
Sammanfattning domarkonferensen 2021 
Domarkonferensen hölls 23/10 2021 i Forshaga. Enligt ett tidigare stämmobeslut ska 

domarkonferens hållas minst vartannat år och domare behöver gå på en konferens vart femte år för 

att behålla sin licens utan uppdatering. Syftet med konferensen är att samla domare och diskutera 

kring scenarion, hinder, regeltolkningar etc för att försöka nå en samsyn över Sverige. Konferensen i 

sig är inte beslutande kring regler men däremot kan konferensen förtydliga hur redan gällande regler 

bör tolkas och även vara förberedande för eventuella motioner kring regeländringar som DK vill 

skicka till stämman. Årets konferens hanterade följande ämnen: Logiska hinder, korrigeringar, 

krokbana och domarens ansvar/beteende på tävlingsplats. Nedan följer en sammanställning över vad 

konferensen landade i som kommer att uppdateras i kommande domarhandbok. 

Hinder 

Enligt TR ska Hinder vara lätta att förstå hur de ska övervinnas (§115). Tidigare konferenser har 

kommit fram till att en kanin inte ska få plats under hindren  när man bygger hinder.  

Flygbommar 

En flygbom är en eller flera bommar som sticker vågrätt ut från hindret högre upp än 8 cm från 

marken utan andra bommar över eller under. Bommen kan såklart vara lite vinklat och behöver inte 

vara exakt 90 grader för att räknas som flygbom. Kravet på att en kanin inte ska få plats under är lite 

för godtycklig och därför har konferensen nu landat i följande: 

Vid flygbommar och bedömningen om det blir logiskt behöver man ta hänsyn till vart nedersta 

bommen är. En flygbom ska inte sticka ut mer än max 10 cm från den bom som uppfyller 8cm-regeln 

från marken.  

 

  

Den färgade linjen (röd på Ribban, 

svart på Trean) får vara max 10 cm, 

från den nedersta bommens framkant 

till främre bommen framkant 



Hinder i motlut 

Med hinder i motlut avses bommar som är vinklade mot kaninen men till skillnad från en flygbom 

följer samma vinkel som bommen över/under. Ett exempel på ett sådant hinder är ett V.  

När det gäller motlut är det likadant som med flygbommar att man behöver ta hänsyn till vart den 

nedersta bommen är. Här behöver man också anpassa motlutet till vilken klass det är.  Ett motlut ska 

inte luta mer än att sträckan från den bom som uppfyller 8cm-regeln från marken är max 25% av 

klassens maxlängd. Alltså följande längder 

Elit: 20 cm 

Svår: ca 19cm 

Msv: ca 16 cm 

Lätt/veteran: ca 11 cm 

Mini: 7,5 cm 

 

 

Det finns ett antal hinder som vare sig är ett definierat motlut eller flygbom tex flera figurhinder. I 

dessa fall blir det upp till domaren att utifrån ovanstående riktlinjer bedöma om 

hindret/bomuppsättningen är lämplig för klassen. 

  

Den röda vågräta linjen från hindrets 

nedersta bom fram till den övre 

bommen ska vara max 25% av 

klassens maxlängd. 

 

I detta fall är hindret även olämpligt 

då kaninen tvingas gå in i hindret och 

riskerar att gå ut mitt på A:et, se 

nedan 

I det här fallet har hindret både 

motlut och flygbom. Då gäller fortsatt 

att flygbommen inte får sticka ut mer 

än 10 cm från den nedre bommen. 

 



När det gäller både motlut och flygbommar så gäller fortsatt att man inte ska börja för långt in i ett 

hinder och man ska undvika att vända hinder åt ”fel” håll där det skapas ett hål i hinderstödet innan 

själva hindret börjar där kaninen kan riskera att springa ut och få hindret över sig. (tex en bro där 

man bara sätter bommar längst bak) 

 

Platta hinder 

När man använder platta hinder bör avståndet mellan bommarna vara kortare än börregeln 32cm då 

det annars inbjuder till mellantramp. Även här behöver man anpassa efter klassen då det går att ha 

längre mellan bommarna i högre klasser där kaninerna är mer rutinerade. 

 

  

I detta fall måste kaninen gå in i 

hindret och riskerar också att ta en 

väg ut under bron (se pilen) vilket ska 

undvikas. 

Den röda linjen bör vara mindre än 32 

cm när hindret är helt platt 



Platt med plank 

Platta hinder  som går upp i bakkant med plank är inte fel att använda men det behöver göras med 

eftertanke baserat på situation, oftast upplever man det är mindre avskräckande i lägre klasser där 

planket blir lägre. Inne på matta bör det undvikas då det blir en större skaderisk ifall kaninerna 

halkar. Det bör inte användas som första hinder då det inte kan ses som inbjudande. Det är också 

viktigt att göra en bedömning av vilka plank man använder. Tyngre plank bör undvikas till förmån för 

lättare plank 

 

Använda olika hinderstöd 

Det är svårt att använda olika hinderstöd då bommarna oftast inte kommer att ligga rakt i märlorna. 

Det gör att dessa lätt hänger i luften/klämmer samt ligger mindre stabilt eftersom märlorna inte är 

anpassade för att bommen ska ligga snett. Det är mycket jobb för domaren att kontrollera och mäta 

att samtliga mått uppfylls och även säkerställa vid rivning att bommarna fortfarande ligger kvar. 

Domarkonferensen anser inte denna typ av hinder är lämplig pga det. 

Planken bör vara tunna för att bli lätta 

att riva. I detta fall har planken satts 

på ett hinder med märlor avsedda för 

bommar vilket kan göra dem 

ytterligare svårare att riva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeringar (banhoppning) 

TR säger följande om korrigering: 
”Förare lyfter kaninen för ny ansats, styr tillbaka kaninen för ny ansats, låter kaninen självmant gå 
bakåt i banan för ny ansats eller lyfts så att alla fyra tassarna lämnar marken efter påbörjad ansats 
mot nästa hinder, gäller även större förflyttningar i sidled där kaninen får en ny ansats. 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.” 
 
Den nya korrigeringsregeln har tolkats olika och domarkonferensen har kommit fram till följande 
förtydliganden: 
Så fort kaninen lyfts med alla fyra tassar efter att ny ansats tagits så ska korr utdelas. Ny ansats är det 
när kaninen ser hindret och börjat röra sig mot det. Med sett menas att kaninen uppfattat hindret 
och rimligt har förstått att det är nästkommande hinder. En kanin ser ju inte bara rakt fram men här 
måste man som domare bedöma om kaninen vänt upp mot hindret (om än inte kommer rakt på). En 
kanin som av en slump springer rakt fram på banvägen men sen inte svänger upp mot nästa hinder 
har inte tagit ansats. Det räknas också som att ansats har påbörjats om kaninen självmant 
bjuder/svänger mot nästkommande hinder men föraren håller emot/hindrar kaninen för att inte 
ansats ska kunna påbörjas. Däremot om föraren inte aktivt styr och kaninen av den anledning 
fortsätter i fel riktning räknas det inte som att en ansats har påbörjats och korr ska inte delas ut. 
 
Delen med större förflyttning i sidled ska bedömas utifrån ny ansats och den delen har egentligen 
ingen verkan i och med den nya formuleringen av vad som är en korrigering. En kanin som inte har 
påbörjat sin ansats får lyftas i sidled utan felbelastning, tex när kaninen springer rakt ut direkt efter 
hindret. En kanin som påbörjat sin ansats kommer belastas med korrigering oavsett hur stor 
förflyttningen är eftersom alla fyra tassar lämnar marken. 
 
När det gäller att låta kaninen självmant ta ny ansats ska det tydligt att kaninen kommer bakåt för att 
det ska ge en korrigering. Hinner föraren stoppa kaninen så det enbart handlar om någon cm bakåt 

Här hamnar bommarna 

snett i märlan vilket gör 

det svårt att få bommarna 

att ligga stabilt 



ska inte korr utdelas. En förare som stoppar en kanin som vänder sig från hindret med hjälp av 
kopplet så att kaninen vänds runt på stället kan inte ses som att den har backat även om tassarna 
kommer lite bakåt. Däremot ska en sådan manöver ge en tillsägelse/varning och föraren ska bes att 
använda händerna för att vända på kaninen. Som domare ska man inte tillåta styrning med kopplet 
för att undvika korrigering om styrningen inte kan göras mjukt med kopplet. Kräver situationen att 
styrning sker genom lyft av kaninen ska det göras även om det blir felbelastning i form av korrigering. 
Det är inte okej att kaninen utsätts för hantering som inte är okej utifrån TR för att det annars hade 
blivit korrigering. 
 
Eftersom en korrigering inte ska delas ut för nedblåsta/rivna hinder ska man som domare ta tillbaka 
korrigeringen om hindret blåser ner innan kaninen har hunnit hoppa det även om föraren redan 
hunnit påbörja sin korrigering. 
 

Krokbana 
Konferensen har diskuterat hur man bygger bra krokbanor och kommit fram till att det absolut 
viktigaste är svängarna. I de allra flesta fall är problemet i en mindre bra krokbana att den är trång. 
En bra krokbana bör vara utformad enligt följande 

- Det ska finnas både höger och vänstersvängar, jämt fördelat åt båda hållen 

- Banan ska vara krokig och korsa sig själv minst en gång. Viktigt att det inte blir en figurbana 

- Det ska finnas plats för föraren att på båda sidor om hindren och kunna styra bra 

- Variation på antal grader i svängarna 

- Svängarna ska vara mjuka och man ska som förare inte behöva dra i kaninen för att komma 
runt 

- En kanin som lyssnar på koppelstyrning ska man kunna föra runt banan utan att det krävs 
korrigering 

- Kaninen ska ha en chans att veta vart den ska och kunna se nästa hinder 

- Banan ska fungera för olika typer av kaniner 

- Det ska finnas tid för kaninen att få ansats mot nästkommande hinder efter att svängen 
gjorts 

- Hindren behöver anpassas till vägen (rätt vinklade, typ av hinder etc) 
Samtliga punkter som kom fram ligger mer som en bilaga till det här dokumentet. DK kommer utgå 
ifrån detta och förtydliga i domarhandboken hur man bör tänka kring krokbanor. 
 

Beteende på tävlingsplats (domarens ansvar) 
Som domare har man ansvar att reglementet följs och beteende från deltagare/arrangör som faller 
under dålig tävlingsmoral behöver man agera på. 
 
Påverkar deltagares beteende den klass man dömer tex att det skrattas och stojas så det stör kaninen 
på banan så måste man som domare agera så att alla ekipage får samma förutsättningar. I övrigt har 
man inte större ansvar att agera än andra deltagare på tävlingen. Viktigt att skilja på rollen arrangör 
och domare då man fortfarande kan behöva agera på händelser som arrangör. 
 
Får man kommentarer på sin bana från deltagare tex en sväng eller ett hinder så ska ta emot detta 
konstruktivt och bemöta det. Viktigt att man dock gör en bedömning själv och tar ett beslut med stöd 
i TR. 
 

Övrigt 

Övriga frågor som kom upp under konferensen 
 
Bommar som inte ligger korrekt i märlan  



Om en deltagare uppmärksammar domaren på att en bom inte ligger korrekt i märlan under sitt lopp 
ska hindret hoppas om efter målgång så länge det görs innan hindret har hoppats. En deltagare kan 
inte påtala att bommen låg fel efter att hindret har hoppats. 
 
Parkbänken 
Bänken på parkbänken räknas som en bom och ska bedömas på samma sätt. Det betyder att om en 
kanin sitter på bänken och sen hoppar över utan att hindret rivs (bänken flyttas ur sitt läge eller 
plank/bommar rivs) så är hindret klarat. Detta är att likställa med att en kanin tex går på bommarna 
på ett platt hinder utan att sätta ned baktassarna på marken. 
 
Stå för sin bana 
Som domare har man alltid ansvar för den bana man ska döma och kan man inte stå för den bana 
som är uppbyggd så ska man bygga om/avsäga sig dömning. Det behöver inte vara så att banan 
bryter mot reglementet utan kan handla om personliga preferenser. 


