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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
Ny paragraf, alla paragrafnummer efter denna ändras med plus en
§2) Förare som har svårt att föra kaninen själv eller som behöver assistans för att hantera kaninen
kan söka dispens för att få ha hjälpförare. Vid de fall en hjälpförare används likställs hjälpförare som
en förare gällande regler.
§4) 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. För att starta i svårklass ska kaninen vara tio månader.
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.
§7) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga på och transporteras till 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 samtliga officiella arrangemang skall
händelsen överträdelse rapporteras in till förbundsstyrelsen förbundet. 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.
§10) Hona ska efter kull/dödfödda ungar vara i fint skick, ej digivande och utvilad. Utöver detta gäller
följande:
•

•

•
•

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.
Hona får deltaga på officiella arrangemang tidigast den dag ungarna fyller 8 veckor varav 2
veckor från det att hon skiljts från ungarna. Skiljs honan från ungarna tidigare än 6 veckor
efter födseln ska honan vila i 4 veckor efter separationen.
Hona som bor tillsammans med unge/ungar får delta på officiella arrangemang utan att
behöva säras från ungarna tidigast 12 veckor efter kullens födsel
Vid dödfödda ungar eller tidig död kull, ska honan vila 4 veckor efter förlossningen.

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.
Paragraf 10 (före detta §9) är omformulerad och uppdelad i punktform för att få en tydligare
överblick och såg ut enligt följande tidigare:
§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,
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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.
§51) Följande gäller för respektive klass:
Elitklass
Minst 12 hinder (får minskas till 10 vid platsbrist, dock ej för att rymma dubbla
banor), maxhöjd 50 cm, maxlängd 80 cm
Svårklass
Minst 10 hinder, maxhöjd 45 cm, maxlängd 80 cm
Medelsvårklass Minst 10 hinder, maxhöjd 38 cm, maxlängd 65 cm
Lättklass
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
Veteranklass
Minst 8 hinder, maxhöjd 30 cm, maxlängd 45 cm
Miniklass
6 hinder, maxhöjd 24 25 cm, maxlängd 30 cm
§66) Utom tävlan är ej tillåtet i längdhopp och höjdhopp med undantag för aktuell domare och
tidtagare är utom tävlan endast tillåtet i ej elit för elitkaniner när elitklassen blivit inställd på grund av
för få anmälda.
§78) Tävlingsprogrammet för en officiell tävling inom SKHRF får ej ändras efter sista anmälningsdag
med undantag för klassernas ordning. Klasserna samt bedömningsform för tävlingen måste vara
fastställda och utannonserade senast 7 dagar innan sista anmälningsdag, för Svenska Mästerskapen,
Stämmantävlingen, Jubileumstävlingen och deltävlingar inom Agria cup gäller en månad. (med
anmälningsdag avses ordinarie dag och inte sista efteranmälningsdag). Överträdelse medför att
tävlingen ogiltigförklaras.
§83) Varje kanin ska ha en av SKHRF godkänd tävlingsbok. Om elektronisk tävlingsbok varken finns
som elektronisk eller tryckt inte finns så har arrangör rätt att stryka aktuell kanins resultat.
§86) 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 en annan bedömningsform bedömning A om det underlättar
(detta gäller i undantagsfall och tillåts då bryta mot §59 och §77). 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.
Ny paragraf, alla paragrafnummer efter denna ändras med plus två
§88) Varje klubb får max arrangera två slutna klubbtävlingar per år. Det är inte tillåtet att endast
arrangera slutna klubbtävlingar per kalenderår.
§110) (Tillägg endast i sista punkten)
• 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 och merparten av varje plank måste ha en höjd
på minst 18 mm.
§133) 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
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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. Certifikat kan ej delas ut på slutna
klubbtävlingar.
Godkänd sele och koppel – Godkänd sele är en sele som inte har strypeffekt på samma sätt som ett
halsband. Godkänt koppel måste överstiga en två meters längd och får ej vara rullkoppel. Kopplet ska
vara fäst vid selens magband.
Sluten klubbtävling – tävling där endast klubbens medlemmar får starta

