
Sammanställning krokbana

Grupp 1
Val av hinder (högst bedömd)

- Hinderföljd, vart hinder står i svängar
- Ej maxad låda ur tight/svår sväng
- Placering av hinder i sväng
- Bra hinderföljd
- Snällt/inbjudande hinder start/mål

Svängar – utformning (högst bedömd)
- Logiska svängar
- Svängar åt båda håll
- Runda svängar
- Följsamma svängar
- Logiska svängar
- Logiska svängar
- Mjuka svängar/inga/få 180 grader

Maxlängd
- Använd maxlängden för klassen

Nyttja utrymme
- Man ska med lätthet komma förbi

hindren
- Inte allt för långa transportsträckor
- Lagom utrymme att bygga på

Krokighet, banväng
- Få raksträckor
- Många svängar
- Tillräckligt krokig
- Tillräckligt krokig

Variation
- Varierade hinder
- Variation

Placering utifrån domare
- Domaren ska se alla hinder
- Fri sikt på hela plank/vattengravar

Att tänka på vid val av hinder
- Nyttja ytan
- Få till svängar åt båda håll
- Vinkla/placera hinder rätt (gå banan

och vinkla utifrån en medellinje)
- Val av hinder i samt före/efter svängen
- Där kaninen landar ska den kunna se

vart den ska
- Det ska vara enkelt för kanin och

förare att hoppa banan
- Undvik svängar som blir ryckiga/kräver

mycket koppel

- Det ska finnas tid att styra kaninen
utan att slita direkt efter föregående
hinder

- Lagom mycket svängar

Grupp 2
Svängar (högst bedömd)

- Luftiga svängar
- Olika grader i svängar
- Höger och vänstersvängar
- Logiska svängar
- Både höger och vänstersväng
- Både höger och vänstersvängar

Hinderval
- Bra start
- Hindrens placering
- Variation på hinder
- Genomtänkta hinderval (sol, sväng

etc)
- Bra sista hinder som ej ger krasch
- Inbjudande första hinder

Förarväg
- Plats för ”höger” och ”vänster”förare
- Dra nytta av/använda sig av utrymmet

på lämpligt sätt
- Plats att svänga
- Plats att gå på båda sidorna

Variation
- Svårigheter spridda utefter banan
- Svårigheter även i början

Ansats
- Inte för tight mellan hindren
- Svängen ska vara klar halvvägs mellan

hindren (plats för ansats)
Tillräckligt krokig

- Annat än en 8
- Möjlighet att bjuda på annat hinder

och ta fel väg
- Korsa sin egen väg
- Minst en korsning i banan

Att tänka på för att få till svängar
- Tänk både på hindret innan och efter
- Bra svängar ger bra ansats
- Gå kaninvägen, vart landar kaninen
- Inte samma typ av sväng på hela

banan
- Anpassa hindret efter svängen eller

tvärtom



- Tänk på yttre faktorer ex sol, gropar,
extra blött etc, även utanför kaninens
väg

- Tänk både kaninens väg och förarens
väg.

Grupp 3
Logiska svängar (högst bedömd)

- Man ska inte behöva slita i kaninen för
att svänga

- Logiska svängar (ej mer än 180 grader)
- Logiska, mjuka svängar
- Logiska svängar, inte behöva dra

kaninen runt svängen
- Mjuka svängar, 90 grader är nästan för

mycket
Avstånd mellan hinder

- Varierade men lagom långa avstånd
(inte för luftigt, inte för tight)

- Luftigt, ej för trångt mellan hindren
- Jämna avstånd mellan hindren

Svängar
- Svängar åt båda håll

Variation hinder
- Varierande hinder
- Varierande, logiska hinder, kluriga
- Varierade hinder

Placering av hinder
- Uttänkt hinderföljd med klurighet i

förhållande till banväg
- Undvik stora hinder i motsol
- Logiska hinder

Korsa sig själv
- Korsa vägen minst 1-2 ggr beroende

på klass
- Bana som korsar på flera ställen
- Bana som korsar sig själv = krok, ej

figur
Att tänka på för att få till Logiska svängar

- Avstånd, inte för nära/trångt
- Mellanrum för att hinna svänga
- Inte för tvära svängar
- Anpassa hindret efter svängen eller

tvärtom
- Inte mer än 180 grader, beror också på

storleken på svängen
- Vinklingen av hindret i svängen
- Känn på svängen på båda sidor
- Tänk både på förarens och kaninens

väg

- Sväng utifrån vart kaninen landar, inte
utifrån hindrets slut

Grupp 4
Logiska svängar (högst bedömd)

- logiska svängar
- mjuka svängar som ändå kräver

styrning
- lagom stora svängar
- logiska svängar

Yta
- Bra utrymme mellan hinder (hellre

stort och luftigt än trångt)
Hinderföljd

- Hindren passar bra för vägen
- Bra hinderföljd

Krokighet
- Inte många raksträckor (om ej

nödvändigt)
- Banan svänger åt både vänster och

höger flera gånger
- Fler än två svängar, både höger och

vänster
- Korsar sig själv (ej obli men mer

naturligt)
- Korsar väg
- Lagom krokigt, gärna korsa sin egen

väg minst en gång

Att tänka på för att få till Logiska svängar
- Man ska inte behöva dra i kaninen
- Kaninen ska kunna förstå med lite

styrning
- Kaninen ska se hindret
- Vinklingen av hindret
- Om kaninen lyssnar på styrning ska

det gå att hoppa banan utan att
behöva ta korr

- Banan ska vara anpassad även för
snabba kaniner

- Ska gå att hoppa med flera typer av
kaniner

- Lika logiskt på båda sidor
- Anpassa hinder efter

vägen/förutsättningen



När banor inte mindre bra

- Långa ”luftiga” banor
- Över 5 meter mellan hindren
- För långa svängar med snål tid
- Ej korsar = figurbana
- Rakt/få svängar
- Bana utan korsade vägar
- Bara svängar åt ett håll
- Bara svängar åt samma håll
- Banan går åt ett håll
- Banan inte korsar sig själv
- Långa transportsträckor
- Varierande avstånd mellan hinder i

banan

- Inget utrymme för att tänka, utan
föraren måste ha 100% fokus hela
tiden

- Trångt
- Trångt
- Jättetrånga banor
- Boxar i tight sväng
- Dragig bana
- Svängar där kaninen ej förstår m hjälp

av koppelkomando
- Banor som går ”zickzack”
- Snäva svängar
- 180 graders svängar
- Ologiska svängar
- För trånga svängar
- För korta avstånd, dålig ansats, korr

krävs
- Trångt = ryck i kaninen i svängarna
- Trång
- Trångt
- För luftigt/tight
- Trångt mellan hindren
- Svängar som man måste styra
- Snäva svängar
- Dragig
- Hastiga svängar och byte av riktning
- Ryckiga svängar

- Svårt hinder 1 och 2
- För lätt eller för svårt
- Banor med precis 25%

- För lätt, ska vara varierat stora hinder
och annat, inte bara platt

- Banor utan variation
- Samma typ av hinder hela tiden
- Hinder som lockar till snedhopp i

sväng, även före/efter sväng
- Inbjuder till krascher
- Liten variation på hinder
- Hinder och placering som lockar till

snedhopp
- Skymd sikt vid vattengrav/plank
- Lång bana med majoriteten stora

hinder på slutet
- Fel hinder före/efter/i sväng
- Stora hinder i tight sväng
- Dåligt val av hinderplacering
- Bara maxade hinder
- Ologiska hinder
- Många ”små” hinder, ej klurigt eller

stort
- Tråkiga hinder/hinderföljd


