Wat is Kleindier Liefhebbers Nederland?
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) is de bond waarbij alle Nederlandse
plaatselijke kleindierenverenigingen zijn aangesloten.
Kleindierenliefhebbers houden pluimvee en pelsdieren op vele manieren.
Dat varieert van het fokken van zo mooi mogelijke dieren, tot het bedrijven
van verschillende activiteiten of zomaar wat gezellige dieren thuis op het erf.
Zij zetten daarmee een eeuwenoude traditie voort.
KLN telt ca. 8000 leden.

Wat doet KLN voor de Konijn-Hoppers?

Meer contact en meer beweging met je konijn

KLN stimuleert en faciliteert Konijn-Hop door het:
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KLN stimuleert en faciliteert Konijn-Hop door het:
Reguleren van de sport middels reglementen;
Geven van demonstratie
Opleiden van trainers;
Opleiden van scheidsrechters;
Organiseren van wedstrijden;
Beschikking stellen van prijzen;
Contacten met leveranciers;
Europese contacten voor een brede afstemming en uniformering.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij de Konijn-Hop commissie:
Anja Schönfeld
of
Andrea Sonderen (Stichting SunFlowers Ranch)
06-28455574		06-38101229
anja-lichte@msn.com
r.sonderen1@chello.nl

Jullie kunnen ons volgen via:

https://www.facebook.com/pages/Konijn-Hop/439095432845750

Je kunt ons ook vinden op:
www.kleindierplaza.nl
www. kleindierliefhebbers .nl

Waarom zou je aan Konijn-Hop beginnen?
Omdat deze sport de basis vormt voor een goed en aangenaam contact
met je konijnen en zorg draagt voor goede beweging voor zowel het konijn als de liefhebber zelf. Verdere aspecten zijn:
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Het is een leuke bezigheid voor jong en oud;
Je konijn wordt je sportpartner en jij zijn vriend;
De royale beweging en aandacht vinden getrainde konijnen geweldig;
Het is een leuke sport die net als voetballen veel toeschouwers trekt.
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Konijn-Hop wordt uitgeoefend
in verschillende klassen. De
klassen geven de moeilijkheidsgraad van het parcours aan
(hoogte van de hindernissen).
Op dit moment hebben wij in
Nederland nog niet zo veel bekende actieve hoppers, maar we
hopen natuurlijk er binnenkort
velen bij te krijgen.
We hebben in Nederland al
twee officiële Konijn-Hoptrainers en scheidsrechter.
We zijn graag bereid goede
hoppers op te leiden, eventueel ook voor trainer of
scheidsrechter!
Wil je meer weten, lees dan
ook even de achterkant.

