
Velkommen



B. Thams, forbundets stifter, kasserer og 
sekretær fra 1898-1905. Inntil 02, også 
redaktør. 
Utgiver av første lærebok om kaninavl som 
kom i 5. opplag. Æresmedlem i 1922, død 
1928.



Emil Frøen, forbundets første 
formann. Godseier fra Sørum i 
Akershus.



Fra Drammensutstillingen, 1901. Den første utstillingen i Norge. 
70 dyr utstilt fra Danmark og Norge, samt pelsverk og 
burmodeller.

Fra Drammensutstillingen, 1901. Den første utstillingen i Norge. 
70 dyr utstilt fra Danmark og Norge, samt pelsverk og 
burmodeller.



Fra utstillingen fra Hamar, 1908. 173 katalognummer.



Utstilling fra Moss, 1908. 60 Katalognummer. 



Bilde fra Gustav Hårbys slakteri i Tistedalen i 1912. 



LU. 1921 i Bergen.



Standard kassebur til bruk på jubileumsutstillingen 1922. 
Burene ble budt benyttet. Kasseburene ble videre benyttet 
fram til landsutstullingen i 1980.



Maridalsveien 183 i Oslo. Kjøpt av forbundet i 1923 for 55 000 
for eiendommen, og 10 000 for utstyret. Betalt med lån fra 
medlemmene. 

Eiendommen ble solgt i 1953, da tomten ble ekspropriert av 
Oslo kommune for boligbygging. Salgssum var 150 000. I 1941 
var det slakteri og pelsberedningsindustri, med 37 000 beredte 
skinn.



Fra arbeidene inne i lokalene



Pelsberederiets stand på en varemesse i Oslo



Første utgave av Nordisk standard fra 1929, med standardbilde 
av Liten sølv. Kroppen er valseformet , rundt og muskuløs. 



Kaninavdeling i Telemark handelsstevne 1929. 40 000 Tilskuere, 
80 katalognummer, med 150 dyr. Og mange skinn. 



Fra en kjøttdemonstrasjon i Skien, 1930. 600 mennesker var til 
stede for demonstrasjon i kaninkjøtt og skinn.



Når beitesesongen er over, kan burene benyttes som 
gjødningsbur ved å plasseres på bukker, og utskifting til 
finmasket netting.



Diverse burtyper av eldre årganger i Bergensdistriktet. Blant 
annet de såkalte tønneburene.



1942: Presentasjon fra visstnok 
den største kaninstallen i landet. 
Hos Knut Løfgren på Gjøvik. 
Løfgren hadde 200 avlsdyr. 



Bilde fra landsmøte i 1942, i Oslo. Med 83 representanter. 
Medlemstallet er 5500. Forbundet måtte ansette sekretær på 
heltid.  Legg merke til at det kun er menn på bilde. Alle har 
omtrent den samme alder.



Utstillingsbur fra LU. 1945 i Bergen.



Fra jubileumsutstillingen i 1957, på Farris bad i Larvik. 3 konger 
samlet. Per Luvåen fra Norge, Fredrik Wanning fra Danmark og 
Harald Ekbergh fra Sverige.



Forbundets æresmedlem Retsius Haga fra Stavanger i et bilde 
fra  LU. 1957. Haga hadde da holdt blå bever i 17 år. 



Året er 1959. Norges første landsutstilling for ungdyr. 16-18 
oktober hos Ivar Skiaker i Oslo. På bilde sees dommerne Alfred 
Johansen og Leif Hjalmar Andersen. Sittende ved vekta er Ivar 
Skiaker. 141 påmeldte dyr.



Forbundets formann og senere 
æresmedlem, Ture Carlsson fra 
Drammen, med 
landskampvinneren fra 1959. 
Carlsson hadde da jobbet med 
fransk vedder, uavbrutt, i 35 år.



Litt av premiesamlingen til Ture. Mye sølvpuss måtte til.



Fra vestlandsutstillingen 1961. Dommerne Reidar Tjøstheim og 
Toralv Frafjord. 



Bilde er tatt ved landsmøte i 1968. Fra venstre: Gustav Tvedte, 
Konrad Dahl, Kjell Lie, Ivar Skiaker, Eskild Lunde, Alfred 
Johansen, samt redaktøren.



Fra LU. 1972. Forbundets 75-års 
jubileumsutstilling i Fredrikstad med 
selebert besøk Torstein Treholt. Hans 
M. Ileby, formann i 
utstillingskomiteen, viser fram en Hvit 
land.



Også fra LU 1972. Bur i tre høyder, samt kassebur, var helt 
vanlig for 50 år siden.



Fra LU 1973 i Drammen. Vinner Jan Erik Pettersen og Rolf 
Eklund, nummer 2.



Fra en slaktedemonstrasjon i Oslo. Mange mennesker til stede 
og meldte seg inn i Oslo-foreningen. I forgrunnen Even Vangen 
med Hammer, Eskil Lunde med slaktemaske og Yngvar Dahl 
med boltepistol.



Lu 1977 i Sellebakk. 
Lars Erik og Jan Tage 
Pettersen blir 
utstillingens vinner 
med en liten sølv, om 
oppnår 96 poeng. 
Dette var første 96-
poengsdyr på over 25 
år. 



Dette bilde er fra tidlig 80-årene. Dommerne Helge Skaara og 
Johnny Lyshaug etter endt bedømmelse.



LU 1985 i Atlantic Hall i Stavanger, på Skottsrutete vegg-til-
vegg-teppe. En ualminnelig vakker utstilling. Vinner ble Einar 
Nymark, Bergen. Et forsøk på å gjenta samme suksess i 1991 
ble fiasko.



Fredrik Wanning avslutter sin dommerkarriere i Tønsberg under 
LU – 87, 78 år gammel. I bakgrunnen, Ole Jan Fallet, Tønsberg, 
og Axel Andersen, Moss.



1989: Gro Harlem Brundtland sammen med Haugaland KAL 
formann Karstein Vea under karmøydagene, juni samme år. 
Utstillingen ble åpnet av Brundtland.



Bilde fra LUU 1994 i vikingskipet på Hamar. Første landsutstilling med bur i kun 1 høyde. Nok 
av plass, men kaldt på bena, grunnet skøyte-isen.



1996: Første dyr som på mange år, oppnår 97 poeng. Per Simen 
Rabben, fra Drammen, oppnår dette med sin franske vedder, på 
eliteutstillingen i Østfold, 1 juni 1996.  



1997: Jubileumslogoen NKF 100 år, utarbeidet av Bjørn 
Egeland.



Erik Arntzen, vinner av 
jubileumsutstillingen 1997, og en 
meget fremgangsrik utstiller med 
alaska. 



1998: Felles 
dommerkonferan
se med Sverige 
før den gjeldende 
nordiske standard 
skal tas i bruk. 
Sturle Skeidsvoll, 
Roar Strand, Ken-
Henry Niilsson og 
Louise Printzlow.



1999: Slik var 
markedsføringen på den 
standard vi har i dag.



2000: Letohallen var en mye brukt utstillingsplass. Her fra LU 2000. Best in show, alaska, Erik 
Arntzen. Dommere Jan Gunnar Olsen, Johnny Lyshaug, Svein Clausen, Jan Erik Baller og Gullik 
Klepaker



2001: Angoraklubben var meget aktive i sin virksomhet. Her fra 
LU 2001. Vi skimter Sissel Mørk Torjussen, Inger Harridslev og 
Nina Lien.



2002: Kari Jørgenrud, 11 år, 
elsker sine kaniner. Kose, 
stille dem ut og til slutt 
havner noen av dem på 
tallerknen. Slaktingen 
utfører hun selv.



2002: Norsk 
landbruksmuseum har 
fremforhandlet en avtale 
med Øya videregående 
skole om 
bevaringsbesetning av den 
norske kaninrasen 
«Trønder». Her ser vi Johan 
Viker som rasevinner LU 
2002.



2003: Etter påtrykk fra redaktør Bjørn Egeland, har han bedt 
meg innstendig om å ta dette bilde av Karoline Klepaker, som 
vinner av LUU 2003. Som Bjørn Egeland sa: «Her uttrykkes sann 
kaninglede». Bjørn mener også at det er et av de beste bildene 
han har tatt.



2003: Rolf Ludvigsen, lagde 
sammen med Geir Nordvik et 
nytt dataprogram for 
kaninutstillinger. Her: 
Produksjon av 
bedømmelseskort til LU 2004.



2004: Vi begynner å bli mer internasjonale på kaninfronten og 
søker nye utfordringer. Her er Walther Baumgartner og Peter 
Aabischer på LU, og bedømmer norske kaniner etter sveitsisk 
standard.



2005: Det er mange aktive kaninhoppere i denne perioden. 
Tønsberg er en av de mest aktive, noe som kommer fram av 
bilde.



2006: Dato: 24.11.2006, klokken er 17.00. Best in show er over, 
og Oddmund Vekas thyringer kan nyte solnedgangen.



2007: Typekonkurranse var et fast innslag på LU. Her er Marianne Myki med sin 
fantastiske angora. Flankert av Gullik Klepaker, Kari og Kjell Jørgenrud.



2008: I Mai dette året fikk vi 
ny forbundskasserer. Hans 
rase var, og er, Belgisk 
kjempe. I jubileumsåret har 
han hatt dette vervet i 15 år-
I tillegg har han vært en 
drivende kraft i indre østland
kaninavlslag



2009: Terje Engh fra Grenland kjempet og stod på i 2008 for å 
bli den første vinner av årets utstiller, og klarte det med ett 
poeng.



2009: Det dukker opp stadig nye raser ettersom kaninavlen blir 
mer og mer internasjonal i Norge. Løvehodene er en rase som 
holder god kvalitet i Finland. Denne hunkaninen fikk 95 poeng.



2010: Omtale av erfarende dommere i januarutstillingen i Grenland. G. Klepaker, 1986, T. Saue, 1980, J E Baller 
1969 og S. Clausen 1983. Bilde er tatt for 13 år siden, hvor alle fortsatt er aktive.



2010: TK publiserte dette bilde av Jan E. Baller som dommer, og 
Svein Clausen som skriver. 



2011: Svensk rase, made in Norway, og dansk utstiller. Henning 
Hansen, best in show, Bornholm.



2011: Kristian Kilde og Alexandra Fosse deltar på LUU 2011 som 
utstillere for første gang. 



2012: To personer har vært ivrige bidragsytere for å markedsføre kanin som matressurs. 
Vår redaktør har ofte bidratt med matoppskrifter via vårt tidsskrift. Tor Gillerholtmoen 
har også vært flink til å bidra. Her fra sommerutstillingen på Nes, hvor kanin virkelig er 
på menyen.



2013: En belgisk hare til Arild Gundersen som virkelig kunne 
vise seg fram. Arild fikk 96,5 poeng fikk flere ganger på denne 
kaninen.



2014: ZGM Oftedal Netland gjør seg bemerket i Europa. Reiste 
på «Day of dwarf» i Holland og toppet det hele med å bli best 
in show. De gjentok bedriften året etter.



2015: Klasse K produkter var en populær konkurranse innen 
kunsthåndverkerne innen vårt forbund. Hilde Krogedal var alltid 
med å kjempet i toppen. Her fra LUU 2015.



2016: Bilde handler om 
kjøttproduksjon i Spania, og ikke en 
utstilling av Hvit land. 
Kjøttproduksjon er stort omkring 
middelhavslandene Italia, Frankrike 
og Spania. I Spania produseres det 
68 tusen tonn kjøtt. Vi kan vel være 
glade for at vi ikke har slike 
produksjonsanlegg i Norge.



2016: Bildet er tatt i 1986 som 
omhandler en artikkel om Birgit 
Lundberg. Her er hun fotografert 
sammen med dvergvedderens 
far, Adrian de Cook i Tilburg, 
Holland. 



2017: Bergenstrollene har gjennom 3o år, vært på plass ved store utstillinger. Det er den kreative Bjørn Olav Stensen 
som har stått for produksjonen av disse. Mon tro hvor mange han har laget ?



2018: Jana og Urban Hamman fra Sveits har vært flittige gjester på våre landutstillinger. Her underviser de 
europabedømmelse på en ungdomskonferanse som de holdt på LU 2018. Henrik Erlandsen Ivrig deltager.



2019: Pål Eirik Iversen har vært en profil i NKF med 50 års medlemskap. Han ble innmeldt i 1972. Han har bidratt med stoff 
til tidsskrift, med fokus på kaninstaller og burinnredninger. Var også tidligere generalsekretær i NKF, og leder av 
jubileumskomiteen, når NKF fylte 100 år. 



2020: Roger Sjølås er en kaninoppretter med svært gode reslutater den siste tiden. Her 
fra LU 2020, med sine grå wienere som ble nummer 4. Han vant utstillingen med sine 
blå wienere. 



2020: Vi er inne i en rar tid. Covid-19 preger vår hverdag, men 
noen lar seg ikke stoppe av det. Den første digitale utstilling 
avholdes i USA, dog uten norske kaniner. 



2021: Tålmodighet er en 
dyd. Norgesvennen Benny 
Garly har holdt på med 
japaner i 50 år. I år lyktes det 
å få 96 poeng på en japaner, 
til og med 2 ganger på 
samme dyr.



2022: Ny norsk høyderekord i 
kaninhopping settes den 
08.05.22, av Tonje Søfteland. 
Den nye rekorden å slå, er 101 
cm.



Om vi alle ikke passer på vår flotte hobby, kan dette bli det siste 
jubileum vi feirer. Takk for oppmerksomheten. 
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