Vejledning for afholdelse
af
DM i Kaninhop

1 Vejledningen er lavet for at ensrette afholdelsen af Danmarksmesterskaberne i kaninhop, så de afvikles efter
samme mønster år efter år.
2 Vejledningen er et tillæg til regelsættet, som uddyber enkelte paragraffer og tilføjer yderligere bestemmelser omkring
afholdelsen af DM.
3 Der skal udpeges en ansvarlig for DM, som har kontakten
med Hopudvalget, og sørger for løbende information til
Hopudvalget.
4 Hopudvalget skal være repræsenteret ved DM.
5 Deltagere ved DM skal være bosiddende i Danmark og
være medlem af Danmarks Kaninavlerforening.
6 DM skal ikke nødvendigvis afholdes indendørs, men altid
som minimum under vind- og vandtætte forhold.
7 DM må ikke afholdes i august, september og oktober måned pga. fugletræk og risikoen for myxomatose.
8 Datoer fastlægges i samråd med Hopudvalget.
9 Arrangøren er ikke forpligtet til at finde overnatningsmuligheder, men det ses gerne at de er behjælpelige med at finde overnatningsmuligheder i form af vandrehjem, campingplads eller gymnastiksal.
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10 Der skal min. være medaljer eller lignende til nr. 1-2-3 i
samtlige discipliner. Arrangøren kan vælge at nøjes med
ovennævnte, der dog så skal være af en vis størrelse, eller
man kan vælge en mindre medalje samt en følgepræmie,
men denne skal så være kaninrelateret, så den bliver et
minde om DM. Præmieforslaget skal godkendes af Hopudvalget. Når alle faste udgifter til DM er betalt skal min. 50%
af restbeløbet gå til præmier.
11 Hopudvalget står for uddelingen af vandrepokaler ved DM.
Pokaler som kræver udregning af samlede resultater, udregnes og uddeles ligeledes af Hopudvalget.
12 Arrangøreren har ansvaret for at indsende resultaterne til
Hopregisteret og Hopudvalgets hjemmeside.
13 Start- og mål forhindringer skal forefindes i samtlige klasser på lige og krogede baner, og disse tæller ikke med som
fejl ved nedrivning.
14 Banerne skal bygges efter forskrifterne i reglerne. Det betyder også, at der skal være gulvtæppe nok til det. Og skal
2 baner køre samtidig, indebærer det således mindst 200
m2 tæppe til to krogede baner plus tæppe til opvarmning og
fremhopning.
15 Der skal være fri opvarmning, bestående af min. 2-3 baner
med min. 3 forhindringer på hver til fri afbenyttelse i forskellige højder. Deltagerne har pligt til selv at sætte op efter
sig.
16 Fremhopning skal forefindes i højder som passer til de
klasser, som kører. Disse skal også sættes op efter brug af
deltagerne.
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17 Startlister skal hænges op. Katalog kan være en god ide,
men det er op til arrangøren. Der må ikke være krav om, at
deltageren skal købe kataloget.
18 Opvarmningsbaner er til opvarmning og ikke til træning.
Arrangører og dommere skal være opmærksomme på, at
dette ikke overtrædes.
19 I eliteklasserne skal der være 2 gennemløb til alle. Øvrige
klasser ved DM må afvikles med finale. I elite lige og kroget
skal bedømmelsesmetode D1 benyttes.
20 Maks. tid skal fremgå af startlisterne til DM.
21 Hopudvalget anbefaler, at der ved DM udover de 4 obligatoriske elitediscipliner også afvikles konkurrencer i let, middelsvær og svær lige og kroget bane. Dette for at tiltrække
flere deltagere og gøre DM til et stort arrangement der er
åbent for alle, og for at hjælpe på økonomien. Desuden er
der nu også skænket vandrepokaler til let lige og kroget
bane, samt en mindepokal, som udregnes på baggrund af
et samlet resultat, hvor svær klasse også tæller med.
22 Ved DM må der gerne afholdes veterankonkurrencer, men
det må ikke ske på bekostning af de øvrige klasser. Der
bør således kun være en klasse lige og en klasse kroget
for veteraner, som evt. blev holdt på en højde, der var en
mellemting mellem let og middelsvær.
23 Elite klasserne bør om muligt ikke køre samtidig med andre
klasser.
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24 Bure skal være af en størrelse, som passer til kaninen, dvs.
kaninen skal kunne ligge udstrakt i buret og sidde oprejst i
buret.
25 Alle steder, hvor der i regelsættet står bør, gælder skal ved
DM. Dvs. bl.a. 2 dommere i eliteklasserne.
26 Samtlige hjælpere skal have en instruktion i arbejdsopgaven i henhold til regelsættet inden konkurrencen starter.
(Herunder f.eks. sekretærer, pindeopsættere, tidtagere
m.fl.)
27 Der skal være et hovedur og et reserveur. Det er tiden fra
hoveduret som bruges, og kun hvis dette ur svigter, bruges
tiden fra reserveuret. Der må altså ikke bruges et gennemsnit af de to tider, og der må kun i nødstilfælde skiftes tidtager undervejs i konkurrencen.
28 Det gælder for dommere, såvel som tidtagere og andre
hjælpere, at disse ikke må placere sig, så det er til gene for
ekvipagen. Hold en rimelig afstand, så det ikke generer kaninen/føreren på banen og bliv helst bag kaninen. Selvfølgelig skal man stadig kunne følge med i, hvad der sker på
banen.
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Regler for Dansk Mesterskab
Her følger de paragraffer fra Konkurrenceregler for Kaninhop,
som direkte vedrører Dansk Mesterskab.
§ 132

Kun eliteklasserede kaniner kan deltage i Dansk Mesterskab.

§ 133

Dansk Mesterskab arrangeres en gang om året, og
der kåres en Danmarksmester i samtlige discipliner.
Følgende titler uddeles:
Danmarksmester i Elite lige bane.
Danmarksmester i Elite kroget bane.
Danmarksmester i Højdehop.
Danmarksmester i Længdehop.
Danmarksmester samlet i lige bane og højdehop
(Gren A).
Danmarksmester samlet i kroget bane og længdehop
(Gren B).
Evt. Danmarksmester i Veteran middelsvær lige og
kroget bane.

§ 134

Herudover findes donationer for ekstra pokaler, der
uddeles ved Dansk Mesterskab. Donationerne kan oplyses ved henvendelse til formanden for Hopudvalget.

§ 135

Det er Hopudvalgets pligt at sørge for, at pokalerne
bliver uddelt korrekt.
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§ 136

Ansøgning om afholdelse af Dansk Mesterskab skal
ske til Hopudvalget senest 1. oktober i året før planlagt
afholdelse.
Ansøgning skal indeholde:
1)
2)
3)

Beskrivelse af lokaler og faciliteter*.
Udkast til program.
Udkast til budget.

Startprisen ved DM er maks. 50 kr. pr. start for DMdisciplinerne og maks. 30 kr. pr. start for øvrige discipliner. Hopudvalget under Danmarks Kaninavlerforening er som sådan medansvarlig for Dansk Mesterskab, og Hopudvalget bør derfor informeres løbende, sådan at de kan stille deres hjælp til rådighed for eksempel som sekretariat. Det er dog den eller de
foreninger, der afholder Dansk Mesterskab, der har
det endelige ansvar for arrangementets afvikling.

*Herunder også en beskrivelse af overnatningsmulighederne
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Vandrepokaler ved DM i Kaninhop
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vandrepokal til Gren A – højde + elite lige – skænket af
Sverige
Vandrepokal til Gren B – længde + elite kroget – skænket
af ?
Rudolf’s Mindepokal til Elite Lige - skænket af Christina
Christiansen
Vandrepokal til Elite kroget – skænket af ?
Vandrepokal til Højdehop – skænket af Haderslev Kaninavlerforening
Vandrepokal til Længdehop – skænket af ?
Vandrepokal til Let lige – skænket af Dyreklubben Ørnereden
Vandrepokal til Let kroget – skænket af Dyreklubben Ørnereden
Gerhards Mindepokal – skænket af hoppere fra Jylland og
Fyn
Pokalen tildeles den fører ved DM som opnår flest point i
klasserne højde (elite), længde (elite), svær og elite lige og
kroget efter følgende pointsystem:
1. plads elite
2. plads elite
3. plads elite
1. plads svær
2. plads svær
3. plads svær

6 point
5 point
4 point
3 point
2 point
1 point

Alle ovennævnte vandrepokaler er evigt vandrende og skal
uddeles ved DM i Kaninhop af Hopudvalget. Den arrangerende forening er ansvarlig for gravering af pokalerne.
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