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TILLÄMPNING AV TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR
SVERIGES KANINHOPPARES RIKSFÖRBUND
Detta reglemente ska tillämpas på alla officiella kaninhoppningstävlingar i Sverige från
och med den 1 augusti 2008. Ansvarig för reglementets innehåll och utformning är styrelsen
för Sveriges kaninhoppares riksförbund.
Reglementet är till för att skydda kaninerna, upprätthålla en god tävlingsmoral bland
deltagarna samt göra tävlingarna rättvisa. All officiell verksamhet inom klubbar anslutna
till Sveriges kaninhoppares riksförbund ska ske i enlighet med reglementet, här
utöver gäller tillämpliga delar av förbundets stadgar samt bestämmelser som utfärdats
av behöriga myndigheter.
Det är varje medlems skyldighet att vara bekant med detta reglementes innehåll samt
övriga bestämmelser. Skulle brott mot reglementet föreligga skall skriftlig anmälan vara
Sveriges kaninhoppares riksförbund tillhanda senast två veckor efter det inträffade.
Riksförbundets beslut kan ej överklagas.
Kopiering av reglementet i dess helhet för försäljning eller övrigt mångfaldigande av
hela eller delar av reglementet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Sveriges kaninhoppares riksförbund.
Ändringar i reglementet görs på årsstämman för Sveriges kaninhoppares riksförbund,
och i vissa fall av förbundets styrelse. Ändringar kungörs i förbundets tidning rikshoppet
samt på förbundets hemsida.

Brott mot reglementet
Deltagare som bryter mot reglementet straffas enligt aktuell paragraf. I de flesta
fall kan samtliga domare på tävlingsplatsen utdela straff till deltagare som bryter
mot reglementet. Om så ej sker bör deltagare som upptäcker att brott pågåtts
prata med någon domare på plats för att reda ut problemet. I andra hand, om
problemet kvarstår, rapporteras brott in till förbundet som beslutar om åtgärd.
Deltagare som upptäcker att arrangerande klubb bryter mot reglementet ska i
första hand ta detta direkt med klubben och i andra hand rapportera till förbundet.
Allvarliga brott ska alltid rapporteras till förbundet.
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Om deltagande
1. Förare
§1) Alla medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) eller annat av SKHRF godkänt
förbund äger rätt att deltaga på officiella tävlingar från det år de fyller sju år. Vid överträdelse ska
resultaten för aktuellt ekipage strykas. För att starta miniklassen krävs inget medlemskap.

2. Kanin
§2) Alla kaniner oavsett ras äger rätt att deltaga på tävling, stamtavla erfordras ej.
§3 Kaninen ska vara fem månader gammal för att få deltaga på officiella arrangemang, vid träning
får kaninen deltaga när den är fyra månader gammal. På alla officiella arrangemang gäller ett år
för elitklass, höjdhopp och längdhopp. Överträdelse vid tävling medför att kaninens resultat
stryks. Medveten eller upprepad överträdelse ska rapporteras till förbundet och kan leda till
avstängning från tävlingsverksamhet. Överträdelse vid officiella arrangemang som inte är tävling
ska rapporteras in till förbundet.
§4) Kaninungar som är yngre än åtta veckor gamla får ej vistas på tävlingsplats. Överträdelse medför
varning före diskvalificering.
§5) Kaninungar som är yngre än tre månader gamla får ej vistas i sele och koppel på tävlingsplats.
Överträdelse medför varning före diskvalificering.
§6) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga officiella arrangemang. Överträdelse
medför att kaninen stängs av från att deltaga på officiella arrangemang tills den blivit frisk och smittofri,
vid tävling medför överträdelse även varning före diskvalificering och samtliga resultat från
sjukdomsperioden stryks. Vid övriga officiella arrangemang ska händelsen rapporteras in till
förbundsstyrelsen. Vid tävling avgör aktuell domare om kanin är i skick att delta, för övriga
arrangemang avgör arrangörsklubben om kaninen är i skick att delta, domare och arrangörsklubb har rätt
att kräva veterinärintyg om tveksamhet råder.
§7) Gårdar som haft fall av RVHD eller myxomatos måste ha varit symptomfria i minst två månader för
att samtliga kaniner som befunnit sig på gården någon gång under sjukdomsperioden ska få deltaga på
officella arrangemang igen, oavsett vaccinering. Medlemmar som misstänker sig ha någon av
ovanstående sjukdomar i kaningården ska rapportera detta till förbundet. Överträdelse mot denna
paragraf rapporteras till förbundet som beslutar om åtgärd.
§8) För att kanin ska få deltaga på officiella arrangemang får det ej föreligga risk för dräktighet.
Medveten överträdelse på tävling medför omedelbar diskvalificering och ska rapporteras till förbundet.
Detta kan leda till avstängning från tävlingsverksamhet. Om en hona av misstag tävlat dräktig eller
deltagit på annat officiellt arrangemang dräktig ska detta rapporteras till förbundet och samtliga resultat
tagna under dräktigheten ska strykas.
§9) Hona som haft kull eller fått dödfödda ungar får ej deltaga på officiella arrangemang så länge hon är
digivande. Hona får deltaga på officiella arrangemang tidigast 2 veckor från det att hon skiljts från
ungarna. Vid endast dödfödda ungar gäller minst 2 veckors vila från nedkomstdatum. Hona som gått
tom får ej delta på officiella arrangemang förrän tidigast 40 dagar efter datumet för sista parningen,
såvida inte veterinärintyg kan uppvisas på att honan inte är dräktig. Honan ska också vara i fint skick
och utvilad efter kullen. Tjänstgörande domare äger rätt att utesluta hona som denne anser inte är i skick
att starta, vid andra evenemang än tävling äger arrangerande klubb rätt att neka deltagande.
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§10) Kanin som tagit läkemedel i syfte att skjuta upp brunst, exempelvis p-piller för katt, får inte starta
på tävling förrän en karenstid av två månader passerat efter sista dosen av läkemedlet. Överträdelse
medför att kaninens resultat stryks. Medveten eller upprepad överträdelse ska rapporteras till förbundet
och kan leda till avstängning från tävlingsverksamhet

3. På tävlingsplats
Tävlingsplats – banområde, framhoppning, kanindepå, och övriga ytor i direkt anslutning där
tävlingsdeltagare och publik befinner sig för att rasta kaniner eller titta på tävlingen.
§11) Rökning, droger och/eller alkohol får ej förekomma på tävlingsplats. Överträdelse hos
tävlingsdeltagare eller dennes anhörig medför varning före diskvalificering. Publik som nyttjar något av
ovanstående bör ombedjas att gå ifrån tävlingsplatsen.
§12) Tävlingsdeltagare ansvarar för att denne eller dennes anhörig inte uppträder störande på
tävlingsplatsen. Överträdelse medför varning före diskvalificering.
§13) Tävlingsdeltagare ansvarar för att dennes och dennes anhöriges till tävlingsplatsen medförda djur
inte stör någon. Hundar skall hållas kopplade och hanteras med hänsyn till att kaniner kan bli skrämda.
Överträdelse kan medföra varning före diskvalificering. Publik som har med hundar eller andra djur som
kan störa ska ombedjas att flytta sig till en plats där djuret/djuren inte stör.
§14) Tävlingsdeltagare ansvarar för att denne och dennes anhöriga håller rent och städar efter sig och
sina djur på tävlingsplatsen. Överträdelse medför varning före diskvalificering.
§15) Varje kanin över fyra månader ska under tävlingen ha en egen transportbur/eget fack. Överträdelse
kan leda till varning före diskvalificering.
§16) Det är inte tillåtet att ha strö i transportburen. Halm är tillåtet i de fall det förligger risk för
minusgrader under tävlingsdagen. Hö är tillåtet, så länge det inte kan anses fungera som strö. Domare
avgör i samråd med tävlingsledning vad som är att betrakta som strö. Överträdelse medför varning före
diskvalificering.
§17) Parning av kaniner på tävlingsplats får endast förekomma efter enligt arrangörerna avslutad
tävlingsdag eller på en plats som tävlingsarrangörerna hänvisat till. Överträdelse medför diskvalificering
av såväl honans som hanens för parning ansvarig person.
§18) Det är inte tillåtet att lämna kaninen utan uppsikt på tävlingsplats eller binda den med kopplet.
Kaninen ska antingen befinna sig i en bur/hage, eller så ska föraren/ägaren vara förvissad om att någon
passar kaninen. Överträdelse medför diskvalificering.

4. Kaninhantering
§19) Ovarsam hantering av kanin medför varning före diskvalificering. Grov ovarsam hantering medför
direkt diskvalificering. Domare avgör vad som anses vara grov ovarsam hantering av kanin i samråd
med domarkollega. Allvarliga och upprepade fall ska anmälas till förbundet. Detta gäller oavsett när
under tävlings- dagen händelsen sker.
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§20) Kaninen ska ta sig genom banan och över hindren av egen vilja. Förare får inte tvinga eller bära
kaninen framåt i banan, förutom vid lyft över hinder. Hjälp eller uppmuntran ska aldrig vara högljudd
eller stressa kaninen. Överträdelse medför varning före uteslutning. Grova eller upprepade fall räknas
som ovarsam hantering av kanin och medför varning före diskvalificering.
§21) Vid upprepade lyft över hinder eller om kaninen helt vägrar röra sig äger domaren rätt att utesluta
kaninen för tydlig ovilja att hoppa.
§22) Förare får själv välja att utgå om kaninen inte vill hoppa, detta leder till uteslutning på egen
begäran.

5. Tävlingsmoral
§23) Förare ska alltid uppvisa god tävlingsmoral. Överträdelse medför varning före diskvalificering vid
grova fall kan detta leda till direkt diskvalificering. Domare avgör i samråd med domarkollega om straff
bör delas ut.
§24) Förare som medvetet försämrar resultatet för en kanin som uppenbart har chans på placering enligt
pinntabellen (se §51) tilldelas varning före diskvalificering. Detta gäller ej i höjd- och längdhopp.

6. Sele och koppel
§25) Kaninen ska hållas i godkänd sele och koppel (se ordlista med förklaringar) på alla officiella
arrangemang. Vid tävling medför överträdelse uteslutning, vid övriga officiella arrangemang får
inte kaninen delta förrän den har godkänd sele. Att ha sele på kaninen när den sitter i transportbur
eller rasthage på tävling medför varning före diskvalificering
.
§26) Sele eller koppel som halkar snett eller faller av under lopp behöver inte rättas till så länge kaninen
inte tar skada. Om kaninen tar skada av selen ska detta genast rättas till utan att tiden stoppas.
§27) Kaninens koppel ska vara fäst vid selens magband och får endast användas för att fånga in samt
styra kaninen varsamt. Kopplet ska hänga slakt när kaninen hoppar. Det är inte tillåtet att dra eller rycka
i kopplet. Överträdelse medför varning före uteslutning.
§28) Det är tillåtet att låta kaninen hoppa utan sele/koppel vid uppvisningshoppning, samt höjdhopp och
längdhopp, om banan/hindret står inom lämplig inhägnad. Aktuell domare äger rätt att förbjuda
hoppning utan sele och koppel. Överträdelse medför uteslutning.

7. Tävlan
§29) Deltagare som efter sitt eget eller någon annans lopp har synpunkter på domslutet ska omedelbart
efter loppet, innan nästa ekipage startar, vända sig till aktuell domare för att reda ut problemet. Det är
alltid aktuell domare som tar det slutgiltiga beslutet vid tveksamheter i bedömningen. Domaren har
ingen skyldighet att beakta synpunkter som framkommer vid annan tidpunkt än direkt efter loppet.
§30) Aktuell domare äger rätt att stryka ekipage som inte infunnit sig startklart vid start inom 30
sekunder efter upprop. Deltagare som vill byta startnummer, oavsett anledning, måste ha domarens
medgivande. Undantag görs vid tävlan på parallella banor, då deltagare och domare måste samarbeta för
att få ett så bra flyt i tävlingen som möjligt.
§31) Endast det ekipage som blivit kallat till framhoppningen och/eller tävlingsbanan har rätt att befinna
sig där. Överträdelse medför varning före uteslutning.
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§32) Föraren ska sträva efter att hålla sig bakom kaninen under hela loppet och inte störa kaninen
genom att springa för nära eller förbi den. Den hand som håller i kopplet ska alltid befinna sig bakom
kaninen när kaninen hoppar och i största möjliga mån på banan i övrigt. Överträdelse medför varning
före uteslutning.
§33) Kanin som springer in på banan och hoppar hinder annat än under sitt eget lopp stryks ur klassen.
Om kaninen ej deltar i pågående klass blir den struken ur den klass den ska starta ifall denna klass ska
gå på samma bana, om än något ombyggd för att passa aktuell klass, och ej redan är avklarad.
§34) Det är ej tillåtet för förare att kliva över något hinder, varken på bana eller framhoppning, upprepad
överträdelse medför varning före uteslutning.

8. Banhoppning
§35) Banhoppning delas in i rak bana och krokig bana. Vid rak bana står hindren rakt efter varandra,
men får vid platsbrist läggas i en svag båge. Vid krokig bana ska hindren hoppas i en speciell ordning,
där inget hinder får hoppas mer än en gång.
§36) Domare ska efter godkännande av banan och innan aktuell klass startar låta deltagarna gå banan för
kontroll. Kanin får ej medföras. Om ändringar sedan görs har deltagarna rätt att gå banan igen.
§37) Start- och målhinder ska alltid finnas, men räknas ej för rivning.
§38) I lättklass bör vattengraven kombineras med annat banhinder.
§39) Ekipage som blivit uppropat till start ska vänta bakom starthindret på klartecknet ”varsågod” ifrån
domaren innan de startar. Att riva eller hoppa starthindret innan domaren sagt varsågod räknas som
tjuvstart (se §44). Hinner kaninen hoppa hinder innan domaren gett klartecken tas eventuella rivningar
med i resultatet, dock räknas inte klarade hinder. Endast ekipage som befunnit sig inne på banan och fått
klartecknet ”varsågod” räknas med i startantalet, ej ekipage som endast beträtt framhoppningen.
§40) Kanin med minst antal fel vinner, vid lika antal fel går den kanin före som har kortast tid. Vid
samma antal fel och samma tid hamnar ekipagen på samma plats i resultatlistan. Rör det sig om sista
placering enligt pinntabellen (se §51) måste dock omhoppning göras för att skilja dem åt, detsamma
gäller för certifikatberättigade platser eller placering näst efter certberättigad.
§41) Hindren på banan ska hoppas i rätt ordning och åt rätt håll, annars räknas det som fel väg och
ekipaget utesluts. För att fel väg ska räknas måste kaninen ha landat på andra sidan hindret med alla fyra
tassarna.
§42) Starthindret räknas ej för fel väg, men måste passeras åt rätt håll innan kaninen hoppar de andra
hindren för att tiden ska starta. Överträdelse medför uteslutning.
§43) Målhindret ska passeras åt rätt håll för att tiden ska stoppas, om det passeras innan alla hinder är
hoppade räknas det som fel väg och ekipaget utesluts. I övrigt räknas inte målhindret för fel väg.
§44) Följande ger tävlande ekipage ett fel, det kan dock aldrig bli mer än ett fel per hinder:
 Rivning: Hinderdel måste lyftas tillbaka till rätt läge. Ett fel skall ges för varje hinder oavsett antal
rivna bommar/plank oberoende av om det är förare, kanin eller ekipagets utrustning som orsakar
rivningen, förare, kanin eller ekipagets utrustning ska dock vara i kontakt med hindret. Fel ska
också utdelas om hindret rivs av andra hinderdelar i de fall ekipaget har orsakat detta.
Sidomarkeringar vid vattengrav räknas för rivning.
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Snedhopp: Kanin tar sig inte över hindret korrekt, största delen av kaninen måste befinna sig
innanför hinderstöden över hela hindrets längd, annars räknas det som snedhopp. Detta ger ett fel
per hinder. Om kanin helt och hållet hoppar utanför hinderstöden räknas det ej som ett hopp, utan
helt enkelt som att kaninen missat hindret. Vid vattengrav krävs att kanin hoppar vattengravens
fulla längd samt håller sig innanför sidomarkeringarna för att klara sig undan felbelastning, hur
långt eller snett kaninen hoppar utöver detta spelar ingen roll.



Avstamp i hinder: Kanin sätter ner någon av eller båda baktassarna mellan bommarna/planken i ett
hinder och tar avstamp från marken/golvet därifrån. Ett fel per hinder ges även om bommar/plank
ligger kvar.



Dopp i vattengrav: Förare, kanin eller sele/koppel vidrör vattenytan. Morrhår räknas ej.



Lyft över ej rivet hinder: Kanin får lyftas över eller förbi enstaka hinder (se §20), vilket ger ett fel
per hinder.



Korrigering: Ekipage får ett fel för tre korrigeringar, två fel för sex, tre fel för nio och så vidare.
Döms i samtliga klasser utom miniklassen, lättklass och höjd/längd ej elitklass.



Tjuvstart: En tjuvstart (se §39) ger ett fel. Upprepad tjuvstart i samma omgång ger uteslutning.

§45) Enstaka hinder som är feluppsatta, ej uppsatta, nerblåsta eller rivna på grund av ekipagets påverkan
på underlaget hoppas om efter målgång, då räknas vare sig korrigeringar eller tid. Förare kan vid
omhoppningen välja att hoppa något eller några hinder innan det/de hinder som ska hoppas om. Hindren
ska hoppas i samma ordning och med samma uppbyggnad som aktuell omgång. Eventuella rivningar på
hinder som hoppas innan det/de hinder som orsakat omhoppningen räknas ej. Kanin som vid
omhoppning av hinder under rimlig tid vägrar hoppa döms ut och belastas då med fel för detta/dessa
hinder.
§46) Banhoppning delas in i följande klasser: lätt, medelsvår, svår och elit samt veteranklass och
miniklass. Alla kaniner börjar från början i lättklass.
§47) Lätt, medelsvår och svår klass kan delas in i ”ny” och ordinarie klass. Då startar de kaniner som
tidigare ej har några uppflyttningspinnar i ”ny” av den aktuella klassen. Pinne tagen i ”ny” klass räknas i
den ordinarie klassen. Ordinarie klass och ”ny” ska ha samma svårighetsgrad på banan, även om den
inte behöver se precis likadan ut. Domare och tidtagare som är funktionär i ”ny” har rätt att starta sin
kanin i ordinarie klass även om kaninen saknar pinnar i aktuell klass
§48) Veteranklass är till för gamla kaniner som ej längre klarar av att starta sin ordinarie klass.
Veteranklass har samma regler som lättklass, med undantaget att korrigeringar ska dömas. En kanin som
fyllt sex år rätt att flyttas till veteranklass. För att få starta veteranklass måste kanin först registreras som
veteranklassad, efter det går det ej att flytta kanin till ordinarie klass igen.
§49) Miniklassen är till för nybörjare och kaniner som inte klarar nivån i lättklass, medlemskap krävs ej.
Ingen vattengrav får användas. Det är inte tillåtet för en kanin att starta andra klasser samma dag som
den startat miniklassen. Inga pinnar delas ut i klassen och kaniner som tagit pinne i någon bangren får ej
starta denna klass. För start i miniklass krävs ingen tävlingsbok.
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§50) Följande gäller för respektive klass:
Elit klass
Minst 12 hinder (får minskas till 10 vid platsbrist, dock ej för att rymma
dubbla banor), maxhöjd 50 cm, maxlängd 80 cm
Svår klass
Minst 10 hinder, maxhöjd 45 cm, maxlängd 80 cm
Medelsvår klass
Minst 10 hinder, maxhöjd 38 cm, maxlängd 65 cm
Lätt klass
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
Veteranklass
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
Miniklass
6 hinder, maxhöjd 24 cm, maxlängd 30 cm
§51) Kanin kvalificerar sig till att starta högre klass i banhoppning genom att samla uppflyttningspinnar,
rakbana och krokig bana räknas var för sig. Från lätt till medelsvår krävs tre pinnar tagna i lättklass, från
medelsvår till svår tre pinnar och från svår till elit fem pinnar. Uppflyttningspinnar delas ut efter
följande tabell, detsamma gäller placeringar i elitklass:
Antal startande:
3-5 startande
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
o.s.v.

Antal uppflyttningspinnar och placeringar
1 pinne, placering
2 pinnar, placeringar
3 pinnar, placeringar
4 pinnar, placeringar
5 pinnar, placeringar
6 pinnar, placeringar
7 pinnar, placeringar
8 pinnar, placeringar
9 pinnar, placeringar
10 pinnar, placeringar
11 pinnar, placeringar
12 pinnar, placeringar
o.s.v.

§52) Uppflyttningspinne delas endast ut till kaniner med i genomsnitt två fel per omgång eller lägre, vid
fler fel får kaninen fortfarande placering enligt pinntabellen (se §50) och pris, men ingen pinne.
Samtliga kaniner med ett slutresultat på totalt noll fel erhåller uppflyttningspinne, oavsett plats i
resultatlistan.
§53 Förare som tävlar i SKAFKH har rätt att vid ett valfritt tillfälle per kanin flytta över klassningen
från SKAFKH till SKHRF genom att ansöka om detta till förbundets registrator. Eventuella pinnar och
cert följer inte med i överflyttningen. Kaninen måste ha funnits i SKHRFS register i minst tre månader
efter överflyttningen för att ha rätt att starta på Svenska Mästerskapen.
§54) Kanin som klassas upp äger ej rätt att starta den högre klassen i aktuell gren samma dag.
§55) Uppklassad kanin äger ej rätt att starta lägre klass, med undantag för cuptävlan där ekipage kan
fortsätta tävla för att få resultat i cupen. Detta ekipage ska då ej räknas med för pinnutdelning i klassen.
§56) För deltagande utom tävlan gäller att kaninen varken kan ta pinne eller pris, kaninen räknas inte
med i resultatlistan. Utom tävlan är endast tillåtet i lägre klass än aktuell kanin normalt är klassad och
ska endast tillämpas då kaninen inte, av olika skäl, klarar av att hoppa i sin ordinarie klass.
Veteranklassade kaniner får hoppa utom tävlan i lätt klass. Arrangörsklubb kan välja att inte låta någon
hoppa utom tävlan. Att först hoppa utom tävlan och senare starta ordinarie klass är endast tillåtet om det
rör sig om olika grenar.
§57) Domare och tidtagare äger rätt att hoppa sina egna kaniner utom tävlan i den klass han/hon själv
dömer. Någon annan domare ska då döma dessa kaniner, detta gäller även om det är den klass kaninerna
normalt är klassade i.
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§58) Bedömningsformer:
A Grundomgång, fel och tid avgör. Gäller endast elit klass.
B Grundomgång och omhoppning, ekipage med minsta lika antal fel
gör omhoppning, fel och tid läggs samman. Gäller endast elitklass.
C Grundomgång och final, fel och tid läggs samman
D Två omgångar, fel och tid läggs samman
E Två omgångar och final, fel och tid läggs samman
F Minst tre omgångar, fel och tid läggs samman
§59) Bedömningsform vid banhoppning ska vara bestämt i förväg och deltagare ska kunna få reda på
denna vid anmälan till tävling. Om inget anges är bedömningsformen C. Domare ska upplysa deltagare
om bedömningsform, ungefärligt antal till eventuell final samt maxtid innan första start i aktuell klass
(se §114).

9. Höjdhopp och längdhopp
§60) I höjd- och längdhopp startar alla kaniner från början i ej elitklass. Efter att ha klarat elitgränsen,
som är 60 cm i höjd och 160 cm i längd, vid tre olika tävlingstillfällen klassas kaninen upp till elitklass.
§61) I höjdhopp ej elitklass är lägsta tillåtna ingångshöjd 40 cm, i höjdhopp elitklass är den 50 cm. I
längdhopp ej elitklass är kortaste tillåtna ingångslängd 80 cm och i längdhopp elitklass är den 120 cm.
Samma ingångshöjd/längd gäller för samtliga startande kaniner i klassen.
§62) Höjd- och längdhopp ska ha startmarkering minst tre meter ifrån hindret. Bakom denna ska
ekipage befinna sig till dess aktuell domare gett klartecknet ”varsågod”. Vid överträdelse i elitklass
utdelas en korrigering och ekipaget får gå tillbaka och börja om, i ej elit får ekipaget gå tillbaka och
börja om utan belastning. Hinner kaninen hoppa hindret innan domaren gett klartecken tas eventuella
rivningar med i resultatet, dock räknas inte klarat hopp. Höjdhopp ska ha startmarkering på båda sidor
om hindret så att förare kan välja hoppriktning.
§63) Ekipaget får tre försök i direkt följd att klara av aktuell höjd eller längd. När samtliga deltagande
ekipage hoppat går de kaniner som klarat höjden/längden vidare till nästa höjd/längd, där samma sak
upprepas. Aktuell domare väljer vilken som blir nästa höjd/längd och det är inte tillåtet att stå över
höjder/längder.
§64) Samtliga bommar räknas för rivning. Om förare river/välter hindret efter att kanin klarat hoppet
och landat med alla fyra tassar i marken räknas hoppet som klarat.
§65) I längdhopp och höjdhopp är utom tävlan endast tillåtet i ej elit för elitkaniner när elitklassen blivit
inställd på grund av för få anmälda.
§66) Att byta sida eller ta ny sats räknas som korrigering inom höjd- och längdhopp. Korrigering gäller
endast i elitklassen och första korrigeringen på första försöket på ingångshöjden/längden ska inte räknas.
Efter tre korrigeringar i följd på samma försök har ekipaget förbrukat det försöket.
§67) Om förare avbryter påbörjat hopp när kaninen lämnat marken räknas detta som ett försök.
§68) I längdhopp är det ej tillåtet att ta avstamp med någon av eller båda baktassarna från det fasta
frontstycket eller att mellanlanda mellan bommarna. Detta kallas övertramp och räknas som ett försök.
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§69) Resultatlistan i höjd- och längdhopp räknas bakåt en höjd/längd i taget. Den kanin som klarat den
högsta höjden/ längsta längden på minst antal försök vinner, om två eller fler kaniner är lika på den
höjden/längden tittar man på föregående höjd/längd och så vidare.
§70) Förare har efter avslutad tävling rätt att hoppa ner sin kanin på en lägre höjd/kortare längd för att
kaninen ska få avsluta med ett klarat hopp. Detta gäller endast kaniner som hoppat elitgränsen i ej elit
eller certgränsen i elit. Om ett identiskt hinder finns vid sidan av tävlingsbanan kan detta användas
istället.
§71) Omhoppning i höjdhopp/längdhopp kan bli aktuell för att särskilja kaniner som hamnat på samma
plats i resultatlistan. Vid höjd- och längdhopp elitklass ska alltid de certberättigade ekipagen urskiljas.
Deltagare på placering näst efter certberättigad har rätt att kräva omhoppning vid delad placering.
Eventuella certifikat kan inte flyttas ned till en placering som delas av flera ekipage. Aktuell domare
väljer på vilken höjd/längd omhoppningen ska börja. Vid omhoppning räknas en höjd i taget och den
kanin som hoppar på minst antal försök vinner omhoppningen även om samtliga kaniner klarar
höjden/längden. Aktuell domare kan välja att låta ekipagen hoppa ett hopp i taget istället för tre hopp i
följd. Domaren avgör då själv hur denne vill gå tillväga för att hålla reda på varje ekipages totaltid,
exempelvis kan ett tidtagarur till varje ekipage vara en lösning om flera sådana finns tillgängliga
(andratidtagarens ur kan då nollställas mellan alla hopp eftersom detta endast används som extraur). Det
är ej tillåtet att sätta en maxtid/hopp. Endast kaniner som hoppar exakt lika fortsätter omhoppningen.
Omhoppningar bör skrivas på ett eget protokoll.
§72) Vinnande ekipage som ej rivit ut sig får själv välja att fortsätta hoppa på valfri höjd/längd.
§73) Vid svenskt- eller världsrekordförsök får aktuellt ekipage fem försök på tre minuter. Rekord kan
endast sättas på officiella tävlingar. Vid rekordförsök ska alltid korrigeringar räknas, oavsett klass.
§74) Höjd på ett längdhoppshinder:
i framkant högst 15 cm och lägst 10 cm
vid 100 cm högst 20 cm och lägst 15 cm
vid 200 cm högst 25 cm och lägst 20 cm
vid 300 cm högst 30 cm och lägst 25 cm

Om arrangemanget
10. Officiella tävlingar
§75) Officiella tävlingar kan endast arrangeras av klubbar anslutna till SKHRF, samt av klubbar
anslutna till av SKHRF godkända förbund.
§76) Endast tävlingar som nått ut till medlemmarna via brev, Rikshoppet eller hemsidan räknas som
officiella inom SKHRF. Övriga godkända förbund ansvarar själva för att meddela sina medlemmar vid
officiell tävling.
§77) Tävlingsprogrammet för en officiell tävling inom SKHRF får ej ändras efter sista anmälningsdag
med undantag för klassernas ordning. Klasserna för tävlingen måste vara fastställda och utannonserade
senast 7 dagar innan sista anmälningsdag (med anmälningsdag avses ordinarie dag och inte sista
efteranmälningsdag). Överträdelse medför att tävlingen ogiltigförklaras.
§78) Officiell tävling ska protokollföras på ett för aktuellt förbund godkänt protokoll. Protokollet
behöver inte föras för hand utan kan ligga i en dator, så länge domaren godkänner och undertecknar
protokollet antingen för hand eller elektroniskt. Tävlingsprotokoll är officiell handling och ska arkiveras
hos arrangerande klubb i minst fem år. En kopia av protokoll från samtliga officiella certberättigade
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elitklasser inom SKHRF ska vara förbundet tillhanda inom en månad efter aktuell tävling, vid
överträdelse kan arrangerande klubb nekas att arrangera officiella tävlingar under en månads tid.
§79) Klubbar är skyldiga att publicera samtliga placerade enligt tabellen i §51, uppflyttningspinnar,
antal starter samt domare på en, av förbundsstyrelsen godkänd sida, senast fjorton dagar efter avslutad
officiell tävling.
§80) Officiell klass måste ha minst tre startande, för höjd- och längdhopp ej elit, veteranklass samt
miniklassen, finns ingen begränsning. Vid 1-2 startande i höjd/längd ej elit samt veteranklass kan
arrangörsklubb välja att betala tillbaka allt utom högst 10:-/start istället för att dela ut pris.
§81) Under de dagar Svenskt Mästerskap pågår får inga andra officiella tävlingar/klasser inom SKHRF
arrangeras, ej heller helgen för Årsstämman. Den dag Sveland Cup arrangeras får inga andra elitklasser
hållas inom SKHRF.
§82) Varje kanin ska ha en av SKHRF godkänd tävlingsbok. Om tryckt tävlingsbok används gäller
följande: Tävlingsboken ska vara korrekt ifylld, ej med blyerts och även på framsidan, och inlämnad
innan kaninen startar. Om tävlingsboken ej är inlämnad, ej ifylld, fel ifylld, ej läsbar eller använd av
andra än aktuell kanin så har arrangör rätt att stryka aktuell kanins resultat. Väljer arrangerande klubb att
inte stryka resultatet ska detta skrivas in i tävlingsboken.
§83) Längdhopp och höjdhopp får aldrig arrangeras samma dag av samma klubb. I dessa grenar kan
endast en av varje klass arrangeras under dagen. Längdhopp och höjdhopp bör ligga som sista klass
under tävlingsdagen.
§84) Max två av samma banklass, oavsett gren, får arrangeras under samma tävlingsdag.
§85) Tävlingar ska hållas i dagsljus eller bra upplyst lokal. Blir det under tävlingsdagen mörkt ställs
klassen in. Vid flerdagarstävling kan klassen hållas någon av de andra dagarna efter ordinarie klasser,
bedömningen kan även ändras till bedömning A om det underlättar (detta gäller i undantagsfall och
tillåts då bryta mot §58 och §76). Denna paragraf gäller även vid andra förhållanden än mörker, där det
anses absolut nödvändigt, och förbundet ska alltid meddelas när denna paragraf utnyttjats. Om klassen
ställs in helt måste pengarna betalas tillbaka till samtliga deltagare.

11. Anmälan och priser
§86) Aktiva klubbar ska använda sig av systemet Skuttli för att annonsera och ta emot anmälningar till
tävlingar.
§87) Det är endast tillåtet att anmäla kanin till klass den vid anmälningstillfället har rätt att starta.
Hinner kaninen sedan klassa upp sig innan aktuell start är arrangörsklubben skyldig att ta emot ändring
av anmälan.
§88) Varje klubb bestämmer själv vad som gäller vid anmälan/efteranmälan och betalning av
anmälningsavgift, dock ska deltagare alltid kunna ta del av denna information genom att kontakta
klubben. Anmälningsavgift ska alltid återbetalas om veterinär- eller läkarintyg kan uppvisas på att
ekipage ej kan starta, samma sak gäller om anmäld kanin avlidit.
§89) Anmält ekipage får ej ändras utan klubbens godkännande. Ej godkänd ändring berättigar ej till
start. Förare får ej bytas ut utan speciella skäl.
§90) Kaninen måste vara registrerad inom SKHRF eller annat av SKHRF godkänt förbund för att få
tävla, miniklassen undantaget. Kaninen kan endast vara aktivt registrerad i ett förbund. Anmälan utan
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registreringsnummer till dessa klasser berättigar ej till start medundantag för kaniner som ännu inte fått
sina registreringsnummer ännu. För elitklass gäller även att kaninen måste vara registrerad som
elitklassad, är den inte det kan eventuella certifikat för aktuell start komma att dras in i efterhand.
§91) För att kaninen ska få starta med gårdsnamn krävs att gårdsnamnet är registrerat i SKHRF eller i
annat av SKHRF godkänt förbund. Kaniner från uppfödare med godkänt gårdsnamn i SKHRF, som inte
rapporterats in till förbundets avelsgrupp har inte rätt att registreras med sitt gårdsnamn förrän kullen är
inrapporterad.
§92) Utom tävlan anmäls på vanligt sätt, men får inte kosta mer än 10:-. Samtliga kaniner som hoppar
utom tävlan ska stå med i protokollet.
§93) Förbundets medlemmar ska lätt kunna ta del av information om var aktuell tävling går samt när
första start är. Vid större tävlingar bör ett brev/mail med nödvändig information gå ut till samtliga
deltagare i god tid innan tävlingen.
§94) Om man räknar med att dela ut de dyraste priserna på prisbordet så ska dessa prisers värde
(ordinarie värde i aktuell butik, ej värdet vid rea) uppgå till minst 40% av intäkterna för aktuell klass.
Vid skänkta /sponsrade priser uppskattas ett rimligt värde.
§95) Vid tävlan om vandringspris gäller stadgarna för aktuellt vandringpris, det är ej tillåtet att tävla om
vandringspris vars stadgar ej blivit godkända av SKHRF.
§96) Tävlingsdeltagare som ej kan närvara vid prisutdelning har rätt att låta någon annan ta hand om
priset/priserna, detta ska då vara uppgjort mellan parterna i förväg och meddelas tävlingsledningen. I
annat fall krävs arrangerande klubbs godkännande för att få priserna i efterhand.

12. Tävlingsbanan
§97) Deltagare med synpunkter på tävlingsbanan får inte själv ändra i banan utan tillåtelse, utan ska
vända sig till tjänstgörande domare eller tävlingsarrangör. Överträdelse medför varning före
diskvalificering.
§98) Deltagare som önskar beträda banan annat än vid sin egen start eller för att bygga upp rivna hinder
efter andra ekipage måste först be aktuell domare om lov. Överträdelse medför varning före
diskvalificering.
§99) Tävlingsbanan ska vara inhägnad/markerad på lämpligt sätt, detta gäller även framhoppningen.
Avståndet mellan hindren på banan och inhägnaden måste vara minst två meter. Det är tillåtet att dra in
avståndet lite vid trånga tävlingsplatser, det är dock inte tillåtet när man har dubbla banor.
§100) Krokig bana ska läggas med så mjuka svängar som möjligt och utrymme för förarna att ta sig
fram på båda sidor om samtliga hinder. Banan ska vara logisk och lätt att följa för både förare och kanin.
Nummerskyltar måste finnas väl synligt vid samtliga hinder. Det är inte tillåtet att trycka ihop banan på
en för liten yta. Ytan bör vara minst 64 kvadratmeter för själva banan, då tillkommer inhägnad.
§101) Tävlingsbanan ska vara uppställd på lämpligt, halkfritt underlag. Hålls tävlingen på en gräsmatta
ska den vara så plan och kortklippt som möjligt och utan större gropar. Hålls tävlingen inomhus eller
utomhus på hårt underlag som till exempel asfalt måste matta användas. Mattan måste då vara bredare
än hindren. Även ridhus och grusplaner är godkända som tävlingsplatser.
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§102) Framhoppning ska alltid finnas och bestå av minst tre hinder vid banhoppning och minst ett
hinder vid höjd- och längdhopp. I övrigt gäller samma regler som för aktuell tävlingsbana. Avstånd
mellan hindren ska vara samma som på aktuell tävlingsbana.
§103) På rakbana ska det vara samma avstånd mellan varje hinder och avståndet ska vara minst 250 cm
oavsett klass, i svår och elitklass bör avståndet vara minst 300cm. Avståndet mellan hinder mäts från
föregående hinders bakersta bom/plank till nästa hinders främsta bom/plank. Undantag från avstånden
mellan hindren får göras när man bygger om mellan klasser och justeringar mellan omgångar/final. I de
fall avstånden upplevs alltför ojämna ska dessa mätas om. Avståndet mellan starthindret och banans
första hinder ska vara minst 150 cm, detsamma gäller banans sista hinder och målhindret.
§104) Bandekorationer får ej vara av den typ eller placerade så att de hindrar framkomligheten för de
tävlande eller ger ett stötande intryck. Dessa får endast placeras vid sidan av hinder, föremål i
vattengrav är ej tillåtet. Dekorationer räknas ej för rivning.

13. Hinder
§105) Samtliga hinder ska vara uppställda på ett sådant sätt att de står stadigt, men är fullt rivbara.
Bommar och plank ska ligga löst mot sidostyckena. Om någon bom/plank kläms fast måste
hinderstöden justeras genom att till exempel pallas upp på lämpligt sätt. Bommar och plank ska kunna
flyttas i sidled på upplaget/märlan utan att ramla ner.
§106) Vid olika färg på bommar eller plank ska samma färgordning bibehållas under hela
tävlingsomgången.
§107) För samtliga hinder som används på officiella arrangemang gäller följande:
 De ska vara byggda av lämpligt material och får ej ha utstickande vassa föremål såsom spikar.
 De får ej lukta starkt av rengöringsmedel eller färg.
 Kaninen ska med lätthet kunna förstå hur de ska övervinnas.
 De ska vara så stabila att bommar och plank inte ramlar ner vid lättare blåst eller för att marken
vibrerar.
 Den högsta punkten på ett hinderstöd ska sticka upp minst tre cm ovanför den översta
bommen/planket. Vid plan vattengrav måste sidomarkeringar av något slag användas.
 Avståndet mellan mark/golv, bommar och plank får ej på något ställe överstiga 8 cm på höjden, och
bör ej heller överstiga 32 cm på längden.
 De ska vara rivbara från båda håll, gäller såväl bommar/plank. Fasta delar är ej tillåtet med
undantag för vattengrav och frontstycken på höjd- och längdhoppshinder.
 Samtliga bommar/plank ska kunna falla fritt, såväl bakåt som framåt, ända ner till marken/golvet,
med undantag för bommar/plank på hinder som placerats över vattengrav. Bommar ska ha en
tjocklek på minst 18 mm.
§108) Hinder mäts på följande sätt:
Höjd – det lodräta avståndet från marken/golvet till den högsta punkten på den översta
bommen/planket. Vid gropigt underlag blir måttet något godtyckligt då man får försöka
mäta där det ej är någon grop eller kulle.
Längd – det vågräta avståndet mellan främsta bommens/plankets främsta punkt och den bakersta
bommens/plankets bakersta punkt i ett hinder/kombinerat hinder
Bredd – minsta avstånd mellan hinderstödens insidor.
§109) Minsta bredd på hinder är 55 cm för banhinder och 100 cm för höjd- och längdhoppshinder.
Det är inte tillåtet att på något hinder använda bommar som är längre än 100 cm.

14

§110) Start- och målhinder ska följa reglementets övriga regler för hinders utformning och ha en
maxhöjd på 15 cm.
§111) Vattengrav ska vara 5-10 cm hög, med ett djup på minst 3 cm, och vara så gott som fylld med
vatten. Vid minusgrader är vattengraven ej tillåten.
§112) Längdhoppshinder ska ha tydliga markeringar längs sidorna av hindret på ett sådant sätt att det
inte kan skada kaninen, men underlättar för kaninen att förstå hur hindret ska hoppas.
§113) Vid kombinerade hinder gäller:
 Avståndet mellan hindren får ej bli så stort att kaninen tror att den ska landa
mellan hindren.
 Att kombinera ihop vattengravar med varandra är ej tillåtet.
 Det får ej finnas risk att kanin som hoppar rakt över en kombination landar
på ett hinderstöd, därför ska det bredaste hindret alltid placeras längst bak.
 I övrigt gäller samma regler som vid vanliga hinder.

14. Domare och tidtagare
§114) Endast licensierad domare inom SKHRF äger rätt att döma klasser på officiella tävlingar.
Arrangerande klubb ska tillhandahålla funktionärer som aktuell domare sedan ansvarar för. Aktuell
domare och tidtagare får ej deltaga i pågående klass och domare tillåts endast bytas ut när det av
uppenbara skäl är omöjligt att genomföra klassen med samma domare. Byte bör helst ske mellan två
omgångar. Tidtagare tillåts endast bytas mellan två omgångar samt när det av uppenbara skäl är
omöjligt att genomföra klassen med samma tidtagare. Byte av tidtagare som inte sker mellan två
omgångar, samt byte av domare ska noteras i protokollet och rapporteras in till förbundet.
§115) Om aktuell domare känner sig osäker på domslut tillfrågas övriga funktionärer, i andra hand
tillfrågas andra domare som befinner sig på platsen och i tredje hand tillfrågas föraren eller övriga
deltagare och publik. Detsamma gäller om två domare dömer tillsammans och inte är ense.
§116) Aktuell domare är ansvarig för att reglementet följs och äger rätt att ställa in den/de klasser denne
ska döma om det av någon anledning inte är möjligt att följa reglerna. Detta ska rapporteras till
förbundet, vilket även gäller om annan domare på plats håller klasser trots att detta bryter mot
reglementet.
§117) Aktuell domare är ansvarig för banan och får bygga om och byta ut hinder om denne så önskar.
Banan ska godkännas av domaren innan klassen startar, samma sak gäller övriga omgångar. Aktuell
domare har även rätt att ändra maxtiden i pågående klass om detta görs mellan omgångarna och
samtliga deltagare meddelas om eventuell ändring innan omgången startar. I samråd med arrangerande
klubb avgör domare om bedömningsform och/eller ungefärligt antal till final ska ändras.
§118) Aktuell domare ska meddela antalet fel så snart ekipaget gått i mål, först när detta är fastställt kan
rivna hinder sättas upp igen.
§119) Det ska alltid vara minst två tidtagare, varav en ska vara huvudtidtagare. Aktuell domare kan vara
den ena men då ej huvudtidtagare. Om båda klockorna stannar eller slutar fungera under pågående lopp
ska man i första hand uppskatta tiden efter den tid man fått fram innan klockorna stannade. I andra hand
får kaninen hoppa om banan, eller en del av banan, på tid, men då räknas inte antalet fel.
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§120) Rekommenderad maxtid i samtliga grenar är två minuter. Längsta tillåtna maxtid är tre minuter
och kortast tillåtna maxtid är en minut i samtliga grenar. Överskriden maxtid leder till uteslutning.
Domare eller tidtagare ska upplysa deltagare om när 30 och 10 sekunder återstår av maxtiden.
§121) Tidtagningen startas när kaninen passerar eller river starthindret och stoppas när kaninen passerar
målhindret från rätt håll. I banhoppning får tidtagaruren ej nollställas förrän tiden antecknats på
protokollet. I höjd- och längdhopp startas tiden när ekipaget passerar över startmarkeringen och stoppas
när kaninen landar bakom hindret. Om ekipaget behöver fler försök på samma höjd/längd så startas
tiden igen när hindret är uppsatt och hinderuppsättaren lämnat banan eller ekipaget påbörjar nästa
försök.
§122) Aktuell domare kan välja att stoppa tiden och göra ett avbrott under pågående lopp om något
hindrar att ekipaget fortsätter eller om det finns risk att kaninen tar skada. När problemet är löst
fortsätter loppet. Förare äger då rätt att själv avgöra vart loppet ska påbörjas från platsen där loppet
avbröts eller bakåt i banan. Om förare väljer att gå tillbaka i banan räknas endast rivningar, klarade
hinder och korrigeringar som gjorts innan loppet stoppades. Rivningar, klarade hinder och korrigeringar
börjar räknas och tiden återstartas när kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Tiden startas när
kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Avbrott i pågående lopp bör i största möjliga mån
undvikas.
§123) Aktuell domare avgör när tävlande ekipage ska dömas för korrigering, och har skyldighet att
meddela föraren aktuella korrigeringar under loppet. Icke utdelade korrigeringar kan inte överklagas
efter målgång.

15. Cup- Mästerskapstävlingar
§124) För klubbmästerskap gäller att varje enskild klubb sätter upp egna stadgar. Tävlingen ska hållas i
elitklass. Stadgarna ska godkännas av förbundet innan de tas i bruk.
§125) För att starta i Svenskt Mästerskap måste deltagaren vara medlem i SKHRF och så ha varit i
minst fyra månader vid start.
§126) Vid tävlan i Svenskt Mästerskap får kaninen endast starta med registrerad förare. Kaninen måste
ha varit registrerad på aktuell förare i minst tre månader innan start, eller hela kaninens registrerade tid.
Anmälan av kanin som ej uppfyller detta krav berättigar ej till start, och inga dispenser för detta kan ges.
§127) Svenskt Mästerskap arrangeras två gånger om året av klubbar anslutna till SKHRF, en gång på
våren i rakbana och längdhopp, samt en gång på hösten i krokig bana och höjdhopp. En mästare koras i
varje gren.
§128) Vid Svenskt Mästerskap på rak och krokig bana ska bedömning E tillämpas. Vid höjdhopp är
ingångshöjden 60 cm och vid längdhopp är ingångslängden 140 cm. Domare utses av SKHRF.
§129) En cup måste innehålla minst två av samma klass och grenen kan vara rak och/eller krok.
Cupen måste arrangeras under en tävlingshelg och kaninen måste ha samma förare genom alla
klasserna för att delta.
Vid cuptävlan gäller följande regler
 Varje kanin får poäng efter sin placeringssiffra, första placering ger därmed ett poäng, andra
placering två poäng och så vidare. Kaninen får sin placeringssiffra oavsett om alla kaniner i klassen
deltar i cupen eller inte, ett ekipage som placerar sig tvåa i en klass får därmed siffran två även om
ekipaget som placerat sig etta i klassen deltar i cupen eller ej.
 Kaninen måste ha deltagit i samtliga grenar i en cup och kommit i mål i mer än 50 % av grenarna
för att få placering i cupen.
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Oplacerade kaniner får ett poäng mer än den sist placerade kaninen.
Kaninens poäng från samtliga grenar som ingår i cupen räknas ihop.
Kaninen med lägst poängsumma vinner, näst lägst poängsumma blir tvåa och så vidare.
Vid lika poäng går den kanin som har den bästa placeringssiffran före. Om bästa placeringssiffran är
samma, kollar man även på nästbästa siffran osv.
Vid lika poäng och samma placeringssiffror går kaninen som har genomfört flest antal omgångar
före, vid lika antal omgångar går den kanin med minst totala antal fel i samtliga cupgrenar före. Vid
lika antal fel går den kanin som har kortast totala tid före.
Kaniner som under cupens gång klassas upp, får fortsätta att starta i cupen, de räknas inte med i
startantal för pinnar och cert, men ska räknas in i startantalet för placeringar.
Då det kan bli olika startande för placering/pinnar, ska det alltid skrivas i tävlingsboken, både antal
starter som är berättigade till pinne och antal starter för placering inom parentes. Exempelvis:
3/10(11).
För att ytterligare förtydliga att kaninen som redan är uppklassad inte fått pinne ska det sättas ett
bindestreck i rutan för utdelande av pinne. Detta ska även göras om en kanin har för många fel för
att få pinne i en klass.
Om man vill ha andra regler på en cup, måste cupens stadgar godkännas av styrelsen och finnas
tillgängliga för medlemmar i tävlingsannonsen, i annonsen ska det även finnas information om hur
cupen räknas ut.

16. Titlar
§130) För att officiell elitklass ska berättiga till certifikat måste minst 10 kaniner deltaga. Certifikatet
delas ut till segrande ekipage, men om denne ej varit elitregistrerad vid start går certifikatet till högst
placerade elitregistrerade kanin. Vid 25 kaniner utdelas certifikat till såväl ettan som tvåan, vid 50
kaniner även till trean, och därefter tillkommer ett cert per 25 startande ekipage. Vid SM utdelas
certifikat till minst de tre främsta placeringarna. För att erhålla certifikat i höjdhopp måste kaninen ha
hoppat 75 cm högt och i längdhopp 200 cm långt.
§131) Kanin som tagit tre certifikat i samma gren i minst två olika regioner erhåller championat och får
lägga till ordet ”champion” i tävlingsnamnet så snart samtliga certifikat blivit godkända. Championat i
två olika grenar ger titeln Great Champion, tre grenar Super Champion och alla fyra Grand Champion.
Kanin som utan att ta någon titel har något av dessa ord i namnet tillåts ej starta under det namnet på
officiell tävling.
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17. Ordlista med förklaringar
Aktuell domare – Den domare som är ansvarig för den klass som pågår, ska börja eller precis har
avslutats, det vill säga tjänstgörande domare.
Aktuell klass – Den klass som pågår.
Aktuell tävling – Den tävling som pågår, oavsett om den omfattar en eller flera dagar.
Aktuell tävlingsomgång – Den omgång som pågår. I höjd- och längdhopp menas den höjd eller
längd som pågår.
Diskvalificering – Aktuell förare stryks med samtliga kaniner från aktuell tävling. Även redan
genomförda resultat stryks. En deltagare kan diskvalificeras i efterhand om brott framkommer.
Deltagaren ska uttryckligen meddelas om att denne blir diskvalificerad.
Final – Innebär att de bästa kaninerna från grundomgången/-arna hoppar en gång till. Det måste
minst vara samtliga felfria och minst samma antal som det är placeringar.
Fricert - certifikat som ej räknas till någon specifik region, tillfaller samtliga certberättigade på SM,
segraren i elitklasser med 50starter, vid 100 kaniner erhåller både ettan och tvåan fricert, och
därefter tillkommer ett fricert per 50starter, samt vinnaren av de klasser som ingår i Sveland Cup.
Godkänd sele och koppel – Godkänd sele är en sele som inte har strypeffekt på samma sätt som ett
halsband. Godkänt koppel måste överstiga en meters längd och får ej vara rullkoppel. Kopplet ska
vara fäst vid selens magband.
Korrigering i banhoppning – Förare lyfter, styr tillbaka eller låter kaninen självmant gå bakåt i
banan för ny ansats, gäller även större förflyttningar i sidled. Förare gör ett kraftigare stopp av kanin
som bjuder mot nästkommande hinder, gäller även när kanin lämnat marken. Korrigering delas
endast ut under ordinarie lopp (ej vid omhoppning av feluppsatt/nedblåst hinder) vid korrekt uppsatt
banhinder (ej målhindret) som kaninen ännu ej rivit
Officiell – All kaninhoppningsverksamhet godkänd av SKHRF.
Startmarkering – Kan vara exempelvis två hinderstöd placerade långt ifrån varandra utan
bom/plank så att det bildas en osynlig linje. Används endast i höjd-/längdhopp.
Tävlingsbana – Själva banan med de hinder och det spår kaninen är tänkt att följa. Med banområde
menas hela området ända ut till inhägnaden.
Uteslutning – Aktuellt ekipage stryks från aktuell tävlingsomgång. Är detta grundomgång i klassen
blir ekipaget oplacerat, är det final, andra eller tredje omgång i klassen o.s.v. stryks ekipaget endast
från denna omgång och kommer på placering efter samtliga som genomfört omgången. I höjd- och
längdhopp räknas uteslutning på samma sätt som om aktuell kanin rivit ut sig. Deltagaren ska
uttryckligen meddelas om att denne blir utesluten.
Varning – Skarp tillsägelse från domare till deltagare som skrivs upp och rapporteras
till förbundet, föregås nästan alltid av en mildare tillsägelse. Deltagaren ska uttryckligen
meddelas om att denne blir tilldelad en varning.
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