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Hej på er!
Nu är det dags för ännu ett månadsbrev och det känns lite konstigt att vi redan
är framme i slutet av november.
Nya regler 2016
Nu när det bara är en månad kvar innan årsskiftet så är det dags att fundera lite
framåt. Från och med första januari är det ju en hel del nya regler som börjar
gälla. Vi i styrelsen vill att ni läser igenom de ändringar som gick igenom och
dubbelkollar så att det inte finns någon gammal information på era hemsidor,
med tanke på att lägsta ålder för kaniner att starta är höjd till fem månader är det viktigt att det uppdateras
både på förbundets hemsida och alla er klubbars så att det inte blir några missförstånd runt om i landet.
Sedan har vi ju en hel del annat smått och gott som ändrats. På hemsidan så finns det två nya filer, en med
det nya reglementet och en fil med bara de ändringar som är gjorda för att lättare kunna överblicka på just de
ändrade delarna. Handboken kommer även den uppdateras och läggas upp runt årsskiftet.
Smålands Kaninhoppare
SmKH har legat vilande de senaste åren och nu är det beslutat att deras verksamhet inte kommer tas upp utan
klubben är helt nerlagd. Förhoppningsvis kanske det kommer nya eldsjälar som vill ta upp verksamheten i
det området inom en snar framtid?
Nya reglerna angående kaniner i transportburar
Vi gick ju ut med hur den nya lagen påverkar oss för en tid sedan och det kommer mycket frågor om detta så
tänkte ta upp det igen.
Om vi följer vissa krav får vi ha kaninerna i transportburar på tävlingsplatserna under dagarna.
*Buren ska ha tre sidor samt taket täckt
*Kaninen ska ha tillgång till strö, grovfoder och vatten (tidningspapper klassas som strö)
*Vi får ha kaninerna i transportburar under tävlingsdagarna så länge buren har minst tre sidor samt taket
täckt.
*Vi får inte ha kaninerna i transportburarna på tävlingsplatserna på nätterna.
*Om en klubb arrangerar en flerdagarstävling så får man som klubb välja att söka dispens för att få ha
kaninerna i transportburarna på nätterna, men där måste man som klubb vara beredd på att få dispensen
nekad och att då ha en plan B. För att få igenom en dispens så skrev jordbruksverket att särskilda skäl ska
föreligga.
Datum att hålla koll på
1 januari –nya reglerna som röstades igenom på stämman 2015 börjar att gälla
1 februari – manusstopp RH
1 mars – sista ansökningsdag SM Krok & Höjd
30 mars – sista dag att skicka in årsrapporter och motioner till stämman
30 april Årsstämman Umeå
5-8 maj Domarläger Kalmar
14-15 maj SM i Rak och Längd Iggesund HäKH
18-19 juni – Sveland Cup Österjörn AcKH
9-10 juli – Sveland Cup Falsterbo SKH
30-31 juli – Sveland Cup Sundsvall ÅKH
Sammanställt av Karin Molin
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