
Hvilke kaniner kan brukes til hopping?
Det er ingen krav til rase eller størrelse, men
kaninen må være minimum 4 måneder og man
bør unngå de høyeste hindrene med de største
og tyngste rasene. Angora er også dårlig egnet,
pga både pelsen og fysikken.

Hvem driver med kaninhopping?
Sporten egner seg best for ungdom og voksne.
Dette fordi kaniner kan være litt kompliserte å
forstå og å håndtere. Men mimimumsalder på
fører er 7 år.

Trenger man mye utstyr?
Du trenger en sele som er tilpasset kanin og en
line å holde i. Den bør være minimum 2,5 meter.
Det finnes mange ulike typer seler. Det viktigste
er at den passer kaninen og at ringen til å feste
linen i er festet bakerst på selens ryggstykke.
“Vester” er ikke godkjent.
Veiledning til kjøp av rett sele kan du få av
erfarne kaninhoppere i den lokale klubben din.
Ellers kan det være kjekt å ha noen hinder
hjemme til å trene på. Viktigs med dem er at de
er utformet på en slik måte at kaninen ikke
skader seg på dem og at bommene faller lett
ned ved kontakt.

Finn din nærmeste hoppegruppe på
https://www.kaninhopping.no

Eller scan QR koden med kameraet på telefonen
din.

KANINHOPPING
GI KANINEN ET AKTIVT LIV

https://www.kaninhopping.no


En stadig mer populær aktivitet med kaniner
er hoppekonkurranser. Det arrangeres
konkurranser i de fleste deler av landet.
Kaninen holdes i en egnet kaninsele med line
som føreren har kontroll på og kaninen må ved
hjelp av egen motivasjon hoppe over hinder med
diverse utforminger. Alle hindre består av
sidestøtter og bommer som ligger vannrett
mellom, og som lett faller ned ved kontakt. Det
konkurreres i to ulike banegrener - rett bane og
kroka bane, samt i høyde og lengde. I
baneklassene er det 4 nivåer. Man begynner
med lett og kvalifiserer seg videre oppover via
middels og vanskelig til elitenivå.

Til kaninhopping er det ingen krav til bruk av
rasekanin, og kastrerte dyr kan også delta. Det
finnes en egen klasse der man bruker en og
samme kanin både til hopping og til utstilling
på samme arrangement, og da må dette følgelig
være en rasekanin etter Nordisk Kaninstandard.

I avl av hoppekaniner er det gjerne andre
kriterier som legges til grunn, bortsett fra helse
og robusthet som er en selvfølge. En god
hoppekanin må ha riktig fysikk og mentalitet.
Det er ingen selvfølge at enhver kanin på
egenhånd ønsker å hoppe over hinder, så den
motivasjonen er noe man må avle bevisst på. Det
er ikke tillatt eller mulig å tvinge en kanin til å
hoppe. Spenstig kropp i kombinasjon med
samarbeidsvillig lynne er viktige kriterier ved
valg av avsldyr.

Norges Kaninhoppforening (NKHF) er en
spesialklubb underlagt Norges Kaninavlsforbund
(NKF), og har sin egen nettside der man kan finne
mer info: www.kaninhopping.no.

Flere lokale kaninavlslag har sin egen hoppegruppe
med treninger og konkurranser. Der du kan søke om
råd og opplæring.


