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Anvendelse NKHLFs konkurransereglement 

 

Dette reglementet skal anvendes på alle offisielle konkurranser i kaninhopping innenfor 

NKHLF fra og med (dato bestemmes av årsmøtet). Ansvarlig for reglementets innhold og 

utforming er NKHLFs styre.  

Reglementet er til for å verne om kaninene, opprettholde god konkurransemoral blant 

deltagerne, samt gjøre konkurransene rettferdige. All offisiell virksomhet innen klubber 

tilsluttet Norges Kaninhopperes Landsforbund, skal skje i overensstemmelse med 

reglementet, forbundets vedtekter samt bestemmelser som er utstedt av gjeldene 

myndigheter.  

Det er hvert enkelt medlems ansvar å gjøre seg kjent med dette reglementets innhold, 

samt øvrige bestemmelser. Skulle brudd mot reglementet forekomme, skal skriftlig 

anmeldelse være sendt til Norges Kaninhopperes Landsforbund Styrets mail, senest to 

uker etter det inntrufne.  

Endringer i reglementet skjer etter NKHLFs vedtekter.  

 

Brudd på reglementet 

Deltagere som bryter reglementet, straffes i tråd med den aktuelle paragrafen.   

Deltagere som oppdager at arrangerende klubb bryter reglementet, skal i første omgang 

ta dette i direkte kontakt med klubben, om nødvendig skal deltageren i andre omgang 

rapportere til forbundet.  

Alvorlige brudd gjort av deltagere eller klubb skal alltid rapporteres inn til NKHLF 

styret. 
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KAPITTEL 1: KANIN OG FØRER 

1.1  MEDLEMSKAPSKRAV  
Bare medlemmer i klubber tilsluttet NKHLF, kan delta på offisielle konkurranser.  

 

1.2  DELTAGELSESRETT 

Alle kaniner har lov til å delta på offisielle konkurranser innenfor NKHLF. Stamtavle kreves 

ikke, ei heller øremerke. For å starte i konkurranser må kaninen være registrert i Skuttli. 

 

1.3  TEAM 

1.1.1 KANIN OG FØRER 

Kaninen og dens fører regnes som et team. En kanin kan ikke starte med ulike førere på en 

konkurranse.  

1.3.2 FØRERBYTTER 

Førerbytter kan kun gjøres inntil 3 ganger i en periode på 1 år (365 dager). Førerbytter 

registreres av eier i skuttli.no. En kanin kan i løpet av en periode på 1 år (365 dager) ha 

maksimalt 4 forskjellige førere. 

Eks. 1  

3 bytter, 4 forskjellige førere: 

Kaninen flytter fører fra:  

Fører A til fører B 

Fra fører B til fører C 

Fra fører C til fører D 

 

Eks. 2 

3 bytter, 2 forskjellige førere:  

Kaninen flytter fra:  

Fører A til fører B 

Fra fører B til fører A 

Fra fører A til fører B 

 

1.4  ALDERSGRENSER 
1.4.1 FØRER 
Fører må være fylt 6 år for å delta på offisielle konkurranser.  

1.4.2 KANIN PÅ TRENING 

For å delta på treninger hos klubber underlagt NKHLF må kaninen være fylt minst 12 uker. Å 

delta vil si å gå med sele samt trene på hinder. 
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1.4.3 KANINUNGER PÅ TRENINGSPLASSEN 

Det er ikke tillatt å ta med kaninunger som er yngre en 8 uker på treninger arrangert av klubb 

underlagt NKHLF. Kaninunger mellom 8 og 12 uker får ikke delta på treningen, men får være 

med i den hensikt å få hjelp til sjekk av kjønn, avlevering i forbindelse med salg og trening på 

tilvenning av reising. Bruk av sele på kaniner under 12 uker får ikke forekomme på treninger.  

1.4.4 KANIN PÅ KONKURRANSEPLASSEN 
Kaninen må være minst 4 måneder gammel for å delta på konkurranser. Egne aldersgrenser 

og kriterier gjelder for deltagelse i lengde og høyde. Se punkt. 5.9.2 

1.4.5 KANINUNGER PÅ KONKURRANSEPLASSEN OG OPPVISNINGER/ STANDER 
Det er ikke tillatt å medbringe kaninunger som er under 8 uker på konkurranseplassen eller 

stander/oppvisninger. 

 

1.5  KANINENS HELSE 
1.5.1 GENERELT  

Bare helt friske, skadefrie og smittefrie kaniner, kan delta på konkurranser, oppvisninger eller 

treninger. Ved tvil kan dommer vedta å utestenge kaninen. Syke eller skadde kaniner får ikke 

medbringes på arrangement og aktiviteter i regi av NKHLF. 

1.5.2 SKADER 

Kaniner med skade eller defekter som er til belastning, eller skader som ved en senere 

anledning kan gi belastningsskader, får ikke delta på konkurranser, oppvisninger eller 

treninger. For eventuelt unntak fra denne regelen må det søkes til NKHLFs styre før kaninen 

får delta på konkurranser, oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF eller tilsluttede 

klubber. Veterinærattest må vedlegges søknaden. 

1.5.3 SYKDOM 
Kaniner og kaninstaller med tilfelle av smittsom sykdom eller pest, må ha vært symptomfrie i 

minst en måned før kaninene kan delta på aktiviteter i regi av NKHLF. Dersom det av 

veterinær er anbefalt en lengre karanteneperiode skal denne følges. 

1.5.4 KASTRERING OG KIRURGISKE INNGREP 
Ved kastrering eller andre omfattende kirurgiske inngrep, skal kaninen ha pause fra 

konkurransebanen, oppvisninger og treninger i minst 4 uker. Dersom det av veterinær er 

anbefalt en lengre hvileperiode skal denne følges. Hannkaniner skal ved kastrering ha en 

pause på minst 3 uker. Ved overflatiske kirurgiske inngrep skal man følge veterinærens 

anbefaling for hviletid etter inngrepet.  

1.5.5 DREKTIGE OG DIEGIVENDE KANINER 
Drektige eller diegivende hunner får ikke delta på konkurranser, oppvisninger eller treninger, 

og får heller ikke medbringes på arrangement i regi av NKHLF. Hunnkaniner som har født får 

ikke delta på konkurranser før 10 uker etter fødselen. Unntak gjelder dersom ungene dør. 

Moren får da delta på konkurranser, oppvisninger og treninger 4 uker etter at ungene døde. 

Hunnen skal også være i fin form og ordentlig hold etter kullet. En hunnkanin som mistenkes 

drektig får ikke starte i konkurranse eller være med på arrangement i regi av NKHLF. En 

hunnkanin får tidligst starte i offisielle arrangement 40 dager etter siste parring/dag sammen 

med hannen. Om en hunn ved et uhell er startet drektig eller på annen måte har deltatt i 

arrangement i regi av NKHLF skal dette rapporteres til NKHLF styret. Samtlige resultat 
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kaninen har opparbeidet seg 40 dager før fødsel vil strykes. Det er kun den drektige kaninens 

resultater som strykes, andre kaniner vil ikke tas av eller evt. tildeles 

oppflytningspinner/sertifikat grunnet endring av resultater. Fører av kanin som er startet 

drektig har ikke krav på tilbakebetaling av starter ved strøket resultat. 

  

1.6 SELEN OG LENKEN 
1.6.1 SELENS UTFORMING 
Kaninen skal ha sele med ring for lenkefeste på selens magebånd eller bakerst på selens 

midtstropp. Halsbånd eller seler med ring for lenkefeste midt på midtstropp, er ikke tillatt.  

1.6.2 LENKENS UTFORMING 
Lenken skal festes i selens magebånd, eller bakerst på selens midtstropp. Lenken får ikke 

være kortere enn 2 meter. Ved lengde eller høyde skal det benyttes lenke på minst 2,5 meter. 

Flexibånd, elastiskbånd og bruk av kjettingbånd er forbudt.  

 

1.7 REGISTRERING I SKUTTLI 
For å kunne starte i konkurranse må kaninen være registrert i Skuttli.no. Veiledning om bruk 

av Skuttli vil bli å finne i forbundshåndboken når den kommer. Inntil videre bes nye 

medlemmer om å kontakte sin lokale klubbadministrator for bistand.   
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KAPITTEL 2: PÅMELDING 

2.1 PÅMELDING AV KANIN TIL KONKURRANSE 

2.1.1 PÅMELDING TIL KONKURRANSE 

All påmelding gjøres via Skuttli.no. Fører må ha en bruker i Skuttli, og ha registrert aktuell(e) 

kanin(er) før påmelding. Påmelding gjøres via menyvalget "Konkurranser" og knappen "Meld 

på". Klubben kan kreve særskilt påmelding til cuper via mail. Det er derfor viktig å lese 

konkurranseinnbydelsen nøye.  

I de tilfellene hvor Skuttli ikke fungerer kan påmelding skje via mail til klubben. Sammen 

med påmeldingen vedlegges skjermbilde av feilmeldingen fra Skuttli. Klubben må legge inn 

disse påmeldingene manuelt i Skuttli. 

 

Arrangørklubben informerer så styret om at Skuttli ikke har fungert og at det er sendt 

påmeldinger pr. mail. Mailene arkiveres en uke etter at arrangementet er ferdig. 

2.1.2 ANTALL KLASSER EN KANIN KAN STARTE I LØPET AV EN DAG 

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.  

2.1.3 BEGRENSET ANTALL KANINER 

Arrangør kan begrense antall kaniner pr. fører i hver enkelt klasse. Dette må opplyses når 

konkurransen utlyses. Man får ikke begrense antall kaniner til mindre enn to per. fører.  

 

2.2 PÅMELDINGSFRIST 

2.2.1 FASTSETTING AV PÅMELDINGSFRIST 

Klubbene fastsetter selv når de ønsker ha ordinær påmeldingsfrist, men skal følge 

understående punkter.  

2.2.2 ORDINÆR PÅMELDINGSFRIST 

Ordinær påmeldingsfrist får ikke være senere enn to dager før konkurransestart og påmelding 

skal skje i løpet av den dagen påmeldingsfristen utløper. 

2.2.3 ETTERPÅMELDINGER 

Det er ikke tillatt å ta imot etterpåmeldinger senere enn to dager i forkant av konkurransen. 

Etterpåmeldinger skal skje i løpet av den dagen etterpåmeldingsfristen utløper. Alle 

etterpåmeldinger skal belastes med dobbel startavgift i de tilfellene etterpåmelding godtas.  

2.2.4 FLYTTING AV PÅMELDINGSFRISTER 

Når konkurranseinnbydelsen er publisert og offentliggjort, har klubbene ikke lov til å flytte 

påmeldingsfrister (gjelder både ordinær og etterpåmeldingsfrist). 
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2.3 PÅMELDING OG CUPAVGIFTER 

2.3.1 PÅMELDING OG CUPAVGIFTENS STØRRELSE 

Hver klubb har rett til selv å bestemme størrelsen på påmeldingsavgift og evt. cupavgifter. 

NKHLF skal uavhengig av påmeldingsavgiftens størrelse ha innbetalt 1kr-avgiften.  

2.3.2 REDUSERT PÅMELDINGSAVGIFT  

Det er ikke tillatt å la et team starte til redusert påmelding eller cupavgift.  

 

2.4 BINDENDE PÅMELDING 

2.4.1 GENERELT  

All påmelding til konkurranser er økonomisk bindende, unntak gjelder ved sykdom eller 

skade på kanin eller fører. Fører plikter å følge understående punkter for å kunne kreve sin 

påmeldingsavgift refundert.  

2.4.2 SYKDOM PÅ FØRER 

Ved sykdom skal arrangør så fort det er mulig varsles. Beskjeden formidles via mail eller pr. 

telefon til arrangør. Dersom konkurransedeltageren blir syk under konkurransedagen skal 

arrangør varsles før deltageren forlater området.  Ved gjentagende sykdom på fører har 

klubbene rett til å kreve legeattest ved tilbakebetaling av starter. 

2.4.3 SYKDOM ELLER SKADE PÅ KANIN 

Ved sykdom eller skade på kanin må veterinærattest fremvises for tilbakebetaling av 

påmeldingsavgift. Unntak gjelder når kaninen dør eller avlives før konkurransen, fører har da 

rett på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften. 

 

2.5 ANNET 

2.5.1 OPPKLASSING FØR KONKURRANSESTART 

En kanin som etter påmelding og før konkurransestart klassifiserer seg opp til en klasse har 

rett til å starte i klassen høyere. Fører plikter å melde om opprykket til klubben før 

konkurransestart. Hvis klassen ikke arrangeres skal fører få tilbakebetalt påmeldingsavgiften. 

Om en kanin som i utgangspunktet ikke var klassifisert til å starte i konkurransen klassifiserer 

seg opp etter påmeldingsfristen, og har muligheten til å delta, er det opp til klubbene om de 

ønsker åpne for påmelding. Dette skal i så fall opplyses om i konkurranseinnbydelsen. 

Aktuelle påmeldinger får dog ikke komme inn senere enn to dager før konkurransen.  

2.5.2 OPPKLASSING UNDER KONKURRANSE 

Kaninen får ikke starte i høyere klasse samme dag som den klassifiserer seg opp. 

2.5.3 BYTTE AV KANIN 

Påmeldt kanin får ikke starte med annen en påmeldt fører. Konkurransedeltagerne kan ikke 

bytte ut en påmeldt kanin mot en annen. Unntak er om påmeldt kanin dør før konkurransen, 

da kan aktuell fører for den døde kaninen få melde en ny kanin i valgfri klasse(r), men ikke i 

flere klasser enn det den døde kaninen var påmeldt i. 

2.5.4 STARTNUMMER 
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Deltagerne har ikke lov til å forandre eller bytte startnummer uten spesiell grunn, og da bare 

etter godkjenning fra dommer. Arrangør skal sørge for at alle deltagere får oversikt over 

startrekkefølgen gjennom å henge opp lister godt synlig på konkurranseplassen. Ved endring 

av startrekkefølgen, skal dommer informere de øvrige deltagerne. 
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KAPITTEL 3: PÅ KONKURRANSEPLASSEN 

3.1 KONKURRANSEDELTAGERNE 

3.1.1 KONKURRANSEMORAL 

Konkurransedeltagere skal vise god konkurransemoral. De skal vise respekt ovenfor arrangør, 

dommere, funksjonærer, medkonkurrenter og publikum. Konkurransedeltagere som oppfører 

seg utidig, kan etter advarsel fra dommer eller arrangør, bli utestengt fra konkurransen og 

konkurranseområdet.  

3.1.2 ORDEN PÅ KONKURRANSEPLASSEN 

Konkurransedeltagerne plikter å holde det rent og ryddig rundt seg og sine kaniner, under 

konkurranse og når konkurranseplassen forlates. 

3.1.3 BEHANDLING AV KANIN 

Deltagere som gjør seg skyldig i brudd på dyrevernsloven, eller begår grov uaktsom 

behandling av kaninen under konkurransen kan umiddelbart utestenges av dommer eller 

arrangør. Grov uaktsom behandling i før eller etterkant av konkurransen medfører at 

konkurranseresultater for deltagerens samtlige kaniner strykes. Alvorlige og gjentatte tilfeller 

skal videresendes NKHLFs styre, som kan vedta å utestenge vedkommende fra konkurranser i 

en periode på inntil ett år.  

3.1.4 UAKSEPTABEL OPPTREDEN 

a. Røyk og snus er ikke tillatt på konkurranseplassen 

b. Det er ikke tillatt å ha med eller nyte noen form for alkohol på konkurranseplassen.  

c. Det er ikke tillatt å opptre beruset på konkurranseplassen. 

 

Ved brudd på avsnitt a. har arrangør rett til å utestenge deltageren fra konkurranseområdet 

etter en advarsel. Brudd på avsnitt b. eller c. medfører umiddelbar utestenging fra 

konkurranseområdet. Arrangør har også rett til å utvise alle som bryter norsk lov. For 

eksempel er bruk av narkotiske stoffer strengt forbudt. Ved utestenging for brudd av 

overstående punkter vil alle resultater deltageren har opparbeidet seg med sine kaniner under 

konkurransen strykes. Deltageren har da ingen rett på tilbakebetaling av noe slag.  

 

3.2 KANIN PÅ KONKURRANSEPLASSEN 

3.2.1 GENERELT 

a. Kaninen får ikke være løs på konkurranseplassen og skal enhver tid holdes i sele, 

reisebur eller innhegning. Løpestreng eller tjoring av kaniner får ikke forekomme. 

Fører plikter å holde oppsyn med kaniner som befinner seg i innhegning. 

b. Arrangør har rett til å legge ned forbud mot å ha kaniner i innhegning på 

konkurranseplassen. 

c. Alle kaniner som befinner seg på konkurranseplassen skal ha tilgang til høy og vann, 

og skal skjermes fra sol og regn.  

3.2.2 PARRING AV KANINER 
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Parring av kaniner får kun skje etter avsluttet konkurransedag/arrangement og etter 

godkjenning av arrangør på henvist plass. Overtredelse medfører utstenging og stryking av 

både hunnen og hannens resultater. 

 

3.3 DELTAGERE, FORELDRE, PUBLIKUM OG ANDRE 

3.3.1 RÅD FRA SIDELINJEN 
Dersom foresatte eller andre gir råd under konkurranseomgang og det er til fordel til 

deltageren, vil den aktuelle personen få advarsel og videre bli diskvalifisert fra 

konkurranseområdet om ikke advarslene blir tatt til etterfølge.  

3.3.2 ANDRE DYR PÅ KONKURRANSEPLASSEN 

Andre dyrearter er ikke tillatt på konkurransebanen, og får kun være innpå 

konkurranseområdet etter godkjenning fra arrangør. Dommere eller arrangør skal opplyse 

publikum om dette å be dem ta hensyn.  

 

3.4 BANEOMRÅDET 

3.4.1 DELTAGERE I BANEOMRÅDET 

Deltagere har ikke lov til å befinne seg i baneområdet uten godkjennelse fra dommer eller 

arrangør. Dette gjelder både fører og kaniner. Overtredelse fra fører medfører diskvalifikasjon 

fra gjeldende konkurranseomgang etter en advarsel. Kaniner som befinner seg i baneområdet 

uten at de er oppropt til start diskvalifiseres umiddelbart fra gjeldende klasse. Unntak gjøres 

ved gjennomgang av kroket bane, som skal skje før klassen starter, etter klarsignal fra 

dommer. Kaniner får ikke medbringes i gjennomgangen. 
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KAPITTEL 4: HINDRENES UTFORMING 

4.1 BANEHINDRENES UTFORMING 

a. Hindrene skal være utformet slik at kaninen med letthet forstår hvordan de skal overvinnes. 

b. Hindrene skal være så stabile at det ikke er noen risiko at de med letthet blåser ned eller 

faller ved bakkevibrasjoner. 

c. Hindrene skal ha sidestykker som er minst 5cm høyere enn øverste boms oppheng. En flat 

vanngrav skal ha sidestykker plassert ved sidene.  

d. Avstand fra bakke til nederste bom/planke får ikke overstige 8 cm loddrett. 

e. Avstanden mellom planker får ikke overstige 8cm loddrett på banehinder. Maks avstand 

vannrett er 32cm. 

f. Hindrene skal være rivbare fra begge sider. Faste bommer er forbudt, med unntak av 

lengde- og høydehinderets fastbom.  

g. Hindrenes sidestykker skal plasseres slik at bommer og planker ligger løst mot 

sidestykkene. Ved ujevnt underlag skal sidestykkene justeres.  

h. Hindrene får ikke bestå av materiale som kan skade kaninene.  

i. Hinder med sterk duft av maling eller rengjøringsmiddel får ikke brukes.  

 

4.2 HØYDE OG LENGDE HINDERETS UTFORMING 

4.2.1 KRAV TIL GODKJENT HØYDEHINDER 

Høydehinderet skal ha en fastbom som ikke er høyere enn maksimalt 30cm.  

4.2.2 KRAV TIL GODKJENT LENGDEHINDER 

Lengdehinderet skal ha en fastbom som ikke er lengre enn maksimalt 30cm.  

 

4.3 HINDRENES MÅL 

4.3.1 MÅLING AV HINDER 
Hindrets høyde måles fra bakken til bommens høyeste punkt. Hindrets lengde måles fra første 

boms fremkant og siste boms bakkant. Bredden måles etter lengden på bommen. 

4.3.2 BREDDE OG TYKKELSE PÅ HINDER/BOMMER. 
Minste bredde for banehinder er 60cm og maksimal lengde er 100cm. For høyde- og 

lengdehinder skal bredden være 100cm. Alle bommer som benyttes skal ha en tykkelse på 

minst 18mm. 

 

4.4 BANENS UTFORMING OG BANEBYGGING 

4.4.1 BANENS UNDERLAG 
Banen skal være satt opp på slett og sklifritt underlag. Det tillates ikke beplantninger eller 

andre hindringer der banen bygges. Banen skal bygges på et åpent område. Holdes 

konkurransen på gressmatte skal gresset være kortklippet. Ved konkurranser på snø, skal 
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banen være måket.  Konkurranser på betong og asfalt får ikke forekomme. Ved konkurranser, 

på eksempelvis parkett, skal matter benyttes og disse skal være minst 1,5m i bredden. 

4.4.2 DEFINERING AV BANEN, BANENS MÅL OG AVMERKING 
Konkurransebanen skal være avmerket på best mulig måte og med god plass til de 

konkurrerende. Banen skal defineres før start. Se egne regler for mål og definering av banen i 

høyde og lengde pkt. 5.10.1. 

4.4.3 MÅLING AV AVSTAND MELLOM HINDRENE 
Avstand måles fra hinderets bakkant til neste hinderets forkant. Det måles fra bunnplatene på 

hindrene. Avstanden mellom hindrene er minstemål, mens avstanden fra start til første hinder, 

og fra siste hinder til mål er faste avstander. 

4.4.4 AVSTAND MELLOM HINDER OG BANENS YTTERKANT 
Minste avstand mellom hinder og banens ytterkant skal aldri være mindre enn 200cm. Dette 

gjelder for alle grener.  
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KAPITTEL 5: KONKURRANSEGRENER, 

KONKURRANSEKLASSER OG UTFORMING AV BANER 

5.1 GENERELT 

5.1.1 DE FIRE KONKURRANSEGRENENE 

De konkurreres i fire ulike grener:  

- Rett Bane 

- Kroket Bane 

- Høyde 

- Lengde 

Baneklassene deles inn i lett, veteran, middels, vanskelig og elite. Høyde og lengde deles inn i 

ikke-elite og eliteklasse. 

5.1.2 MINSTE ANTALL DELTAGERE OG FORSKJELLIGE FØRERE I EN KLASSE FOR AT DEN SKAL REGNES SOM 

OFFISIELL 

I alle klasser må det være minst 3 startende team, med minst 2 forskjellige førere for å regnes 

som en offisiell klasse. Unntak er i veteranklasse hvor det minste antall startende team er 3, 

med minst 1 fører. En klasse må være offisiell for utdeling av oppflyttningspinner og 

sertifikat.  

 

5.2 KONKURRANSEBANER 

5.2.1 RETT BANE – INNDELING AV KLASSENE 

 Lett Veteran Middels Vanskelig Elite 

Antall hinder 8 10 10 10 12 

Minste avstand mellom 
hindrene 

200cm 220cm 220cm 250cm 280cm 

Maksimal høyde 30cm 35cm 38cm 48cm 52cm 

Maksimal lengde 45cm 45cm 70cm 80cm 80cm 

Minste antall 
lengdehinder* 

2 3 3 4 
 

6 
Minst 2 

lengdehinder 
skal være 

80cm. 
Avstand til start- og 
målhinder 

200cm 200cm 200cm 250cm 250cm 

Korrigeringer Dømmes 
ikke 

Dømmes Dømmes Dømmes Dømmes 

Vanngrav Ikke 
obligatorisk 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Maksimal snitt antall feil pr. 
omgang for tildeling av 
oppflyttningspinne/sertifikat 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

 
3 
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* Et lengdehinder defineres som et hinder med mer enn to bommer vannrett. Vanngrav er 

også et lengdehinder.  

5.2.2 KROKET BANE – INNDELING AV KLASSENE 

 Lett Veteran Middels Vanskelig Elite 

Antall hinder 8 10 10 10 12 

Minste avstand mellom 
hindrene ved kombinasjon** 

200cm 220cm 220cm 250cm 280cm 

Maksimal høyde 30cm 35cm 38cm 48cm 52cm 

Maksimal lengde 45cm 45cm 70cm 80cm 80cm 

Minste antall 
lengdehinder* 

2 3 3 4 6 
Minst 2 

lengdehinder 
skal være 

80cm. 
Avstand til start- og 
målhinder 

200cm 200cm 200cm 250cm 250cm 

Korrigeringer Dømmes 
ikke 

Dømmes Dømmes Dømmes Dømmes 

Vanngrav Ikke 
obligatorisk 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Obligatorisk, 
unntak se pkt. 

5.3.2 

Maksimal snitt antall feil pr. 
omgang for tildeling av 
oppflyttningspinne/sertifikat 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

 
3 

 

* Et lengdehinder defineres som et hinder med mer enn to bommer vannrett. Vanngrav er 

også et lengdehinder.  

** En kombinasjon i kroket bane defineres som to eller flere hindre stående i en rett linje etter 

hverandre.  

5.2.3 OPPSETT AV KROKET BANE 
I kroket bane gjelder det å få så myke svinger som mulig. Banen skal være logisk oppsatt og 

lett og følge for både kanin og fører. Hvert hinder skal være synlig nummerert. Banen får ikke 

bygges slik at samme hinder skal hoppes to ganger, og heller ikke slik at teamet blir lurt til å 

hoppe feil hinder. Ved kombinasjoner regnes samme avstand mellom hindrene som i rett 

bane. Større antall en 3 hinder i en kombinasjon får ikke forekomme.  

 

5.3 UTFORMING OG OPPSETT AV HINDER I BANEKLASSENE 

5.3.1 START OG MÅL 
Det skal alltid være start- og målhinder. Start- og målhinder skal alltid bestå av sidestykker og 

en bom med maksimal høyde på 8cm. Se pkt. 5.2.1 og 5.2.2 for avstand fra start/mål til 

nærmeste hinder i de ulike klassene.  

5.3.2 VANNGRAV 
Vanngrav er obligatorisk i alle baneklasser, med unntak av lettklasse. Vanngrav får dog ikke 

benyttes i noen klasser ved temperaturer under 5+ grader. Temperaturen måles før klassens 

start. Ved slett vanngrav skal det benyttes sidestykker på siden i fremkant og/eller på siden i 
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bakkant av vanngraven, sidestykkene får dog ikke overstige 35cm. Ved kombinasjon av 

vanngrav og hinder, skal hinderet alltid plasseres bak vanngraven. Hinder langs siden av eller 

bommer over vanngraven er ikke tillatt. Vanngraven skal være mellom 5-10cm høy, 

vanngraven skal være så godt som fylt med et dyp på minst 3cm i hele vanngraven. Vanngrav 

plasseres slik i banen at dommeren har full oversikt over den. Alternativt kan det benyttes en 

bisitter som kun observerer hva som skjer ved vanngraven.» 

5.3.3 KOMBINERTE HINDER 
Det er ikke tillatt å kombinere flere enn 3 hinder til 1. Vanngrav telles i en kombinasjon som 

et av de kombinerte hindrene. Et kombinert hinder telles sammen som et hinder. Kaninen skal 

ha fri utsikt over alle hindrene i et kombinert hinder. Om flere hinder kombineres til ett, skal 

ikke avstanden mellom dem være så stor at kaninen lokkes til å mellomlande. Vanngrav får 

ikke plasseres bak et annet hinder. 

5.3.4 HØYERE HINDER ENN KLASSENS TILLATTE MÅL 
Det er lov å sette ett hinder høyere enn klassen det konkurreres i. Dette hindrets maksimale 

høyde- og lengdemål skal samsvare med tillatte mål for den nærmeste høyere klassen. 

5.3.5 OPPSETT AV HINDER MED ULIKE FARGER PÅ BOMMENE 

Ved bruk av bommer i ulike farger på et hinder, skal alltid den samme farge ligge øverst 

under hele konkurranseomgangen. 

5.3.6 DEKORASJONER 
Banedekorasjoner eller dekorasjoner ved siden av hindrene, skal ikke hindre 

fremkommeligheten til de som konkurrerer. Dekorasjoner som veltes, regnes ikke som riv.  

 

5.4 AVVIKLING AV BANEKLASSER 
5.4.1 DE ULIKE BEDØMMINGSRUNDENE 

C Grunnomgang og finale.  Feil og tid legges sammen. Dommeren avgjør hvor 

mange som går videre til finalen. Ekvipasjer med likt antall feil skal gå videre.  

E To omganger og finale. Feil og tid legges sammen. Dommeren bestemmer 

hvem som går videre til andre omgang og hvem som går til finalen. Ekvipasjer 

med likt antall feil går videre.  

 
5.4.2 OPPVARMINGSBANEN  
Arrangør fastsetter hindre til bruk i oppvarmingsbanen. Oppvarming skal ikke skje like ved 

konkurransebanen da dette kan forstyrre det konkurrerende teamet. Private oppvarmingsbaner 

på konkurranseplassen er ikke tillatt. For hver klasse som pågår skal det finnes minst 1 

oppvarmingsbane med minst 3 hinder. Samkjøres to klasser skal det derfor befinne seg 2 

oppvarmingsbaner på konkurranseplassen. Videre 3 ved 3 pågående klasser osv. Arrangør 

eller dommer skal opplyse om hvilken bane som tilhører hvilken klasse. Høyde på 

oppvarmingsbanen skal tilsvare den klassen det konkurreres i. Alle deltagere som skal delta i 

pågående klasse har rett til bruk av oppvarmingsbanen så lenge klassen pågår – men 

medkonkurrenter skal respektere og jobbe for å opprettholde flyt i 

konkurransegjennomføringen. Deltagere som er blitt ropt opp, har førsterett på å benytte 

oppvarmingsbanen. 
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5.4.3 OPPROP AV STARTENDE TEAM 

Dommeren skal rope opp de to neste konkurrerende team. Se pkt. 6.1.1. 

5.4.4 RIV 

Riv bedømmes i alle baneklasser. Se pkt. 6.3.2 for hva som bedømmes riv i baneklasser.  

5.4.5 KORRIGERING 
Korrigeringer bedømmes i alle baneklasser med unntak av i lett klasse. Se mer under 

bedømming av korrigering i pkt. 6.3.8. 

5.4.6 MAKSTID 
Makstid for den enkelte klasse avgjøres av dommeren, som skal opplyse om klassens makstid 

før klassen starter. Det får ikke benyttes kortere makstid enn 2 minutter og ikke lengre tid en 

2,5 minutt. Les mer om bedømming av makstid i pkt. 6.3.10. 

5.4.7 KÅRING AV VINNEREN 
Ved likt antall feil, vinner den kaninen som har raskeste tid sammenlagt. Ved likt antall feil 

og tid, skal begge kaninene ha lik plassering. Kaninen som kommer på plassen etter de 2 

settes to plasseringer bak. Eks. 2 kaniner kommer på 3. plass – neste kanin blir satt som nr. 5. 

Evt. pinner og eller sertifikat blir utdelt til begge de to teamene med lik plassering. 

 

5.5 TILDELING AV OPPFLYTNINGSPINNER I BANEKLASSE 

5.5.1 TILDELING AV OPPFLYTNINGSPINNER 

Det tildeles oppflytningspinner i klassene lett, middels og vanskelig. Antall startende er med å 

avgjøre hvor mange oppflytningspinner det deles ut i en klasse. For utregning av antall 

oppflytningspinner som deles ut under et løp benyttes følgende tabell:  

Antall startende Antall pinneplasseringer 

3-5 startende 1 pinneplassering 

6-10 startende 2 pinneplasseringer 

11-15 startende 3 pinneplasseringer 

16-20 startende 4 pinneplasseringer 

21-25 startende 5 pinneplasseringer 

26-30 startende 6 pinneplasseringer 

31-35 startende 7 pinneplasseringer 

36-40 startende 8 pinneplasseringer 

41-45 startende 9 pinneplasseringer 

46-50 startende 10 pinneplasseringer 

Osv.  Osv 

 

Ved utregning av antall pinneplasseringer/premieplasseringer kan følgende metode benyttes: 

Antall deltagere i klassen rundes opp til nærmeste femmer, og deles deretter på 5. Eksempel: 

36 deltagere rundes opp til 40 – 40 delt på 5 = 8 pinner/premieplasseringer.  

5.5.2 MAKSIMALT ANTALL FEIL I SNITT PR OMGANG FOR TILDELING AV OPPFLYTNINGSPINNE 

En kanin kan ikke ha mer enn 2 feil i snitt pr. omgang for tildeling av oppflytningspinne.  
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5.5.3 SAMTLIGE OMGANGER PÅ 0 FEIL 

Om en kanin går på samtlige omganger med 0 feil sammenlagt får kaninen tildelt en 

oppflytningspinne uavhengig av plassering.  

5.5.4 OPPKLASSING I BANE 

Oppklassing i bane skjer ved at kaninen plasserer seg og samler oppflytningspinner. Det deles 

ut oppflytningspinner i lett, middels og vanskelig bane. Klassifisert til høyere klasser blir 

kaninen etter å ha samlet følgende:  

 

1. Tre oppflytningspinner fra lett til middels 

2. Tre oppflytningspinner fra middels til vanskelig 

3. Fem oppflytningspinner fra vanskelig til elite 

 

5.6 TILDELING AV SERTIFIKAT  

5.6.1 TILDELING AV SERTIFIKAT 

I en godkjent elite baneklasse deles det ut sertifikat etter antall i følgende tabell:  

Antall startende Antall utdelte sertifikat 

3-7 startende Sertifikat deles ut til team som hopper samtlige omganger på 0 feil 

8-19 startende 1 sertifikat 

20-29 startende 2 sertifikat 

30-39 startende 3 sertifikat 

40-49 startende 4 sertifikat 

osv Osv 

 

5.6.2 MAKSIMALT ANTALL FEIL I SNITT PR OMGANG FOR TILDELING AV SERTIFIKAT 

Kaninen kan ikke ha hatt flere feil enn i snitt 3 feil pr. omgang for tildeling av sertifikat.  

5.6.3 SAMTLIGE OMGANGER PÅ 0 FEIL 

Om en kanin hopper samtlige omganger med 0 feil sammenlagt får kaninen tildelt sertifikat 

uavhengig av plassering. 

 

5.7 CHAMPIONTITLER I BANEKLASSER 

5.7.1 KRAV TIL CHAMPION-TITTEL I BANEKLASSER  

For tildeling av championtittel i baneklasse må følgende kriterier være oppnådd:  
- Kaninen må ha mottatt minst 3 sertifikat i samme gren 

- Sertifikatene må være tatt i minst to forskjellige klubber eller kaninen må ha mottatt et eller 

flere frisertifikat i samme gren på NM. 

 

Les mer om tildeling av championtitler på NKHLFs hjemmeside. 



 

24 
 

 

5.8 VETERANKLASSEN 

5.8.1 AVVIKLING 

Veteranklassen avvikles på samme måte som baneklasser og følger de samme krav i 

utforming av banen som de andre baneklassene. Krav til mål i veteranklasse står i pkt. 5.2.1 

og 5.2.2. Dersom det ikke er nok veterankaniner (tre eller flere) til å arrangere veteranklasse, 

har kaninen rett til å starte utenfor i lettklasse. Veterankaniner regnes ikke med i resultatet. 

5.8.2 KRAV FOR Å BLI VETERANKANIN 

For å kunne søke en kanin ned i veteran må kaninen være fylt 6 år, og minst være 

middelsklassifisert i én bane. Føreren kan selv velge om kaninen skal settes ned i veteran. En 

kanin som er veteran kan kun hoppe veteranklasser i baner. Er kaninen først satt ned i veteran 

er kaninen veteranklassifisert resten av sin karriere.  

5.8.3 VETERAN KANINER OG START I HØYDE/LENGDE 

En kanin som settes ned i veteranklasse kan ikke starte i grenene høyde eller lengde. 

5.8.4 BEDØMMINGSRUNDER I VETERAN 

I veteranklasse får kun bedømming C benyttes. 

 

5.9 HØYDE OG LENGDE 

5.9.1 GENERELT 
Høyde- og lengdehopp skal skje på et godkjent høyde- og lengdehinder. Se krav til godkjent 

lengde og høydehinder i pkt. 4.2.1 og 4.2.2.  

5.9.2 ALDERSKRAV OG KLASSIFISERINGSKRAV  

For at en kanin skal kunne starte i høyde og lengde, må kaninen være fylt minst 10 måneder. 

Kaninen må også være klassifisert middels eller høyere i begge banegrener, eller vanskelig i 

minst én gren.  

 

5.10 UTFORMING OG OPPSETT AV HØYDE OG LENGDE HINDER 

5.10.1 DEFINERING AV BANE 
Banen skal være inngjerdet eller oppmerket før konkurransen starter. Inngangen skal 

markeres. Banen skal være minst 10 meter lang og 6 meter bred – gjelder i både lengde og 

høyde klasse.  

5.10.2 1-METERS MERKET 
Foran høyde/lengdehindret skal det merkes tydelig med en strek 100cm foran hinderet. Om 

føreren tar tilbake kaninen som har påbegynt et hopp og forlatt bakken på en mindre avstand 

enn 100cm fra hinderet, regnes dette som forsøk.  

5.10.3 OPPSETT VED ULIKE FARGER PÅ BOMMENE 

Ved bruk av bommer i ulike farger på høyde eller lengdehinderet, skal alltid den samme farge 

ligge øverst under hele konkurranseomgangen ved høyde og siste bom skal alltid ha samme 
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farge ved lengde. 

 

5.11 AVVIKLING AV HØYDE/LENGDE 

Kaninen får tre forsøk rett etter hverandre på hver høyde/lengde, til høyden/lengden er klarert 

eller til forsøkene er brukt opp.  

5.11.1 INNGANGSHØYDE OG LENGDE 

Alle kaniner skal hoppe inngangshøyden og lengden.  

 

 Høyde IE Høyde Elite Lengde IE Lengde Elite 

Inngangshøyde/lengde 40cm 50cm 80cm 120cm 

 

5.11.2 FORHØYNING/FORLEGNING  
Dommeren avgjør etter endt omgang forhøyning av høyden/lengden. Minste forhøyning/ 

forlengning er 5 cm (I lengde gjelder dette fra 200 cm og utover). 

5.11.3 MAKSTID 
Makstid er 2 minutter. Ved første forsøk starter tiden når teamet passerer start, og stoppes når 

kaninen lander på bakken på andre siden av hinderet. Ved etterfølgende forsøk startes klokken 

igjen når hindret er oppsatt, og stoppes når kaninen lander på bakken. Dette gjentas til 

kaninen har gjort ferdig sine forsøk eller gått ut på maksimal tid. Les mer om bedømming av 

makstid i pkt. 6.3.10. 

5.11.4 KORRIGERING 
Korrigeringer bedømmes i alle høyde og lengde klasser. Se pkt. 6.3.8 om bedømming av 

korrigering. Dersom kaninen får 3 korrigeringer, regnes det som forsøk. Korrigeringene 

nullstilles for hvert nytt forsøk. 

5.11.5 RIV 
Alle løse bommer regnes som riv. Om føreren river hindret etter at kaninen har landet uten 

riv, regnes hoppet som klarert. Tråkk på fastbommen på hinderet regnes som riv, like så hopp 

igjennom fastbommen.  

5.11.6 BRUK AV SIDESTØTTER I LENGDEKLASSEN 
Ekstra sidemarkeringer ved bruk av løse hindre er tillatt i lengdeklasse, det for dog ikke 

benyttes flere enn 2 sidestøtter som hver enkelt kan være maksimalt 80cm lang. Det får 

maksimalt benyttes 1 sidestøtte på hver side. Administrering av sidestøttene er det fører selv 

som står for under sin omgang, og tiden stoppes ikke for føreren som velger å flytte på 

sidestøttene. Sidestøttene som skal benyttes under klassen skal befinne seg inne på 

konkurransebanen før start, og samme sidestøtter skal benyttes under hele klassen. Evt. 

hinderoppheng på sidestøttene skal peke bort fra lengdehinderet. 

5.11.7 STÅ OVER  
Etter at inngangslengden- eller høyden er klarert kan teamet velge å stå over valgfrie 

omganger.  
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5.11.8 KÅRING AV VINNEREN 

Dersom flere team stopper på samme lengde/høyde, vinner det teamet som hadde færrest 

antall riv på foregående lengde/høyde. Om de fortsatt er likt tas neste lengde/høyde med i 

beregningen, og deretter lengden/høyden før det osv. Dette gjelder også dersom teamet 

trekker seg etter å ha klarert lengden/høyden. Team som ikke har stått over lengden/høyden 

blir plassert foran team som har stått over lengden/høyden. Står det fremdeles likt skal 

kaninene ha lik plassering. Kaninen som kommer etter de to kaninene med lik plassering 

plasseres to plasser bak. Eksempelvis om to kaniner kommer på sammenlagt 3. plass – skal 

neste kanin bli plassert som nummer 5. 

5.11.9 VINNERENS RETTIGHETER 

Seirende team har lov til å fortsette på valgfri lengde/høyde. Samme tidsgrense som tidligere 

gjelder.  

5.11.10 NORGESREKORD 

Ved forsøk på norgesrekord i lengde/høyde gjelder samme regler som ovenfor. Norgesrekord 

kan kun settes i forbindelse med offisielle konkurranser. Norgesrekord kan settes i både elite 

og ikke elite klasse. Dersom to kaniner gjør forsøk på norgesrekord på samme konkurranse, og 

begge tar rekorden, så er det vinneren av klassen som innehar rekorden.  

5.12 TILDELING AV OPPFLYTNINGSPINNER I HØYDE/LENGDE 

 Høyde IE Høyde Elite Lengde IE Lengde Elite 

Oppflyttningpinnekrav 60cm  160cm  

Sertifikatkrav  80cm  210cm 

Korrigeringer Dømmes Dømmes Dømmes Dømmes 

 

5.12.1 TILDELING AV OPPFLYTNINGSPINNER I IKKE-ELITEKLASSE 

Alle team som klarerer 60cm i høyde og 160cm i lengde klasse skal tildeles 

oppflyttningspinne uavhengig av plassering.  

5.12.2 OPPKLASSING I HØYDE/LENGDE 

Oppklassing i høyde og lengde skjer ved at kaninen ved å klarere oppflytningspinnekravet får 

tildelt oppflytningspinne. Klassifisert til elite klasse blir kaninen etter å ha samlet 3 

oppflytningspinner i ikke-elite klasse.  

 

5.13 TILDELING AV SERTIFIKAT I HØYDE OG LENGDE 

5.13.1 TILDELING AV SERTIFIKAT I HØYDE OG LENGDE ELITEKLASSE 

Alle team som klarerer 80cm i høyde og 210cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhengig av 

plassering.  
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5.14 CHAMPIONTITLER I HØYDE/LENGDE. 

5.14.1 TILDELING AV CHAMPION-TITTEL I HØYDE/LENGDE 

For tildeling av championtittel i høyde/lengde må følgende kriterier være oppnådd:  

- Kaninen må ha mottatt minst 3 sertifikat i samme gren 

- Sertifikatene må være tatt i minst to forskjellige klubber eller kaninen må ha mottatt et eller 

flere frisertifikat i samme gren på NM. 

 

5.15 PREMIERINGSTABELL FOR ALLE GRENER OG KLASSER 

5.15.1 PREMIERINGSTABELL 

Alle grener og klasser skal premieres ut fra understående tabell. 

Antall startende Antall premieplasseringer i alle konkurransegrener 

3-5 startende 1 premieplassering 

6-10 startende 2 premieplasseringer 

11-15 startende 3 premieplasseringer 

16-20 startende 4 premieplasseringer 

21-25 startende 5 premieplasseringer 

26-30 startende 6 premieplasseringer 

31-35 startende 7 premieplasseringer 

36-40 startende 8 premieplasseringer 

41-45 startende 9 premieplasseringer 

46-50 startende 10 premieplasseringer 

Osv Osv 

 

5.15.2 PREMIERING VED MOTTATT OPPFLYTNINGSPINNE ELLER SERTIFIKAT 

Alle team som mottar oppflytningspinner eller sertifikat skal motta premiering uavhengig av 

plassering, antall startende og premieringstabellen.  

5.15.3 UTDELING AV SERTIFIKAT UNDER PREMIEUTDELINGEN 

Team som mottar sertifikat under en konkurranse skal ha tildelt sitt sertifikat under 

premieutdelingen.  

5.15.4 PREMIERING VED UP-PLASSERING 

Om et team mottar UP-plassering skal teamet ikke ha premiering, uavhengig av antall starter 

og premieringstabellen. 
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KAPITTEL 6: AVVIKLING OG BEDØMMING 

6.1 GENERELL AVVIKLING 

6.1.1 OPPROP AV TEAM TIL START  

Dommeren roper opp de to neste konkurrerende team. Dommeren roper opp: 

Neste startende: Teamet som er oppropt som neste start har lov til å gå frem til start. Teamet 

skal ikke befinne seg på baneområdet før at de er oppropt til start.  

Gjøre seg klar til start: Teamet som er opprop til å gjøre seg klar skal befinne seg i nærheten 

av inngangsområdet til banen. Teamet har ikke lov å entre banen før dommer roper de fram 

som neste startende. Overtredelse medfører at teamet blir strøket fra gjeldende klasse, da fører 

og kaniner ikke har lov befinne seg i baneområdet uten dommers godkjennelse. 

Deltagere som uten gyldig grunn (avgjøres av dommer) ikke befinner seg til start senest 30 

sekunder etter opprop, kan utestenges fra gjeldende konkurranseomgang. 

Bare kaniner som har fått dommerens klarsignal «værsågod», og som har passert 

starthinderet, skal telles med i antallet deltagere. Kaniner som diskvalifiseres før dette, strykes 

fra listen. 

6.1.2 KLAGE PÅ RESULTAT 

Konkurransedeltagerne skal akseptere dommerens beslutninger så sant bedømmingen har 

skjedd i henhold til reglementet. Dersom deltagere anser at bedømmingen ikke er i henhold til 

reglementet eller deltageren mener å ha blitt tildelt feil antall feil i klassen, skal klage 

fremlegges til dommeren rett etter avsluttet løp, etter at løpets resultater er opplest, og før 

neste deltager starter. Det er dommer som bedømmer teamet som avgjør om klagen skal 

avvises eller tas til etterretning. 

 

6.2 KANINFØRING  

Kaninen skal ta seg gjennom banen og over hindrene av egen fri vilje. Den får styres varsomt 

ved hjelp av hendene. Bruk av foten er forbudt. Kaninen får ikke dras eller løftes med lenken 

verken mellom eller over hindrene. Lenken skal alltid være slakk mellom førerens hånd og 

kaninkroppen når kaninen er i hopp over et hinder. Lenken får ikke brukes som pisk. Førerens 

hånd og lenken får ikke være foran kaninen, verken før, under eller etter hopp over hinderet. 

Kaninen får ikke stresses eller jages gjennom banen. Hyppig bruk av hender eller dytt i 

kaninen er ikke tillatt. Brudd på en av disse bestemmelsene medfører at teamet etter en 

advarsel diskvalifiseres fra klassen.  

 

Føreren skal vise forståelse for kaninens dagsform og om nødvendig trekke kaninen fra 

klassen. Dersom kaninen viser tydelig tegn til frykt, skal føreren avbryte løpet midlertidig og 

roe ned kaninen. Kaninen får ikke fortsette løpet ved tydelig uvilje 
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6.3 BEDØMMING 

6.3.1 TYVSTART  

Om et team som er oppropt til start, starter før dommerens ”værsegod” blir teamet tildømt en 

feil. Rekker kaninen å hoppe hinder innen dommeren har gitt klarsignal skal evt. riv tas med i 

resultatet, klarerte hinder regnes ikke. Teamet er så nødt til å avslutte sitt påbegynte løp og 

starte forfra igjen. I høyde og lengde blir tyvstart dømt som et forsøk uansett om kaninen har 

hoppet lengden/høyden eller ikke. Team som klarerer lengden/høyden under tyvstart, får ikke 

resultatet dømt som klarert og må hoppe om lengden/høyden etter dommerens klarsignal. 

Tyvstart to ganger i samme omgang fører til diskvalifikasjon.  

6.3.2 RIV 

a. Hinderdeler faller ned enten ved at kaninen eller fører berører den.   

b. Kaninen berører vannet i vanngraven og/eller velter vanngravens sidestykker.  

Dersom kun værhårene berør vannet, regnet ikke dette som feil.  

c. Kaninen snur i banen og river hindret bak seg som den allerede har klarert.  

d. Føreren river hinder. Spesielle regler gjelder ved avvikling av høyde/lengde. Se pkt. 5.11.5. 

 

Det kan kun bedømmes ett riv per revne hinder.  

6.3.3 LØFT ELLER HOPP OVER REVET HINDER 

Kaninen kan løftes eller kaninen kan hoppe over allerede revet hinder, uten å få ekstra 

feilbelastning.  

6.3.4 KLARERING AV <<OPP PÅ OG NED FRA>> HINDER 

Hinder av den typen som kaninen kan hoppe opp på, så ned fra, regnes som klarert om 

kaninen hopper over hele hindret i ett hopp eller klarer hoppe opp og så ned fra hinderet uten 

å rive bommer/plank. 

6.3.5 FEIL VEI OVER HINDERET 

Feil vei over hinderet er når kaninen hopper over hindrets sidestøtter. Ved feil vei over 

hinderet bedømmes teamet 1 rivningsfeil 

6.3.6 FEIL VEI I BANEN 

Kaninen hopper ikke hindrene i riktig rekkefølge eller hopper et hinder feil vei. Kaniner som 

snur i banen og hopper over hindret baklengs, må ha landet med alle fire bein foran hinderet 

for at det skal regnes som feil vei. Om kaninen snur i banen og river hinderet som den 

tidligere har klart, regnes det som riv. Hvis en kanin hopper første hinder, uten å være mellom 

sidestykkene på starthinderet, dømmes det feil vei i banen. Har kaninen kommet i mål og 

hopper mål tilbake igjen, regnes også dette som feil vei i banen. Team som bedømmes feil vei 

i banen i første omgang får plasseringen uplassert (UP). Skjer dette etter endt grunnomgang 

plasseres teamet sist i sin omgang 

6.3.7 LØFT OVER IKKE REVET HINDER 

Løft over ikke revet hinder regnes som riv. Ved løft over hinder skal kaninen settes ned rett 

bak hinderet.  
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6.3.8 KORRIGERINGER  

Feil bedømmes for hver tredje tildelte korrigering. Dommeren varsler ved hver tildelte 

korrigering. Korrigeringer dømmes etter at kaninen har passert start og til kaninen har passert 

målhinderet.  

 

Korrigering dømmes når:  

a. Føreren irettesetter kaninen ved bruk av lenken.  

b. Føreren flytter, tar tilbake eller styrer kaninen tilbake i banen for ny sats.  

c. Kaninen løper i en volte.  

d. Kaninen snur i banen og må snus tilbake for ny sats 

e. Føreren bruker hendene hyppig til å få kaninen frem i banen.  

f. Føreren gir kaninen en dytt i baken. 

6.3.9 OMHOPPING AV FEIL OPPSATT HINDER, HINDER SOM BLÅSER NED ELLER SOM IKKE ER KORREKT 

OPPSATT 

Ved omhopping av feil oppsatt hinder, hinder som under løpet blåser ned eller som ikke er 

blitt oppsatt etter foregående team skal bedømmes på følgende måte:  

- Teamet skal kun hoppe det/de hinderet/ene som må hoppes om.  

- Teamet kan maksimalt bruke 30 sekunder på hvert enkelt hinder, klarerer ikke kaninen 

hindret innen tiden blir teamet tildelt en rivningsfeil. Tiden startes på dommerens værsågod.  

- Teamet blir ikke dømt korrigeringer foran hinderet.  

- Om det oppdages feiloppsatt hinder i banen er det kun det aktuelle teamet som skal hoppe 

om hinderet. Tidligere team beholder sitt oppleste resultat, og skal ikke hoppe om hinder, selv 

om det mistenkes at hinderet var feil oppsatt.  

6.3.10 MAKSTID  

Når en kanin bruker opp sin maksimale tillatte tid bedømmes kaninen makstid. Kaniner som 

bedømmes makstid i første omgang får plasseringen uplassert (UP). Kaniner som går ut på 

makstid etter grunnomgangen plasseres sist i sin omgang.   

6.3.11 I BANEN 

En kanin som løper inn i banen utenom sitt eget løp, diskvalifiseres fra gjeldende 

konkurranseomgang. Dersom hendelsen inntreffer før kaninen har hoppet 1. omgang, strykes 

kaninen fra listen. Dette fordi kun kaniner som er ropt opp til start og har fått dommerens 

klarsignal <<værsegod>>, skal telle med i antall deltagere. Dette gjelder også i høyde og 

lengde. Dersom hendelsen inntreffer etter at kaninen har hoppet får kaninen beholde det 

resultatet den har opparbeidet seg. Inntreffer hendelsen etter at kaninen har hoppet 1. omgang 

og før den har hoppet 2. omg (om den gikk videre), blir kaninen dømt i banen og plassert sist 

av de som går videre til 2. omg (og følgende omganger i høyde/lengde). Dersom hendelsen 

inntreffer under en klasse kaninen ikke deltar i, blir den strøket fra den klassen i samme gren 

dersom denne klassen skal foregå på samme bane, selv om banen skal ombygges noe for å 

passe den aktuelle klassen. Dersom hendelsen inntreffer etter endt klasse blir ikke teamet 

strøket fra resultatlisten.  

6.3.12 UT AV BANEN 
Kaniner som under sin pågående omgang løper ut av banen blir bedømt ut av banen. Skjer 
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dette i grunnomgangen blir kaninen uplassert (UP). Kaniner som løper ut av banen etter endt 

grunnomgang plasseres sist i sin omgang.  

6.3.13 TRUKKET UNDER LØP 

Føreren kan etter ønske og av hensyn til kaninen trekke kaninen under pågående omgang. 

Kaniner som trekkes i grunnomgangen blir uplassert. Kaniner som trekkes etter 

grunnomgangen plasseres sist i sin omgang.  

6.3.14 TYDELIG UVILJE TIL Å HOPPE 

Bedømmes når kaninen viser tydelig uvilje til å hoppe. Uvilje til å hoppe bedømmes når 

føreren løfter kaninen over og/eller kaninen løper igjennom 3 hinder på rad. Kaniner som 

bedømmes uvilje i grunnomgangen blir uplassert. Kaniner som bedømmes uvilje etter 

grunnomgangen plasseres sist i sin omgang. 
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KAPITTEL 7: FUNKSJONÆRER OG UTSTYR 

7.1 DOMMERFUNKSJONEN 

Dommere skal opptre på en forbilledlig måte og har et særlig ansvar for å fremme god 

konkurransemoral og varsom kaninbehandling.  

7.1.1 FORBUNDSHÅNDBOKEN 

Dommere skal etter beste mulige evne dømme i tråd med NKHLF reglement og NKHLFs 

forbundshåndbok. Forbundshåndboken stilles likt med NKHLF reglementet, og inneholder 

bl.a. regler og retningslinjer for dommere og deres bedømming.  

7.1.2 ANTALL DOMMERE SOM KAN DØMME EN KLASSE 

Flere enn to dommere som dømmer en klasse får ikke forekomme. Hoveddommer har alltid 

det siste ordet dersom uenigheter oppstår. Er det to dommere i en klasse, skal én av dem være 

hoveddommer og det skal være klart før klassen starter, hvem av dommerne som innehar 

denne rollen. 

 

7.2 TIDTAKERFUNKSJONEN 

7.2.1 GENERELT 

Det skal til enhver tid være to tidtagere. Tidtagerne får ikke skiftes ut under et teams løp. 

Tidtagerne kan høyst byttes ut en gang pr. klokke i løpet av en klasse. Det vil si at det kan 

maksimalt benyttes 4 forskjellige tidtagere i løpet av en klasse. 

7.2.2 KLOKKER 

Det skal benyttes to klokker, derav den ene klokken er hovedklokke. Den andre klokken skal 

være en sikkerhet i tilfelle hovedklokken svikter under et løp. Dommer avgjør før start 

hvilken klokke som skal benyttes som hovedklokke, og den samme klokken skal benyttes som 

hovedklokke under hele konkurranseomgangen. Stoppeklokke på mobil får ikke benyttes. 

Stoppeklokkene skal inneholde minutt, sekund og 100-delssekund. Stoppeklokke i Skuttli kan 

benyttes på lik linje som øvrige stoppeklokker. 

7.2.3 START OG STOPP AV TIDER 

Klokkene startes alltid når kaninen går over startbommen og stopper når kaninen går over 

målbommen. I høyde og lengdeklasse skal tiden stoppes mellom hvert forsøk, og startes når 

revne bommer er oppsatt før nytt forsøk.  
 
7.2.4 TIDTAKING VED UFORUTSETTE HENDELSER I LØPET 
Om det inntreffer noe som hindrer den konkurrerende i å fortsette løpet, skal tiden stoppes. 

Når situasjonen er justert skal teamet fortsette løpet fra der tiden ble stoppet.  

7.2.5 OPPLYSE OM 30 OG 10 SEKUNDER IGJEN 

Hovedtidtageren skal varsle når konkurrerende team har igjen 30 sekunder og videre 10 

sekunder igjen av maksimal tillatt brukte tid på omgangen. 

7.2.6 NULLSTILLING AV KLOKKENE 

Klokkene får ikke nullstilles før dommeren har gitt klarsignal. 
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7.2.7 BEGGE KLOKKENE SVIKTER UNDER ET LØP 

Dersom både hovedklokke og reserveklokke svikter under et løp, må teamet fullføre løpet for 

å få registrert antall feil. Teamet får så hoppe banen på nytt for registrering av tid. Da telles 

ikke feil, kun tid blir registrert. Dersom kaninen ikke vil hoppe og fører blir nødt til å trekke 

kaninen, får kaninen notert tid helt opp mot makstid. Det samme skjer hvis kaninen hopper 

banen men får makstid. Dvs. at hvis makstid er 2 minutter, får kaninen notert tiden 119.  

 

7.3 BANEBYGGER(E) 

7.3.1 GENERELT 

Banebyggere er de som av arrangør er utpekt som ansvarlige for bygging av 

konkurransebaner. Banebyggerne har ansvar for at banene utformes etter NKHLFs 

konkurransereglement. Dommeren(e) som skal bedømme aktuell klasse har ansvar for å måle 

over og endelig godkjenne konkurransebanen før start.  

7.3.2 BANEBYGGING OG DELTAGERE 

Konkurransedeltagere som ikke av arrangør er utpekt som banebyggere, har ikke lov til å 

forandre banen under noen som helst omstendighet under konkurransen. Deltagere som 

forandrer banen uten tillatelse, blir umiddelbart diskvalifisert fra den aktuelle klassen. 

Deltagere har lov til å påpeke feil og mangler i banen. Påpekning av feil, mangler eller klage 

på oppsatt bane, skal gis til dommer som skal dømme aktuell klasse. Dommeren skal da 

varsles før klassens start.   

7.4 BANEMANNSKAP 

Banemannskap skal sette opp eventuelt revne hinder etter at et team har gjort ferdig sin 

omgang. Hindrene settes opp igjen etter klarsignal fra dommer.  
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KAPITTEL 8: NORGESMESTERSKAP 
 

8.1 AVHOLDELSE AV NM 

NM avholdes hvert år etter NKHLF´s vedtekter. 

8.2 KRAV FOR DELTAGELSE PÅ NM 

Kun kaniner registrert i elite eller veteran i de respektive grenene har lov til å delta på NM. 

Fører skal være medlem i en klubb tilsluttet NKHLF, samt folkeregistrert i Norge.  

8.3 NM KLASSENE 

NM arrangeres i klassene: 

- Rett Elite 

- Rett Veteran 

- Kroket Elite 

- Kroket Veteran 

- Høyde Elite 

- Lengde Elite 

8.4 BEDØMMINGSRUNDER 

I rett elite og kroket elite skal E-bedømming benyttes.  

I rett veteran og kroket veteran skal C-bedømming benyttes.  

I høyde elite og lengde elite benyttes bedømming som beskrevet under pkt. 5.9.  

8.5 MINSTE ANTALL DELTAGERE I EN KLASSENE 

En klasse må være offisiell og oppfylle de krav beskrevet i punkt 5.1.2 for å kunne arrangeres 

under NM.  

8.6 TILDELING AV SERTIFIKAT I RETT ELITE OG KROKET ELITE 

Ved NM tildeles alltid Norgesmesteren sertifikat uavhengig av antall feil sammenlagt og antall 

starter i klassen. 2. og 3. plassen tildeles sertifikat så lenge de oppfyller de krav til minste antall 

feil sammenlagt, uavhengig av antall startende. Sertifikat utover dette må tildeles etter de krav 

beskrevet i pkt. 5.6.1 og 5.6.2.  

8.7 TILDELING AV SERTIFIKAT I HØYDE ELITE OG LENGDE ELITE 

Ved NM tildeles alltid Norgesmesteren sertifikat uavhengig av hvor langt eller høyt kaninen 

hoppet. Videre utover Norgesmesteren må team som skal motta sertifikat i lengde og høyde 

oppfylle kravene til sertifikat beskrevet i punkt. 5.13.1. 

8.8 FRISERTIFIKAT  

Sertifikat tatt under NM regnes som frisertifikat. Frisertifikat gir rett til championtittel selv 

om kaninen kun har tatt alle tre eller flere sertifikat i en og samme klubb (hos NM arrangør). 
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ORDLISTE MED FORKLARINGER 
 

Advarsel: Tilsnakk fra dommer eller arrangør. Advarsel gis i tilfelle én gang før utestenging 

eller diskvalifikasjon.  

Aktuell konkurranse: Konkurransen som pågår, uansett om den pågår over flere dager. 

Aktuell konkurranseomgang: Den omgangen som pågår i en klasse. I høyde- og lengde 

hopp menes den høyden eller lengden som pågår. 

Arrangør: Ansvarlig arrangør i den/de klubbene som har utlyst konkurransen. 

Diskvalifikasjon: Konkurransedeltageren utgår fra gjeldende konkurranseomgang. Om 

konkurransen omfatter flere grener eller klasser, får kaninen lov til å starte i de etterfølgende 

grenene eller klassene. 

Konkurranseområdet: Inkluderer konkurransebanene, oppvarmingsområder, 

virmleområder, kiosk, oppstalling og øvrige steder hvor deltagere og publikum oppholder seg. 

Konkurransebanen: Selve banen med de hinder og baner som kaninen er tenkt å skal følge. 

Med baneområdet menes hele området som er definert. 

Team: En kanin og dens fører regnes som et team. 

Utestenging: Konkurransedeltageren utgår for resten av konkurransen. 
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ENDRINGSLISTE 
 

ENDRINGER I REGLEMENTET PR. 21.07.19 

• Pkt. 5.6.1 Tildeling av sertifikat: Lagt til at sertifikat også kan utdeles ved 3-7 starter, 

så lenge teamet hopper samtlige omganger på 0 feil.  

• Pkt. 5.6.3 Samtlige omganger på 0 feil: Nytt punkt: Om en kanin hopper samtlige 

omganger med 0 feil sammenlagt får kaninen tildelt sertifikat uavhengig av 

plassering. 

• Pkt. 5.11.8 Kåring av vinneren: Lagt til setningen i kursiv skrift: Dersom flere team 

stopper på samme lengde/høyde, vinner det teamet som hadde færrest antall riv på 

foregående lengde/høyde.  Om de fortsatt er likt tas neste lengde/høyde med i 

beregningen, og deretter lengden/høyden før det osv. Dette gjelder også dersom 

teamet trekker seg etter å ha klarert lengden/høyden.   

 

ENDRINGER I REGLEMENTET PR. 27.03.19 

• Rettet diverse skrivefeil.   

• Pkt. 1.3.2 Førerbytter: Endret tekst til følgende: Førerbytter kan kun gjøres inntil 3 

ganger i en periode på 1 år (365 dager). Førerbytter registreres av eier i skuttli.no. 

En kanin kan i løpet av en periode på 1 år (365 dager) ha maksimalt 4 forskjellige 

førere. 

• Pkt. 2.1.1 Påmelding til konkurranse: Lagt til følgende tekst: I de tilfellene hvor Skuttli 

ikke fungerer kan påmelding skje via mail til klubben. Sammen med påmeldingen 

vedlegges skjermbilde av feilmeldingen fra Skuttli. Klubben må legge inn disse 

påmeldingene manuelt i Skuttli. Arrangørklubben informerer så styret om at Skuttli 

ikke har fungert og at det er sendt påmeldinger pr. mail. Mailene arkiveres en uke 

etter at arrangementet er ferdig. 

• Pkt. 2.2.5 Nye medlemmer: Punkt fjernet.  

• Pkt. 3.4.1 Deltakere i baneområdet: Diverse endringer i kursiv: Deltagere har ikke lov 

til å befinne seg i baneområdet uten godkjennelse fra dommer eller arrangør. Dette 

gjelder både fører og kaniner. Overtredelse fra fører medfører diskvalifikasjon fra 

gjeldende konkurranseomgang etter en advarsel. Kaniner som befinner seg i 

baneområdet uten at de er oppropt til start diskvalifiseres umiddelbart fra gjeldende 

klasse. Unntak gjøres ved gjennomgang av kroket bane, som skal skje før klassen 

starter, etter klarsignal fra dommer. Kaniner får ikke medbringes i gjennomgangen. 

• Pkt. 5.2.1/5.2.2 Maksimal høyde i rett og kroket bane: Endret makshøyden i vanskelig 

fra 45 til 48 cm. 

• Pkt. 5.11.2 Forhøyning/forlegning: Endret teksten til følgende: Dommeren avgjør etter 

endt omgang forhøyning av høyden/lengden. Minste forhøyning/ forlengning er 5 cm 

(I lengde gjelder dette fra 200 cm og utover). 

• Pkt. 5.11.10 Norgesrekord: Nytt punkt: Ved forsøk på norgesrekord i lengde/høyde 

gjelder samme regler som ovenfor. Dersom to kaniner gjør forsøk på norgesrekord på 
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samme konkurranse, og begge tar rekorden, så er det vinneren av klassen som innehar 

rekorden. 

• Pkt. 6.1.1 Opprop av team til start:  

- Fjernet setningen Team som uten gyldig grunn ikke befinner seg i venteområdet når 

de blir oppropt til start vil bil diskvalifisert. Dommer skal utvise skjønn til deltagere 

med flere startende kaniner etter hverandre i klassen og evt. tjenestegjørende 

funksjonærer som selv konkurrerer i klassen. 

- Endret setningen Teamet som er oppropt til å gjøre seg klar skal befinne seg i 

inngangsområdet som er satt av arrangør. til følgende: Teamet som er opprop til å 

gjøre seg klar skal befinne seg i nærheten av inngangsområdet til banen. 

• Pkt. 6.3.2 Riv:  

- Lagt til følgende setning i pkt. b: Dersom kun værhårene berører vannet, regnet ikke 

dette som feil.  

- Lagt til følgende setning i pkt. d: Spesielle regler gjelder ved avvikling av 

høyde/lengde. Se pkt. 5.11.5.  

• Pkt. 6.3.6 Feil vei i banen: Lagt til følgende setning: Team som bedømmes feil vei i 

banen i første omgang får plasseringen uplassert (UP). Skjer dette etter endt 

grunnomgang plasseres teamet sist i sin omgang 

• Ordliste: Endret forklaring på diskvalifikasjon, og lagt inn ny forklaring på 

utestengning. Som følge av dette så har flere punkter blitt oppdatert med nytt ord: 

3.1.1 – 3.1.3 – 3.2.2 – 3.3.1 – 3.4.1 – 6.2 – 6.3.11 – 7.3.2.   

 

ENDRINGER I REGLEMENTET PR. 21.05.18 

● Rettet diverse skrivefeil og uteglemte ord.  
● Laget endringsliste.  
● Pkt. 1.2 Deltakelsesrett: Endret innhold i tekst til følgende: Alle kaniner har lov til å 

delta på offisielle konkurranser innenfor NKHLF. Stamtavle kreves ikke, ei heller 

øremerke. For å starte i konkurranser må kaninen være registrert i Skuttli. 

Pkt. 1.7 Registrering i Skuttli: Endret tittel og innhold i teksten til følgende: For å 

kunne starte i konkurranse må kaninen være registrert i Skuttli.no. Veiledning om bruk 

av Skuttli vil bli å finne i forbundshåndboken når den kommer. Inntil videre bes nye 

medlemmer om å kontakte sin lokale klubbadministrator for bistand.   
● Pkt. 1.8 Konkurransebok: Punkt fjernet.  
● Pkt. 2.1.1 Påmelding til konkurranse: Endret tittel og innhold i teksten til følgende: All 

påmelding gjøres via Skuttli.no. Fører må ha en bruker i Skuttli, og ha registrert 

aktuell(e) kanin(er) før påmelding. Påmelding gjøres via menyvalget "Konkurranser" 

og knappen "Meld på". Klubben kan kreve særskilt påmelding til cuper via mail. Det 

er derfor viktig å lese konkurranseinnbydelsen nøye. 
● Pkt. 2.1.2 Påmeldingsskjema: Punkt fjernet. Som et resultat av dette har etterfølgende 

punkter fått nye nummer.  
● Pkt. 4.4.1 Banens underlag: Lagt til teksten: Det tillates ikke beplantninger eller andre 

hindringer der banen bygges. Banen skal bygges på et åpent område.  
● Pkt. 4.4.3 Måling av avstand mellom hindrene: Endret teksten til følgende: Det måles 

fra bunnplatene på hindrene. Avstanden mellom hindrene er minstemål, mens 

avstanden fra start til første hinder, og fra siste hinder til mål er faste avstander. 
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● Pkt. 4.4.4 Avstand mellom hinder og banen ytterkant: Endret ordlyden i første setning 

slik at avstanden blir et minimumskrav istedenfor anbefalt avstand: Minste avstand 

mellom hinder og banens ytterkant skal aldri være mindre enn 200cm. 

● Pkt. 5.3.2 Vanngrav: Endret makshøyde på sidestykker fra 20 til 35 cm: 

Ved slett vanngrav skal det benyttes sidestykker på siden i fremkant og/eller på siden i 

bakkant av vanngraven, sidestykkene får dog ikke overstige 35cm. 

● Pkt. 5.4.1 De ulike bedømmingsrundene: Fjernet A-bedømming. Endret B til C, og C 

til E. Ordlyden i beskrivelsen av de ulike bedømmingsrundene er også endret:  

- C: Grunnomgang og finale.  Feil og tid legges sammen. Dommeren avgjør hvor 

mange som går videre til finalen. Ekvipasjer med likt antall feil skal gå videre. 

- E: To omganger og finale. Feil og tid legges sammen. Dommeren bestemmer hvem 

som går videre til andre omgang og hvem som går til finalen. Ekvipasjer med likt 

antall feil går videre. 

● Pkt. 5.8.4 Bedømmingsrunder i veteran: Endret fra A/B til C-bedømming. I 

veteranklasse får kun bedømming C benyttes. 

● Pkt. 5.9.1 Høyde og lengde - Generelt: Lagt til henvisning til punkter i reglementet på 

slutten av siste setning: Se krav til godkjent lengde og høydehinder i pkt. 4.2.1 og 

4.2.2.  
● Pkt. 6.3.7 Løft over ikke revet hinder: Følgende setning er fjernet:  

Dersom kaninen løftes fra en posisjon hvor den måtte ha hatt korrigering for å klare 

hinderet, bedømmes én korrigering i tillegg til løft. 
● Pkt. 6.3.8 Korrigeringer: Følgende punkt er fjernet: 

e. Føreren løfter kaninen over hinderet fra en posisjon hvor den måtte hatt korrigering 

for å kunne klare hinderet. 

Som et resultat av dette har etterfølgende punkter fått nye nummer. 
● Pkt. 7.2.2 Klokker: Lagt til teksten: Stoppeklokke i Skuttli kan benyttes på lik linje som 

øvrige stoppeklokker. 
● Pkt. 7.2.7 Begge klokkene svikter under et løp: Nytt punkt: Dersom både hovedklokke 

og reserveklokke svikter under et løp, må teamet fullføre løpet for å få registrert antall 

feil. Teamet får så hoppe banen på nytt for registrering av tid. Da telles ikke feil, kun 

tid blir registrert. Dersom kaninen ikke vil hoppe og fører blir nødt til å trekke 

kaninen, får kaninen notert tid helt opp mot makstid. Det samme skjer hvis kaninen 

hopper banen men får makstid. Dvs. at hvis makstid er 2 minutter, får kaninen notert 

tiden 119.  
● Pkt. 8.4 NM – Bedømmingsrunder: Endret fra C til E-bedømming på rett og kroket 

elite. Endret fra B til C-bedømming på rett og kroket veteran.  

 

ENDRINGER I REGLEMENTET PR. 10.05.20 

Styret i NKHLF har jobbet med å sammenstille det gamle og det nye reglementet, samt å 

ferdigstille NKHLFs forbundshåndbok. Det gamle reglementet har fungert som et supplement 

til det nye reglementet fram til forbundshåndboka er ferdigstilt. Styret har vurdert at noen av 

punktene fra det gamle reglementet hører hjemme i det nye reglementet – ellers er det meste 

tatt inn i forbundshåndboka. Det er også en del punkter som ikke lenger er gjeldende, og som 

derfor er tatt ut. NKHLF har hatt et mål om å utarbeide en egen dommerhåndbok. NKHLF har 
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vurdert at vi heller tar inn et kapittel om dommere i forbundshåndboka. NKHLF vil vurdere å 

lage en egen dommerhåndbok med tiden, men dette vil ikke bli prioritert med det første.  

Følgende endringer er gjort på bakgrunn av dette: 

• Pkt. 2.3.1 Påmelding og cupavgiftens størrelse: Tatt bort setningen: Se tidligere 

reglement for føringer til NKHLFs håndbok er ferdig. 

• Pkt. 7.1.1 Dommerhåndboken: Endret til forbundshåndboka.  

Tatt inn følgende punkter fra det gamle reglementet: 

• Pkt. 6 Startnummer  Nå pkt. 2.5.4 

• Pkt. 7 Frammøte  Nå pkt. 6.1.1. Endret til kan utestenges.  

• Pkt. 11 Oppvarmingsbanen  Lagt inn følgende i pkt. 5.4.2: Deltagere som er blitt 

ropt opp, har førsterett på å benytte oppvarmingsbanen. 

• Pkt. 15 Helse f)  Lagt inn følgende i pkt. 1.5.2: For eventuelt unntak fra denne 

regelen må det søkes til NKHLFs styre før kaninen får delta på konkurranser, 

oppvisninger eller treninger i regi av NKHLF eller tilsluttede klubber. Veterinærattest 

må vedlegges søknaden. 

• Pkt. 16 Kanin på konkurranseplassen c)  Lagt inn følgende i pkt. 3.2.1 a): Fører 

plikter å holde oppsyn med kaniner som befinner seg i innhegning. 

• Pkt. 18 Lenken  Lagt inn følgende i pkt. 6.2: Lenken skal alltid være slakk mellom 

førerens hånd og kaninkroppen når kaninen er i hopp over et hinder. 

• Pkt. 19 Kaninføring  Lagt inn følgende i pkt. 6.2: Dersom kaninen viser tydelig tegn 

til frykt, skal føreren avbryte løpet midlertidig og roe ned kaninen. Kaninen får ikke 

fortsette løpet ved tydelig uvilje. 

• Pkt. 41 Oppvarmingsbane  Lagt inn følgende i pkt. 5.4.2: Oppvarming skal ikke skje 

like ved konkurransebanen da dette kan forstyrre det konkurrerende teamet. 

• Pkt. 42 Vanngrav  lagt inn følge i pkt. 5.3.2: Vanngrav plasseres slik i banen at 

dommeren har full oversikt over den. Alternativt kan det benyttes en bisitter som kun 

observerer hva som skjer ved vanngraven. 

• Pkt. 44 Oppsett av kroket bane  Lagt inn følgende i pkt. 5.3.2: og heller ikke slik at 

teamet blir lurt til å hoppe feil hinder. 

• Pkt. 47 Avstand på kombinerte hinder Lagt inn følgende i pkt. 5.3.3: Om flere 

hinder kombineres til ett, skal ikke avstanden mellom dem være så stor at kaninen 

lokkes til å mellomlande. Vanngrav får ikke plasseres bak et annet hinder. 

• Pkt. 55 Norgesrekord  Lagt inn følgende i pkt. 5.11.10: Norgesrekord kan kun settes 

i forbindelse med offisielle konkurranser. Norgesrekord kan settes i både elite og ikke 

elite klasse. 

• Pkt. 59 Offisielle konkurranser  Lagt inn følgende setning i pkt. 6.1.1: Bare kaniner 

som har fått dommerens klarsignal «værsågod», og som har passert starthinderet, 

skal telles med i antallet deltagere. Kaniner som diskvalifiseres før dette, strykes fra 

listen. 
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• Pkt. 65 Veteranklasse  Lagt inn følgende i pkt. 5.8.1: Dersom det ikke er nok 

veterankaniner (tre eller flere) til å arrangere veteranklasse, har kaninen rett til å 

starte utenfor i lettklasse. Veterankaniner regnes ikke med i resultatet. 

• Pkt. 133 Uenighet om dommerpraksis  Lagt inn følgende i pkt. 7.1.2: Hoveddommer 

har alltid det siste ordet dersom uenigheter oppstår. Er det to dommere i en klasse, 

skal én av dem være hoveddommer og det skal være klart før klassen starter, hvem av 

dommerne som innehar denne rollen. 


