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Beslut 

Riksförbundsstyrelsen har fattat beslut om att tävlingsverksamheten ska öppnas upp för personer 
födda 2002 och senare enligt det nya besked som myndigheterna utfärdat.   
 
Beslutet är fattat den 2021-04-28 och gäller tills antingen FHM eller förbundsstyrelsen bestämmer 
annat. Observera att inga nya motioner från riksförbundsstämman gäller ännu. 
 
Se Covid-19 sidan på skhrf.se för vilka förhållningsregler som gäller. 

 

Bedömning och bakgrund 

Enligt folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) som trädde i kraft 14 
december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021 ska föreningar inom idrott, kultur och 
fritidsaktiviteter (nedladdad av SKHRF 2021-04-29): 
 

• När det är möjligt, hålla träningar och andra aktiviteter utomhus. 

• Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel. 

• Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av 

sådan idrott som är yrkesmässig. 

 
För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras 
utomhus. Med enstaka match eller tävling avses: 
 

• För lagidrotter, maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka. Matchen eller 

tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.  

• För individuella idrotter, maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per 

utövare och vecka. Matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat 

resande. 

 
Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för 
att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19. D.v.s. Lokala och regionala 
föreskrifter gäller först. Får man inte hålla tävlingar i en region så gäller detta SKHRFs 
tävlingsverksamhet. 
 
Utifrån dessa föreskrifter har vi bedömt att det går att bedriva en tävlingsverksamhet inom vår 
organisation, men att detta då sker ”lokalt” i klubbregi eftersom klubbtävlingar tillåts. Anledningen 
till att vi har valt att begränsa antalet personer även utomhus är för att folkhälsomyndighetens 
nationella föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) utlyser att varje enskild individ ska utföra 
sin fritidsaktivitet i mindre grupp samt bara umgås i en mindre krets på fåtal personer.  
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Bedömning och bakgrund 

Riktlinjer för tävlingsverksamheten från och med 2021-05-05 
 

• Det är endast tillåtet att arrangera klubbtävlingar. (Samtliga regler angående klubbtävlingar 

gäller bortsätt från antalet i §93) 

• Klubbtävlingar får arrangeras max 1 gång i veckan. 

• Tävlingar får endast arrangeras utomhus. 

• Medlemmar födda 2002 eller senare får tävla sina egna kaniner och foderkaniner. 

• För att hålla slutna tävlingar så kan vi inte tillåta att icke medlemmar startar i mini. Samtliga 

startande måste därför vara medlem i en ansluten klubb inom SKHRF. 

• Tävlingsannonser får inte läggas ut på öppna offentliga platser ex. sociala medier. (SKUTTLI 

är godkänt). 

• Det får maximalt vistas 20 personer åt gången på tävlingsplatsen. (Detta gäller alla personer, 

d.v.s. funktionärer, deltagare, arrangörer, föräldrar etc.).  

• Hela tävlingsplatsen ska avgränsas noga med staket och snöre.  

• Anmälda kaniner, med en anmäld förare född 2002 eller senare som behöver vara 

funktionär under dagen, får lånas ut till en annan förare född 2002 eller senare. Detta gäller 

endast ifall den anmälda föraren behövs för att tävlingen ska kunna genomföras. (Ett 

exempel är om föraren behöver vara tidtagare eller domare). 

• Nyckelpersoner har möjlighet att låna ut en (1) kanin till deltagare född 2002 eller senare 

som kompensation.  

• Tävlingarna ska arrangeras med antingen en klassbegräsning om 4 klasser under 

tävlingsdagen eller en tidsbegränsning om 4 timmar under tävlingsdagen. Fram och 

bortplockning är inte inräknad i tiden. 

• En deltagare kan inte anmäla sig till tävlingen på plats. Man måste ha anmält sig innan sista 

anmälningsdag/efteranmälningsdag. Efteranmälningsdagen kan inte vara samma dag som 

tävlingsdagen.  

 
Förtydligande om vissa riktlinjer 
Det är klubbens ansvar att se till att alla som startar och anmäler sig är behöriga. Inga obehöriga ska 
vistas på tävlingsplatsen.  
 
Med att hela tävlingsplatsen ska avgränsas menar vi hela ytan som upptas av kaninhoppning. Detta 
är inklusive sittplatser, funktionärsplatser, kanindepå samt förvaring av tävlingstillbehör och 
utrustning. Inget får ligga utanför avgränsningen och ingen ska vistas utanför avgränsningen 
(förutom när man ska lämna tävlingsplatsen).  
 
Klubbarna får själva avgöra hur många vuxna som får närvara men dessa vuxna räknas då in i 
maxantalet som får befinnas sig på platsen samtidigt. Finns det föräldrar som skjutsar är dessa ett 
bra alternativ som funktionärer för att inte blanda fler hushåll på plats.  
 
Nyckelpersoner avser personer födda 2001 och tidigare som är av betydande vikt för att tävlingen 
ska kunna arrangeras. (d.v.s. funktionärer, arrangörer, föräldrar etc. som är medlem i SKHRF).  
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Mallar och stöd 

Tävlingar och klasser som manuellt måste läggas in i Skuttli mejlas till förbundsmejlen i enlighet med 
bifogad mall senast 9 dagar innan tävlingen arrangeras. 2021-05-14 är sista dagen för att skicka in 
ändring av tävlingar och klasser i SKUTTLI. Om tävlingen ska hållas inom 24 dagar behöver klasser 
skickas in till förbundet, annars lägger klubbarna själva in detta i efterhand. Ovanstående gäller 
tävlingar som bryter mot annonseringen i paragraf 83, samt utannonseringen om 2 månader innan 
de skall vara inlagda. 
 
 
Mall för att lägga in tävlingar i SKUTTLI 
Klubb: 
Namn på tävling (valfritt): 
Kommun/ort: 
Plats: 
Tävlingsdatum: 
Sista anmälningsdag: 
Sista dag att efteranmäla: 
Sista betalningsdag: 
Tillåtna betalsätt (bankgiro/PG/BG, swish, på plats, gratisstart): 
Startavgift: 
Efteranmälningsavgift: 
Startavgift för utom tävlan: 
Startavgift för klassprövningar: 
Startavgift för miniklass: 
Efteranmälningsavgift miniklass: 
Kontaktpersoner (2 st): 
Utom tävlan (ja/nej): 
Klasser:  
 

 

Övrig information 

Riksförbundsstyrelsen ser hela tiden över hur tävlingsverksamheten kan bedrivas på ett 
smittskyddssäkert sätt och i enlighet med myndigheternas föreskrifter, förordningar och råd samt 
vårt eget tävlingsreglemente.   
 
Vi uppdaterar vår COVID-19 sida kontinuerligt med aktuella direktiv för våra verksamheter. Vi 
hänvisar därför er till denna sida för att läsa om vilka förhållningsregler som gäller. När vi uppdaterar 
sidan med nya direktiv eller information så meddelas detta på våra officiella kanaler.  
 

Vid frågor, kontakta riksförbundsstyrelsen via e-post styrelsen@skhrf.se.  
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