
Glad Kanin Mesterskaber for kaniner og 
deres ejere 

 

Generelle betingelser: 
� Konkurrencen løber i et kalenderår. 
� Kun personer, som er medlemmer af Gladsaxe 

Kaninforening, når resultatet gøres op ved årets udgang, 
kan deltage i konkurrencen. 

� Hvis en deltager er blevet indmeldt i Gladsaxe 
Kaninforening i årets løb, kan kun resultater, som er 
opnået efter indmeldelsen, tælle med. 

� Der udstedes et æresbevis i A4 format (gerne indrammet) 
for den opnåede titel. Der skal fremgå årstal, kategori, 
ejers og kaninens navn samt det opnåede resultatet. Hvis 
der holdes nytårskåring uddeles beviserne der, ellers på 
det første arrangement i det efterfølgende år.   

� Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen eller en jury 
udpeget ad hoc, så der ikke deltager personer, der ligger i 
position til evt. at vinde. 

� Bestyrelsesmedlemmerne kan også deltage. 



� Titlerne fordeles i den rækkefølge, som de står nævnt, da 
kategori 3 og 4, hvis det er muligt, skal gå til andre 
personer end kategori 1 og 2. Dette for at flere kan komme 
i betragtning. 

Kategori 1 – Årets Avler 
� Bedste bedømmelse af en kanin af egen avl. Kopi af 

bedømmelseskortet indsendes – gerne indskannet via e-
mail til info@gladkanin.dk – så det er foreningen i hænde 
senest den 23. december.  

� Hvis der afholdes udstilling eller bedømmelsesdag mellem 
jul og nytår, vil resultater fra denne også kunne indgå. 

� Ved pointlighed gælder følgende: 
� Hunner går foran hanner. 
� Dernæst går voksendyr foran ungdyr. 
� Derefter følges Nordisk Kaninstandards rangering.  

� Der skal være opnået mindst 94 point, for at titlen kan 
uddeles. 

� Som udstillingsresultater kan medregnes bedømmelses-
resultater på alle danske udstillinger og bedømmelsesdage 
for racekaniner, når arrangementet er annonceret i 
Tidsskrift for Kaninavl. 

Kategori 2 – Årets Unge Avler 
� Som Årets Avler, men deltageren skal være under 18 ved 

årets udgang. 

Kategori 3 – Årets Udstiller 
� Som Årets Avler, men kaninen behøver ikke være af egen 

avl.  
� Den person, der bliver Årets Avler, kan ikke blive Årets 

Udstiller samme år, hvis der er andre kandidater. 

Kategori 4 – Årets Unge Udstiller 
� Som Årets Udstiller, men deltageren skal være under 18 

ved årets udgang.  
� Den person, der bliver Årets Unge Avler, kan ikke blive 

Årets Unge Udstiller samme år, hvis der er andre 
kandidater. 

Kategori 5 – Årets Nye Udstiller 
� Som Årets udstiller, men det skal være første år deltageren 

udstiller racekaniner.  

Kategori 6 – Årets Kælekanin Udstiller 
� Bedste bedømmelse af en kælekanin ejet af et medlem af 

Gladsaxe Kaninforening. 
� Kun kælekanin bedømmelser i Gladsaxe Kaninforening 

kan anvendes. 
� Kopi af diplom/bedømmelseskort indsendes – gerne 

indskannet via e-mail til info@gladkanin.dk – så de er 
foreningen i hænde senest den 23. december.  

� Hvis der afholdes kælekaninbedømmelse mellem jul og 
nytår, vil resultater fra denne også kunne indgå. 

� Ved pointlighed gælder følgende: 
� Ældste kanin går forud.  
� Derefter evt. lodtrækning. 

Kategori 7 – Årets Hopper 
� Det medlem, som har deltaget i flest hopkonkurrencer 

afholdt af Gladsaxe Kaninforening.  
� Hvis en deltager er blevet indmeldt i Gladsaxe 

Kaninforening i årets løb, kan kun deltagelse efter 
indmeldelsen, tælles med. 

� For at deltage i dysten indsender man en liste med de 
konkurrencer i Gladsaxe Kaninforening, som man har 
deltaget i, gerne via e-mail til info@gladkanin.dk – så det 
er foreningen i hænde senest den 23. december.  


