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Projektbeskrivelse

Projektnavn:
Kaninhop og avl

Projektresumé:
Det er ønsket at udvide eksisterende aktiviteter med kaninaktiviteter for at dække behov hos børn
for at kunne omgås dyr på en konstruktiv og lærende måde.

Projektbaggrund:
Ideen med projektet er at give børnene mulighed for at deltage aktivt i selve pasningsaktiviteterne.
Det kræver bure som er tilpasset både kaniner og børn med hensyn til højde og adgang. Vi vil
gerne sammenkæde pligter, ansvar og fornøjelser. Avlsarbejde i mindre omfang, vil være omfattet
af projektet.
Vi har oplevet store glæder hos børnene ved at de kan se resultatet af deres anstrengelser med at
skabe resultater.
Når vi fokusere på netop kaniner og kaninhop er det fordi, at kaniner ikke kan bringes til at hoppe
med mindre de selv vil det. Det betyder at børnene skal skabe tillid sammen med kaninerne for at
opnå det ønskede resultat. Netop dette skaber udvikling i deres empati og vil styrke deres samvær
med venner og kammerater i andre sociale sammenhænge.

Projektmål:
Formålet med projektet er at kunne mønstre 20 kaniner til en række udvalgte lokale/regionale
stævner, hvor der konkurreres med andre klubber og enkelt deltager.
Kaninspringene skal forefindes i så stort et antal og variation, at det virker inspirerende for
børnene, men samtidig således, at de forskellige banetyper kan opstilles og trænes.

Målgruppe:
Målgruppen er hovedsageligt piger i alderen 8-14 år. Drenge er velkomne, men vil
erfaringsmæssigt være et sjældent syn.

Indhold:
Vi vil etablere 20 burpladser som er tilstrækkelige rummelige, efter standardiserede mål. Avls
arbejdet skal starte med det samme. Vi vil sammen med børnene vælge de kanin(typer) som
traditionelt kan blive gode hoppere. I takt med at kaninungerne bliver store nok til at kunne bruges
som hoppere, vil vi udvælge de bedste som grundstamme for avlsprogrammet. Kaninforældrene
indgår i det faste hoppeteam hvor børnene lærer, hvordan de skal lære kaninerne at hoppe og
samtidig lære om de regler der eksisterer for de forskellige banetyper.
Der udbydes en række hold som skal køre i sommerperioden. Vi satser  på mellem 10 og 18
deltagere på hvert hold.

Ansvarlige:
De voksne på kaninhopholdet vil sørge for at pasningen oplæres og trænes. De voksne skal sørge
for at de forskellige hopdissipliner trænes op og indøves således at det er muligt at deltage i
konkurrencer. Det er meningen at børnene skal lærer så meget om reglerne, at de på et tidspunkt
kan indgå som hjælpedommere.

Erfaringer:
Erfaringer fra kaninavlerforeningens aktiviteter om kaninhop vil blive inddraget, men tilpasset 4H's
motto om, ”at lære ved at udføre”, samt at lægge vægt på det centrale i at lære at omgås og passe
kaninerne. Vi forventer at vores juniorledere kan indgå både som instruktører og hjælpere og
derved omsætte deres viden om holdledelse og samarbejde til praksis.
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Fremtidsplaner:
Det er vores plan at vi vil have et fast kaninhophold som altid kan møstre deltagere fra vores
forening til både lokale og regionale konkurrencer. At deltage i Landskonkurrencer vil også være et
fremtidsorienteret mål.

Tidsplaner:
Vi planlægger at kunne gå i gang i denne sommerperiode, ved at etablere staldfaciliteterne og
herefter påbegynde grundtræningen. Til efteråret vil vi kunne deltage i de første konkurrencer.

Budget:

Materialer type / leverandør antal stkpris sum
Bure 20 600 12000
Spring (længde) 1 1500 1500
Spring (højde) 1 1000 1000
Spring (ligeud i forskellige sværhedsgrader) 12 800 9600
Dommermapper 4 200 800
Bøger om kanintræning 2 400 800
Bøger om kaninpasning 2 400 800
Bøger om kaninavl 2 400 800
Stopure til tidstagning 2 300 600
Seler 40 150 6000
Transportkasser 20 450 9000

0
I alt 42900


