Stadgar för Sveland Cup

Sveland Cup är en tävling som är öppen för elitregistrerade kaniner i rak och
krokig bana. Tävlingen är öppen för medlemmar i Sveriges Kaninhoppares
Riksförbund.
Tävlingen består av tre deltävlingar jämnt fördelat över landet och det bör vara
minst en månad mellan tävlingstillfällena.
Arrangerande klubb skall hålla Sveland Cup under en och samma dag vid en
tävlingshelg där andra klasser avhålls. Under Sveland Cupdagen får andra
elitklasser inom SKHRF inte avhållas.
Förbundsstyrelsen utser vilka tre klubbar som får stå för arrangemangen.
Arrangerande klubbar skall annonsera tävlingen i Rikshoppet. Deltävlingarna
skall vara så likartade som möjligt på alla platser för största möjliga rättvisa.
Sveland Cup sponsras av Sveland Djurförsäkringar. De har rätt till fri
annonsering och monterplats på tävlingsplatsen om möjlighet finns.
Arrangerande klubb är fri att samarbeta med andra sponsorer såvitt de inte
arbetar inom försäkringsbranschen.
Vid sponsoravtal som kan påverka Sveland Djurförsäkringars exponering skall
kontakt tas före eventuellt avtal.
Sveland Djurförsäkringar sponsrar respektive deltävling inom Sveland Cup med
priser och vandringspokal.

Ansökan om Sveland Cup
Ansökan om att arrangera deltävling kommande år skall vara riksförbundet tillhanda
senast 1 september året innan det år man vill arrangera. Ansökan skall innehålla:
 Klubb
 Ort och datum
 Tävlingsplats
 Möjligheter till boende
 Kommunikationer till tävlingsplatsen
 Eventuellt samarrangemang (t.ex. mässa, marknad)
 Referatskrivare
 En kontaktperson med adress, mailadress och telefonnummer
 Tävlingsprogram
 Motivering till varför just er klubb ska få arrangemanget
Kontaktpersonen kommer vara den som har kontakten med förbundsstyrelsen samt den som tar
kontakt med Sveland Djurförsäkringar för att få hem sponsorspriserna.
Ansökan till deltävling skall skickas in till förbundsstyrelsen: styrelsen@skhrf.com

Regler för Sveland Cup
Sveland Cup deltävling skall bestå av en rak- och en krokigbana elitklass med bedömning D. Utöver
bestämmelserna kring Sveland Cup skall tävlingen följa förbundets tävlingsreglemente. Om något av
detta frångås så vidtags det åtgärder enligt reglementet.
Sveland Cup-klasserna får inte ingå i någon annan cuptävling. Däremot kan andra klasser och grenar
avhållas, dock inte höjd- eller längdhopp.
Samma klasser, bedömningsformer och poängräkning skall tillämpas vid deltävlingarna. Om avsteg
sker från detta, skall Förbundsstyrelsen omedelbart kontaktas. Förbundsstyrelsen beslutar i dessa fall
om tävlingen är giltig eller inte.
Antal deltagande
Minst 10 kaniner måste ha deltagit i den sammanlagda cupen på varje deltävling för att resultatet ska
godkännas. Endast registrerat ekipage får delta i cupen.
Certifikat
Certifikaten som det tävlas om i Sveland Cup är fricertifikat. Oavsett var kaninens tidigare certifikat är
tagna, så räknas dessa fricertifikat till championat.
Vid 25 startande eller fler i en Sveland Cup klass, så utdelas två (2) fricertifikat i klassen. Fricert gäller
dock endast eventuellt till de två första placeringarna, sedan utdelas ”vanliga” certifikat.
Redovisning resultat
För uträkning av cupresultatet i varje deltävling gäller samma poäng som placering i varje klass.
Oplacerad ger ingen poäng för enstaka deltävling, däremot får dessa en poäng i den totala
uträkningen av Sveland Cup.
Sveland Cupresultatet för deltävlingen skall arrangerande klubb föra i vanligt cupprotokoll.
Cupprotokollet skall arrangerande klubb sända till protokollgranskning inom samma tid som gäller för
övriga elitprotokoll. Försent insänt protokoll medför bestraffning enligt reglementet.

Poängberäkning - slutresultat Sveland Cup
Efter att alla deltävlingar är genomförda och godkända skall vinnaren i Sveland Cup räknas ut, detta
gör SKHRFs protokollgranskare. Poängräkning för varje deltävling sker enligt följande:
Vinst i deltävling ger

12 poäng

2:a plats

10 poäng

3:e plats

9 poäng

4:e plats

8 poäng

5:e plats

7 poäng

6:e plats

6 poäng

7:e plats

5 poäng

8:e plats

4 poäng

9:e plats

3 poäng

10:e plats

2 poäng

11:e plats och neråt (även OPL)

1 poäng

För att erhålla totalpoäng i någon av deltävlingarna måste kaninen genomföra båda klasserna utan
att uteslutas eller att föraren blir diskvalificerad.
Ekipage som startat i två deltävlingar erhåller tre extrapoäng utöver sina deltävlingspoäng vid den
totala uträkningen av Sveland Cup.
Finns det ekipage som tillsammans har startat i samtliga tre deltävlingar får dessa sju extrapoäng
utöver sina deltävlingspoäng vid den totala uträkningen av Sveland Cup.
Även ekipage som har blivit oplacerad i en eller flera deltävlingar räknas in.
Vinnaren av Sveland Cup
Inteckningsinnehavare bekostar själv gravyrplåt på vandringspokalen, samt ser till att pokalen finns
på plats vid nästa års prisutdelning.
Vid frågor kring tävlingen skall ni kontakta arrangemangsansvarig för Sveland Cup:
Linda Arvidsson
Telefon: 070-2950991
Mail: linda.arvidsson@skhrf.com
Frågor angående priser till Sveland Cup görs till:
Anders Nilsson
Telefon: 0451 – 38 30 00
Mail: anders.nilsson@sveland.se
Kontaktpersoner i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund:
Sveriges Kaninhoppares Riksförbunds Kansli
c/o Linda Arvidsson
Mail: kansliet@skhrf.com
Stadgarna upprättades i maj 1995 av Sveland Djurförsäkringar i samråd med Sveriges Kaninhoppares
Riksförbund.
Stadgeändringar har gjorts 1997-10-21, 2001-09-01, 2006-01-01, 2010-01-01, 2011-01-01 och 2012-11-19

Dessa stadgar gäller från och med 2013-01-01

