fint, for sjølv om vi ikkje kjem så
høgt opp på premielista, får vi eit fint
minne som vi kan henge opp på veggen
heime.

Helsing frå
Synnøve og Martine Vonen Kvaal

(innlegget er ført i pennen av far Ola Kvaal)

Fjordingen «Mai Pia» får besøk i stallen sin
av Synnøve, Martine og «Perle»

SOMMERUTSTILLING I OSLO
på Lindeberg gård

Lørdag 30. august 2003
En dagsutstillingen er åpen i klassene A, B, M og D

Innmeldingsavgift: kr. 40,- pr. katalognr.
NB: Klasse D er gratis! Egen vandreokal for kl. D.
Innmelding sendes: Oslo og Akershus Kaninavlsforening

v/ Pål-Eirik Iversen, Boks 34, 1923 Sørum.
NB: innen onsdag 20. august.

Avgift betales ved levering av dyra,
lørdag 30.08.03, fra kl. 8.30 og 9.30.

Premieutdeling ca. kl. 14.30.
Husk opphengbare vannkopper!

Oslo og Akershus
Kaninavlsforening

Oslo og Akershus
Kaninavlsforening



Isabella - en svensk kaninrase
Som farge, er nok Isabella bedre kjent,
enn som rase. Vi har sett fargen Isabella
forekomme både hos Dvergvedder og
Hermelin, samt også som tegningsfarge
på Engelsk Schecke. Historien til Isabella
kan virke litt «frem og tilbake», og ut i fra
tidligere artikler (og Standarder) kan vi se
at Isabella som farge var med i fra 1986.
Når det gjelder som rase, forholder vi oss
til den svenske historikk, som forteller
oss at det var Herbert Nilsson fra Lands-
krona som krysset frem sitt «produkt» og
viste rasen fram første gang på LU-88 i
Malmø. Nordisk Standardkomite godkjen-
te den som rase i fra 1989 - og hvorfor
rasen har fått navnet Isabella, sier ikke
historien noe om.

Som vi kunne lese i forrige TK, nr 4, side
10 og 11, brukes rasene Blå Wiener og
Thyringer, for å komme frem til Isabella.
Blå Wiener har fargekode:
AA BB CC dd gg

Thyringer har fargekode:
AA bb CC DD gg
Isabella har fargekode:
AA bb CC dd gg

Skjemaet som vi benytter i farge-læreseri-
en og setter opp for å beregne teoretisk
hvor mange vi kan få frem av det ønskede
produkt, tar jeg også inn denne gang (det
hadde sneket seg inn en feil i forrige TK).

Krysning i første generasjon, gir bare
svarte avkom.Skjemaet (for andre genera-
sjon) viser det kommer ut mange kombi-
nasjoner, hvor de fleste blir svarte, men
den ene ruten nede til høyre er Isabella.
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Vekten = som Thyringer
Idealvekten til en Isabella (eller det som
gir 5 poeng) er 3,01 til 4 kg, som voksen.

For dem som eventuelt skal krysse seg
frem til Isabella (fra Blå Wiener x Thyr-
inger) så må en da selvsagt ha i tankene
dette med vekten. En «stor og tung» Blå
Wiener er dermed ikke noen fordel å ta
med i et slikt avlsarbeid. Fargeskjemaet
på forrige side (og artikkel i TK 4/2003)
viser oss i teorien hvordan vi får fram en
Isabella med å krysse to svarte avkom i
fra første generasjon. Siden det her vises
til «skjemaer og teori» så kan en jo også
benytte avkom fra første generasjon til-
bake på Thyringer (i tillegg til at en også
foretar søskenparing som skjemaet viser)
og da vil en jo få et større utvalg i kom-
binasjoner i det videre avlsarbeid, både
med hensyn til vekt og farge.

Gulbrun dekkfarge med blålig slør
Noen vil si at en Isabella er madagaskar-
farget med anlegg for blått. Dette gir et
«svakere» eller mer blålig slør (i forhold
til Thyringers blåsvarte), og dekkfargen
er gulbrun (Thyringer er rødbrun).
Men la oss gå til Standarden for å se på
beskrivelsen av fargen:
Dekkfargen er gulbrun, og skal ha god
glans. Hele pelsen er overtrukket med
et blått slør, grunnet blå hårspisser. Dette
sløret er svakest på ryggen, der den gul-
brune farge dominerer. Sløret forsterkes
nederst på kaninens sider, slik at den blå
farge der er dominerende, men med gul-
brun bakgrunn.
Den blå farge er meget kraftig på ører,
hale, bein og nederst på lårene, samt på
hodet,hvor det blåfargede slør på fremste
del (snuteparti og overleppe) danner en
såkalt «maske».Denne er oval (sett forfra),
går ned på kjevene og opp mellom øyne-
ne, men skal ikke nå helt fram til dem.
Alle overganger fra mørk til grunnfargen,
går lett og «mykt» (altså ingen skarpe av-
grensninger). På buken er den gulbrune

farge meget svak, slik at sløret framtrer
her på lys bakgrunn. Sløret blir sterkere
og mer dominerende for hver felling (det
tas hensyn til kaninens alder). Isabella er
tillatt i mørk og lys fargetone.
Bunnfargen: På ryggen en noe lysere
tone enn dekkfargen, på buk og ellers en
meget svak gulbrun til hvit farge.
Øyenfarge; grå brune, og klofarge; grå.
Av vanlige feil som medfører poengfra-
drag på farge kan nevnes:
For sterkt eller svakt slør (med hensyn til
alder). Helt mørkt hode. Markerte over-
ganger fra mørk til grunnfarge.Antydning
til blå bunnfarge på rygg. Ujevn farge på
ører eller kanter.
Av diskvalifiserende feil på farge kan nev-
nes: Blå bunnfarge på rygg. Slør mangler.

Poengskalaen
Jeg har tidligere tatt inn her litt innspill
om noen rasers poengskalaer, hvor min
mening er at bedømmelseskalaen må
knyttes mest mulig opp mot rasens kjen-
netegn. For Isabella er det fargen! Som
rase er den ikke godkjent i Europastan-
darden (merkelig?), for fargen «Isabell»
er godkjent. - Men det arbeides jo nå
med en ny Europastandard, så kanskje
svenskene har greid å få den med? Det
hadde jo vært hyggelig, nå som den er i
stor fremgang både i antall og kvalitet i
Sverige.Vel, i Europastandarden har Thyr-
inger (madagaskar) avsatt 45 poeng til
«tegning»/slør og farge. - Min mening er
at Isabella (sammen med flere andre som
i vår Standard har 40 poeng til kropps-
form) skulle hatt 20 poeng på kropps-
form, samt 20 poeng til grunnfargen og
20 poeng til slør og farge.

Poengskalaen:
Vekt 5 p
Rasepreg og presentasjon 10 p
Kroppsform 40 p
Pelsens tetthet 10 p
Pelsens kvalitet 10 p
Farge og slør 20 p
Kondisjon og pleie 5 p
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Vi må vel si at det er en «velkjent kjenns-
gjerning» at det er ikke så mange kanin-
oppdrettere som overprøver eller bereg-
ner den daglige fôrrasjon, med hensyn til
hvilke verdier det er i fôret som kaninen
inntar. Nå må det riktignok tillegges at de
aller fleste bruker ferdigprodusert fôr,
Kaninpellets, og hvor dette skal være til-
satt det dekkende behov for en kanin av
vitaminer og mineraler. Men vi merker
oss også at fôrprodusenten anbefaler at
alle kaniner skal ha fri tilgang til friskt
vann og godt høy! Og så må vi ikke glem-
me at kaninens trivsel er viktig og det er
også derfor en god grunn til å tenke «litt
lenger» og derfor da minst like viktig at vi
som kanineiere setter oss inn i kaninens
livsnødvendige stoffer.
Ikke alle kanineiere tar det så viktig med
«å notere».Flere ganger er det her i TK på-
pekt viktigheten med et burkort til hver
kanin for notater.
Fôrtype, vekten og kaninens trivsel og
oppførsel, er her verdt å merke seg, som
igjen vil medføre at vi får mer glede av en
sunn og frisk kanin, eller en som mistri-
ves og blir syk og i verste fall dør. Til å
hjelpe en hvilken som helst eier eller
oppdretter innen mangfoldet av hobby-
dyr har det alltid vært diverse forskere og
fagkonsulenter som opp gjennom årene
har oppstilt undersøkelser av anbefalings-
verdige ernæringsretningslinjer. Det er nå
da også fullt ut mulig (på vitenskapelig
basis) å beregne det daglige næringsbe-
hov for våre kaniner. Selv om det i flere
kaninoppdretteres hobby- og sportsmiljø
kanskje ikke blir tatt så mye hensyn til, så
bør det heller tas mer seriøst, og være en
nødvendiget i enhver avlssammenheng.

Minneralstoffene
For dem som fôrer med planter og vek-
ster, så inneholder disse også mineraler.
Men innholdet er svært forskjellig fra
plante til plante,og kan derfor være svært
upålitelig. Våre husdyr trenger relativt
mye av disse stoffer for å tilfredsstille
de krav vi setter til dem. Derfor er det
også i enkelte tilfeller helt nødvendig å
gi ekstra tilskudd av mineralfôr.
Organismen, kroppen til våre dyr, trenger
f.eks.: Kalsium, Natrium, Klor, Magnesi-
um, Fosfor, Svovel og Jern.
Ut over dette trenger de også andre mine-
raler i mindre mengde, de såkalte spor-
elementer.Til den gruppe hører: Kopper,
Fluor, Mangan,Arsen og Jod.

Hvis kaninene bare får nok av forskjellig
grønntfôr og godt høy, fra tilstrekkelig
kalkede jorder, så skal de være forsynt
med de aller fleste nødvendige mineraler.
Eng- og kløverhøy er rikt på mineraler og
skulle derfor alltid være å finne i høyhek-
ken til kaniner i alle alderstrinn. For, ikke
minst om vinteren, må det være en forut-
setning at det er tilstrekkelig med slikt
godt høy på lager.
Kanskje er det noen kanineiere som fôrer
sine kaniner hovedsakelig på kjøkkenav-
fall eller frasorterte rotvekster og liten
del av høy, eller ikke høy i det hele tatt.
For slikt kaninhold er tilleggsfôring med
mineraler en nødvendighet, dersom en
vil noe, og ønsker å ha sunne, friske og
trivelige dyr. Hvis en ønsker å utnytte
kaninen, må en også være sikker på at
den  får tilført fôr med det riktige innhold
av mineraler.
Selvfølgelig er det også en forutsetning

Sunnere og triveligere kaniner
Mineraler og vitaminer er en meget viktig del for kaninens eksistens,

ja faktisk så viktig at vi må oppfylle dens behov for at den i det hele tatt
skal kunne formere seg, føde levende unger og at de kan vokse opp.

(artikkelen er laget på grunnlag tidligere publisert stoff her i TK - Bjørn E.)
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at stallen/boforhold har tilstrekkelig med
lys og god utlufting.Dyrene kan ved hjelp
av de ultrafiolette strålene i kroppen, re-
gulere mineral-omsetningen i kroppen,
og i tillegg danne vitaminet D. Men som
kjent går ikke de ultrafiolette stråler fra
solen gjennom vanlig vindusglass. Derfor
anbefales at dyr i innestall har dører og
vinduer som holdes oppe så mye som
mulig.
Av de nevnte mineraler, er Fosfor ett av
de viktigste, som er nødvendig for opp-
bygging av knokler og sjelett.
Nesten like viktig er vanlig kokesalt.
Dette får kanskje dyrene i beste fall gjen-
nom saltet kjøkkenavfall, men på den an-
nen side må ikke fôret saltes for mye.Til
10 liter fôrmengde, er 15 g salt mer enn
nok. De andre mineraler trenges i større
og mindre grad, men bør være til stede
for å unngå mangelsykdommer.

Vitaminene
Med vitaminer menes livnødvendige stof-
fer, både for mennesker og dyr. For snart
100 år siden ble det startet med å utfor-
ske vitaminene,og bare litt etter litt har vi
begynt å forstå deres store betydning,
også innen kaninavlen. I dag vet vi at det
finnes en hel rekke av disse av disse vita-
minene som kroppen bare trenger en li-
ten del av, men allikevel er de helt nød-
vendige både for vekst, sunnhet og for-
plantning.
Når vitaminene uteblir, eller mangler, vil
det føre til sykdom, og vi vil få såkalte vi-
tamin-mangel-sykdommer. De fleste vita-
miner er svært viktige for vekst og utvik-
ling av unge dyr, og de gir, og tilfører, dyra
en god del motstandskraft, særlig mot de
smittsomme sykdommer.
Derfor skal vi nå ta for oss de viktigste
vitaminene for våre kaniner:

● Vitamin A:
Ved rikelig med forskjellig godt grønnfôr
er kaninens behov for A-vitamin fullsten-
dig dekket, fordi at det mer eller mindre

er til stede i de aller fleste grøntplanter.
Men, det er en grønnsak som skiller seg
ut som innholdsrik: Gulrot.
Vi må her gjøre oppmerksom på en viktig
ting: Ved tørking av ferskt grass til høy,
som på grunn av sterke solstråler, eller
ved lang lagring av høy,vil vitaminer gå til
grunne.Vi kan da lett oppleve at det blir
mangel på A-vitamin om vinteren. Dette
kan føre til nedsatt fruktbarhet hos hue-
ne, slik at det er derfor en meget stor for-
del å gi ekstra tilskudd på A-vitamin gjen-
nom denne årstiden. A-vitamin er også av
spesiell betydning for kroppens slimhin-
ner. Mangel øker derfor faren for infeksjo-
ner i slimhinnene, og dermed kan det
oppstå luftveislidelser og tarmsykdom.
Ferdig  A-vitamin finnes i dyriske produk-
ter, særlig tranpreparater.

● Vitamin B:
I denne gruppen kjennes til mange, altså
her kan vi dele inn i et stort antall, derfor
snakker vi om B-vitamin-komplekset. Vi
kjenner til f.eks. vitamin B1, B6, B12 også
videre.
B-vitaminer finner vi i alt fôr, slik at ved
en tilstrekkelig og fornuftig fôring skal vi
egentlig ikke få mangel på B-vitaminer
hos kaninene. I tillegg til grønt-planter,
finnes B-vitaminet i de forskjellige korn-
sorter og i sukker-roe-blader. I hvitt mel,
polert ris og halm finnes det derimot
ikke.
Mangel på B-vitamin fører til vekttap, ner-
veforstyrrelser og oppblåsthet. Kaninene
kan også, som de fleste gnagere, selv pro-
dusere B-vitamin-gruppen. I dens uvanlig
lange blindtarm, som utgjør nesten en
tredjedel av det samlede mage- og tarm-
kanal-system, finnes det bakterier som
fordøyer rå-trevler og samtidig danner
vitaminene B1, B2, B12, osv.
Da disse vitaminene ikke kan opptas i
tykktarmen, blir de formet som små kuler
i tarmen og føres sammen med avføring-
en til endetarmen. Disse såkalte «vitamin-
kuler» skiller seg fra den vanlige avføring-
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en i utseende, ved at de er noe mindre.
Disse slimete og glinsende svarte «vita-
minkuler» blir så spist av kaninen (kopro-
fagi - som vi gikk igjennom i TK 1/1996
om: Kaninens fordøyelsessystem).
Det er altså ikke slik som mange kanin-
eiere tror, at det er de vanlige avførings-
kulene de spiser, men derimot «vitaminta-
beletter». Dette er hverken uvane eller
sykdom, men kun en av naturens ordne-
de måter for å sikre B-vitamin-tilførselen
på. Hvis det oppstår problemer med den-
ne prosess i kaninens tykktarm og blind-
tarm, vil det dermed være fare for mangel
på B-vitaminet, og kaninen kan da være
på god vei til å få koksidiose eller en
tarminfeksjon. Faren er også stor for at
dette kan skje ved bruk av sulfaprepara-
ter og antibiotika i fôret.

● Vitamin C:
Også C-vitaminer finnes rikelig i friske
saftige planter, poteter (opptas best kokt)
og kålrabi. Men vi finner ikke C-vitamin
i korn og belgfrukter.Tilskuddsfôring ut-
over den vanlige fôringspraksis, skal vel
med den kunnskap vi i dag har angående
C-vitaminet, ikke være nødvendig. For oss
mennesker spiller epler,persille og sitrus-
frukter en vesentlig rolle. Men også kani-
nene våre tar de fleste av disse med stor
glede. C-vitamin er nødvendig for normal
utvikling av bindevevet i kroppen.Når ka-
nin-ens diett (daglige mat) består av godt
grøntfôr, høy, rotvekster osv., er det liten
fare for at det oppstår mangelsymptomer.
Ved C-vitamin-mangel kan skjørbuk fore-
komme, eller tannkjøtt svulmer opp, blir
byllet og blør lett.

● Vitamin D:
I dyriske produkter (tranpreparater), fin-
ner vi D-vitaminet. Når høy blir tørket
ute danner sola D-vitamin av provitamin
i graset. Godt høy er derfor en god D-
kilde. Også i huden på dyr som går ute,
danner sola D-vitaminet. Mangel på D-vi-
tamin kan føre til engelsk syke (rakitt) på

ungdyr. Særlig om vinteren øker jo risiko-
en for det, og spesielt er dette i innestal-
ler uten naturlig belysning. Ved mangel
på D-vitamin (eller mangel på fosfor eller
kalsium) blir ikke fôrets kalsium sugd
opp fra tarmen, men utskilt med med
gjødsla. Det blir da mangelfull minerali-
sering som fører til beinskjørhet (altså
et svakt oppbygget sjelett). En mener at
korthårskaniner, Rex, har spesielt behov
for D-vitamin, fordi arvefaktoren for Rex
er koblet med tilbøyelighet for engelsk
syke. Men en må også være oppmerksom
på at kaniner er ømfintlige for overdo-
sering av D-vitaminet. Ved alvorlig stor
mengde kan dyra bli syke og ofte med
døden til følge. Vanligere er en mer kro-
nisk overdosering med vitamin D, som
ikke gir symptomer hos det levende dyr,
men en vil finne nyreforkalkninger og for-
kalkninger i hovedpulsåren ved slakting/
obduksjon.

● Vitamin E:
Dette er et viktig vitamin og nærmest et
middel mot befruktningsforstyrrelser. E-
vitaminet forsterker virkningen av A-vita-
minet og har en svært gunstig innvirk-
ning på lever- og hudsykdommer. Mangel
på E-vitaminet i visse perioder av drektig-
hetsperioden hos hukaniner, kan faktisk
føre til at fosterne dør i livmoren. Denne
form for ufruktbarhet er altså helbredelig
ved hjelp av E-vitamin-tilskudd.Hos hann-
kaniner vil en mangel på E-vitamin føre
til skade i testikkelverket, slik at en inn-
truffet sterilitet ikke er til å rette opp
igjen. E-vitaminet er godt utbredt, og fin-
nes i alle grønne planter, men spesielt i
korn. Kimen i alle kornsorter har rikelig
med E-vitamin, spesielt hvetekim. Men
mangel på E-vitamin er svært sjeldent, da
det jo finnes i omtrent alle fôrmidler.
Utenom disse fem vitaminer vi nå har
vært innom, finnes det en hel rekke med
andre typer. Da det neppe ligger noen
fare med at kaniner får mangel av disse,
så stopper vi dermed her.
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Ingen kan få en ny registreringsordning
uten å gi slipp på den eksisterende ord-
ningen eller deler av den. Eksisterende
praksis krever at kaninen må stilles til be-
dømmelse og oppnå en viss poengsum.
Registreringen blir derved et kvalitets-
stempel. Et slikt stempel kan derfor kun
gis av en autorisert kanindommer.

Første spørsmål blir derfor - må registre-
ring av kaniner være et kvalitetsstempel?
Eller kan det tenkes at registreringsnum-
mer kombinert med venstre øremerke
kun skal være en til identifikasjon.
Med nummer i begge ører på alle utstilte
kaniner, vil stamtavle fra stambokkontor-
et bli kvalitetsbeviset i stedet for øremer-
ket. Dersom vi er villige til å svelge en
kamel og gi slipp på kvalitetsaspektet,
kan registrering i utstillingslokalet være
historie. Dette krever at vi har et nært
samarbeid med stambokkontoret. Hen-
sikten med å merke begge ører må fort-
satt være å gi utstillingsdyrene en unik
identitet gjennom kombinasjon høyre og
venstre ørenummer.

Kravet bør være at en kanin skal være
registrert for å kunne stilles på utstilling.
For å kunne gjennomføre dette i praksis,
gis kaninen registreringsnummer ved før-
stegangs påmelding. Dermed er antall re-
gistrerte dyr redusert til ikke å overstige
antall utstilte dyr. I praksis kan dette gjø-
res ved at utstillingsarrangøren får regis-
treringsnummer fra stambokkontoret og
sender dette til utstiller, via Internett for

dem som har tilgang til dette. Utstiller
kan da merke sine dyr før utstillingen.
Stambokkontoret står foran en overgang
til digital registrering. Lagring av opplys-
ninger på data gir muligheter til å lagre
og behandle store datamengder på en
lettvint måte.Forslaget krever selvfølgelig
at alle har tilgang til registreringstang. Jeg
vet at det kan være vanskelig for noen å
ha tang tilgjengelig til hver utstilling, men
den dagen du melder på til en utstilling
kan du planlegge, alene eller sammen
med andre, at dyrene skal merkes i høyre
øre i god tid før avreisedagen. Dette kan
jo være en fast post på medlemsmøter,
eller et kjærkomment påskudd for å be-
søke andre kaninoppdrettere utenom
møter og utstillinger. Merketenger finnes
vel i alle foreninger. Vi har forsøkt løs-
ninger som f.eks registreringsbedømmel-
ser, som er et godt tiltak for mange, men
ingen fullgod løsning.Tanken på å møtes
med kaninene for å registrere uten på-
melding kan jo fortsette, men da for å
merke tildelt registreringsnummer.

Dette er ikke en fasit, bare ett innlegg i
debatten om registrering.Denne ordning-
en bør innføres samtidig med at det nye
dataprogrammet ferdigutvikles og tas i
bruk av arrangører og stambokkontor.
Til slutt en liten oppfordring til dommer-
gruppen. Kan dere tenke dere å legge
merketanga hjemme når dere skal på ut-
stilling? Det er nemlig første bud dersom
vi virkelig mener at det ikke skal foregå
øremerking på utstilling. Rolf L.

Hvordan registrere
kaniner i fremtiden?

Registrering av kaniner på utstilling har vært diskusjonstema en god stund nå. Redselen
for at dyrevernere eller andre organisasjoner skal skape trøbbel for vår utstillingsaktivitet
øker. En lengre diskusjon om temaet på årets Forbundsting beviser at temaet engasjerer

oppdrettere landet over, men ingen har ennå funnet den optimale løsningen på problemet.
Kanskje må vi være villig til å tenke nytt  .  .  .
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Norges Kaninhoppforening i samarbeide
med Internasjonalt marked og Sørlandets
Kal., arrangerte sommerleir for kaninhop-
pere på Tromøya i Arendal helgen 4.-6.
juli. Initiativtaker og primus motor for det
hele var Jarle Kvam. Han hadde sørget for
supert innkvartering for 26 hoppere og
12 foreldre i Hove Leir med oppstallings-
plass for ikke mindre enn 90 kaniner.
Været var stort sett på vår side med unn-
tak av grillingen lørdag, som var preget av
tordenvær og regn. Ellers var det varmt
og fint, og alle konkurransene foregikk
utendørs.
Fredag ettermiddag ankom vi Tromøya,
og kunne etter hvert innta en enkel pøl-
semiddag før konkurransene startet.
Første kveld hadde vi kroket bane elite
og kroket bane lett samt lengde åpen,
ikke elite. Flere kaniner var slitne etter en
lang reise, så prestasjonene vekslet noe.
Likevel ble det utdelt 9 pinner i kroket
lett og et velfortjent sertifikat til Susanne
Johansen og ”Elvebakkens Ch. Nils” i kro-
ket elite.Det var Nils sitt tredje sertifikat i
kroket bane,og kan dermed tituleres med
”Great Champion Nils”, siden han var
champion i rett bane fra før. I lengde
åpen ikke elite var det 4 kaniner som slo
til med lengder over 160 cm, og ble der-
med nye elitekaniner i den gren.
Fredagen kom vi litt senere i
gang med konkurransene enn
opprinnelig planlagt,og klokken
ble over 22 da vi var ferdige med
å pakke sammen utstyret. Like-
vel var det mange som unnet seg
et nattbad etter kveldsmaten.
Det var selvsagt ikke lett å kom-
me seg i seng, og praten gikk
langt ut i de små timer.
Lørdag opprant med strålende
sol. Etter koselig frokost i solveg-
gen gikk turen ned til Arendal
sentrum for hele gjengen. Her

rigget vi oss til med kaninhopping under
”Internasjonalt Marked”i selskap med sel-
gere av alle mulige nasjonaliteter, forskjel-
lig underholdning,musikk,discodans,ma-
gedans og fortausmalere for å nevne noe.
Det var et mylder av mennesker, og skik-
kelig sommervarme. Første konkurranse
var rett bane elite, og her slo ”Elvebakk-
en’s Great Champion Nils”til nok en gang
med en suveren seier. Flere av de andre
elitekaninene hoppet også veldig bra, og
det ble en flott oppvisning foran et tall-
rikt publikum.Rett bane lett ble ikke min-
dre engasjerende, og kaninene hoppet
kjempebra til tross for all lyd og mye
mennesker. Tradisjonen tro fortsatte vi
dagen med lengdekonkurranse på kanal-
plassen.Etter en litt treg start med mange
forsøk og noen favoritter som røk ut på
inngangslengden, sto det til slutt mellom
Pernille Moskvil og ”The Sweetest Thing”
og Gro Elisabeth Oddsen Nannerud og
”Julie”. Stemningen var meget høy,og pu-
blikum var helt med. ”Julie” var uslåelig
etter at hun slo til med 240 cm! - og satte
med det ny norgesrekord i lengde. Den
gamle rekord ble satt i Arendal for 3 år
siden av Tine Rasmussen og ”Bjørndalens
Ch. Mount Everest”. Julie fikk med seie-
ren sitt tredje sertifikat i lengde, og kan

Kaninhoppernes sommertreff i Arendal

GGrroo  EElliissaabbeetthh
OOddddsseenn  NNaannnneerruudd
oogg  ””JJuulliiee””
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heretter tituleres med ”Champion Julie”.
Etter lengdekonkurransen reiste vi ut til
Hove. Her ble det bading og grilling.
Været satte plutselig stopper for grilling-
en da det begynte å tordne og regne kraf-
tig. Heldigvis hadde de fleste fått i seg
det de ville av mat, og andre tok med
maten sin inn. - Da vi skulle starte kon-
kurransene hadde regnet gitt seg, og vi
kunne gjennomføre rett bane middels og
vanskelig samt høyde åpen utendørs.
Masse flotte resultater også her, og flere
nye elitekaniner i høyde. Etter kveldsmat
ble det nok en sen kveld med prat og
hygge langt ut i de små timer, men hva
gjør vel det når det er skolefri!
Tiden går så alt for fort når man har det
moro, og ”plutselig” var det allerede søn-
dag morgen. Litt vanskeligere å få folk ut
av sengen denne dagen. Vi startet kon-
kurransene kl. 10.30 etter nok en god fro-
kost i solveggen. Kroket bane middels og
vanskelig gikk raskt unna under ledelse
av Hilde Krogedal, og det ble også her
mange flotte prestasjoner. Det kan nev-
nes at de 4 beste (av totalt 10) i kroket
vanskelig hoppet med kun 1 feil sammen-
lagt.Høyde elite ble meget spennende,og
”Dragsjøens Golden Angel”, for anled-
ningen ført av Pernille Moskvil, gikk lett
over 80 cm. Den hoppet med såpass god
klaring at Pernille valgte å øke høyden di-
rekte opp til 100 cm, for om mulig å sette
ny rekord, og for ikke å slite ut kaninen
underveis. De fikk 5 forsøk, og lyktes nes-
ten med å klare det.Veldig spennende, og

man skal ikke se bort fra at kaninen ved
neste konkurranse setter både ny norges-
rekord og verdensrekord.
Så var sommerleiren nesten over. Lunch,
pakking og vasking før vi tok premieut-
deling fra et meget velfylt premiebord.
Jarle Kvam hadde også her bidratt i stor
grad.Ved hjelp av sine kontakter i ”Inter-
nasjonalt Marked” hadde han skaffet mas-
se flotte gavepremier som kom i tillegg til
pokaler, sløyfer, diverse kaninutstyr kjøpt
inn og fått av Dagfinn Johansen.
Masse premier vanket til de fleste, og del-
takerpremie med diplom til alle. Sommer-
leirens elitecup ble vunnet av Susanne
Johansen og ”Elvebakkens Great Ch.Nils”
mens minicupen (lett/åpen) ble knepent
vunnet av Hedvig Rosenvinge og ”Skog-
bakken’s Willy” foran Bodil Krogedal og
”Lisbodal Skippy”. - NKHF’s vandrepokal
gikk til Susanne Johansen, mens begge
cupvinnerne fikk med seg en pen pokal
med inskripsjon til odel og eie. Slitne og
fornøyde hoppere med foreldre satte der-
etter turen hjemover til Jæren, Møre &
Romsdal,Eidsvoll,Askim,Sørlandet,Dram-
men, Midt Telemark og Tønsberg.
I tillegg til uvurderlig innsats fra Jarle
Kvam, må nevnes at de tilstedeværende
foreldrene la ned en betydelig innsats for
å gjøre dette til en hyggelig helg for alle
sammen. Turid Lien bidro også i stor grad
både med kyndig dømming og andre vik-
tige forberedelser.
Takk til alle sammen for en hyggelig helg.

Torild Rosenvinge, ref.

T.v.:
”Elve-
bakk-
ens
Great
Champ.
Nils” og
Su-
sanne
T.h.:
«Ludde»
og
Pernille
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Nordisk Standardkomitémøte
Lørdagen i forbindelse med utstillingen i
Alingsås var avsatt til møte i den nordiske
standardkomiteen. Jeg vil i denne sam-
menheng omtale følgende saker: utvidel-
se av den nordiske komiteen, endring av
beskrivelsene av BiS og hu med kull, pre-
sisering av beskrivelsen av pels hos
Wiener, fargen på Castor Rex, innføring
av halvpoeng på kondisjon og pleie og
søknad om opptak av Løvehode og Løve-
hode Dvergvedder. Det er gledelig å for-
telle at Finland også nå er medlem av den
nordiske standardkomite. Kanininteres-
sen er stor i Finland og medlemstallet
øker gradvis, de er i dag 450 medlemmer.
Norge hadde meldt flere saker bl.a. en-
dring av beskrivelsene av henholdsvis BiS
og hu med kull, og når det gjaldt beskri-
velsene av BiS så ble det vedtatt at det ble
nasjonale bestemmelser for dette. Her er
litt av de viktigste forandringene som nå
gjelder på side 34 i standarden (foran-
dringer i kursiv); … Dyrene plasseres på
et bord hver for seg. La dyrene få tid og
anledning til å vise seg frem, mens dom-
merne studerer dyrene en stund. Der-
etter skal dyra rangeres innbyrdes ved
at dommerne uavhengig av hver andre
foretar en rangering av dyra ved å gi
hvert enkelt dyr ett plassiffer.
Antall dyr i BiS uttaket og hvor mange
plassiffer som skal benyttes i rangering-
en; er det for eksempel med fire dyr, så
skal alle dommerne uavhengig av hver-
andre rangere dyra fra en til fire, med
en som det beste.Deretter skal alle dom-
merne samtidig vise sitt plassiffer for
det enkelte dyr når selve uttaket starter.

En representant fra arrangøren noterer
fortløpende de plassifferne det enkelte
dyr får og summerer opp dette.Det dyret
som er rangert som det beste,dvs.har det
laveste plassifferet totalt kåres til Best in
Show. Dersom to eller flere dyr skulle bli
rangert som likt, så er det dyret som av
flest dommere er rangert som nummer
en som blir BiS.Dersom det fremdeles er
likt skjer det en ny rangering mellom
disse dyrene…
Derimot når det gjaldt beskrivelsene av
hu med kull så skal det utarbeides et nytt
forslag som også innebefatter eller ta stil-
ling til forslag fra Danmark om bruk av
halvpoeng og fra Sverige om at hunnen
må være registrert. Når det gjaldt nyanse-
ring av pels hos Wiener, så ble det be-
stemt at det skal tilføres under punktet
pels for Wiener (Blå Wiener, stor og liten
Wiener): "Pelsen er lang med kraftige
dekkhår (ca. 4 cm) og har en kraftig un-
derull." Også fargen på Castor Rex ble
diskutert etter forslag fra Sverige og det
ble vedtatt at det skulle endres i teksten
slik at det framkommer at fargen skal
være meget mørk. - Når det gjelder for-
slaget fra Danmark om innføring av halv-
poeng på kondisjon og pleie, så ble dette
ikke vedtatt.
Den ”store” saken under møtet var god-
kjenning av Løvehode etter et forslag fra
Danmark og Løvehode Dvergvedder etter
et forslag fra Sverige. Når det gjelder
Løvehode så ble denne godkjent på bak-
grunn av at rasen nå er opptatt i den eng-
elske standard.Beskrivelsen som ble gjen-
nomgått i detalj på møtet samsvarer med
den som er akseptert i den engelske stan-
darden. F.eks. så er varemerke for rasen
dens manke, og idealet for manken er 5-8
cm og det er kun der den skal være slik
behåret. Lange hår ellers på kroppen, be-
tegnet som kjole eller skjørt, vil ikke bli
godkjent på voksne dyr. Ellers vil den ha
en vekt på mellom 1.3 og 1.7 kg som vok-
sen. Løvehode Dvergvedder er ikke ak-
septert i noen annen internasjonal stan-

16 Tidsskrift for Kaninavl - 5.2003
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dard og det er heller ikke forevist stan-
dardkomiteen noen eksemplarer av så-
danne så denne er ikke godkjent.
Løvehode vil være godkjent i Nordisk
Standard fra 1.10.03.

Dataprogrammet
Etter at forbundsstyret sendte kravspesifi-
kasjonen til datautviklerne i forhold til
dataprogrammet har det ikke skjedd noe
mer,men vi håper selvsagt at det kommer
til en løsning ganske snart.

Loddsalget innen NKF
Når det gjelder loddsalget så er har

mange foreninger og medlemmer gjort
en meget flott innsats for fellesskapet, og
det er å håpe at alle følger på nå i tiden
framover, slik at vi får det avsluttet.

EE-møtet
Det ble som kjent avholdt møte i Europa-
forbundet i Leipzig 30.-31. mai. Det var
ikke flertall i forbundsstyret for å sende
en norsk representant (se utførlig referat
fra Bjørn Hedman under).

Sommeren er en etterlengtet ferietid. En
riktig god sommer ønskes til alle med-
lemmer av NKF.

I fjor avholdt Europaforbundet sitt møte i
Malmø og da deltok visstnok for første
gang en norsk representant, Erik Arntzen
(ingen norsk representant i år). Møtet ble
holdt i Leipzig, 30.-31. mai (var planlagt
avholdt i Leusden i Holland, men ble flyt-
tet etter det voldsomme utbrudd av høn-
sepest i Holland og tilgrensede land).
I kaninseksjonens møte fredag 30. mai,
deltok delegater fra 15 land, hvorav Berth
Andersson var svensk representant. Med
beklagelse ble det konstatert at Europa-
utstillingen i november ikke lot seg gjen-
nomføre på grunn av hønsepesten som
hadde medført at millioner av høns had-
de blitt slaktet ned. Det er bestemt at på-
følgende Europautstilling blir i Slovakien
i 2009. Men man kan dog ikke vente så
lenge, og det vil bli prøvd å gjøre et nytt
forsøk med å få avholdt en utstilling i
Zuidlaren i Holland til neste år.
Standardkommisjonen har gjort et omfat-
tende arbeid og vil forsøke å trykke en ny
Europastandard innen 2003. Et treff for
kanindommere planlegges for gjennom-
gang av Standarden. For å kunne tilsende
medlemslandene hva som skjer av inter-
esse for kaninoppdrettere, må EE-admi-
nistrasjonen ha en adresseliste (f.eks. le-
der, sekretær) og helst med e-postadres-
ser. Listen sendes til kaninseksjonens le-

der: Jo van Hommerig,Wilhelminastraat 8
NL-6351 GN Bochhotz.
EE’s hjemmeside: www.entente-ee.com
Foreløpig er denne kun på tysk, men skal
etterhvert oversettes til fransk og eng-
elsk. De 15 delegatene redegjorde for
eventuelle sykdommer i sine respektive
land,men det har ikke skjedd noen større
endringer i fra fjoråret. I det sentrale
Europa, og særlig i Tyskland, har man
«problemer med dyrevenner». Disse me-
ner at man ikke skal avle fram dyr med av-
vikende egenskaper (som for eksempel
Engelsk Vedder), og «dyrevennene» forsø-
ker med å påvirke myndighetene med å
forby visse raser. Standard-kommisjonen
har forsøkt å begrense dette som noen
kretser kan tolke som unaturlige avvikel-
ser og har gjort utredninger over hvorfor
visse dyr har fått en «avvikelse».
Lørdag 31. mai ble generalforsamlingen
avholdt med alle delegater; 88 personer,
hvorav 72 med stemmerett. Ordfører, Urs
Freiburghaus, innledet og fortalte at EE’s
styre hadde hatt et møte med Dr. Fischler
(EU-kommisjonær for Landsbrukshold)
og også EU-parlamentarikerne Lutz
Goepel,Tyskland, Josef Daul, Frankrike og
Astrid Lulling, Luxemburg. Det ble for-
klart at det er vanskelig å påvirke repre-
sentanter og ansvarlige for EU’s landbruk,

Møte i Europaforbundet i Leipzig
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Trøndelagen Kaninavlsforening innbyr nok en gang til:
Utstilling + kaninhopping i forb. med Bygdedager
i Orkdal Tråvpark, Fannrem, 29. - 31. august 2003
Bygdedagene ”Ørkdalsdåggån” omfatter utstillinger, demonstrasjoner, hånd-

verk, husflid, bygdekultur, husdyr, travløp, landbruksmesse m.m.
Utst. åpen for medlemmer i NKF - omfatter klassene: A - B - D - M 
Innmelding på NKFs kort, må være postlagt senest 15. august,

og sendes Sverre Grandetrø, Klemmetsmoekra 47, 7300 Orkanger.
Innmeldingsavgift: kr 45,- pr. katalog-nr.

og sendes:Trøndelagen KAF., 7094 Lundamo. Gironr.: 0540 0881857.
Innlevering av dyr fredag 29. aug. så tidlig som mulig fra kl. 16.

Vekt påføres kortene ved innlevering. Vi fôrer med høy/vann - husk oppheng-
bare vannkopper! Evt. spørsmål - ring Sverre 72 48 13 63 / 920 69737.

Utstillingen inngår i Midt-Norsk lagkonkurranse.
Kaninhopping: Øvelser; poenghopp, høyde åpen ikke elite, høyde elite, lengde åpen ikke elite,

lengde elite, Kroket bane lett, kroket bane middels, kroket bane vanskelig, kroket bane elite,
kroket bane veteran. : Påmelding til: Terje Grandetrø, Havrev. 12, 7300 Orkanger

E-mail: havrevei@online.no    innen 15. aug. Kr 20 pr start betales før start.
Det blir også «kombi-klasse» (resultat fra utstilling og hopping kroket bane uansett klasse legges

sammen). Ved påmelding merk hvilke kaniner som starter i kombi-klassen. Tilreisende hoppere som
trenger bur må melde fra. Spørsmål ang. hopping /overnatting hoppere: ring Marit 72 48 81 59.

Utstillere/hoppere får gratis billett til ”Ørkdalsdåggån”. Premieutdeling søndag kl. 14.
Overnatting: Follo Camping  tlf. 72 48 91 20, 932 47 320/ Aunemo Overnatting tlf 72 48 51 81

Velkommen til Orkdal! Hilsen Trøndelagen KAF

I forrige tidsskrift skrev vi: – Husk tilbake-
melding og ”avslutning” innen 1. juni!
Denne oppfordringen er det nok mange
av våre ”forenings-ansvarlige” som ikke
har sett.Vi har fått tilbakemelding fra bare
1/3 av foreningene.
Pr dato har vi fått innbetaling, og altså
ferdig utsolgt med sine lodder, fra:
Mysen, Indre Østland, Rogaland, Askim,
Trøndelagen, Troms, Sandnes og Larvik&
Sandefjord.

Må også legge til at vi har fått tilfredsstil-
lende tilbakemeldinger fra:
Midt-Telemark, Nord-Trøndelag, Sarps-
borg,Tønsberg og Møre&Romsdal.
Vi ber nå med dette - høfligst - om at
de lag som ennå ikke har innbetalt - eller
gitt oss tilbakemelding om loddsalgets
tilstand - gjør dette omgående!

Med vennlig hilsen
Økonomi- og organisasjonsutvalget

Sverre Grandetrø

Skrapelotteriet 2003 - husk avslutning!

ettersom vi som oppdrettere av smådyr
«knapt eksisterer». derimot skal et forsøk
gjøres for våre interesser for smådyrsopp-
drett, mot EU-kommisæren for Kultur og
Bilder, Liliane Reding, Luxemburg.
Med EU-kommisæren Dr. Burns i Brussel,
kommer et møte til å bli avholdt for å prø-
ve å få enhetlige ordningen for våre små-
dyrs passeringen mellom de ulike land.

Slike diskusjoner er allerede blitt avholdt,
men smådyrene innen EU er ikke så vikti-
ge, slik at trolig kommer EE’s styre til måt-
te bearbeide EU lenge ennå.
Ved denne generalforsamling ble Spania
tatt opp som medlem av EE. Spania skal
totalt ha 12500 organiserte oppdrettere
innen kaniner, høns og duer.

Vennlig hilsen Bjørn Hedman
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Eliteutstilling i Sarpsborg
Østfold Avlslag for kaniner arrangerte
eliteutstilling på Borgarsyssel Museum i
Sarpsborg, 31. mai. Det var påmeldt 113
voksne hanner, 4 hu med kull, 9 elite-
grupper og 3 foreninger til lagkonkurran-
sen. Utstillingen ble holdt utendørs i strå-
lende vær, nesten for varmt for enkelte av
dyra. Svein Lundgren og Roar Strand var
dommere, og de fant 3 dyr i 96 poeng,
Belgisk Hare til Poul Christensen og den-
ne ble også Best in Show, Dverghare til
Roar Strand og Perle Ekorn til Anne Lise
Tveten. Best i klasse D, hu med kull, ble
Roar Strand med Dverghare 95,5 poeng.
I klasse G, ble også Roar Strand best med
382,5 poeng.Askim ble best i lagkonkur-
ransen med 948 poeng.
Alaska:
1. Toril+Johnny Lyshaug, Askim  95
Belgisk Hare:
1. Poul Christensen, Sørlandets   96
2. Arild Henriksen, Mysen  94,5
Belgisk Kjempe, viltgrå:
1. Asbjørn Holmen, Sarpsb. 92
Beveren, blå:
1. Vigdis Grøtli, Aurskog/Høl. 93,5
Blå Wiener:
1. Kai Tveten, Askim  94,5
Bourgogne:
1. Arne Nordlie, Mysen 94
Dvergvedder:
1. Tove Olsen,  Sarpsborg, viltgrå 95
2. Arild Schonhowd, Sarpsborg madagaskar 95
3. Kent Rune Eriksen, Sarpsb. viltgrå  95
4. Kent Rune Eriksen, Sarpsb. viltsvart  94,5
Dverghare:
1. Roar Strand, Eidsvoll, hvit   96
Fransk Vedder, viltgrå:
1. Irene Nilsen,  Sarpsb. 94

Hermelin:
1. Terje Engh, Grenl.,  hvit rødøyd 95
2. Arild Schonhowd Sarpsborg, viltgrå  94,5
Hollender:
1. Bengt Karlsen, Aurskog/Høl., 93,5
Hvit Land:
1. Arne Nordlie, Mysen 95
Liten Chinchilla:
1. Thor A. Evensen, Askim  92
Liten Sølv:
1. Bente Edvardsen, Sarpsb.,   92,5
Marburger Ekorn:
1. Mathilde Eriksen, Sarpsb.,  94,5
New Zealand White:
1. Arild Henriksen, Mysen  92,5
Perle Ekorn:
1. Anne Lise Tveten, Askim  96
Rex, castor:
1. Kari Jørgenrud, Askim  93
Sachsengold:
1. Kjell Arne Grøtli,  Aurskog/Høl. 94
Sallander:
1. Vigdis Grøtli,  Aurskog/Høl. 94
Stor Sølv:
1. Estil Svendsen, Mysen   94,5
Tan:
1. Edgar Olsen,  Askim   94,5
2. Frida Arneberg, Sarp.,  94,5
Thyringer:
1. Edgar Olsen,  Askim   94,5
Wiener, svart:
1. Kai Tveten,  Askim  95
Zobel:
1. Arild Henriksen, Mysen  94
Best in Show: Poul Christensen, Belgisk Hare 96
Klasse D - hu med kull:
1. Roar Strand, Eids., Dverghare hvit  95,5
2. Harald Frorud, Askim  Dvergvedder viltgrå 95
Klasse G:
1. Roar Strand  382,5 
2. Kari Jørgenrud 379,5 
3. Anne Lise Tveten  379
Lagkonkurranse:
Askim og Omegn KAF  948
Sarpsborg KAF  935,5
Aurskog/Høland KAF 933,5

16. august: Larvik&Sandefjord
29.-30. august: Trøndelagen
30. august: Oslo&Akershus
13.-14. september: Indre Østland
20.-21. september: Drammen
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. november: Tønsberg
6.-  7. desember: Askim

12.-14. desember: Jæren
10.-11. januar: Drammen
16.-18. januar: Rogaland
24.-25. januar: Østfold Avlslag
24.-25. januar: Nord-Trøndelag
LU-2004: 26.-29. februar: Skien
Dommerkonferanse: 11.-12. oktober

Utstillingsoversikt 2003/2004:



20 Tidsskrift for Kaninavl - 5.2003

Larvik & Sandefjord Kaninavlslag
inviterer til sommerutstilling
på Hovlandbanen i Larvik
Tid: Lørdag 16. august, kl. 11.00 - 16.00
Sted: Hovlandbanen i Larvik

Utstillingen omfatter: Klasse L 
Innmelding sendes til: Rolf Ludvigsen, Østbyveien, 3280 Tjodalyng 

Må være poststemplet senest 6. august
Innmeldingsavgift: Kr 40,- pr ktnr.
Innlevering av dyr: Lørdag 16. august, klokken 11.00

Dyra leveres ferdig veid,
vekt påføres burkort ved innsetting.

Vestfoldutstillingen: Som vanlig foregår kaninutstillingen inne på 
messeområdet til Vestfoldutstillingen og del-
tagelse innebærer gratis adgang til messa som 
åpner noe seinere enn kaninutstillingen.

Kontaktpersoner/ Gullik Klepaker/Anne Mette Letnes 33 19 32 68
opplysninger: Rolf Ludvigsen 33 12 45 97

Velkommen til  Larvik

REX-KANINUNGER SELGES KR. 200
M/STAMBOKBLAD OG ØREMERKING. LEVERINGSKLARE JULI/AUGUST.

FARGE: CASTOR OG CHINCHILLA.
SE INFO/BILDER PÅ HJEMMESIDEN VÅR - GRØNNESTØLENS KANINOPPDRETT:

http://home.c2i.net/storkenebb/
HELGE Ø. ANDERSEN, ALVØV. 90, 5179 GODVIK.TLF: 55 26 44 01 / 970 84 398

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
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, Kl.: D, K, M, og Rex  / Dvergvedder fuchs

Ingrid og Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no
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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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Gjesteskribent: Pål-Eirik Iversen

- Sommeren er over oss for fullt, det
er skikkelig høytrykk i kaninstallene på
denne tiden; besetningene vokser til
nye høyder, huene føder, ungene vokser
og det hele går med liv og lyst

Med slik travelhet midtsommers er det
ikke alltid like enkelt for en kaninavler
å få reist bort på noen særlig lang ferie,
og de fleste avlere har jo også gjerne en
større eller mindre hage som også skal
holdes i orden samtidig.
- Ja appropo hage, vi som har dyr får jo
naturlig nok en del gjødsel, utmerket til
å ha i bed og kjøkkenhage. Skjønt kjøk-
kenhage har jeg inntrykk av nesten er
blitt et fremmedord i våre dager. Det ser
ikke ut til at folk lenger tar seg bryet med
å dyrke egne grønnsaker. Men det gjør
vi hos oss, litt ulike slag fra år til år, vi
har jo så mye fin gjødsel.
- I år har vi; poteter og salat til oss selv,
og fôrmargkål og jordskokker, samt noen
solsikker til kaninene. Disse fôrplantene
utgjør et ikke ubetydelig fôrtilskudd ut-
over høsten når gras og annet avtar. De
vokser helt frem til frosten kommer, og
tåler også godt noen kuldegrader med
unntak for solsikkene. Begynner en tidlig
å tynne blant plantene, utvikler de gjen-
værende seg til noen kraftige saker på
bortimot 1,50 m høye og med en grov og
næringsrik stengel.

Årets avlssesong over for denne gang 
Hos meg ble det siste kullet født 1. juni.
Dermed oppnådde jeg så godt som å få
lagt det ønskede antall fødsler innenfor
det tidsintervallet som jeg på forhånd
hadde planlagt; perioden april til mai.
I alt har det kommet 17 kull, og akkurat
nå er det 70 unger og 15 voksne dyr i be-

setningen, etter at jeg så vidt har begynt
med litt grovsortering av de minste indi-
videne.
Jeg har også tatt bort noen små unger i
kull med fler enn 7 stk, det gjør jeg etter
et par dager, jeg synes egentlig ikke det
er nødvendig med fler enn 5-6 unger i
kullene på små raser, og i hvertfall ikke
i andre kullet som jo kan komme nokså
tett på, men så er det at av en eller annen
grunn så har antall unger i kull nr 2 en
tendens til å bli fler, enn i det første
kullet. Kan det ha noe med at parrings-
tidspunktet er gunstigere andre gang en
parrer?

Fravenning av ungene  . . .
- og over i sommerens ungdyrsbur
Etterhvert som ungene blir så store at de
skilles fra mora (ca 6 uker gamle), setter
jeg kullene over i en egen ungdyrsav-
deling.Dette er forholdsvis store og roms-
lige bur (70x 200 cm), som i alt vesentlig
består av netting, såvel i bunn, som i tak/
vegg (se bildene 1 og 2 side 25).
Her lar jeg kullene gå sammen så lenge
det lar seg gjøre, som regel frem til 4 må-
neders alder. Her er det god plass, veldig
luftig, renslig, og ikke minst veldig ar-

«En oppdretters dagbok»

Sol og sommer på «Elgberget»
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beidsbesparende ved at det ikke er noen
rengjøring.
Men det aller viktigste synes jeg er å se
hvorledes dyra stortrives. Her er det
"hopp og sprett og tjo og hei" morgen
og kveld. Jeg mener dyra på denne måten
får optimale utviklingsforhold ved at de
får så store utfoldelsesmuligheter.

De bura jeg har laget, går det veldig raskt
å sette sammen. Du trenger netting, ei
god avbitertang, samt ringtang og syring-
er. Men det krever litt plass. Jeg har i til-
knytning til et uthus, bygget på et takut-
heng, og så plassert disse burene her på
bukker. Om vinteren er ikke disse bura i
bruk, da henges de opp på veggen, og
plassen forøvrig tjener som lagerplass for
hagemøbler, redskaper, o.l.

Burene er plassert sammen to og to inntil
hverandre, og det dannes dermed auto-
matisk en stor høyhekk for høy og gras.
I den ene enden har jeg satt fast en lino-
leumsbit for at dyra skal ha noe å gå inn
i dersom de skulle ønske det. Det er en
langsgående bred dør i den ene siden,
der det også eventuelt kan settes inn en
skillevegg. I bunnen er det benyttet 1/2"
x 1" stiv bunnetting, ellers er det brukt
1" netting i tak/vegg. Denne bunnetting-
en har små raser ingen problemer med,
jeg har aldri opplevd labbesår, men så er
jo dyra også veldig lette på foten i denne
tiden.
For at ikke overgangen skal bli så altfor
stor, legger jeg inn et godt lag med halm
samtidig med at dyra settes ut. I løpet
av en ukes tid er halmen borte av seg
selv. - For å forhindre mest mulig plager
av lukt og fluer, strør jeg jevnlig under
burene med veksttorv. Dermed får vi en
veldig god og næringsrik gjødsel.

- Ideen med å sette alle ungdyr over i
slike bur, kommer (som så mye annet for-
nuftig) fra Leif Laache. Han har praktisert
dette i mange, mange år. Leif har nylig

laget noen nye slike bur, som dere også
kan studere på foto (bilde nr 4, side 25).
Hos ham står disse helt ute i friluft. Der-
som det regner trekkes og festes en fer-
digklippet pressenning over taket (dette
er nødvendig blant annet av hensyn til
den åpne høyhekken i midten på buret).
Høyhekken er senket bare delvis ned fra
taket, dvs dyra kan fritt bevege seg under
høyhekken, men denne åpningen kan da
også lett tettes igjen, hvis en ønsker å
dele opp buret.

Burets mål er; 2,10 m lengde, 0,80 m
bredde, og 0,85 m høyde fra bakken. Det
er også her benyttet samme type netting
som hos meg til bunn og vegger. Men
som det femgår, er det benyttet mer tre-
verk (impregnerte terrassebord, 95 x 21
mm), og det går med ca 20 meter til ett
bur. Alle lekter er tilskjært på båndsag,
og alt treverk er skrudd sammen med
terasseskruer. Selve buråpningene er i
taket; en på hver side av høyhekken.

Godt drikkevann og renslighet er viktig
Heldigvis (vil nå jeg si) har vi enda ikke
her hos oss opplevd "tropevarmen" som
gjerne kommer på denne tiden.Allikevel
gjelder det nå først og fremst å sørge for
at dyrene får rikelig med skygge, frisk
luft, og sist men ikke minst; kontinuerlig
tilgang på friskt drikkevann. Dette med
friskt og rent drikkevann kan ikke under-
strekes nok. Her må vi være særdeles
nøye nå i den varme årstiden.

I vannkoppene har det veldig lett for å
havne ulike deler av fôrrester, strø og
møkk. Dette må fjernes umiddelbart, i
en vannkopp skal det kun til enhver tid
være rent og klart vann. Alternativet kan
nå være å benytte ulike slags vannauto-
mater fra flaske eller tank. Vannkoppene
må nå vaskes grundig ca 2 ganger ukent-
lig. Jeg tar en bøtte med vann, og heller
oppi litt saltsyre (en liten kork er nok). Så
bruker jeg en oppvaskbørste til vasken,
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En OPPDRETTER-ANNONSE
koster kr 435,-  og vil da stå inne i et helt

år - og vil også bli lagt ut på NKFs
hjemmeside: www.kanin-nkf.net

Ring 51 63 13 11 / e-post: poppy@colorprint.no

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

Tove Olsen - Haredalen Kaninoppdrett
Haredalveien 17, 1615 Fredrikstad
tlf. 69 31 70 87 - mob. 416 73 863
Dvergvedder hvit blåøyd + viltgrå
Hermelin hvit blåøyd og løvehode

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

og skyller deretter med rent vann. Salt-
syren er veldig effektiv, det vil du fort
oppdage, når du ser hvor ren, blank og
glatt koppen etter en slik vask blir, og
den holder seg også slik i flere dager.
Har du ikke saltsyre, kan eventuelt klorin
eller salmiakk benyttes, det gjør omtrent
samme nytten.

Men OBS,OBS! - Saltsyre er sterkt etsende
væske, og må behandles med den største
forsiktighet av voksne mennesker.

Bakteriene koser seg i varmen
Rengjøring av burene er jo også like vik-
tig på denne årstiden. Normalt gjør jeg
rent i burene 1 gang pr uke, men nå på
sommerstid med tildels mange dyr i bure-
ne, holder ikke dette.

På varme dager vil det også være en stor
fordel om en kan få gjort skikkelig rent i
hele buret med en grundig vask. Er det
mulig å benytte høytrykksspyler, synes
jeg dette er å foretrekke.
Først fjernes all skitt, deretter smører jeg
på med en svamp eller sprøyter et lag
med "kraftvask" som du får hos farge-
handleren. Deretter settes høytrykksvas-
ken på, men pass for all del på at du ikke
fliser opp treverket med for høyt trykk.

På varme dager tørker burene fort opp.
Har du også tid til å smøre på et nytt lag

med oljebeis på treverket, så ser virkelig
burene ut som nye før dyrene flytter inn
igjen.

Til slutt vil jeg minne om at dersom en
har huer som har plukket av seg mer ull
enn strengt tatt nødvendig på denne års-
tiden, så ta heller unna litt, legg det i en
papirpose.Dette kan vise seg å komme til
nytte tidlig neste vår til huer som har
plukket seg for lite.

En riktig god sommer og ferie til alle TKs
lesere! I neste nr skal jeg blant annet gå
noe mer inn på alle de ulike fôrmidlene
som det nå bugner av i skog og mark.

Med vennlig hilsen Pål-Eirik

- Og så over til bildetekstene for neste side:

1: Her under takuthenget er det rikelig
med luft, lys og skygge.
2: Når det gjøres rent under burene får
dyra seg en luftetur på bakken.
3: Et lag med halm sammen med moder-
en de første dagene.
4: Ungdyrsbur hos Leif Laache.
5: Ved å gjøre øverste delen av fôrbrettet
avtagbart, kan fòrkoppene senkes lenger
ned slik at ungene kommer lettere til.
6: Blåbærlyng er et av de utmerkede fôr-
slag som en gratis kan høste i skogen.
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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 - Rex - Dvergvedder - Hermelin 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 + div. farger - 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
Dronningveien 52, 3531 Krokkleiva

Tlf. 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 / e-post: aletnes@start.no
Hollender - Dvergvedder viltgrå 

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

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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”Trondhjem,Trondhjem
at æ reist i fra dæ...”

Slik starter en Trondhjemsvise av Otto
Nielsen – visen handler om å lengte hjem
til en by man er glad i. Men for å beskrive
meg selv kan teksten gjøres om til:
«Kaninavlermiljøet, at æ reist i fra dæ...»
- Fordi når jeg nå har vendt tilbake igjen
til kaninavlermiljøet, er det nesten rart å
tenke på at jeg en gang forlot det.
Jeg startet med kaniner tidlig på 80-tallet,
og hadde opprinnelig en blandingskanin
som det visstnok skulle være Trønder og
Hvit Land i. Denne kaninen gjorde meg
interessert, jeg ville lære og vite mer. På
Trondhjemsmartnan hadde Trondhjems-
gruppa i Trøndelagen Kaninavlsforening

en stand. Her kom jeg i kontakt med
”gjengen” og etterhvert ble det innkjøp
av dyr. Jeg fikk lokket med meg noen
flere og i alt var vi fire kamerater som
startet opp med Tysk Kjempeschecke og
Stor Sølv.Arve Lilleøen ble vår læremester
og mentor. Vi guttene hang i hælene på
Arve og ble tatt godt vare på.
Senere prøvde jeg meg også på Fransk
Vedder i viltgrå (det gikk veldig bra), Hvit
Land (det gikk ikke bra) og Hermelin i blå
zobel (det gikk sånn passe bra).
Jeg ble med i styret både i Trøndelagen
og i Trondhjemsgruppa. Mange turer ble
det også – til Molde, Levanger og Bollnäs.
Og ikke å forglemme – kanskje det vik-
tigste – det oppsto masse godt vennskap
med unge og «gamle».
Så måtte jeg imidlertid trekke i uniform
og kaninene måtte selges. Jeg flyttet fra
Trondhjem og kaninavlsmiljøet.

Så gikk det 13 år . . .
og jeg hadde etterhvert «havnet» i Sand-
nes (kanskje mer korrekt å si - «etablert»).
Interessen for kaninhold forsvant vel
aldri antar jeg.
I fjor kontaktet jeg derfor Sverre Grande-
trø og begynte å sjekke NKF’s internett-
sider. Det gikk slik det måtte gå – nå er
jeg i gang igjen, og rasen ble Deilenaar
(de er alle sammen trøndere som nå har
gjort rogalending av seg – akkurat som
meg selv). Kaninunger ventes i starten
på juni. Jeg er nå blitt medlem i Jæren
Kaninalslag og har blitt littegrann kjent
med ”gjengen”her i Rogaland.

Hva er det beste
med å ”komme tilbake igjen”?
- Jo, det er miljøet - eller rettere sagt, at

Geirs kanin-hobby fra hans ungdomstid i
Trøndelagen, er igjen blitt en realitet,

men nå er han bosatt i Sandnes

««EEnn  kkaanniinnooppppddrreetttteerr
vveennddeerr  ttiillbbaakkee  ..  ..  ..»»
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miljøet ikke har endret seg det spor på
13 år. Å komme inn på en kaninutstilling,
kjenne lukten og stemningen, det er ak-
kurat som det var den gangen. Den løse
praten som går så naturlig mellom perso-
ner på 10 og 80 år . . . - «Det at man er
uenig med dommeren, diskusjon kropp,
farge, kaffedrikkingen». - Alt sammen
oser av ”velkommen hjem igjen” – her er
det godt å være, sett deg ned, ta en kopp
kaffe og slå av en prat!
Jeg har ikke plass eller tid til å ha masse-
vis av kaniner – det blir nok noen ytterst
få kull i året. Da må jeg stille ut alt det jeg
har og plasseringen på utstillingene kom-
mer nok derfor til å bli laaaaaangt nede
på lista. Deilenaar er vel heller ikke den
”letteste”rasen å ha,men de har så utrolig
flott farge at jeg vil ha dem likevel.
Organiseringen av kaninforeningene i Ro-
galand er imidlertid litt forvirrende for
en som har trått sine sko i Trøndelagen.
I Trøndelag var det veldig greit - bodde
du i Sør-Trøndelag var du medlem i Trøn-
delagen Kaf., bodde du i Nord-Trøndelag

var du medlem i Levanger
og omegn Kal. (i dag heter
det Nord-Trøndelag Kaf.).
Ferdig med det – enkelt og
greit.
Jeg bor altså i Sandnes –
her kan man velge om man
vil være medlem i Sand-
nes, Rogaland eller Jæren.
Faktisk har jeg medlem-
mer i alle tre foreningene i
gåavstand fra der jeg bor!
Jeg ble ”shanghaiet” til å
komme på medlemsmøte
av Bent-Eirik Brunes, og
Sigbjørn Thorvaldsen still-
te velvillig opp med bil-
transport til møtet. Der-
med ble det Jæren på meg
(jeg tror at Magnor Ølberg

ble bittelitt skuffet over det - han hadde
nok håpet på et nytt medlem i Rogaland).
Men det er jo veldig godt samarbeid mel-
lom Rogalandsforeningene og det ser jo
ut til å fungere bra i praksis, selv om
den organiseringen som vi hadde i Trøn-
delagen virker mye mindre forvirrende
på meg som er ”vokst opp med det”.Men
man venner seg vel til alt.
Til slutt vil jeg benytte den spalteplassen
jeg har fått til å hilse så mye til alle venner
i miljøet - håper det ikke tar så alt for lang
tid før vi treffes igjen.

Så en helt annen sak - jeg lurte på om
vi skulle lage en serie i TK om "dommer-
språket". På bedømmelseskortene står
det «kryptiske ord» som; "mellert", "svak
foran", "sotet", "tynn" og "ujevn".
For garvede utstillere er betydningen av
disse ordene selvfølgeligheter,men for en
nybegynnere (eller på-nytt-begynner som
meg selv) så er det litt vanskeligere.
Kanskje kan vi ta for oss noen av disse
"typiske" dommerkommentarene i TK’er
fremover og forklare litt mer om hva som
skjuler seg bak de enkelte uttrykkene?

Hilsen Geir Nordvik  (fotos: Bjørn E.)

Henriette og Sander synes det er kjempegøy
at pappa Geir har startet opp med kaniner og

viser stolt frem årets første avkom
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Forenings-adresser:
med medlemsantallet 5. juli 2003

Askim og omegn Kaninavlsforening    39
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   6
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    38
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    20
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.
Nestl.: Erik Arntzen, Dronningv. 52, 3531 Krokkleiva, tlf. 901 28 261
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     42
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    59
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     28
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     26
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    39
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    50
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     86
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

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 5 er utsendt alle medlemmer
som er registrert i NKF pr 05.07.2003.

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

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