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Kapittel 1: Forbundet og dets virksomhet 
1.1 Forbundets vedtekter 

§ 1. Forbundets navn og stiftelse  

Norges Kaninhopperes Landsforbund (NKHLF), stiftet 11.11.2002, er en sammenslutning av 

lokale, norske kaninhoppeklubber. 

 

§ 2. Virksomhet og målsetninger 

Alle arrangement i regi av NKHLF skal være rusfrie. 

Forbundet skal virke for å: 

a. Utvikle og stimulere interessen for kaninhopping som sport og fritidsaktivitet. 

b. Bedrive aktivt medlemsarbeid. 

c. Sikre at det blir holdt rettferdige konkurranser. 

d. Fremme og opprettholde god konkurransemoral og sportsånd. 

e. Fremme og opprettholde varsom kaninbehandling og velferdsrettet kaninhold. 

f. Kvalitetssikre dommerkurs, og bidra til utdanning av kompetente og tydelige dommere i 

samarbeid med lokale klubber. 

g. Sørge for at konkurransereglementet gjennomgås jevnlig og omarbeides i takt med 

kaninhoppingens utvikling. 

h. Bistå medlemmene med aktuell og oppdatert kunnskap og informasjon. 

i. Utvikle samarbeid med øvrige lands kaninhoppe organisasjoner. 

j. Motvirke mobbing og substansmisbruk innenfor organisasjonen. 

 

§ 3. Tilsluttede klubber 

a. Alle tilsluttede klubber plikter å følge NKHLFs vedtekter, målsetninger og øvrige 

bestemmelser. 

b. En klubb må ha minst tre medlemmer. Styrets sammensetning og størrelse avgjøres ut fra 

den enkelte klubbs vedtekter, men må bestå av minst tre personer. Alle klubber må ha en leder 

og en kasserer, men øvrige verv er valgfrie. Leder må fylle minst 18 år inneværende 

kalenderår, og kasserer må være fylt 18 år. 

Alderskravene for leder og kasserer får ikke fravikes. Er det derimot ikke medlemmer i 

klubben over 18 år, bortsett fra kasserer, kan grensa senkes til fylte 16 år. I slike tilfeller skal 

det sendes søknad til styret i NKHLF. Klubber som har færre enn tre medlemmer regnes som 

inaktive, og kan ikke avholde offisielle konkurranser. 

c. Tilslutning av nye klubber godkjennes av NKHLFs styre. Nye klubber som ønsker å slutte 

seg til forbundet, sender søknad om tilslutning til NKHLFs styre, sammen med kopi av referat 

fra stiftelsesmøtet, vedtekter, arbeidsplan og medlemsliste. Klubben får ikke avholde offisielle 

konkurranser før tilslutningen er godkjent. 
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d. NKHLF har rett til å nekte tilslutning av ny klubb dersom dennes vedtekter og/eller 

arbeidsplan ikke stemmer overens med NKHLFs vedtekter og øvrige bestemmelser. Klubben 

kan anke avgjørelsen for årsmøtet.  

e. Ved nedleggelse skal klubbens midler oppbevares sentralt i to år for en gjenoppstart av 

klubben. Dersom klubben ikke blir gjenoppstartet innen to år, går midlene til NKHLF sentralt. 

 

§ 4. Medlemskap 

a. Forbundets medlemsmasse består av kaninhopping interesserte fra hele Norge som tilhører 

en lokal klubb tilsluttet forbundet. Det stilles ingen alderskrav for medlemskap, men for 

deltagelse på offisielle konkurranser gjelder en nedre aldersgrense på fylte 8 år. 

b. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 

c. Betalt medlemskontingent gir rett til medlemskap i ett år fra den datoen klubben har mottatt 

innbetalt kontingent. 

d. Medlemskontingenten skal betales til lokal klubb, og medlemskapet skal registreres i 

Skuttli. 

e. Hovedmedlemmer: 

- Har møterett og talerett på NKHLFs årsmøte. Kun valgte representanter fra klubbene har 

stemmerett. 

-Har adgang til alle aktiviteter og tilbud som NKHLF arrangerer. 

Ved deltagelse på offisielle konkurranser må medlemmet være fylt 8 år. 

- Plikter å følge forbundets vedtekter, målsetninger og øvrige bestemmelser.  

- Kan bli valgt inn i NKHLFs styre, så sant alderskrav i § 11a. er oppfylt. 

f. Familiemedlemmer kan ektefeller, samboere, barn eller søsken med samme adresse som 

hovedmedlemmet bli. Familiemedlemmer har samme rettigheter og plikter som 

hovedmedlemmer. 

g. Medlemskap i forbundet opphører ved:  

- Skriftlig utmeldelse.  

- Strykning pga. manglende innbetaling av medlemskontingent.  

- Eksklusjon. 

 

§ 5. Eksklusjon 

Medlemmer som handler mot NKHLFs vedtekter, eller på annen måte skader NKHLFs 

virksomhet, kan av NKHLFs styre suspenderes for en periode inntil 3 år, eller i alvorlige 

tilfeller ekskluderes. En klubb underlagt NKHLF kan ikke suspendere medlemmer. Et 

suspendert/ekskludert medlem kan ikke delta på offisielle arrangement innenfor NKHLF. 

Berørte parter har krav på å få gi en skriftlig uttalelse før vedtak fattes. Et ekskludert medlem 

kan søke styret i NKHLF om nytt medlemskap, men tidligst 5 år etter at eksklusjonen fant 

sted. 
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§6. Personalsaker 

Personalsaker skal avgjøres av NKHLF`s styre og skal ikke kunne ankes opp til årsmøtet. Når 

personalsaker tas opp skal det kun være styremedlemmer til stede, og de har taushetsplikt om 

hva som diskuteres på møtet. Personalsaker skal protokollføres som personalsak. En kort 

oppsummering samt vedtak skal legges ved. Kun vedtaket kan offentliggjøres. 

 

§ 7. Æresmedlemskap 

Etter forslag fra styret eller lokale klubber kan det på ordinært årsmøte utnevnes æresmedlem 

i forbundet. Til æresmedlem kan det utnevnes en person som har utmerket seg ved sitt arbeid 

for forbundet og for kaninhopping. Æresmedlemmet har ikke stemmerett ved årsmøtet, annet 

enn ved sin eventuelle stemme fra den lokale klubben. 

 

§ 8. Årsmøtet 

a. Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 

b. Årsmøtet avholdes i forbindelse med NKHLFs NM. 

c. Årsmøtet skal innkalles med minst 2 måneders varsel. Saker til årsmøtet skal være styret i 

hende senest 2 uker etter annonsert årsmøtedato. Saker skal være utsendt til klubbene 30 

dager før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling må sendes styret 5 uker før årsmøtet.  

d. Klubbene plikter å, minst 30 dager før NKHLFs årsmøte, sende inn følgende til styret i 

NKHLF: 

- Referat fra klubbens årsmøte 

- Revidert regnskap med revisjonsrapport 

- Årsmelding for klubben 

- Eiendelsoversikt (hinder og øvrig utstyr) 

- Oversikt over stemmeberettigede representanter fra klubben. 

Unntak er klubber som er stiftet samme år som årsmøtet holdes. 

Oppfylles ikke disse kravene mister klubben sin stemmerett på årsmøtet. 

e. Hver klubb har én stemme per påbegynte femte betalende medlem i NKHLF. Antall 

stemmer følger samme tabell som i NKHLFs konkurransereglement for utdeling av 

oppflytnings pinner: 3-5 medlemmer: 1 stemme, 6-10 medlemmer: 2 stemmer, 11-15 

medlemmer: 3 stemmer, osv. 

f. Klubbene velger selv representanter med stemmerett til årsmøtet. Antall representanter 

klubben har, avgjøres av klubbens gjeldende medlemsantall 30 dager før årsmøtet. Kun 

medlemmer som er registrert betalt til klubben i Skuttli 30 dager før årsmøtet legges til grunn 

i utregningen. Representantene som skal stemme må være minst 15 år gamle inneværende 

kalenderår. Stemmer får ikke avgis via fullmakt. 

g. Alle medlemmer i NKHLF har møterett og talerett på årsmøtet, men kun de valgte 

representantene har stemmerett. 

h. Beslutninger fattes ved akklamasjon eller votering. Hemmelig (skriftlig) votering kreves 

ved personvalg og saker som gjelder enkeltpersoner. For øvrige avstemninger benyttes åpen 
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votering (håndsopprekning). Beslutninger fattes ved simpelt flertall dersom ikke annet er 

oppgitt i NKHLFs vedtekter. Ved stemmelikhet mellom klubbenes representanter har 

forbundsleder dobbel stemme. 

 

§ 9. Årsmøtets dagsorden 

1. Konstituering: 

- Godkjenne møteinnkalling og dagsorden. 

- Velge møtedirigent, møtereferent, to personer til underskrift av årsmøteprotokollen, 

tellekorps. Tellekorpset kan kun bestå av personer som ikke er på valg. 

2. Behandle årsmelding. 

3. Behandle regnskap. 

4. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår. 

5. Behandle innkomne forslag og saker. 

6. Valg: 

a. Styret: 

1) Leder velges for ett år.  

2) Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem velges for to år. Sekretær og styremedlem er 

på valg samme år. Nestleder og kasserer er på valg det andre året.  

3) To varamedlemmer velges for to år. Vara 1 velges i partallsår, og vara 2 i oddetallsår.  

b. Én revisor velges for ett år 

c. Valgkomité: Tre medlemmer som velges for to år. To av medlemmene velges i partallsår, 

mens det siste medlemmet velges i oddetallsår. 

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom minst fire medlemmer av styret eller minst 20 % av 

medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med to ukers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er angitt i krav/innkalling. 

 

§ 11. Styret 

a. Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og kasserer skal være 

fylt 18 år, mens resterende styremedlemmer skal fylle minst 15 år inneværende kalenderår. 

b. Varamedlemmene skal kunne tre inn i styret ved fravær fra et styremedlem. 

c. Styret er beslutningsdyktig med tre medlemmer tilstede. 

d. Ved fratredelse av verv skal styret orienteres. Dersom et styremedlem ikke betaler 

medlemskontingenten innen én mnd. etter forfall, mister styremedlemmet automatisk sitt 

verv. 

e. Styrets medlemmer skal vise en forbilledlig oppførsel, og har et særlig ansvar for å fremme 

god konkurransemoral, varsom kaninbehandling og velferdsrettet kaninhold. 
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f. Styret kan behandle saker fortløpende i egen diskusjonsgruppe på internett. Ved behandling 

av sensitive saker og saker som gjelder enkeltpersoner, må gruppen være lukket slik at 

uvedkommende ikke har tilgang på informasjonen som kommer fram. Det kan innkalles til 

styremøte dersom lederen finner det nødvendig, eller dersom minimum tre styremedlemmer 

krever det. 

g. Alle styrevedtak skal arkiveres og være tilgjengelige for senere referanse. 

 

§ 12. Styrets oppgaver 

a. Fremme NKHLFs målsetninger på beste måte. 

b. Forvalte NKHLFs midler og avklare/tolke NKHLFs vedtekter og øvrige bestemmelser. 

c. Godkjenne tilslutning av lokale klubber. 

d. Behandle spørsmål som til enhver tid måtte melde seg sentralt. 

e. Følge opp klubber som avholder NM. 

f. Utarbeide og følge opp klare strategier for publisitet og rekruttering,  

medlemspleie, miljøarbeid og økonomi. 

g. Utpeke gårdsnavnansvarlig og webmaster. 

h. Utarbeide og holde NKHLFs håndbok oppdatert etter gjeldende regler og vedtak fra styret. 

i. Godkjenne dommere til NM. 

j. Behandle søknader om dommerlisens og avholde dommerprøver. En av styrets medlemmer 

må være tilstede når dommerprøve skal avlegges.  

k. Arrangere dommersamling.  

l. Utarbeide opplegg for dommerkurs.  

m. Avklare NKHLFs konkurransereglement.  

n. Behandle klager på dommere, dele ut advarsler og om nødvendig inndra lisenser.  

 

§ 13. Dommersamling  

Styret i NKHLF kan 1 gang årlig arrangere en dommersamling for forbundets dommere og 

aspiranter. Dato skal annonseres minst 2 måneder før samlingen. Styret i NKHLF bestemmer 

agendaen. I forkant av samlingen vil medlemmer av NKHLF kunne sende inn forslag til 

reglementsendringer, som stemmes over på samlingen. Kun dommere har stemmerett. Saker 

må være styret i hende 30 dager før dommersamlingen. Styret plikter å sende ut innkomne 

saker til alle dommere 2 uker før samlingen. Dommersamlingen vil også være en arena for å 

kunne diskutere og avklare problemstillinger som dommere og aspiranter møter på 

konkurranser. Formålet med samlingen er å få til mest mulig enhetlig dømming. Det skal 

skrives referat fra dommersamlingen, som skal underskrives av to deltakere. 

§ 14. Konkurranser 

Offisielle konkurranser arrangeres etter enhver tids gjeldende konkurransereglement. 
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§ 15. Norgesmesterskap 

De lokale klubbene er ansvarlig for å arrangere Norgesmesterskap hvert år. Dette avholdes i 

kroket bane elite, rett bane elite, høyde elite, lengde elite og rett og kroket veteran. Hvis ikke 

en lokal klubb tar på seg arrangementet, kan NKHLF gå inn som arrangør. NM er åpent for 

alle medlemmer i NKHLF, og offentliggjøres på forbundets hjemmeside og Skuttli. Dommere 

til NM utpekes av arrangerende klubb, og godkjennes av DRK. 

 

§ 16. Reglement og forbundshåndbok 

NKHLF sitt reglement kan kun endres i forbindelse med NKHLF sine dommersamlinger. 

Dersom styret gjør avklaringer i reglementet (§ 12 pkt. m) som krever en presisering, så kan 

styret oppdatere reglementet med denne presiseringen.  

NKHLF sin forbundshåndbok skal holdes fortløpende oppdatert etter gjeldende regler og 

vedtak fra styret (§ 12 pkt. h). Endringer kan også gjøres i forbindelse med NKHLF sitt årsmøte, 

under innkomne forslag og saker.     

Alle endringer i reglementet og forbundshåndboka skal synliggjøres i endringslista i hvert 

dokument.  

 

§ 17. Oppløsning 

En eventuell oppløsning av NKHLF kan bare besluttes på årsmøtet. En lovlig oppløsning 

krever 3/4 flertall under årsmøtet. Det årsmøtet som fatter vedtak om en oppløsning, skal også 

fatte vedtak om hvordan NKHLFs midler og eiendeler skal disponeres for kaninhoppingens 

fremme i Norge. 

 

§ 18. Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan fremmes av alle medlemmer. Endringene fremmes til styret, som 

legger det fram for årsmøtet. Alle endringer i vedtektene skal avgjøres av årsmøtet med 2/3 

flertall. 

 

§19. Ikrafttredelse 

Vedtektene trer i kraft fra 06.08.2021. 
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Kapittel 2: Klubber og medlemskap 
2.1 Hvordan starte klubb under NKHLF 

Hvis man finner ut at man i nærområdet ikke har noen klubber tilsluttet NKHLF, kan man ta 

steget å opprette en selv. Videre under følger oppskrift på hvordan man kan starte opp en egen 

klubb. 

For forslag til vedtekter og arbeidsplan kontakt NKHLF styret. 

Det er også mulig å opp aktiviteten igjen i våre gamle, inaktive klubber. Ta kontakt med 

NKHLF styret for å finne ut om det har eksistert en klubb tidligere i nærområdet ditt. 

 

1. Medlemmer 

Kartlegg hvem som er potensielle medlemmer. Snakk med alle i deres nærområde som har 

interesse for kaninhopping. Man må være minst tre personer for å kunne danne en klubb, og 

minst én av disse må være over 18 år. 

 

2. Danne en arbeidsgruppe 

Samle minst tre personer som kan arbeide med å forberede oppstart av klubben. Dette kan 

gjerne være de samme personene som ønsker å sitte i klubbens styre. Det kan være lurt å lage 

en hemmelig Facebook-gruppe hvor man kan diskutere, dele filer og lignende. Denne gruppen 

kan senere benyttes som diskusjonsforum for klubbens styre. 

 

3. Forberede vedtekter og arbeidsplan 

Alle klubber som ønsker å slutte seg til NKHLF må ha vedtekter og arbeidsplan. Vedtektene 

er klubbens lover. Arbeidsplanen forteller hva klubben ønsker å oppnå, og hvordan klubben 

vil gå fram for å nå målene. Vedtektene og arbeidsplanen vil bli vurdert opp mot NKHLFs 

vedtekter før tilslutningen kan godkjennes. 

 

4. Sette opp forslag til styre 

På stiftelsesmøtet skal det velges et styre, og det er lurt å sette opp et forslag i forkant. 

Klubbens vedtekter bestemmer hvor mange personer og hvilke verv styret skal bestå av. 

Leder og kasserer må fylle minst 18 år inneværende kalenderår. Er det derimot ikke 

medlemmer i klubben over 18 år, bortsett fra kasserer, kan grensa senkes til fylte 16 år. I slike 

tilfeller skal det sendes søknad til styret i NKHLF. 

 

5. Innkalle til stiftelsesmøte 

Innkalling til stiftelsesmøte bør sendes ut minst to uker i forkant. Send ut innkalling til alle 

potensielle medlemmer, sammen med forslag til vedtekter og arbeidsplan. 

 

6. Avholde stiftelsesmøte 

Stiftelsesmøtet gjennomføres etter programmet som er oppgitt i innkallingen. Før møtet 

starter, skal alle de oppmøtte skrive seg på en medlemsliste. Ved å skrive seg på 

medlemslisten forplikter man seg til å betale medlemskontingent innen en gitt frist. På 

medlemslisten bør følgende opplysninger oppgis: Navn, fødselsdato, epost og telefonnummer. 
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Familiemedlemmer benytter samme e-post som hovedmedlemmet. 

 

7. Sende inn søknad om tilslutning 

For å søke om tilslutning, sender man signert protokoll fra stiftelsesmøtet, medlemsliste, 

vedtekter og arbeidsplan til NKHLFs styre på epost: styret@nkhlf.no. 

 

8. Registrere klubben i Brønnøysundregisteret 

Så snart NKHLF har godkjent tilslutningen, bør man registrere klubben i 

Brønnøysundregisteret. Logg inn med MinID på www.brreg.no, og følg anvisningene for 

registrering av ny enhet. Ta gjerne kontakt med NKHLF for nærmere veiledning ved behov. 

 

9. Kreve inn medlemskontingent 

Kasserer har ansvaret for å opprette en konto for klubben. Så snart dette er i orden, og 

klubben er registrert i Skuttli, så kan klubben sende ut en e-post til alle som har skrevet seg på 

medlemslisten, med info om å registrere seg i Skuttli og innbetaling av medlemskontingent. 

Klubben beholder 50% av kontingenten. Resterende betales til NKHLF ut fra generert faktura 

fra Skuttli. 

 

2.2 Startsett til nye klubber 

NKHLF har et startsett med hinder som kan lånes ut til nyoppstartede klubber. For nye 

klubber kan det være utfordrende å skaffe tilstrekkelig med hinder i en startfase. Dette 

startsettet vil hjelpe nye klubber til å kunne avholde treninger og konkurranser, slik at de kan 

tjene penger til eget utstyr. Hvis flere ønsker å starte opp en klubb samtidig, så kan startsettet 

deles opp, eller det kan lånes ut til én klubb i noen måneder før det går videre til neste klubb.  

Klubber som benytter seg av startsettet må signere på en utlånsavtale med NKHLF.   

 

2.3 Bli medlem i NKHLF 

Man blir medlem gjennom å opprette en bruker på www.skuttli.com, og søke medlemskap i 

aktuell klubb. Se kap. 7 for veiledning.  

Betalt medlemskontingent gir rett til medlemskap i ett år fra den datoen klubben har mottatt 

innbetalt kontingent.  

Det stilles ingen alderskrav for medlemskap, men for deltagelse på offisielle konkurranser 

gjelder en nedre aldersgrense på fylte 8 år. 

Som medlem er man berettiget å delta på alle konkurranser i regi av NKHLF og av tilsluttede 

klubber. 

 

http://www.brreg.no/
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2.4 Overgangsregler fra NKHF til NKHLF 

1. Ved innmelding første gang får kaniner fra NKHF ta med seg klassifisering, pinner, 

sertifikat og championat over til NKHLF. Kaninenes konkurransebok eller resultater registrert 

i Skuttli skal legges til grunn ved overflytting. Dette punktet gjelder ved innmelding første 

gang fra NKHF. Det tillates med andre ord én straffefri tilbakeføring fra NKHF. 

 

2. Ved senere overganger, f.eks. ved salg, vil kaninen måtte følge den klassifiseringen den har 

fra NKHLF. Fører/kanin får 6 måneder karantene på å ta mesterskapstitler (med unntak av 

NM, se punkt 3) eller være med i de årlige kåringene til NKHLF, men konkurrerer på lik linje 

med andre om pinner og sertifikat.  

 

3. Fører/kanin kan ikke delta på NM i begge forbund samme året. Hvis dette skjer så vil 

fører/kanin miste sine plasseringer og titler. Evt. vandrepokaler skal da overleveres til 

NKHLF styret umiddelbart. 

 

4. Dommere fra NKHF beholder sin dommerlisens ved innmelding i NKHLF, så sant de 

oppfyller følgende krav: 

● Avlagt teoretisk prøve for en av styrets medlemmer.  

● Aspirantdømme to klasser med korrigeringer under godkjent dommer. 

Dette må gjøres innen en tidsperiode på seks måneder etter innmelding i NKHLF. Dommeren 

må ha dømt minst 4 klasser i NKHF det siste året før overgang. Oppfylles ikke kravene over, 

må dommeren gå aspirantløpet som øvrige aspiranter.  

 

5. Innehavere av NKHF-gårdsnavn får ta med seg sitt gårdsnavn til NKHLF ved overgang. 

 

6. Alderskravet for å starte høyde og lengde er i NKHLFs reglement økt til 10 måneder, som 

skiller seg fra NKHFs krav på 8 måneder. Kaniner som skal delta i høyde og lengde skal være 

fylt 10 måneder, men de beholder evt. pinner og sertifikat. 

 

7. For å delta på NKHLFs NM må en kanin ha vært registrert i Skuttli i minst 3 måneder før 

NM. 

 

8. Dersom et medlem i en klubb underlagt NKHLF konkurrerer i et annet forbund under sitt 

medlemskap, må medlemmet bestemme seg for hvilket forbund det ønsker å representere i 

løpet av 6 måneder. For øvrig gjelder også reglene i punkt 2 og 3. 

 

2.5 Klubbtilhørighet 

Medlemmer i NKHLF skal være tilknyttet den klubben som er naturlig ut fra beliggenhet. Det 

er ikke tillatt å skifte klubb i en medlemsperiode med mindre en bare er midlertidig medlem 

fram til det opprettes en ny klubb som er mer nærliggende. Medlemmet får dog ikke 

tilbakebetalt kontingenten som er betalt til nåværende klubb. 
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2.6 Klubbens plikter 

2.6.1 Generelt 

Alle tilsluttede klubber plikter å følge NKHLFs vedtekter, målsetninger og øvrige 

bestemmelser. 

Ved nedleggelse skal klubbens midler oppbevares sentralt i to år for en gjenoppstart av 

klubben. Dersom klubben ikke blir gjenoppstartet innen to år, går midlene til NKHLF sentralt. 

2.6.2 Dokumenter til årsmøtet 

Klubbene plikter å, minst 30 dager før NKHLFs årsmøte, sende inn følgende til styret i 

NKHLF: 

- Referat fra klubbens årsmøte 

- Revidert regnskap med revisjonsrapport 

- Årsmelding for klubben 

- Oversikt over stemmeberettigede representanter fra klubben. 

Unntak er klubber som er stiftet samme år som årsmøtet holdes. 

Oppfylles ikke disse kravene mister klubben sin stemmerett på årsmøtet. 

2.6.3 Avgifter til NKHLF 

Klubbens kasserer må sørge for å betale aktuelle avgifter til NKHLF hver måned. Faktura 

genereres fra Skuttli. Se kap. 7 for veiledning.  

Følgende avgifter faktureres klubbene: 

● 1-kronen: 1 kr. per innbetalt startkontingent 

● Registrering av kanin: 40 kr. per registrering 

● Medlemskap: 50 % av innbetalt medlemskontingent 

● Skuttli-avgift: 500 kr per år 
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Kapittel 3: Konkurranser 
3.1 Offisielle konkurranser 

Alle offisielle konkurranser i NKHLF skal holdes i regi av en tilsluttet klubb. Klubben er 

ansvarlig for at konkurransen holdes etter NKHLFs kriterier. 

● Eliteklasser får kun avholdes lørdag, søndag og helligdager. Unntak gjelder ved 

Norgesmesterskap. Dispensasjon fra denne regelen kan også gis av styret i NKHLF 

ved spesielle anledninger.  

● Det får ikke avholdes andre konkurranser samtidig med NM og NKHLF sitt årsmøte.  

● Konkurranseplassen skal være godt belyst, enten ved dagslys, utendørs belysning godt 

opplyst lokale. Blir det mørkt under konkurransedagen, uten av belysning er 

tilgjengelig, innstilles de resterende klassene. Ved konkurranser som går over flere 

dager, får klassen(e) holdes en av de andre dagene etter at ordinære klasser er avholdt. 

Dette avsnittet gjelder også ved andre forhold enn mørke, der det anses absolutt 

nødvendig, og forbundet skal alltid meddeles når dette avsnittet benyttes. Dersom 

klassen avlyses, må samtlige deltakere i klassen få refundert sin påmeldingsavgift. 

Dersom disse bestemmelsene tas i bruk så gjelder fortsatt kravet i pkt. 2.1.2 i 

reglementet: En kanin kan maksimalt starte i 3 klasser på en og samme dag. Kaninen 

får kun delta i en baneklasse av hver gren, og får kun starte i en lengde eller 

høydeklasse. 

Brudd på disse bestemmelsene fører til at aktuelle klasser/hele konkurransen underkjennes.  

 

3.2 Personell og utstyr på konkurranseplassen  

For å arrangere en konkurranse kreves det nok personer til å kunne gjennomføre arrangementet. 

Klubben trenger dommer(e) og banemannskap. Alle klubber bør ha minst én egen dommer, og 

personer som kan bygge baner og fungere som banemannskap under konkurransen. Det er også 

mulig å spørre andre klubber om hjelp, men en klubb bør ikke basere seg på å få hjelp fra andre 

på hver konkurranse. Klubben må selv sørge for å publisere konkurranseinnbydelsen, kjøpe inn 

premier, stå for kiosk (der dette er aktuelt) etc.  

Helt nødvendig utstyr på konkurranseplassen er hinder, stoppeklokker, startlister, penner og 

målebånd.  

Annet anbefalt utstyr på konkurranseplassen er: 

● Konkurransereglement 

● Nettbrett 

● Kalkulator 

● Skriveunderlag 

● Tusjer 

● Kritt/strikker 

● Bord 
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● Stoler 

● Telt 

 

3.3 Konkurranseinnbydelsen 

Konkurranser skal offentliggjøres i Skuttli senest 1 måned før første konkurransedag. 

 

Innbydelsen skal inneholde: 

● Dato 

● Tid 

● Sted (adresse og/eller navnet på konkurranseplassen) 

● Klasser 

● Påmeldingsfrister 

● Startavgifter 

● Betalingsinformasjon 

● Kontaktpersoner 

Klasser får ikke endres etter at konkurransen er offentliggjort. Det tillates å legge til flere 

klasser fram til publiseringsfrist, men det er ikke lov å fjerne allerede publiserte 

klasser. Flytting av konkurranseplass kan gjennomføres senest 24 timer før konkurransens 

start, så lenge det ikke er lenger enn fem mil fra den opprinnelige annonserte 

konkurranseplassen. Dersom konkurransen flyttes må arrangøren kontakte deltagere direkte. 

Hvis det er mindre enn 24 timer før konkurransens start, kan det søkes til styret i NKHLF om 

unntak fra regelen ved spesielle omstendigheter. 

 

3.4 Godkjenning av konkurranser 

Det er dommer(e) som dømmer aktuell klasse som må avslutte og godkjenne klassene i 

Skuttli. Både klubb og dommere er ansvarlige for at resultatene kommer inn i Skuttli. Det er 3 

dagers frist fra klassen er ferdig til den må være avsluttet av dommer i Skuttli. Ikke 

ferdige/godkjente klasser vil ikke godkjennes (dvs. alle resultater strykes). Dette er noe styret 

i NKHLF avgjør i hvert enkelt tilfelle.  

Når dommer(e) av klassen godkjenner klassen blir opprykkspinner og sertifikat automatisk 

godkjent, og vil straks vises på kaninens side i Skuttli. Hvis kaninen har gjort opprykk vil 

kaninen automatisk flyttes opp i klassifisering. I Elite-klasser vil aktuell championtittel 

godkjennes så fort klassen er godkjent, og navnet til kaninen blir automatisk oppdatert og 

samtidig også legges til i champion-oversikten i Skuttli. 

 

3.5 Anbefalte kjøreregler for klubber 

● Deltakere fra (sett inn klubbnavn) kan automatisk settes opp til dømming og som 

banemannskap, mens deltakere fra andre klubber må spørres først. Deltakere fra andre 

klubber skal forespørres under planlegging av konkurransen, ikke på selve 

konkurransedagen. 
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● Klubbens dommeraspiranter må selv spørre om å få aspirantdømme. Evt. kan 

kontaktpersonen for konkurransen spørre aspiranten om å dømme, men aspiranten kan 

ikke settes opp uten å ha samtykket. 

● Hovedregelen ved konkurranser er at alle deltakere fra (sett inn klubbnavn) kommer til 

oppsatt tid og er tilstede ut konkurransedagen, men det skal utvises skjønn. 

● Kan en deltaker fra (sett inn klubbnavn) ikke være tilstede hele konkurransedagen, skal 

dette avtales med kontaktpersonen for konkurransen og/eller styret. 

● Alle medlemmer i (sett inn klubbnavn) må regne med å hjelpe til i egen klubb, men det 

skal være en jevn og rettferdig fordeling på antall klasser man dømmer og/eller hjelper 

til i. 

● Det er den enkeltes ansvar å være på plass til konkurransen starter/sin klasse starter (hvis 

det er gjort avtale om å komme senere). (Sett inn klubbnavn) tar ikke hensyn til 

forsinkelser. 

 

3.6 Navn på konkurranser, cuper og mesterskap 

Alle konkurranser og arrangement anbefales ha et navn. Cuper og mesterskap skal ha navn. 

Det er ikke lov å benytte gårdsnavn eller navn som kan knyttes opp til enkeltpersoner som 

navn på arrangementer under NKHLF. 

 

3.7 Kaniner sammen på arrangement 

Alle kaniner over 4 måneder skal til enhver tid under arrangement i regi av NKHLF ha eget 

reisebur. De skal også ha egne innhegninger om dette benyttes. 

 

Hvis det brukes kompostbinger med felles delevegg så skal fellesveggen være sikret (med 

eksempelvis finmasket netting, slik at kaninene ikke får snutene inn gjennom nettingen). 

 

Under transport til og fra arrangement får eier selv velge om flere dyr står i samme 

reisekasse/bur. 

Unntak fra denne regelen er dyr som til daglig bor sammen i samme bur/innhegning. Hvis en 

hannkanin skal stå sammen med en annen kanin, så må den være kastrert. 

 

3.8 Råd til konkurransearrangører 

Punktene 4.5.1, 4.5.2 og 4.5.3 er ment som råd og inspirasjon, og er ikke absolutte krav.  

3.8.1 Allmenne råd 

● Det er arrangøren som avgjør hvilken status konkurransen har. Blås ikke i de små 

detaljene, for de er ofte av stor betydning for konkurransens standard. 

● Kontakt media i god tid før konkurransen. Dukker det ikke opp en journalist, kan 

klubben selv skrive en reportasje og sende til avisen. Send gjerne med gode bilder fra 

konkurransen. 
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● Oppgi alle nødvendige opplysninger i konkurranseinvitasjonen, så behøver ingen ringe 

og spørre unødvendig.  

● Opplys i invitasjonen om det er kiosk under konkurransen og om man får kjøpt 

varm//kald mat. Det er greit for deltakerne å vite om de får kjøpt mat på stedet eller 

om de må ha med seg niste. Opplys også om det er mulighet til å oppholde seg under 

tak og om det finnes toalett på stedet. 

● I forkant av store konkurranser, bør informasjonsbrev sendes ut til alle påmeldte 

deltagere i god tid før konkurransen. 

● Ved store, landsomfattende konkurranser bør interesserte i god tid få vite om det 

finnes overnattingsmuligheter. Iblant kan en campingvogn være nok til at en 

langveisfarende konkurrent skal kunne delta. 

● Pass på å informere publikum om NKHLF, og del gjerne ut brosjyrer med informasjon 

om klubben og forbundet. 

● Gjør reklame for klubben. Ha alltid informasjonsmateriell tilgjengelig, og del ut til alle 

interesserte. Ha også en kunnskapsrik person tilgjengelig som kan informere om 

medlemskap og lignende. 

● Arranger kurs i kaninhopping med kunnskapsrike ledere for å lokke flere til å delta på 

konkurransene. Det er alltid trivelig for publikum og deltagere fra andre klubber om 

det finnes avisutklipp og bilder pent satt opp i lokalet eller i nærheten av 

konkurransebanen. 

● En video av god kvalitet som viser kaninhopping, kan samle folk under pauser eller 

før konkurransen starter. 

● Glem ikke førstehjelpsskrinet! Noen kan bli bitt. Husk også førstehjelpsskrin til 

kaninene. 

3.8.2 Organisering rundt konkurransen 

● Se til at det er nok plass til banen. Jo større, desto bedre ser publikum. 

● Dommerbordet bør plasseres innenfor inngjerdingen, eller banen bygges ut med et 

depot for dommerbordet. Dette for at dommerne skal ha fri sikt til banen. 

● Banen skal plasseres i midten av inngjerdingen og ikke i ytterkant nær publikum. Bruk 

rettesnor ved bygging av rett bane. 

● Ha gjerne flere oppvarmingsbaner, men velg da ut én som skal være til bruk for 

oppropte deltagere under konkurransen. 

● Det skal finnes en særskilt oppstillingsplass for transportbur, gjerne inngjerdet og med 

tak om mulig. Kaninene skal stå i skyggen, og skal alltid ha fri tilgang på høy og friskt 

vann. 

● Én person bør ha ansvar for orden på konkurranseplassen. 

● Det skal finnes god plass for publikum. Glem ikke at de eldre og handikappede trenger 

stoler å sitte på. Ved større konkurranser kan man med fordel holde av særskilt plass 

for pressefotografer, og ha en utpekt person som tar hånd om pressen. Den personen 

som skal svare på spørsmål, må ha god kjennskap til kaniner og kaninhopping. Denne 

personen kan forøvrig fungere som konkurransevert eller -vertinne. 

● Organiser et pent premiebord, gjerne dekorert med blomster. 
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● Gjerd inn premiebordet for å unngå at folk tar på premiene eller tyveri. Om 

konkurransen er sponset, skal sponsorene tydelig annonseres. 

● Se til at det finnes et godt høyttaleranlegg, helst med en avspiller, slik at det kan 

spilles en fanfare eller lignende for vinneren. Høyttaleranlegg kan man ofte få lånt av 

kommunens kulturkontor. 

● Ved større konkurranser innendørs, bør det finnes feiekoster tilgjengelig for 

banemannskapet, slik at man kan holde banen ren for hver enkelt deltaker. 

● Hold det rent og ryddig i lokalet. Ingen emballasje, hinder- eller banedeler skal ligge 

synlig for publikum. Et ryddig og rent lokale gir inntrykk av kvalitet. Ønsk alltid alle 

deltakerne lykke til! 

 

3.8.3 Dommere og øvrige funksjonærer 

● Dommere skal ha et pent bord med god plass til å føre protokoll. Ved dommerbordet 

bør følgende være til stede: 

a. Konkurransereglement 

b. To stoppeklokker 

c. Kalkulator 

d. Målebånd 

e. Fargede strikker for å markere hvor bommene skal ligge på hinder hvor ikke alle 

opphengene benyttes 

f. Skrivesaker 

g. Bommer for høyning av hinder 

h. Baneskisse 

i. Gjerne noe å drikke 

● Det kan finnes en banesjef som har ansvar for de som setter opp hinder, og at alt er 

som det skal være på banen. 

● Hver hinderoppsetter bør være ansvarlige for høyst tre hinder. 

● Vanngravens ramme skal tørkes av om den har blitt våt. 

● Den som er speaker kan engasjere publikum gjennom å fortelle om kaninen på banen, 

hva det konkurreres i osv. 

● Nedrevne hinder får ikke settes opp før dommeren har gitt klarsignal om dette. 

● Tidtaker får ikke nullstille klokken før dommeren har gitt klarsignal. 

● Ta vare på alle funksjonærer på beste måte. Deres gode humør setter også sitt preg på 

konkurransen. 
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Kapittel 4: Helse og smittevern 
4.1 Generell informasjon i forbindelse med konkurranse/trening 

Det er viktig å være klar over den risikoen det er å ta med seg kaninen på konkurranse. Stress, 

ubehag og annen bakterieflora kan være utløsende årsaker til utbrudd av sykdommer hos 

kaninene - det er derfor viktig at man tar ulike forholdsregler. Dette er kun til det beste for 

kaninen og for å forhindre store og alvorlige sykdomsutbrudd. 

 

Før konkurransen: Det er viktig å tenke på før man skal på konkurranse at kaninen er frisk 

når man drar hjemmefra. Har man en kanin som har hanglet litt i en periode, er det best at 

denne står hjemme - så kan man heller se det an igjen til neste konkurranse eller trening om 

den da virker bedre. Skulle man være i tvil om helsen til sin kanin, anbefales en tur til 

veterinæren. 

 

Skulle det skje på konkurranseplassen at dommerne er usikre på din kanins helse, har 

dommerne lov til å kreve en veterinærattest. Konkurranser avholdes ofte i helger, og da er det 

vanskelig og dyrt å skaffe attester hos veterinærer. Da er det ikke sikkert din kanin får starte 

denne helgen, og da hadde det vært bedre for denne kaninen å få vært hjemme hele tiden. 

Så er du i tvil om din kanins helse, la den stå hjemme. 

 

Ved endt karantene etter smittsom sykdom (bakterielle/virale infeksjoner, samt parasitter) kan 

arrangør kreve at det fremlegges gyldig veterinærattest/journalutskrift før deltakelse på 

konkurranse. 

 

Under konkurranse: Sørg for at kaninen har godt med høy, og rent vann. Unngå unødvendig 

stress på vei til konkurransen. Hold kaninen i skyggen på sommerstid, og lune steder på 

vinteren. Hold dine kaniner for seg selv, og la ikke kaniner som ikke kjenner hverandre møtes 

- de kommer fra to forskjellige plasser, og vil med det ha to forskjellige bakteriefloraer. Pass 

på din egen håndhygiene, fra å ta på noen andres kaniner til dine egne. 

 

Etter konkurransen: Når du er hjemme igjen, sjekk at alt er slik det bruker å være. Følg med 

på formen på hver enkelt kanin, og er du i tvil, ta kontakt med en kaninkyndig veterinær. 

 

For info om de mest vanlige smittsomme sykdommene på kanin - se NKHLF sin hjemmeside.  
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Kapittel 5: Dommere 
5.1 Dommerrollen 

Dommere skal ha godkjent lisens fra NKHLF. Dommere skal opptre på en forbilledlig måte, 

og har et særlig ansvar for å fremme god konkurransemoral og varsom kaninbehandling. 

Dommeren skal også fungere som et godt forbilde når han/hun ikke dømmer.  

 

Dommeren har et stort ansvar for å ta vare på miljøet, og å se til at kaninene blir fint 

behandlet under konkurranser. Dommeren skal dømme alle deltagere likt, og behandle alle 

deltagere med respekt. Det er viktig å huske at man skal dømme det man ser. Noen ganger 

kan ting se annerledes ut fra sidelinjen, eller fra en annen vinkel enn fra der dommeren står. 

Bruk av videodømming er ikke tillatt. 

 

Dommer skal ha fullt fokus på fører, kanin og bane under dømming. Det er viktig at ikke 

dommer lar seg forstyrre av andre deltakere eller publikum. Ved bruk av Skuttli under 

dømming, så er det viktig at ikke dette tar oppmerksomheten fra selve bedømmingen. Et tips 

er å legge inn korrigeringer og riv etter endt løp, istedenfor å legge inn fortløpende. 

 

En viktig egenskap er å kunne kommunisere med deltakerne. Vær tydelig når det deles ut 

advarsler. Snakk med deltakeren etter endt løp hvis ikke deltakeren skjønte hva advarselen ble 

delt ut for.  Dommeren har ansvar for at banen er riktig satt opp. Er det to dommere skal 

begge dommerne gå over banen før start. 

 

Dommeren skal alltid føre konkurranseprotokollen. Unntak kan gjøres når det er med 

dommeraspiranter, da de skal lære seg å ha ansvar for føring under dømming.  

 

Kommer det en klage på en bedømming skal dommeren begrunne overfor deltakeren hva som 

ligger til grunn for dømmingen – og evt. ta klagen til etterfølge hvis det viser seg at deltakeren 

har rett. Hvis deltakere eller andre dommere mener at dommerens avgjørelse ikke er i tråd 

med NKHLFs reglement, kan klage innsendes styret i NKHLF, som kan vedta å gi dommeren 

en advarsel. Klage må sendes innen to uker etter det inntrufne. 

Dommere som ikke følger retningslinjene for dommere, kan få en advarsel fra styret i 

NKHLF, og ved alvorlige eller gjentatte tilfeller, miste sin lisens. Retningslinjene gjelder også 

utenom dommerrollen, f.eks. når dommeren er deltaker eller tilskuer. 

 

5.2 Hva kreves for å bli dommer i NKHLF? 

● Minimumsalder 16 år. Aspirantdømming kan påbegynnes fra det året aspiranten blir 

15 år. 

● Gjennomgått aspirantdømming under minimum 2 dommere. 

● Aspirantdømming skal skje under godkjent dommer som har hatt lisensen i minst 6 

mnd., og skal omfatte minst: 

2 lettklasser, 1 rett og 1 kroket. 

10 korrigeringsklasser, 5 rett og 5 kroket. 

4 høydeklasser og 4 lengdeklasser.  

Det er krav om å aspirantdømme minimum 1 eliteklasse per gren. 

● Bestått teoretisk prøve. Den teoretiske prøven kan først tas når aspiranten er ferdig 

med aspirantdømmingen, og dermed har oppfylt krav til ant. klasser å dømme. 
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Dommerprøven skal tas med 1 representant fra styret til stede. Dato for avlegging av 

prøven skal avtales med styret. I spesielle tilfeller, hvor ingen av representantene fra 

styret kan være til stede, vil styret utpeke den som skal være ansvarlig for prøven. 

Prøven sendes da inn til styret for retting. 

● Anbefaling fra 2 dommere som aspiranten har dømt under vedlegges søknaden som 

sendes styret i NKHLF. 

● En aspirant kan starte i klassen han/ hun dømmer dersom det er 10 starter eller mer i 

klassen. Aspiranten får kun starte 1 kanin pr. klasse han/ hun dømmer. 

 

 

5.3 Dommerens oppgaver 

Dommeren skal 

● Godkjenne banen før konkurransen kan starte 

● Dømme etter NKHLFs reglement og beste skjønn 

● Dømme etter likhetsprinsippet 

● Meddele løpets resultat før neste konkurrerende team kalles til start 

● Meddele sluttresultatet når konkurransen er avsluttet  

● Avslutte konkurransen i Skuttli 

5.3.1 Før klassen starter 

● Opplys om at klassen snart starter og presenter gjerne deg selv. 

● Ved kroket bane skal det informeres om at deltakerne kan gå banen. 

● Opplys om makstid på banen. 

● Ved samkjøring skal det opplyses om hvilken bane man skal følge listene i.  

 

5.3.2 Mellom omgangene 

● Opplys om hvilke deltakere som går videre  

● Opplys aldri om hvem som går videre før siste deltaker i første omgang har kommet i 

mål. 

● Opplys om startlisten blir fulgt eller ikke. 

 

5.4 Dommerrollen kontra deltakerrollen 

Tjenestegjørende dommere eller øvrige funksjonærer bør ikke delta i konkurransen. Unntak 

kan gjøres ved mangel på dommere. Det skal da være to tjenestegjørende dommere med 

godkjent lisens. Det skal være klart før konkurransen starter hvilken av de to som er 

hoveddommer. Flere enn to dommere per klasse får ikke forekomme. 
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Kapittel 6: Skuttli 
6.1 Om Skuttli 

Skuttli er et konkurranse- og registreringsprogram for kaninhopping. NKHLF gikk over til 

full bruk av Skuttli den 01.09.2017. Innmelding i en klubb underlagt NKHLF skjer via 

Skuttli. For å kunne melde seg på en konkurranse så må kaninen din være registrert i Skuttli. 

Klubbene legger ut annonser for konkurranser i Skuttli, og påmelding skjer på samme sted. 

Dersom Skuttli benyttes til dømming på en konkurranse, kan du følge med på resultatene selv 

om du ikke deltar. 

 

For mer info om Skuttli, se emneknaggen Skuttli på NKHLF sitt forum. 

 

6.2 Bli medlem 

1. Trykk på Opprett konto, og legg inn nødvendig informasjon 

2. Når brukeren er opprettet, velg aktuell klubb via Min side og Medlemskap 

3. Man får da beskjed om å betale inn kontingenten til den valgte klubben og dens 

kontonr. 

 

6.3 Registrere kaniner 

Alle kaniner som konkurrerer i NKHLF skal registreres i Skuttli. Dette gjøres på følgende 

måte: 

1. Gå til Min side 

2. Velg Legg til kanin 

3. Fyll ut nødvendig info og trykk Lagre 

4. Velg Registrer kanin 

5. Finn aktuell kanin i nedtrekksmenyen under «kanin» 

6. Avhengig av om du er eier eller bare fører, velg hvem som skal betale for 

registreringen 

7. Trykk Registrer kanin 

8. 40 kr betales inn til klubben du er medlem i. Så snart klubben har godkjent din 

betaling, kan kaninen meldes på konkurranse. 

Kaniner som av forskjellige årsaker har ukjent/usikker fødselsdato skal registreres på 

følgende måte: 

● Er man sikker på hvilken måned kaninen er født i, men er usikker på dato - registreres 

kaninen med månedens siste mulige dato i aktuell måned. 

● Er man usikker på hvilken måned og dato kaninen er født i registreres kaninen som 

født i desember måned i aktuelt år og med siste mulige dato i desember måned.  

Dette fordi det er alderskrav på kaniner som skal starte i konkurranse, samt til start i høyde og 

lengde og til å få søke seg ned i veteranklasse. 
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6.4 Overgang fra andre forbund 

1. Opprett bruker som forklart i pkt. 7.2.  

2. Registrer kaniner som forklart i pkt. 7.3. Ved innmelding første gang får kaninene med 

seg klassifisering, pinner, sertifikat og championat over til NKHLF. Senere teller ikke 

eventuelle andre oppnådde resultater i annet forbund. 

3. Tidligere opptjente opprykkspinner og sertifikat skal legges inn på kaninen. Dette skal 

gjøres av en godkjent klubbadmin tilknyttet medlemmets klubb. Konkurransebøker 

skal legges til grunn for å legge inn opprykkspinner/sertifikat eller resultater registrert 

i Skuttli. 

 

6.5  Kullregistrering 

Kun innehavere av godkjente gårdsnavn i NKHLF kan registrere kull i kullregistreringen. 

Kullet registreres ved 8 ukers alder.  

1. Gå til Min side og Registrere kull. Dette valget er kun tilgjengelig for de med godkjent 

gårdsnavn.   

2. Legg inn navn, kjønn, fødselsdato, foreldre, antall unger i kullet osv. 

3. Hvis ikke eier er valgt enda, registreres ungene på oppdretter inntil videre. Hvis 

kaninungen blir solgt til noen med Skuttli-bruker, registreres den på aktuell person. 

Blir kaninungen solgt til noen uten Skuttli-bruker, så velger man Eier finnes ikke i 

Skuttli. 

 

6.6 Avgifter til forbundet 

1. Gå til Admin-siden i Skuttli. 

2. Trykk på Fakturaer.  

3. Velg aktuell måned man skal betale for. 

4. Innbetalinger gjøres for foregående måned. Eks. betaler man mars-måned i april. Vent 

alltid med å betale til måneden er over - da får man korrekt rapport i Skuttli, og det er 

enklere for både kasserer i klubb og forbund å se hva som er betalt. 

5. Betal oppgitt beløp som står i rapporten. 

6. Merk innbetalingen med klubb og måned man betaler for. Eks. SKK mars 2019. 

 

6.7 Registrering av kaniner med championtitler fra andre forbund 

Registrering av kaniner med championtitler fra andre foreninger/forbund – som ikke bruker 

Skuttli – gjøres på følgende måte:  

1. Klubbadmin legger inn alle pinner og sertifikat som forklart i pkt. 7.4.  

2. Eier av kaninen sender e-post til styret i NKHLF etter at pinner og sertifikat er lagt 

inn, og informer om hvilke grener kaninen er champion i.  
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3. Styret vil så gjøre et vedtak på at kaninen skal registreres som champion i aktuelle 

grener, og legge inn en kommentar på kaninen om at den er champion i aktuelle grener 

ved overgang.  

4. Styret vil deretter endre klubb som sertifikatene er tatt i – dette for at Skuttli skal 

kunne lese at kaninen har tatt sertifikat i ulike klubber.  

På denne måten vil championtittelen stå uendret etter at kaninen har begynt å konkurrere i 

NKHLF. Denne oppskriften gjelder kun de kaniner med champion-titler fra andre 

foreninger/forbund.   
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Kapittel 7: Import 
7.1 Regler 

For import av kaniner gjelder Mattilsynets regler. Det er viktig at disse blir fulgt og overholdt. 

Les mer på Mattilsynets sider ang. import av kanin (både midlertidig og permanent innførsel).  

 

7.2 Prosess 

● Ved innførsel av kanin anbefales det at Mattilsynet kontaktes, slik at feil ved import 

kan forhindres. 

● Identifikasjonspapirer og helseattest fra autorisert veterinær skal være vedlagt ved 

passering av grensen.  

● Kommer kaninen fra land utenfor EU/EØS skal kaninen og dokumentene kontrolleres 

av grenseveterinær ved Oslo Lufthavn. 

 

7.3 Gjeldende importregler i NKHLF 

Ved import av kaniner skal Mattilsynets regler følges. Den som importerer en eller flere 

kaniner har selv ansvar for å sette seg inn i de gjeldende reglene. Godkjente importpapirer må 

fremlegges NKHLF før kaninen får delta på konkurranser, oppvisninger eller treninger i regi 

av NKHLF. Ved brudd på Mattilsynets regler for import kan NKHLFs styre vedta å ilegge 

kaninen konkurransekarantene på 1-3 måneder. En eventuell konkurransekarantene kommer i 

tillegg til de obligatoriske 30 dagene med  hjemmekarantene i forbindelse med importen. 

Manglende importpapirer må fremskaffes før kaninen kan delta på konkurranser, 

oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF. 
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Kapittel 8: Gårdsnavn 
8.1 Prosessen frem til godkjent gårdsnavn 

Søknad sendes gårdsnavnsansvarlig og legges ut på NKHLF forum i 3 uker før det blir 

godkjent. Søknadskjema finnes på NKHLF sin hjemmeside. Søknaden sendes 

til: gardsnavn@nkhlf.no 

 

Kommer det ikke inn protester på gårdsnavnet, legges gårdsnavnet ut på hjemmesiden/Skuttli 

- og da kan det tas i bruk. Kommer det inn protester på gårdsnavnet, vil søker bli underrettet, 

og en evt. klage vil så legges fram for NKHLFs styre. 

 

Vær oppmerksom på at gårdsnavn følger eier. Hvis eieren melder seg ut av NKHLF vil også 

gårdsnavnet opphøre.  

 

8.2 Betaling 

Pris for gårdsnavn er 200 kr. Dette er en engangssum. 

 

Blir ikke gårdsnavnet betalt innen 2 måneder etter at det har blitt godkjent, vil det bli strøket -

og det må søkes på nytt. Gårdsnavnet kan ikke tas i bruk før betaling er bekreftet. 

 

Pengene settes inn på konto 1503.50.94471. 

Merk betalingen med navn og det godkjente/ønskede gårdsnavnet. 

 

8.3 Kriterier for å få godkjent gårdsnavn 

* Bur som er i bruk må ha størrelse minst 150 cm x 70 cm.  

* Huene skal ikke parres på før de er fylt 8 mnd. 

* Samme hue skal ikke ha mer enn 2 kull pr år. 

* Huer over 6 år skal ikke brukes i avl. 

* Huer som ikke har blitt brukt i avl før fylte 3 år, skal ikke brukes i avl. 

* Kaninunger skal ikke selges før de er 8 uker. 

* Det skal kun avles på helt friske kaniner uten kjente arvelige defekter. 

* Gårdsnavnet kan ikke være likt et tidligere godkjent gårdsnavn i NKHLF, og skal ikke 

kunne forveksles med et tidligere godkjent gårdsnavn i NKHF eller SKHRF. 

* Gårdsnavnet får kun brukes på eget oppdrett. Dvs. at kaninungene skal fødes og vokse opp 

hjemme hos oppdretter for å kunne bære oppdretters gårdsnavn. 

 

8.4 Legge til flere innehavere 

For å tilføye personer i et allerede eksisterende gårdsnavn, koster det 100 kr. Søknad sendes til 

gårdsnavnsansvarlig. Ønsker man endre navn på gårdsnavnet, er man nødt til å søke på nytt. 

 

mailto:gardsnavn@nkhlf.no
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8.5 Regler for konkurransenavn på kaninene 

8.5.1 Bruk av hannens gårdsnavn/navn 

Dersom man låner en hannkanin fra en annen oppdretter/eier, kan man om ønskelig benytte 

«av» etterfulgt av gårdsnavn i konkurransenavnet. Det er også tillatt å benytte hannens navn. 

Eks. Kaningårdens Hopp av Sprett.   

8.5.2 Navn eller bruk av navn som ikke får forekomme 

Det er ikke tillatt å bruke navn med seksuelt, alkoholrelatert, narkotikarelatert eller annet 

støtende innhold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Kapittel 9: Championer 

9.1 De ulike champion-titlene 

9.1.1 Generelt 

Bare kaniner registrert i eliteklasse hos NKHLF kan erobre sertifikat og championat.  

9.1.1 Champion 

Tildeles kaniner som har mottatt minst 3 sertifikat i én gren og sertifikatene må være tatt i 

minst to forskjellige klubber eller ha mottatt ett eller flere fri-sertifikat i samme gren på NM. 

Eller at kaninen har mottatt minst 5 sertifikat i samme gren, hvor sertifikatene må være tatt av 

minst to forskjellige dommere. Dette uavhengig av om dommer er hoveddommer (dommer 1 i 

Skuttli) eller meddommer (dommer 2 i Skuttli). 

Hvis en kanin ved vedtakstidspunktet i NKHLFs reglement (5.12.22) har flere enn 4 sertifikat 

i samme klubb i samme gren, vil disse telle som 4 sertifikat. For å bli champion må dermed 

kaninen ta 1 nytt sertifikat. 

En kanin kan kun erobre én championtittel i hver av de fire grenene. 

9.1.2 Great champion 

Tildeles kaniner som har mottatt minst 3 eller 5 sertifikat i to grener.  

9.1.3 Super champion 

Tildeles kaniner som har mottatt minst 3 eller 5 sertifikat i tre grener.  

9.1.4 Grand champion 

Tildeles kaniner som har mottatt minst 3 eller 5 sertifikat i fire grener.  

 

9.2 Champion-sløyfer 

Champion-sløyfer tildeles på NKHLF sitt NM. Kaniner som tar titler 4 uker før NM får tildelt 

sin CH-sløyfe under aktuelt NM. Titler tatt etter 4-ukersfristen vil kunne bruke sin tittel på 

NM, men vil få tildelt sin CH-sløyfe på neste års NM. 
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Kapittel 10: Årets kaniner 
10.1 Generelt  

Bare kaniner registrert i eliteklasse hos NKHLF kan erobre Årets kanin-titler. Hvert år kårer 

NKHLF Årets kaniner. Utdeling av prisene skjer under NM. Under følger kriterier for kåring 

av de ulike prisene. 

 

10.2 Årets hoppekanin 

Tildeles kaninen som gjennom året (fra nyttår til nyttår) totalt samler flest sertifikat i alle 

grener. Ved likt antall sertifikat mellom to eller flere kaniner går tittelen til den kaninen som 

hadde best plassering sammenlagt under NM. Står kaninene fortsatt likt går tittelen til den 

kaninen som oppnådde flest 1. plasser, videre 2. plasser osv. under NM. Står kaninene fortsatt 

likt går tittelen til den kaninen som gjennom året har samlet flest 1. plasser, videre 2. plasser 

osv. i elite-klassene. 

 

10.3 Årets rett bane-kanin 

Tildeles kaninen som gjennom året samler flest sertifikat i rett bane. Ved likt antall sertifikat 

går tittelen til den kaninen som hadde best plassering i rett bane under NM. Står kaninene 

fortsatt likt går tittelen til kaninen som gjennom året har samlet flest 1. plasser, videre 2. 

plasser osv. i rett elite-klasse. 

 

10.4 Årets kroket bane-kanin 

Tildeles kaninen som gjennom året samler flest sertifikat i kroket bane. Ved likt antall 

sertifikat går tittelen til den kaninen som hadde best plassering i kroket bane under NM. Står 

kaninene fortsatt likt går tittelen til kaninen som gjennom året har samlet flest 1. plasser, 

videre 2. plasser osv. i kroket elite-klasse. 

 

10.5 Årets høydekanin 

Tildeles kaninen som gjennom året samler flest sertifikat i høyde. Ved likt antall sertifikat går 

tittelen til den kaninen som hadde best plassering i høyde under NM. Står kaninene fortsatt 

likt går tittelen til kaninen som gjennom året har samlet flest 1. plasser, videre 2. plasser osv. i 

høyde elite. 

 

10.6 Årets lengdekanin 

Tildeles kaninen som gjennom året samler flest sertifikat i lengde. Ved likt antall sertifikat går 

tittelen til den kaninen som hadde best plassering i lengde under NM. Står kaninene fortsatt 

likt går tittelen til kaninen som gjennom året har samlet flest 1. plasser, videre 2. plasser osv. i 

lengde elite. 
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10.7 Årets høyeste hopp 

Tildeles kaninen som gjør det høyeste hoppet gjennom hele året. Om to kaniner har hoppet 

like høyt i løpet av et år, så er det den kaninen som hoppet det først som får tittelen. Om to 

kaniner hopper like høyt på samme konkurranse, er det vinneren av klassen som får tittelen. 

 

10.8 Årets lengste hopp 

Tildeles kaninen som gjør det lengste hoppet gjennom hele året. Om to kaniner har hoppet 

like langt i løpet av et år, så er det den kaniner som hoppet det først som får tittelen. Om to 

kaniner hopper like langt på samme konkurranse, er det vinneren av klassen som får tittelen. 
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Kapittel 11: Norgesmesterskap 
11.1 Generelt 

De lokale klubbene er ansvarlig for å arrangere Norgesmesterskap hvert år. Dette avholdes i 

kroket bane elite, rett bane elite, høyde elite, lengde elite og rett og kroket veteran. Hvis ikke 

en lokal klubb tar på seg arrangementet, kan NKHLF gå inn som arrangør. NM er åpent for 

alle medlemmer i NKHLF, og offentliggjøres på forbundets hjemmeside og Skuttli. Dommere 

til NM utpekes av arrangerende klubb, og godkjennes av styret i NKHLF. Det anbefales å 

bruke to dommere i hver klasse på NM. 

NM avholdes så lenge det er nok deltakere påmeldt. Dersom det ikke er nok påmeldte 

deltakere, avgjør NKHLF sitt styre om NM skal flyttes eller avlyses.  

 

11.1 Søknad om avholdelse av Norgesmesterskap 

Klubben som ønsker å avholde NM må sende en søknad til styret i NKHLF. Søknaden bør 

inneholde dato, sted, oversikt over aktuelle dommere, plan for gjennomføring og informasjon 

om overnatting for deltakere. Det må legges til rette for at NKHLF kan få avholdt sitt årsmøte 

i forbindelse med NM.  

 

11.3 Vandrepokaler 

11.3.1  Sammenlagt Norgesmester 

- Poengene beregnes ved å legge sammen plasseringene. Kaninen med minst samlet sum når 

man har lagt sammen plasseringene i rett elite, kroket elite, lengde elite og høyde elite blir til 

slutt kåret til sammenlagt Norgesmester. 

- Må delta i rett, kroket, høyde og lengde. 

- Ved likt antall poeng, går tittelen til kaninen med flest 1. plasser, deretter 2. plasser osv. Står 

kaninene likt etter dette, kåres det to sammenlagtmestere (evt. flere). 

- Føreren som gjør tre napp i pokalen vinner vandrepokalen til odel og eie. 

11.3.2  Norgesmester i de ulike grenene 

- Det deles ut èn vandrepokal i hver gren. 

- Vinneren av klassen i rett, kroket, lengde og høyde elite gjør et napp i grenens vandrepokal. 

- Føreren som gjør tre napp i pokalen vinner vandrepokalen til odel og eie. 

 

11.3.3  Norgesmester i veteran 

- Det deles ut èn vandrepokal i hver gren. 

- Vinneren i klassene rett og kroket veteran gjør et napp i grenens vandrepokal. 

- Føreren som gjør tre napp i pokalen vinner vandrepokalen til odel og eie. 
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Kapittel 12: Premier, rosetter og statutter 
12.1 Premier 

Til premier skal det settes av minst 50 % av innbetalt startkontingent, eller at utdelte premier 

utgjør en tilsvarende verdi. Premiestørrelsen skal være bestemt før konkurransen starter. 

Klubben har rett til å trekke fra 1-kronen før premieverdi regnes ut. Alle premieplasseringer 

skal ha premie, uavhengig av om kaninen tok pinne eller sertifikat.  

 

12.2 Rosettfarger på NM 

Premierosetter på NM skal ha følgende farger: 

Plassering Farge 

1. plass Rød/hvit/blå 

2. plass Rød 

3. plass Blå 

4. plass Hvit 

5. plass Grønn 

6. plass Gul 

 

Øvrige plasseringer kan klubben selv velge farge på, men følgende er benyttet tidligere: 

Plassering Farge 

7. plass Lilla 

8. plass Oransje 

9. plass Rosa 

10. plass Grå 

11.plass Blågrønn 

12. plass Babyblå 

13. plass Svart 

14. plass Lyserosa 

 

12.3 Statuetter 

Statutter for vandrepokaler, cuper og mesterskap skal offentliggjøres i god tid før første 

konkurransetilfelle. Offentliggjøring kan skje på klubbens hjemmeside eller i Skuttli.  

Bare kaniner registrert i eliteklasse hos NKHLF har lov til å delta i landsomfattende mesterskap 

og cuper. For lokale mesterskap og vandrepokaler avgjør klubbene selv hvilke klasser som 

inngår. 

For poengberegning ved cupkonkurranser eller mesterskap, anbefaler NKHLF å benytte 

følgende system:  

a) Poeng deles ut likt med kaninens plassering 

b) Poeng fra hver gren legges sammen 

c) Kaninen med minst antall poeng vinner 
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d) Kaniner som får UP i 1 eller begge klasser får ikke plassering i cupen/mesterskapet 
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Endringsliste 
Endringer per 09.09.20 

● Pkt. 3.1: Lagt til setningen: Dersom disse bestemmelsene tas i bruk så gjelder fortsatt 

kravet i pkt. 2.1.2 i reglementet: En kanin kan maksimalt starte i 3 klasser på en og 

samme dag. Kaninen får kun delta i en baneklasse av hver gren, og får kun starte i en 

lengde eller høydeklasse. 

Endringer per 29.10.20 

● Pkt. 1.1 - § 8 Årsmøtet d: 

Lagt til følgende punkt: Eiendelsoversikt (hinder og øvrig utstyr) 

● Pkt. 1.1 - § 12 Styrets oppgaver g: 

Endret til: Utpeke gårdsnavnansvarlig og webmaster 

● Pkt. 3.7: Lagt til følgende presisering: Unntak fra denne regelen er dyr som til daglig 

bor sammen i samme bur/ innhegning. Hvis en hannkanin skal stå sammen med en 

annen kanin, så må den være kastrert. 

Endringer per 19.11.20 

● Pkt. 2.4 - Overgangsregler: 

Lagt til følgende punkt: 9. Dersom et medlem i en klubb underlagt NKHLF 

konkurrerer i et annet forbund under sitt medlemskap, må medlemmet bestemme seg 

for hvilket forbund det ønsker å representere i løpet av 6 måneder. For øvrig gjelder 

også reglene i punkt 2 og 3. 

Endringer per 06.08.21 

● Pkt. 1.1 – Forbundets vedtekter: 

Lagt til ny paragraf: 

§ 16. Reglement og forbundshåndbok 

NKHLF sitt reglement kan kun endres i forbindelse med NKHLF sine 

dommersamlinger. Dersom styret gjør avklaringer i reglementet (§ 12 pkt. m) som 

krever en presisering, så kan styret oppdatere reglementet med denne presiseringen.  

NKHLF sin forbundshåndbok skal holdes fortløpende oppdatert etter gjeldende regler 

og vedtak fra styret (§ 12 pkt. h). Endringer kan også gjøres i forbindelse med NKHLF 

sitt årsmøte, under innkomne forslag og saker.     

Alle endringer i reglementet og forbundshåndboka skal synliggjøres i endringslista i 

hvert dokument.  

● Pkt. 2.4 – Overgangsregler: 

Lagt til følgende i pkt. 1: Det tillates med andre ord én straffefri tilbakeføring fra 

NKHF. 

● Pkt. 3.3 – Konkurranseinnbydelsen: 

Lagt til følgende setning: Det tillates å legge til flere klasser fram til publiseringsfrist, 

men det er ikke lov å fjerne allerede publiserte klasser.  

● Pkt. 5.1 – Dommerrollen: 

Lagt til følgende setning: Bruk av videodømming er ikke tillatt. 

Lagt til følgende avsnitt etter andre avsnitt: Dommer skal ha fullt fokus på fører, kanin 
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og bane under dømming. Det er viktig at ikke dommer lar seg forstyrre av andre 

deltakere eller publikum. Ved bruk av Skuttli under dømming, så er det viktig at ikke 

dette tar oppmerksomheten fra selve dømmingen. Et tips er å legge inn korrigeringer 

og riv etter endt løp, istedenfor å legge inn fortløpende. 

● Pkt. 5.2 – Hva kreves for å bli dommer i NKHLF? 

Endret krav til klasser som skal dømmes til følgende: 

2 lettklasser, 1 rett og 1 kroket. 

10 korrigeringsklasser, 5 rett og 5 kroket. 

4 høydeklasser og 4 lengdeklasser.  

Det er krav om å aspirantdømme minimum 1 eliteklasse per gren. 

● Pkt. 7.2 – Import – prosess: 

Endret til følgende:  

- Ved innførsel av kanin anbefales det at Mattilsynet kontaktes, slik at feil ved 

import kan forhindres. 

- Identifikasjonspapirer og helseattest fra autorisert veterinær skal være vedlagt 

ved passering av grensen.  

- Kommer kaninen fra land utenfor EU/EØS skal kaninen og dokumentene 

kontrolleres av grenseveterinær ved Oslo Lufthavn. 

● Pkt. 7.3 – Import – gjeldende importregler i NKHLF: 

Lagt til følgende:  

- Den som importerer en eller flere kaniner har selv ansvar for å sette seg inn i 

de gjeldende reglene. 

- Manglende importpapirer må fremskaffes før kaninen kan delta på 

konkurranser, oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF. 

● Pkt. 11.1 – Norgesmesterskap - generelt: 

Lagt til følgende setning: Det anbefales å bruke to dommere i hver klasse på NM. 

 

Endring per 25.11.2021 

● Pkt. 3.3 Konkurranseinnbydelsen  

Endret til følgende: 

Klasser får ikke endres etter at konkurransen er offentliggjort. Det tillates å legge til 

flere klasser fram til publiseringsfrist, men det er ikke lov å fjerne allerede publiserte 

klasser. Flytting av konkurranseplass kan gjennomføres senest 24 timer før 

konkurransens start, så lenge det ikke er lenger enn fem mil fra den opprinnelige 

annonserte konkurranseplassen. Dersom konkurransen flyttes må arrangøren kontakte 

deltagere direkte. Hvis det er mindre enn 24 timer før konkurransens start, kan det søkes 

til styret i NKHLF om unntak fra regelen ved spesielle omstendigheter. 

 

Endring per 22.03.2022 

● Pkt. 8.3 Kriterier for å få godkjent gårdsnavn 

Endret til følgende: 

* Bur som er i bruk må ha størrelse minst 150 cm x 70 cm. 
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Endring per 03.05.2022 

● Pkt. 4.a Medlemskap 

Endret nedre aldersgrense for å starte i offisielle konkurranser fra 6 år til 8 år.  

 

Endringer per 27.02.2023 

● Pkt. 2.1 - Hvordan starte klubb under NKHLF 

Lagt til i innledningen: 

Videre under følger oppskrift på hvordan man kan starte opp en egen klubb. 

 

For forslag til vedtekter og arbeidsplan kontakt NKHLF styret. 

 

Det er også mulig å opp aktiviteten igjen i våre gamle, inaktive klubber. Ta kontakt 

med NKHLF styret for å finne ut om det har eksistert en klubb tidligere i nærområdet 

ditt. 

● Pkt. 2.2 - Start-kitt til nye klubber 

Endret ordlyd, fra “start-kit/tet” til “startsett/et” samtlig steder i dokumentet. 

● Pkt. 2.4 - Overgansgregler fra NKHF til NKHLF 

Endret ordlyden fra “førstegangs innmelding” til “innmelding første gang”. 

Lagt til “eller resultater registrert i Skuttli” som en del av grunnlaget for flytting. 

Endret fra “sert” til “sertifikat” og fra “kaninregistere” til “Skuttli”. 

Fjernet punkt 7 i overgansgreglene. 

● Pkt. 2.5 - Klubbtilhørighet 

Endret “hoppeklubben” til “klubben”. 

● Pkt. 2.6.3 - Avgifter til NKHLF 

Endret fra “Kaninregistreringer” til “Registrering av kanin”. 

Lagt til nytt punkt i listen: Skuttli-avgiften. 

● Pkt. 3.1 - Offisielle konkurranser 

Endret fra “hoppeklubb” til “klubb”. 

● Pkt. 3.4 - Godkjenning av konkurranser 

Endret ordlyden i avsnittet til: 

Når dommer(e) av klassen godkjenner klassen blir opprykkspinner og sertifikat 

automatisk godkjent, og vil straks vises på kaninens side i Skuttli. Hvis kaninen har 

gjort opprykk vil kaninen automatisk flyttes opp i klassifisering. I Elite-klasser vil 

aktuell championtittel godkjennes så fort klassen er godkjent, og navnet til kaninen 

blir automatisk oppdatert og samtidig også legges til i champion-oversikten i Skuttli. 

● Pkt. 3.8.3 

Endret fra “merlene” til “opphengene”. 

● Pkt. 4.1. 

Endret fra “forhåndsregler” til “forholdsregler”. 

● Pkt. 4.1 - Generell informasjon i forbindelse med konkurranse/trening 

Lagt til avsnitt under “før konkurransen”: 

Ved endt karantene etter smittsom sykdom (bakterielle/virale infeksjoner, samt 
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parasitter) kan arrangør kreve at det fremlegges gyldig veterinærattest/journalutskrift 

før deltakelse på konkurranse. 

● Pkt. 5.1 - Dommerollen 

Endret fra “dømmingen” til “bedømmingen”. 

● Pkt. 6.3 - Registrere kaniner 

Endret fra “kaninregistreringen” til “registreringen”. 

● Pkt. 6.4 Overgang fra andre forbund 

Endret fra “førstegangs innmelding” til “innmelding første gang”, fra “sert” til 

“sertifikat”, 

Lagt til “eller resultater registrert i Skuttli”. 

● Pkt. 6.6 

Endret fra “klubbkasserer og forbundskasserer” til “kasserer i klubb og forbund”. 

● Pkt. 8.2 - Betaling 

Endret fra “innbetaling” til “betaling”. 

● Pkt. 8.4 - Legge til flere innehavere 

Fjernet gjentagende ord (“søknad sendes”). 

● Pkt. 9.1.1. - Champion 

Endret og lagt til følgende: 

Tildeles kaniner som har mottatt minst 3 sertifikat i én gren og sertifikatene må være 

tatt i minst to forskjellige klubber eller ha mottatt ett eller flere fri-sertifikat i samme 

gren på NM. Eller at kaninen har mottatt minst 5 sertifikat i samme gren, hvor 

sertifikatene må være tatt av minst to forskjellige dommere. Dette uavhengig av om 

dommer er hoveddommer (dommer 1 i Skuttli) eller meddommer (dommer 2 i Skuttli). 

 

Hvis en kanin ved vedtakstidspunktet i NKHLFs reglement (5.12.22) har flere enn 4 

sertifikat i samme klubb i samme gren, vil disse telle som 4 sertifikat. For å bli 

champion må dermed kaninen ta 1 nytt sertifikat. 

 

En kanin kan kun erobre én championtittel i hver av de fire grenene. 

● Pkt. 9.1.2 - Great Champion, pkt. 9.1.3 - Super Champion, pkt. 9.1.4 - Grand 

Champion 

Lagt til “eller 5” i samtlige punkter. 

● Pkt. 11.3.1 - Sammenlagt Norgesmester 

Endret fra “regnes” til “beregnes”. 

● Pkt. 12.3 - Statutter 

Endret fra “statutter” til “statuetter” da førstnevnte betyr forskrift/vedtekt og sistnevnte 

betyr premie/ærestegn. 

 

 

 

 

 


