
Uppdaterade paragrafer 2022 till TR v3 2022 
§numreringar är utifrån tävlingsreglementet 2021 

§1) Alla medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund (SKHRF) samt förare med 

medlemskap i utländskt kaninhoppningsförbund äger rätt att deltaga på officiella tävlingar 

från det år de fyller sju år. Förare yngre än det år de fyller 7 får tillåts starta med hjälpförare 

(se förklaringar) i inofficiella klasser. Förare från det år det fyller 7 år och tills den dag de 

fyller 10 år får ha hjälpförare i inofficiella klasser. Vid överträdelse ska resultaten för aktuellt 

ekipage strykas. För att starta miniklassen krävs inget medlemskap. 

 §2) Förare som har svårt att föra kaninen själv eller som behöver assistans för att hantera 

kaninen tex pga en funktionsvariation kan söka dispens för att få ha hjälpförare medförare (se 

förklaringar). 

§3) Vid de fall en hjälpförare/medförare används likställs hjälpförare/medförare som en 

förare gällande regler. Blir hjälpföraren/medföraren diskvalificerad innan ekipaget ska starta 

där händelsen inte är kopplad till ekipaget ska hjälpföraren/medföraren bytas ut eller i de fall 

det rör en hjälpförare att föraren startar själv om denne har åldern inne för det. Vid händelse 

på banan där bägge förarna är involverade i händelsen tilldelas bägge parter 

varning/diskvalificering. Vid händelse där bara den ena föraren är skyldig till händelsen som 

leder till varning/diskvalificering tilldelas enbart denne. 

§7) Kaninungar som är yngre än tre fyra månader gamla får ej vistas i sele och koppel på 

tävlingsplats. Överträdelse medför varning före diskvalificering 

§24) Vid upprepade lyft över hinder eller om kaninen helt vägrar röra sig äger domaren rätt 

att utesluta kaninen för tydlig ovilja att hoppa. Domare äger rätt att utesluta ett ekipage om 

kaninen visar tydliga tecken på ovilja att hoppa (se tydlig ovilja under förklaringar). 

§30) Sele eller koppel som halkar snett eller faller av under lopp behöver inte rättas till så 

länge kaninen inte tar skada. Om kaninen riskerar att ta skada av selen eller kopplet ska 

domare meddela att tiden stoppas så att detta kan rättas till. Domare meddelar även när denne 

startar tiden igen. 

§53)Veteranklass är till för gamla kaniner som ej längre klarar av att starta sin ordinarie klass. 

Veteranklass har samma regler som lättklass, med undantaget att korrigeringar ska dömas. En 

kanin som fyllt sex fem år har rätt att flyttas till veteranklass. För att få starta veteranklass 

måste kanin först registreras som veteranklassad, efter det går det ej att flytta kanin till 

ordinarie klass igen. 

§58) Förare som tävlar i SKAFKH eller utländska förbund har rätt att vid ett valfritt tillfälle 

per kanin flytta över klassningen från dessa förbund till SKHRF genom att ansöka om detta 

till förbundets registrator. Det är dock endast om förbundet är godkänt av SKHRF som 

eventuella pinnar, titlar och cert inte följer med i överflyttning vid svenskregistreringen. 

Kaninen måste ha funnits i SKHRFS register i minst tre månader efter överflyttningen för att 

ha rätt att starta på Svenska Mästerskapen. 



 

Ny paragraf 69) Domare ska vid varje försök i höjd och längd ge nytt klartecken “varsågod” 

för deltagande ekipage. Ekipaget behöver endast vid första försöket vid varje höjd/längd 

befinna sig bakom startmarkeringen innan klartecken. Påbörjas ett försök innan domares 

klartecken bedöms det lika som överträdelse vid första försöket på varje höjd/längd (se §67). 

Ny paragraf §72) Höjd/längdhinder som är feluppsatt, ej uppsatt, nedblåst eller rivet på grund 

av ekipagets påverkan på underlaget hoppas om efter aktuellt försök. Ligger översta eller 

längsta bommen kvar och kaninen har tagit sig över hindret korrekt räknas försöket som 

klarat och behöver inte hoppas om. Vid omhoppning ska korrigeringar räknas, dock inte tid. 

Kanin som vid omhoppning av hindret under rimlig tid vägrar hoppa döms ut och belastas då 

med ett försök. 

§85) Tävlingsprogrammet för en officiell tävling inom SKHRF får ej ändras efter sista 

anmälningsdag med undantag för klassernas ordning. Senast 3 veckor innan aktuell tävling 

och 14 dagar innan sista anmälningsdag ska klasser och bedömningsform utannonseras. 

Starttid får ändras fram till dagen efter sista anmälningsdag. Senare ändring får enbart ske om 

särskilda skäl föreligger. Svenska Mästerskapen, Stämmantävlingen, Jubileumstävlingen och 

deltävlingar inom Agria cup ska vara utannonserad senast en månad innan tävlingen. (med 

anmälningsdag avses ordinarie dag och inte sista efteranmälningsdag). Överträdelse medför 

att tävlingen ogiltigförklaras. 

§86) Dömning ska ske i av förbundet godkänt system och blir ett officiellt protokoll som ska 

arkiveras hos aktuell klubb i minst fem år. Om dömning av någon anledning sker på officiellt 

pappersprotokoll skall samtliga resultat från alla klasser, med undantag för miniklassen där 

endast placeringar måste skrivas ut, publiceras i systemet senast fjorton dagar efter avslutad 

officiell tävling. Officiell tävling ska protokollföras på ett av SKHRF godkänt protokoll. 

Protokollet behöver inte föras för hand utan kan ligga i en dator, så länge domaren godkänner 

och undertecknar protokollet antingen för hand eller elektroniskt. Tävlingsprotokoll är 

officiell handling och ska arkiveras hos arrangerande klubb i minst fem år. En kopia av 

protokoll från samtliga officiella certberättigade elitklasser inom SKHRF ska vara förbundet 

tillhanda inom en månad efter aktuell tävling, vid överträdelse kan arrangerande klubb nekas 

att arrangera officiella tävlingar under en månads tid. 

§85)Klubbar är skyldiga att publicera samtliga resultat på Skuttli från alla klasser, med 

undantag för miniklassen där endast placeringar måste skrivas ut, senast fjorton dagar efter 

avslutad officiell tävling. 

§88) Under de dagar Svenskt Mästerskap, och domarkonferensen och Jubileumstävlingen 

pågår får inga andra officiella tävlingar/klasser inom SKHRF arrangeras, ej heller helgen för 

Årsstämman. Den dag Agria Cup arrangeras får inga andra elitklasser hållas inom SKHRF. 

  



§92) 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 om det 

underlättar (detta gäller i undantagsfall och tillåts då bryta mot §64 och §83). Ändring till 

annan bedömningsform som är godkänd för klassen (se §63) kan även i dessa fall göras i en 

klass tidigare under dagen. Denna paragraf gäller även vid andra förhållanden än mörker, där 

det anses absolut nödvändigt, och förbundet ska alltid meddelas om en klass ställs in eller en 

bedömningsform som inte är godkänd för klassen nyttjas när denna paragraf utnyttjats. Om 

klassen ställs in helt måste pengarna betalas tillbaka till samtliga deltagare. 

§94 Varje klubb får max arrangera fyra två slutna klubbtävlingar per år. Det är inte tillåtet att 

endast arrangera slutna klubbtävlingar under ett kalenderår. Minst varannan tävling måste 

vara en öppen tävling. En kanin måste ha en registrerad förare eller fodervärd som är medlem 

i arrangerande klubb för att få starta på klubbtävlingar. 

§95) Aktiva klubbar ska använda sig av ett system godkänt av förbundet systemet Skuttli för 

att annonsera och ta emot anmälningar till tävlingar. 

§99) Kaninen måste vara registrerad inom SKHRF för att få tävla. Anmälan utan 

registreringsnummer berättigar ej till start med undantag för registrerade kaniner som ännu 

inte fått sinatt registreringsnummer. För elitklass gäller även att kaninen måste vara 

registrerad som elitklassad, är den inte det kan eventuella certifikat för aktuell start komma 

att dras in i efterhand. Registrering i SKHRF krävs inte för start Undantag gäller för i 

miniklass eller för och utländska ekipage. som inte behöver vara registrerade 

§127) Aktuell domare är ansvarig för banan och får bygga om och byta ut hinder om denne så 

önskar. Banan ska godkännas av domaren innan klassen startar, samma sak gäller inför 

eventuella övriga omgångar i klassen. Aktuell domare har även rätt att ändra maxtiden i 

pågående klass om detta görs mellan omgångarna och samtliga deltagare meddelas om 

eventuell ändring innan nästa omgång startar. I samråd med arrangerande klubb avgör 

domare om bedömningsform och/eller ungefärligt antal till final ska ändras. Delning av 

kaniner med samma antal fel till final får endast göras i undantagsfall och ska rapporteras till 

förbundet. Riktlinjer för delning av kaniner med samma antal fel finns i förbundshandboken 

domarhandboken. 

Ny paragraf §128) Domare ska alltid upplysa om maxtid innan första start. Ändring av 

maxtiden kan göras i pågående klass om detta görs mellan omgångarna/ny höjd/längd och 

samtliga deltagare meddelas om eventuell ändring innan nästa omgång startar.  

Ny paragraf §132) Förare med dispens för att ha medförare, av en anledning som gör att 

momenten i loppet tar längre tid att utföra, har rätt till förlängd maxtid i banhoppning med 

25% i mini, lätt, medelsvår och veteranklass, samt 50%  i svår och elitklass. 

  



§133) Tidtagningen startas när kaninen passerar eller river starthindret och stoppas när 

kaninen passerar målhindret från rätt håll. I banhoppning får tidtagaruren ej nollställas förrän 

tiden antecknats på protokollet. I höjd- och längdhopp startas tiden när ekipaget passerar över 

startmarkeringen och stoppas när kaninen landar bakom hindret. Om ekipaget behöver fler 

försök på samma höjd/längd så startas tiden igen vid domarens klartecken. när hindret är 

uppsatt och hinderuppsättaren lämnat banan eller ekipaget påbörjar nästa försök 

§134) Aktuell domare kan välja att stoppa tiden och göra ett avbrott under pågående lopp om 

något hindrar att ekipaget fortsätter eller om det finns risk att kaninen tar skada (se även §30). 

När problemet är löst fortsätter loppet. Förare äger då rätt att själv avgöra vart loppet ska 

påbörjas från platsen där loppet avbröts eller bakåt i banan. Om förare väljer att gå tillbaka i 

banan räknas endast rivningar, klarade hinder och korrigeringar som gjorts innan loppet 

stoppades. Rivningar, klarade hinder och korrigeringar börjar räknas och tiden återstartas när 

kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Tiden startas när kaninen passerar den plats där 

loppet avbröts. Avbrott i pågående lopp bör i största möjliga mån undvikas. 

§141) Vid Svenskt Mästerskap på rak och krokig bana ska bedömning SM tillämpas. Vid 

höjdhopp och längdhopp är ingångshöjd respektive ingångslängd aktuell pinngräns.  är 

ingångshöjden 60 cm och vid längdhopp är ingångslängden 140 cm. Domare utses av 

SKHRF 

§142) En cup måste innehålla minst två av samma klass och grenen kan vara rak och/eller 

krok. Cupen måste arrangeras under samma tävling och kaninen måste ha samma förare 

genom alla klasserna för att delta, med undantag domare och tidtagare i aktuell klass. 

(....) Om man vill ha andra regler på en cup, måste cupens stadgar godkännas av 

förbundsstyrelsen och finnas tillgängliga för medlemmar i tävlingsannonsen, i annonsen ska 

det även finnas information om hur cupen räknas ut. 

§143) 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. 

Ny paragraf §144) Certifikat delas endast ut till kaniner med i genomsnitt tre fel per omgång 

eller lägre, vid fler fel får kaninen fortfarande placering enligt pinntabellen (se §56) och pris, 

men inget certifikat. För att erhålla certifikat i höjdhopp måste kaninen ha hoppat 75 cm högt 

och i längdhopp 200 cm långt.  

Ny paragraf flyttad från ordförklaringen 

  



§145) Fricert erhålles av: 

- samtliga certberättigade på SM  

- segraren i elitklasser med minst 50 starter därefter tillkommer ett fricert per 50 starter  

- vinnaren av de klasser som ingår i Agria Cup. 

Fricert kan inte delas ut på slutna klubbtävlingar oavsett antal starter. Fricert delas alltid ut till 

aktuell kanin oavsett antal fel. 

 

Förklaringar 

Tydlig ovilja – en kanin kan dömas ut för tydlig ovilja om kaninen visar totalt ointresse för 

att hoppa. Det kan vara tex att kaninen helt vägrar röra på sig trots uppmaning från föraren, 

att föraren lyfter flera hinder i rad utan att kaninen försökt ta sig över dessa själv eller att 

kaninen upprepade gånger springer ut, igenom eller vänder sig bort från hindrena. Beteendet 

ska vara tydligt och upprepat, enstaka händelser ska inte bedömas som tydlig ovilja. 

Medförare - Momenten som medföraren utför ska ske på uppmaning från föraren, och inte på 

eget initiativ, med undantag av om kaninen riskerar att utsättas för fara. Medföraren får vara 

behjälplig med samtliga moment som föraren själv inte kan utföra. Medföraren ska även i det 

fall det behövs förmedla information från domaren till föraren som tex tidsvarning och 

tillsägelser. Förarens dispens är generell och de moment som medföraren behöver utföra kan 

skilja sig åt över tid. 

Hjälpförare – Hjälpförare likställas med att vara en förare och anpassas utifrån varje given 

situation vad föraren behöver för typ av hjälp.  

Tävlingsprogram - Med tävlingsprogram avses grenar, klasser, bedömningsform och starttid. 

 

 

 

 


