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Uppdaterade paragrafer 2019
Detta dokument är tänkt som ett stöddokument till Tävlingsreglementet,
där uppdaterade paragrafer för aktuellt år finns med. Tillägg är
markerade i rött och det som är borttaget är överstruket för att
underlätta överblicken.
§1) Alla medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) samt förare med medlemskap i
utländskt kaninhoppningsförbund äger rätt att deltaga på officiella tävlingar från det år de fyller sju
år. Förare yngre än det år de fyller 7 får tillåts starta med hjälpförare i inofficiella klasser. Förare från
det år det fyller 7år och tills den dag de fyller 10år får ha hjälpförare i inofficiella klasser. Vid
överträdelse ska resultaten för aktuellt ekipage strykas. För att starta miniklassen krävs inget
medlemskap.

§17) Underlaget i transportburen ska ha en uppsugande förmåga samt säkerställa kaninens hygien
och komfort. Halm och hö är tillåtet att användas som strö. Det är ej tillåtet att använda finfördelat
strömaterial såsom spån, papperspellets, torv och liknande. 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 finfördelat strömaterial strö. Överträdelse medför varning före
diskvalificering.

§28) 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, ej heller använda kopplet för att styra kaninen i en kraftig U-sväng sväng bort från
nästkommande hinder. Överträdelse medför varning före uteslutning.

§36) 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. Om rak bana inte ryms trots svag böj och minst antal
hinder används får delad rakbana tillämpas. Vid krokig bana ska hindren hoppas i en speciell ordning,
där inget hinder får hoppas mer än en gång.

Ny paragraf, alla paragrafnummer efter denna ändras med plus en
§37) Delad rakbana delas i två delsträckor via en pliktport med en 180° sväng där varje delsträcka vid
jämnt antal hinder skall innehålla samma antal. Vid ojämnt antal hinder får en delsträcka innehålla
max ett hinder mer än motsatt delsträcka. Avståndet mellan delsträckorna skall vara minst lika stort
som avståndet mellan hindrena på banan och så pass stort att kaninen inte kan missuppfatta i vilken
ordning hindren på banan ska hoppas. Delad rakbana får ej användas för att rymma dubbla banor.
Information om att det är en delad rakbana skall stå i tävlingsinformationen. Delad rakbana får ej
användas under förbundsarrangemang, såsom SM, Agria Cup, Jubileumspokalen

Uppdaterade paragrafer Sveriges Kaninhoppares Riksförbund,
tävlingsreglemente 2019
§39) Start- och målhinder ska alltid finnas, men räknas ej för rivning. Ej heller pliktport räknas för
rivning och ska alltid finnas vid delad rakbana.

§42) 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 §52) måste dock omhoppning göras för att skilja dem åt, detsamma
gäller för certifikatberättigade platser eller placering näst efter certberättigad.
(Formuleringen i §74 kvarstår då motionen endast gällde ändring i banklass)

§43) Hindren och pliktport 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.

§52 Följande gäller för respektive klass:
Elitklass
Svårklass
Medelsvår klass
Lättklass
Veteranklass
Miniklass

Minst 12 hinder (får minskas till 10 vid platsbrist, dock ej för att rymma
dubbla banor eller i delad rakbana), maxhöjd 50 cm, maxlängd 80 cm
Minst 10 hinder, maxhöjd 45 cm, maxlängd 80 cm
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 25 cm, maxlängd 30 cm

Minst 25% av hindren i klassen, avrundat uppåt ska ha klassens maxhöjd och maxlängd, en avvikelse
på 3 cm lägre och kortare tillåts.

§53) 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. Resultat
tagna i andra länder på tävlingar av SKHRF godkända förbund med likvärdiga regler gällande
klassningssystem och hindermått räknas inom SKHRF. Dock måste minst en pinne per bangren vara
tagen inom SKHRF för uppklassning från lättklass till medelsvårklass och medelsvår till svårklass, vid
uppklassning från svårklass till elitklass ska minst två pinnar per bangren vara tagen inom SKHRF.
Uppflyttningspinnar delas ut efter följande tabell, detsamma gäller placeringar i elitklass:
Antal startande:

Antal uppflyttningspinnar och placeringar

3-5 startande
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

1 pinne, placering
2 pinnar, placeringar
3 pinnar, placeringar
4 pinnar, placeringar
5 pinnar, placeringar
6 pinnar, placeringar
7 pinnar, placeringar
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36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
o.s.v. o.s.v.

8 pinnar, placeringar
9 pinnar, placeringar
10 pinnar, placeringar
11 pinnar, placeringar
12 pinnar, placeringar

§58) 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 eller får pga ålder 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.

§62) I höjd- och längdhopp startar alla kaniner från början i ej elitklass. För att starta i höjd och längd
ska kaninen vara minst medelsvårklassad i en av bangrenarna. 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.
(Dispens kan sökas för de kaniner som när regeln går igenom redan har pinne i höjd/längd men inte
uppfyller klassningskravet.)

§63) 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.
Lägsta tillåtna ingångshöjd/kortaste tillåtna ingångslängd är:
Höjd ej elit
40 cm
Höjd elit
50 cm
Längd ej elit
80 cm
Längd elit
120 cm
Ingångshöjd/längd i ej elitklasserna ska alltid vara lägre/kortare än pinngräns. Samma
ingångshöjd/längd gäller för samtliga startande kaniner i klassen. Vid Svenskt Mästerskap gäller
andra ingångshöjder/längder se §134

Ny paragraf, alla paragrafnummer efter denna ändras med plus två
§66) Höjd och längdhoppsklass kan köras som klassprövning. Samma regler för klassprövning gäller
som för vanlig klass med undantag att: Det räknas inte ut några placeringar och klassen avslutas när
pinngränsen hoppats. Det ska framgå i annonsen för tävlingen om det är klassprövning eller inte. Inga
priser delas ut och klubben tillåts max ta ut en avgift som för utom tävlan. För att byta från vanlig
klass till klassprövning gäller samma regler som för bedömningsform i §88

Ny paragraf, alla paragrafnummer efter denna ändras med plus tre
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§132) För att vara berättigad att starta Svenskt Mästerskap i höjd- och längdhopp ska ekipaget
tidigare ha hoppat minst respektive certgräns inom 18 månader från den dagen då mästerskapet
infaller. Se även §92

Ord och begreppsförklaringar:
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 eller pliktport) som kaninen ännu ej rivit.

Pliktport – hinder som är max 15cm högt och minst 70cm brett

