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KLUBBMÄSTERSKAPS STADGAR  
för Öresunds Kaninhoppare  
 
§ 1  
Öresunds Kaninhoppare skall sträva efter att arrangera klubbmästerskap varje år. Vid speciella 
skäl eller vid för få deltagande kaniner kan klubbmästerskap i en eller samtliga grenar ställas in det 
året.  
 
§ 2  
Endast registrerade medlemmar i Öresunds Kaninhoppare kan tävla i klubbmästerskapet. Det 
krävs även att den tävlande varit medlem i Öresunds Kaninhoppare minst två månader före den 
dag klubbmästerskapet arrangeras. Uppfylls inte detta har den tävlande inte rätt tävla om 
klubbmästerskap. Är klubbmästerskapet en klubbtävling äger medlemmen ändå rätt att starta.  
 
§ 3 
Endast registrerade kaniner i Öresunds Kaninhoppare äger rätt att starta klubbmästerskap. 
Kaninen måste ha varit registrerad på en medlem i Öresunds Kaninhoppare sedan registrering i 
skuttli ägde rum eller tre månader före dagen då klubbmästerskapet arrangeras, medlemmen ska 
stå som ägare och/eller förare. Medlemmen kaninen är registrerad på behöver inte vara den 
medlem som startar med kaninen.  
 
§ 4 
För att klubbmästerskap skall räknas krävs det att det finns minst tre startande ekipage i aktuell 
gren/klass. Uppfylls inte detta i en enskild gren uteblir klubbmästerskap i den grenen på grund av 
för få startande, det året.  
 
§ 5 
Klubbmästerskap tävlas inom elitklass i rakbana, krokbana, höjdhopp och längdhopp. I rakbana 
och krokbana går tävlingen i tre omgångar, antingen en Bed E eller en Bed D och en Bed A. Vid 
tävlan om klubbmästerskap i rakbana respektive krokbana där det används Bed D och A läggs 
ekipagets placeringssiffror ihop från de båda klasserna i respektive gren och det ekipage med lägst 
totalsumma blir klubbmästare. Vid lika placering mellan två eller flera ekipage skiljer man dessa 
genom att se till vem som har den bästa placeringen i enskild klass. Vid lika placering i enskild 
klass vinner den som har minst antal fel totalt. Vid lika antal fel är det ekipaget med totalt bästa tid 
som vinner. Vid lika tid sker omhoppning där kaninen med minst antal fel och bästa tid vinner. 
Klubbmästare i höjdhopp samt längdhopp blir det ekipage från Öresunds Kaninhoppare som blir 
bäst placerad i klassen. Vid lika placering i höjdhopp samt längdhopp sker omhoppning mellan 
ekipagen.  
 
§ 6 
Tävlingen går över två dagar med tävlan om klubbmästerskap i rakbana och längdhopp en dag 
och krokbana och höjdhopp en dag. Det är upp till klubben att själva bestämma om de vill 
arrangera tvådagarstävling med tävlan om klubbmästerskap båda dagarna eller om dagarna delas 
upp under året på två skilda tävlingsdagar.  
 
§ 7 
Under tävlingsdagarna kommer även Öresunds kaninhoppare att arrangera svårmästerskapet som 
går i svårklassen innefattande rakbana och krokbana i  
bedömning E. I övrigt gäller samma föreskrifter som för att tävla om klubbmästerskap.  
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§ 8 
Öresunds Kaninhoppare arrangerar även medel-mästerskapet under klubbmästerskapsdagarna. 
Tävlingarna går i rak och krokig medelsvårklass och bedöms enligt bedömning C. I övrigt gäller 
samma föreskrifter som för att tävla om klubbmästerskap.  
 
§ 9 
Öresunds Kaninhoppare arrangerar även lätt-mästerskapet under klubbmästerskapsdagarna. 
Tävlingarna går i rak och krokig lättklass och bedöms enligt bedömning C. I övrigt gäller samma 
föreskrifter som för att tävla om klubbmästerskap.  
 
§ 10 
Öresunds Kaninhoppare arrangerar även blåbärs-mästerskapet under Klubbmästerskapsdagarna. 
Tävlingarna går i rak och krokig miniklass och bedöms enligt bedömning C. I övrigt gäller samma 
föreskrifter som för att tävla om klubbmästerskap.  
 
§ 11 
Öresunds Kaninhoppare arrangerar även veteran-mästerskapet under Klubbmästerskapsdagarna. 
Tävlingarna går i rak och krokig veteranklass och bedöms enligt bedömning C. I övrigt gäller 
samma föreskrifter som för att tävla om klubbmästerskap. 
 


