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På årsstämman 2021 röstades två paragrafer igenom med tillägget att dessa ska börja gälla med 

omedelbar verkan. Nedan redovisas dessa ändringar, observera att när övriga paragrafer uppdateras 

till TR 2022  så kan ändringen se lite annorlunda ut, innebörden kommer dock vara  detsamma.  

Utdelande av cert på klubbtävlingar 
Paragraf 140 samt Fricert under ordlista med förklaringar i Tävlingsreglementet 2021 ändras enligt 

nedanstående: 

16. Titlar 

§140 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. Certifikat kan ej 
delas ut på slutna klubbtävlingar. 

 

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 50 starter, samt vinnaren av de klasser som ingår i Agria Cup. 

Tillägg: Fricert kan inte delas ut på slutna klubbtävlingar oavsett antal starter 

 

Klassprövning 
Under 2021 kommer det tillfälligt vara tillåtet med klassprövning från lätt klass till msv klass. I 

dessa fall tillåts ett avsteg från §56 gällande rödmarkerad text.  

§56)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: 

 

För klassprövning gäller nedanstående 

 

* Klassprövning ska ske i ordinarie klass dvs man kan bara klasspröva om det finns en msv som 

arrangeras på den tävlingen. Klubben bestämmer om klassprövning är tillåtet 

 

* Man får inte både klasspröva och tävla i lätt i samma gren på samma tävling utan välja vilket man 

gör. Att tävla i en gren och klasspröva i den andra är dock okej 

 



* För att ha rätt att klasspröva ska kaninen för utom att vara ett år ha ett registrerat resultat i lätt 

med i genomsnitt två fel eller mindre per omgång i den gren som det ska klassprövas till. (Har 

kaninen inte gått till final får den alltså max ha två fel, har den gått till final får den ha max fyra fel 

totalt.) 

 

* Kaninen hoppar grundomgång och final i klassen som om den skulle starta klassen (annan domare 

kan tillåtas såklart typ som utom tävlan, det ska dock noteras i kommentar på Skuttli) 

 

* För att klara klassprövningen och bli uppklassad till msv ska kaninen ha ett resultat på i genomsnitt 

1 fel per omgång eller mindre (dvs 2+0 och 1+1 är okej). Nollar kaninen grunden är klassprövningen 

klarad och finalen ska inte hoppas. 

 

* Har kaninen mer än två fel i första omgången är den inte berättigad att hoppa final och har alltså 

inte klarat klassprövningen (detta oavsett vilket felantal som går till final). Omvänt måste en kanin 

som klassprövar och har max två fel från grundomgången få hoppa final även om det är ett högre 

felantal än vad som i övrigt går till final. 

 

* Har man misslyckats med en klassprövning måste kaninen ha ett nytt resultat i lätt i aktuell gren 

med i genomgsnitt två fel eller mindre per omgång för att få klasspröva på nytt 

 

* Klassprövning är möjligt på officiella tävlingar fram till och med 31/12 2021. Vid behov kan detta 

förlängas om tävlingsverksamheten inte kan hållas öppen pga pandemin. Detta beslut tas i så fall av 

styrelsen innan 31/12-2021. 

 

* Gällande priser och anmälan gäller samma som för klassprövning i höjd och längd. (§69) 

 

  



Klassprövning på Skuttli 

Klassprövning till medelsvår är möjlig på alla tävlingar för alla kaniner som är lätt i krok eller rak. Det 

betyder att du som vill klasspröva måste säkerställa att klubben har tillåtet klassprövning. 

För att anmäla sig till klassprövningen till medelsvår anmäler man sig precis som vanligt och för de 

aktuella kaninerna bockar man i Klassprövning till medelsvår. Kryssrutan ligger under utom tävlan-

kryssrutan. Då får man välja att anmäla sig till medelsvår-klasserna för klassprövning. Sedan är det 

bara att slutföra anmälan som vanligt. Skuttli kontrollerar så att kaninen har fyllt 1 år. Koll av att 

kaninen uppfyller övriga krav sköts manuellt av av klubben!  

Domaren använder funktionen ta med utom tävlan till final för att få med kaniner som klassprövar 

med annat fel vad som går till final. Klassprövande kaniner med noll fel kommer komma med och får 

manuellt hoppas över 

 

 


