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Uppdaterade paragrafer 2016
Detta dokument är tänkt som ett stöddokument till Tävlingsreglementet, där
uppdaterade paragrafer för aktuellt år finns med. Ändringarna är markerade i rött
för att underlätta överblicken
§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.
§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.
§15) Varje kanin över fyra månader ska vid resa till och från, samt under tävlingen ha en egen
transportbur/eget fack på minst 1000 kvcm. Överträdelse kan leda till varning före diskvalificering.
§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 sista certifikatberättigade platsen. Deltagare på placering näst efter certifikatberättigad har rätt
att kräva omhoppning vid delad placering.
§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.
§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 och varit klassad i minst medelsvår i någon bangren har rätt att flyttas ner till veteranklass.
För att få starta veteranklass måste kanin först registreras som veteranklassad, efter det går det ej att
flytta upp kanin till ordinarie klass igen.
§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

Sveriges Kaninhoppares Riksförbund www.skhrf.com

1

Uppdaterade paragrafer TR 2016, Sveriges Kaninhoppares Riksförbund
Medelsvår klass
Lätt klass
Veteranklass
Miniklass

Minst 10 hinder, maxhöjd 38 cm, maxlängd 65 cm
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
6 hinder, maxhöjd 24 cm, maxlängd 30 cm

§79) Klubbar är skyldiga att publicera samtliga placerade enligt tabellen i §51, uppflyttningspinnar,
antal starter samt domare på en, av förbundsstyrelsen godkänd sida, minst fjorton dagar efter avslutad
officiell tävling.
§86) Aktiva klubbar ska använda sig av systemet Skuttli för att annonsera och ta emot anmälningar till
tävlingar.
§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 framkant och
den bakersta bommens/plankets bakkant bakersta punkt i ett hinder/kombinerat hinder
Bredd – minsta avstånd mellan hinderstödens insidor.

§114) Endast licensierad domare inom SKHRF eller annat av SKHRF godkänt förbund 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.
15. Cup- Mästerskapstävlingar
§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.
 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. 8. Kaniner som under cupens gång klassas
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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.
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