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DANSK GALOP
Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme
Almindelige bestemmelser
Dansk Galops opgave er at fremme og lede den danske fuldblodsavl og -sport.
Som Jockey Club for Danmark har Dansk Galop den øverste myndighed i alle forhold vedrørende
afholdelse af væddeløb i Danmark.
Dansk Galop har tiltrådt »The International Agreement on Breeding and Racing«, som forpligter
Dansk Galop til at optræde solidarisk med andre landes væddeløbsautoriteter i alle spørgsmål om
væddeløb.
Funktioner
Dansk Galop har følgende funktioner
1. Fastsætte Dansk Væddeløbsreglement (DVR)
2. Påse, at alle selskaber og personer, der er underkastet DVR, overholder dette samt
a. meddele dispensationer fra DVR’s bestemmelser
b. i tvivlstilfælde fortolke DVR’s bestemmelser
c. foretage fornødne ændringer og tilføjelser til DVR
3. Udgive Dansk Væddeløbs Kalender (DVK) og Dansk Væddeløbs Årbog (DVÅ)
4. Udgive Dansk Stambog for Fuldblod (DSF)
5. Udadtil at repræsentere den danske væddeløbssport og -avl og på dennes vegne at føre alle
forhandlinger med tilsvarende udenlandske hovedorganisationer.
6. I øvrigt at udøve de funktioner, som i DVR er forbeholdt den.
Dansk Galops repræsentant
Medlemmer af Dansk Galops forretningsudvalg eller en af formanden udpeget repræsentant i
bestyrelsen samt Dansk Galops direktør har adgang overalt på alle baner og til stutterier og
træningsetablissementer samt til at overvære voldgiftsrettens forhandlinger og undersøgelser såvel
som den virksomhed, der udøves af de pågældende selskabers officials på banerne.
Dansk Galops Handicapper
Dansk Galop ansætter fælles handicapper for samtlige danske baner og drager omsorg for, at der
hvert år offentliggøres et dansk generalhandicap.
Dansk Væddeløbskalender
DVK er Dansk Galops officielle organ.
I DVK offentliggøres
1.
Meddelelser fra Dansk Galop og væddeløbsselskaberne

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Licenser
Væddeløbsterminer
Anmeldelsesterminer
Propositioner
Anmeldelser til større løb
Bekendtgørelser af vægte i større handicaps
Væddeløbsfarver
Pseudonymer
Køb og salg
Indførselscertifikater
Stutterimeddelelser
a. fødsler
b. navnebestemmelser
c. kastrationer
d. dødsfald
Træningslister
Løbsresultater
Voldgiftsretskendelser og alle øvrige meddelelser i forbindelse med væddeløb.

Såfremt en i DVK offentliggjort meddelelse på grund af trykfejl eller anden årsag viser sig fejlagtig
eller stridende imod DVR, kan ingen drage fordel heraf.

KAPITEL I
DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT FOR
FULDBLODSAVL OG -SPORT
§ 1. Alle løb skal for at kunne anerkendes afholdes i overensstemmelse med forskrifterne i DVR
suppleret med en af de enkelte baner udarbejdede og af Dansk Galop godkendt »Særlige
Bestemmelser«. Endvidere skal alle løb være i overensstemmelse med EU-direktiv 427, 428 & 429.
Stk. 2. Såfremt der opstår tvivlstilfælde i forbindelse med en bestemmelse i DVR, kan spørgsmålet
indankes for Dansk Galops Voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for parterne.
Stk. 3. Ændringer i DVR samt dispensation fra DVR kan kun foretages af Dansk Galops bestyrelse
og skal for at have gyldighed være bekendtgjort i DVK - herfra dog undtaget de i § 74, stk. 1,
nævnte tilfælde.

§ 2. Underkastet DVR er:
a. selskaber, der foranstalter anerkendte løb
b. officials
c. hesteejere
d. befuldmægtigede
e. opdrættere
f. trænere
g. ryttere
h. staldansatte
i. personer, der i øvrigt beskæftiger sig med heste i træning.
Stk. 2. Disse giver afkald på i påkommende tilfælde at gå til de ordinære domstole.

KAPITEL II
VÆDDELØBSSELSKABER
Almindelige bestemmelser

§ 3. Selskaber, der ønsker at foranstalte anerkendte løb, skal til Dansk Galop indsende ansøgning
herom bilagt
a. oplysning om selskabets styrelse
b. selskabets love
c. beskrivelse af og detailleret kort over selskabets bane
Stk. 2. Finder Dansk Galop ud fra ansøgningen, at betryggende forudsætninger for
foranstaltning af væddeløb er til stede, meddeler Dansk Galop tilladelse hertil.
Stk. 3. Finder Dansk Galop - efter tilladelsen er givet - at forudsætningerne ikke længere er til
stede, kan Dansk Galop tilbagekalde den givne tilladelse.

§ 4. Til dækning af udgifter i forbindelse med Dansk Galops funktioner erlægger selskaberne til
Dansk Galop en bestemt procentdel af totalisatoromsætningen pr. løbsdag i galopløb.
Stk. 2. Størrelsen af denne procentdel fastsættes af Dansk Galop efter forud indhentet udtalelse fra
selskaberne og kan ikke uden disses tilslutning overstige 1/2 %.

Selskabernes bestyrelse
§ 5. Selskaber, der foranstalter anerkendte væddeløb, er gennem deres bestyrelse ansvarlig overfor
Dansk Galop for, at løbene foranstaltes og gennemføres i overensstemmelse med forskrifterne i
DVR samt øvrige af Dansk Galop udfærdigede forskrifter.

§ 6. Selskabernes bestyrelser udpeger hvert år følgende officials:
a. voldgiftsmedlemmer
b. dommer
c. starter
d. vægtforstander
Stk. 2. Selskaberne skal årligt i betimelig tid inden sæsonens begyndelse indsende til Dansk Galop
liste over ovennævnte officials til godkendelse.
Stk. 3. Ændringer i listen over officials skal snarest muligt meddeles Dansk Galop til godkendelse.

§ 7. Det påhviler selskaberne at indsende til Dansk Galop:
a. årligt inden sæsonens begyndelse til godkendelse selskabets »Særlige Bestemmelser«.
b. årligt inden sæsonens begyndelse mindst 14 dage før offentliggørelse: selskabets terminsliste.
c. omgående efter løbenes afholdelse: beretning om løbenes resultat, samt alle med hjemmel i
DVR trufne afgørelser angående diskvalifikation, udelukkelse og straf.
d. årsstatistik og årsregnskab.

§ 8. Det påhviler bl.a. selskaberne at:
a. sørge for, at de forholdsregler tages på selskabets bane, der er nødvendige for at gennemføre
løbene i overensstemmelse med DVR og de af Dansk Galop udfærdigede forskrifter.

b. sørge for fyldestgørende program
c. være repræsenteret på banen 45 minutter før det i programmet anførte tidspunkt for 1. løbs start.
d. indsende til Dansk Galop propositioner, anmeldelser, slettelser, vægte o. lign.
e. sørge for, at fornøden læge-, dyrlæge- og ambulancehjælp er disponibel under løbene.
f. omgående efter løbenes afholdelse at tilsende de øvrige selskaber beretning om de pågældende
løb.

KAPITEL III
OFFICIALS
§ 9. Følgende personer betragtes som officials:
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Voldgiftsmedlemmer
Selskabernes direktører og/eller sekretærer
Dommere
Startere
Handicappere
Vægtforstandere
Læger
Dyrlæger
Baneforvaltere
Paddockchefer
Suppleanter for ovennævnte officials

Stk. 2. De nævnte officials er forpligtede til overfor Dansk Galop, selskabernes bestyrelser,
voldgiftsretter og Dansk Galops voldgiftsret at afgive erklæringer eller lade sig afhøre angående alle
forhold, der forekommer under udøvelsen af deres funktion.

§ 10. Enhver, der direkte eller indirekte har en økonomisk interesse i afholdelsen eller udfaldet af
et løb, er udelukket fra at udøve nogen embedsvirksomhed eller deltage i nogen afgørelse det
pågældende vedrørende.

§ 11. Såfremt en official er forhindret i at udøve sin funktion, påhviler det denne omgående at
meddele dette til selskabets sekretariat.

§ 12. De af officials i funktion givne forskrifter skal omgående efterkommes.

KAPITEL IV
VOLDGIFTSRETTER
Sammensætning
§ 13. Ethvert anerkendt løb skal overværes af en voldgiftsret bestående af mindst tre personer.
Stk. 2. Voldgiftsretten udpeges af det pågældende selskabs bestyrelse, der tillige udpeger
suppleanter, som i påkommende tilfælde træder i medlemmernes sted.
Stk. 3.Voldgiftsretten vælger selv sin formand.

Funktioner
§ 14. Det tilkommer voldgiftsretten
a. at træffe afgørelse i anledning af indgivne protester eller klager
b. på eget initiativ eller på begæring af Dansk Galop eller vedkommende bestyrelse at optage til
undersøgelse under løbene indtrufne uregelmæssigheder, men hensyn til hvilke der ikke er
nedlagt protest eller indgivet klage.
c. at foretage diskvalifikation af heste eller ændre hestenes rækkefølge - samt at idømme straffe i
henhold til DVR § 34, stk. 2.
d. på eget initiativ eller på begæring af Dansk Galop eller vedkommende bestyrelse at foretage
afhøring af træner, rytter eller befuldmægtiget person i tilfælde, hvor en hests form skønnes
væsentlig at være ændret samt at idømme straffe i tilfælde, hvor der ikke gives tilfredsstillende
forklaring.
e. på eget initiativ at tilbagekalde ethvert påbegyndt løb, såfremt det skønnes, at fortsat afvikling af
løbet indebærer en risiko for heste, ryttere eller publikum.

§ 15. Voldgiftsrettens forhandlinger og undersøgelser ledes af dens formand.
Stk. 2. Der føres protokol over de behandlede sager.
Stk. 3. De i protesten eller uregelmæssighederne implicerede personer og eventuelle vidner
tilkaldes til afgivelse af forklaring.
Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse meddeles snarest muligt pågældende bestyrelse og de implicerede
personer samt Dansk Galop til offentliggørelse i DVK.
Stk. 5. Udfaldet af en undersøgelse angående eventuelle uregelmæssigheder meddeles ligeledes
snarest muligt den pågældende bestyrelse til eventuel videre foranstaltning.

§ 16. Voldgiftsrettens afgørelser kan med de i § 21 nævnte begrænsninger indankes for Dansk
Galops Voldgiftsret af Dansk Galop, vedkommende selskab eller af parterne.

KAPITEL V
DANSK GALOPS VOLDGIFTSRET
Sammensætning
§ 17. Dansk Galops bestyrelse udpeger et antal voldgiftsmænd, hvoraf mindst et skal være jurist.
Voldgiftsmedlemmerne udpeges for et år ad gangen. Dansk Galops forretningsudvalg nedsætter
Voldgiftsretten i hver enkelt sag ved at udpege tre af voldgiftsmændene - heraf så vidt muligt en
jurist - til at udgøre Voldgiftsretten.
Stk. 2. Voldgiftsrettens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Voldgiftsretten kan
træffe beslutning om fastsættelse af sagsomkostninger, herunder eventuelt honorar til Voldgiftens
medlemmer og rejsegodtgørelse.
Stk. 3. Voldgiftsretten har sæde i København, men kan undtagelsesvis træde sammen andet sted
efter Voldgiftsrettens bestemmelse.

Funktioner
§ 18. Dansk Galops Voldgiftsret nedsættes til:
a. at optage til afgørelse anke af bestyrelsesafgørelser, voldgiftskendelser samt alle kendelser
indanket af Dansk Galops direktør.
b. at undersøge og påkende formentlige uregelmæssigheder DVR vedkommende.
Stk. 2. Dansk Galops Voldgiftsrets kendelse er endelig og kan ikke indbringes for de ordinære
domstole.
Stk. 3. Dansk Galops Voldgiftsret kan pålægge sagsomkostninger og træffe bestemmelse om
depositum for disse samt træffe bestemmelse om anvendelse af det i § 19, stk. 4 nævnte depositum.

Klager og anker til Dansk Galops Voldgiftsret
§ 19. Klager og anker af voldgiftskendelser sker skriftligt til Dansk Galop og skal være foreningen
i hænde senest 7 dage efter, at voldgiftsrettens kendelse er offentliggjort. Ankefristen gælder også
anke indbragt af Dansk Galops direktør.
Stk. 2. Under særlige omstændigheder kan Dansk Galop dispensere fra den i stk. 1 nævnte
ankefrist.
Stk.3. Klager og anker skal - bortset fra anke indbragt af Dansk Galops direktør - være ledsaget af
depositum på kr. 2.000.

§ 20. Anke har opsættende virkning. I tiden indtil Dansk Galops Voldgiftsrets afgørelse foreligger,
betragtes dog for så vidt angår diskvalifikation og vægtansættelse i senere løb de implicerede heste
som indkomne på den plads, protesten angår.
Stk. 2. Angår anken diskvalifikation eller udelukkelse af en hest, starter denne »under protest«,
indtil Dansk Galops Voldgiftsrets afgørelse foreligger.
Stk. 3. Har den, der anker, oppebåret præmien, skal denne samtidig med anken deponeres hos
selskabet.

Begrænsning af anke
§ 21. Anke af en voldgiftsafgørelse, der angår et salgsløb, et løb med salgsbetingelser, et
fordringsløb eller et løb med fordringsbetingelser kan ikke finde sted.
Stk. 2. Anke af de under § 25 trufne afgørelser kan ikke finde sted. Anke af de af Dansk Galop
under § 36 trufne afgørelser kan ikke finde sted.
Stk. 3. Udelukket fra anke er endvidere lokal voldgiftsret/selskabs kendelser vedr.
a. frifindelse for eller skyldighed i forseelse mod reglementets bestemmelser vedrørende: afsidning
og indvejning (§ 104), vægtændring (§ 106), hjælpemidler (§ 107), krydsning og genering (§
115), forkert bane (§ 116), hjælp under løb (§ 117). Kendelser kan dog indankes med hensyn til
idømmelse af straf med de begrænsninger, der fremgår af nedenstående:
b. straf i form af advarsel
c. straf i form af bøde ikke overstigende 1.000 kr.
Ovenstående indebærer ingen begrænsning af Dansk Galops direktørs ret til at indanke enhver
kendelse for Dansk Galops Voldgiftsret. (§ 18, stk.1a)

Dansk Galops Voldgiftsrets forhandlinger
§ 22. Alle henvendelser sker til rettens formand.
Stk. 2. Parterne og eventuelle vidner kan indkaldes til mundtlig forhandling. Møder de ikke, afgør
retten sagen på grundlag af de foreliggende akter i forbindelse med eventuelle af retten selv
fremskaffede bevisligheder.
Stk. 3. Retten er berettiget til - udover det fremlagte materiale - selv at fremskaffe supplerende
oplysninger til belysning af sagen.
Stk. 4. Over rettens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af den samlede ret.
Stk. 5. Rettens kendelse, der underskrives af den samlede ret, tilstilles parterne og den pågældende
bestyrelse og offentliggøres i DVK.

KAPITEL VI
DISKVALIFIKATION
OG UDELUKKELSE AF HESTE
§ 23. Ved diskvalifikation forstås frakendelse helt eller delvis af vunden præmie.
Stk. 2. Ved udelukkelse forstås nægtelse af adgang til at deltage i løb.

§ 24. Uden protest skal en hest diskvalificeres, når der hos hesten er konstateret anvendelse af
ulovlige midler, eller hvis hesten ikke har den identitet, som fremgår af hestens
registreringsdokumenter og hesten derfor ikke har været kvalificeret til deltagelse i løbet.
Stk. 2. Endvidere skal en hest uden protest diskvalificeres, hvis det inden 14 dage efter et løb
konstateres, at
a. hesten af anden årsag end nævnt i stk. 1 ikke har været kvalificeret til deltagelse i løbet
b. rytteren ikke tilbagevejes eller tilbagevejes med urigtig vægt
c. maksimaltiden for løbet er overskredet
d. det konstateres, at hesten har båret forkert vægt
e. der foreligger andre overtrædelser af DVR's bestemmelser, som skønnes at have påvirket løbets
resultat."
Stk.3. Diskvalifikation skal snarest meddeles hestens ejer eller dennes befuldmægtigede.

§ 25. Uden protest kan Dansk Galop ved alle løb, de enkelte bestyrelser ved egne løb, udelukke en
hest, når
a. hestens deltagelse i løbet vil betyde en fare for de øvrige deltagende ryttere eller heste
(smitsomme sygdomme, temperamentsfejl, forringet synsevne m.v.)
b. hesten er udelukket fra deltagelse i væddeløb af en udenlandsk organisation, hvis afgørelse skal
respekteres,
c. en fra væddeløb udelukket person er ejer, medejer, træner eller rytter af hesten eller har krav på
andel i eventuel præmie,
d. hesten ikke er kvalificeret til deltagelse (jfr. § 80)
e. der for hesten ikke er betalt skyldige omkostninger vedr. væddeløb og avl såsom indskud,
forfeit, ridehonorar, træning, bedækning, pension, beslagsmed, transport, dyrlæge eller købesum
i salgsløb, fordringsløb og i løb med fordringsbetingelser,
f. skyldig og til Dansk Galop anmeldt væddeløbsgæld til andre baner ikke er betalt,
g. hesten har deltaget i ikke anerkendte løb,
h. propositionens betingelser ikke er opfyldt ved udvejningen.
Stk. 2. Udelukkelsesafgørelsen, der er endelig, skal snarest meddeles hestens ejer.

§ 26. Efter protest kan Voldgiftsretten diskvalificere eller fra enkelte løb udelukke en hest, når de
for dens deltagelse i løbet foreskrevne bestemmelser ikke er opfyldt eller DVR for dens
vedkommende i øvrigt ikke er overholdt.
Stk. 2. Sådan diskvalifikation eller udelukkelse kan udstrækkes til at angå alle i et løb deltagende
heste, som tilhører samme ejer, eller som han er parthaver i.

§ 27. Protest kan nedlægges af Dansk Galop eller den pågældende bestyrelse, før eller efter løbet,
mod enhver i dette deltagende hest.
Stk. 2. Derudover kan protest nedlægges af enhver ejer, befuldmægtiget, træner eller rytter af en i
løbet deltagende hest
a. mod enhver i dette deltagende hest (jfr. § 29)
b. efter løbet mod en hest, der har generet og forringet placeringsmulighederne for den hest, på
hvis vegne der protesteres.
Stk. 3. Protest i henhold til stk. 2, punkt b, kan alene nedlægges af træner eller rytter af en i løbet
deltagende hest.

§ 28. Protesten afgives skriftligt til vægtforstanderen eller anden dertil af bestyrelsen bemyndiget
official, der registrerer tidspunktet for afgivelsen.
Stk. 2. Nedlægges protesten af en af de i § 27, stk. 2, nævnte personer, må den ledsages af et
depositum på 200 kr., der fortabes, hvis protesten af Voldgiftsretten findes nedlagt uden
tilstrækkelig grund. Fortabes depositum, tilfalder dette Dansk Galop.
Stk. 3. Om protesten skal der straks tilgå meddelelse til publikum, ligesom protesten omgående
tilstilles Voldgiftsretten.

§ 29. Protest, der angår forkert udmåling af banen eller forkert afmærkning af samme, skal
nedlægges før den første rytter er udvejet til løbet.
Stk. 2. Angår protesten begivenheder ved start, løb på forkert bane, krydsning, genering, ikke
stedfunden tilbagevejning, urigtig vægt eller andre hændelser under løbet, skal den nedlægges
senest ved Vægtforstanderens tilkendegivelse af, at tilbagevejningen er afsluttet.
Stk. 3. Protest angående alle øvrige forhold, herunder forkert vægt i forhold til proposition,
nedlægges senest 5. dagen efter løbsdagen.
Stk. 4. Enhver protest i salgsløb, løb med salgsbetingelser, fordringsløb og løb med
fordringsbetingelser skal dog nedlægges senest 5 minutter efter tilbagevejningens afslutning.
Stk. 5. De i stk. 2 nævnte frister kan af den pågældende bestyrelse under særlige omstændigheder
forlænges; dog ikke i salgsløb, løb med salgsbetingelser, fordringsløb og løb med
fordringsbetingelser.

§ 30. Voldgiftsretten afgør snarest muligt den nedlagte protest.
Stk. 2. Kan en protest, der er nedlagt før et løb, ikke afgøres, inden løbet går, starter den
pågældende hest »under protest« med den følge, at eventuel præmie tilbageholdes. Det samme
gælder, dersom en nedlagt protest ikke er afgjort, når hesten skal starte på en senere løbsdag.
Stk. 3. I tiden indtil Voldgiftsrettens afgørelse foreligger, betragtes, for så vidt angår kvalifikation
og vægtansættelse i senere løb, begge heste som indkomne på den plads, protesten angår.
Stk. 4. Angår protesten en hests kvalifikation, er hestens ejer forpligtet til at føre bevis for
kvalifikationen indenfor en af Voldgiftsretten fastsat frist.

§ 31. Klager over uregelmæssigheder, der ikke foreligger i protestform, skal indgives til
vedkommende bestyrelse, der kan overgive sagen til nærmere undersøgelse af Voldgiftsretten.
Stk. 2. Sådanne klager skal være afgivet senest 5 minutter efter, at tilbagevejningen efter dagens
sidste løb er afsluttet.

KAPITEL VII
STRAFFE OG UDELUKKELSE
AF PERSONER
§ 32. Dansk Galop og de pågældende væddeløbsselskabers bestyrelser kan idømme personer
underkastet DVR (jfr. § 2), der forsér sig mod DVR’s bestemmelser, straf i henhold til § 34.
Stk. 2. Straffes kan endvidere sådanne personer, underkastet DVR, der udviser utilbørlig eller
usømmelig optræden overfor Dansk Galop, væddeløbsledelsen, officials eller funktionærer, eller
som foretager sig handlinger, der er til skade for Dansk Galop eller vedkommende selskabers
økonomi eller anseelse.

§ 33. Ingen kan idømmes straf, uden at der gives den pågældende lejlighed til at udtale sig. Dette
gælder dog ikke mindre forseelser, for hvilke strafferammen er bøde på 300 kr. og derunder. Angår
forseelsen begivenheder under løb, skal den pågældende rytter dog altid afhøres.
Stk. 2. Hvis Voldgiftsretten forgæves har forsøgt at komme i kontakt med en rytter eller træner,
herunder ved efterlysning over banens højtaleranlæg samt i banens vægtrum, bortfalder den i stk. 1
nævnte udtalelsesret.
Stk. 3. Idømte straffe skal så vidt muligt meddeles såvel den pågældende person mundtligt samt ved
opslag på banen.
Stk. 4. Enhver endelig straf skal offentliggøres i DVK.

§ 34. Dansk Galop kan idømme følgende straffe:
a. advarsel
b. bøder indtil 25.000 kr.
c. midlertidig eller stedsevarende udelukkelse fra deltagelse i løb
d. midlertidig eller stedsevarende inddragelse af licens
Stk. 2. Bestyrelsen for et væddeløbsselskab samt den lokale voldgiftsret kan idømme følgende
straffe:
a. advarsel
b. fortabelse af ridepenge
c. bøder indtil 5.000 kr.
d. udelukkelse i højst 30 dage fra deltagelse i selskabets løb.
e. udelukkelse fra en specifik løbsdag
Stk. 3. Udelukkelse af rytter i henhold til stk. 2 træder i kraft på 14. dagen efter den afsagte
kendelse. Straffen udmåles i uger med mulighed for derudover at omfatte en specifik løbsdag på
den pågældende bane.
Stk. 4. En af bestyrelsen idømt straf kan af denne indstilles til skærpelse hos Dansk Galop.
Stk. 5. Dansk Galop kan skærpe straffen enten på eget initiativ eller efter indstilling fra det
pågældende selskab, og såfremt den udelukkede er indehaver af licens, da ved at inddrage licensen i
udelukkelsesperioden eller for længere tid.
Mellem udelukkelse fra en bane og inddragelse af licens kan der gives en rimelig frist.
Stk. 6. Udelukkelse af person i henhold til § 34, stk. 1c indebærer frakendelse af ret til at befatte sig
med væddeløb i den tid, udelukkelsen varer.
Heste vil, så længe de helt eller delvis ejes af udelukket person, være udelukket fra deltagelse i
væddeløb, og sådan hest vil ikke kunne sælges/overdrages til udelukkedes ægtefælle eller samlever.

En fra væddeløb udelukket person er samtidigt nægtet adgang til andre pladser end dem, som er
tilgængelige for publikum. Den udelukkede kan dog af Dansk Galop nægtes adgang også til for
publikum tilgængelige del af en væddeløbsbane.

§ 35. Alle bøder tilfalder Dansk Galop dog undtaget bøder, der idømmes trænere, fordi en hest
ikke går i startboks og derved ikke kommer med i løbet. Sådan bøde tilfalder selskabet.

§ 36. Dansk Galop kan fra alle løb, de enkelte bestyrelse fra egne løb, midlertidigt eller
stedsevarende udelukke:
a. personer, der er straffet for en handling, som gør dem uskikkede eller uværdige til at deltage i
væddeløb.
b. udlændinge, hvis licens er frataget dem i deres hjemland eller andetsteds.
c. trænere eller professionelle ryttere, som i udlandet har krænket indgåede engagementsaftaler eller
ikke har betalt idømt pengestraf.
d. personer, der trods opfordring fra Dansk Galop ikke har betalt idømte bøder og/eller skyldige
omkostninger vedr. væddeløb og avl såsom indskud, forfeits, ridepenge pension, træning,
bedækning, smed, transport, veterinær samt købesum i salgsløb, fordringsløb og i løb med
fordringsbetingelser.
e. personer, der vægrer sig ved at efterkomme DVR samt de forskrifter, som gives af Dansk Galop
eller de enkelte bestyrelser som supplement til DVR.
f. personer der i henhold til beslutning af Dansk Travsports Centralforbund er udelukket fra
deltagelse i løb på danske travbaner
g. personer, der er underkastet DVR, og som på bane eller staldterræn fremtræder som påvirket af
alkohol eller andet berusningsmiddel, skal bortvises fra området og idømmes straf.
Stk. 2. De af Dansk Galop i henhold til stk. 1 trufne afgørelser er endelige.

§ 37. Omfatter en udelukkelse i henhold til § 34 eller 36 tillige den udelukkedes heste, jfr. § 25c,
fortabes erlagte forfeits og indskud.
Stk. 2. Er den udelukkede deltager i et konsortium, gælder udelukkelsen også dette, indtil det
godtgøres, at den udelukkede er udtrådt af konsortiet.
Stk. 3. Alle i henhold til § 36 stedfundne udelukkelser offentliggøres i DVK.

KAPITEL VIII
DELTAGERE
A. Hesteejere
Almindelige bestemmelser
§ 38. Som hesteejer betragtes den, der til Dansk Galop er anmeldt som ejer eller medejer af en
indregistreret hest.
Stk. 2. Følgende må ikke uden Dansk Galops tilladelse være hesteejere:
a. Dansk Galops og væddeløbsselskabernes direktører og/eller sekretærer.
b. de i § 9 a-i nævnte officials
c. personale i henholdsvis Dansk Galop og væddeløbsselskaberne
d. personer, der er udelukket ifølge DVR
Stk. 3. Hesteejere kan anmelde og starte i eget navn og eller under pseudonym
Stk. 4. Urigtig angivelse af ejerforhold kan medføre udelukkelse eller diskvalifikation
Stk. 5. Det er forbudt hesteejere at betale bøder idømt trænere eller ryttere eller yde disse
godtgørelse for økonomisk tab, som skyldes bøde eller udelukkelse.

Konsortier
§ 39. Har flere personer del i en hest eller i de med denne indvundne præmier, skal hesten starte i
enten samtlige deltageres navne eller under konsortiets navn.
Stk. 2. Starter hesten under konsortiets navn skal dette registreres, og samtlige deltagere samt disses
befuldmægtigede repræsentant anmeldes til Dansk Galop til offentliggørelse i DVK.
Stk. 3. Starter hesten i samtlige deltageres navn, skal disses befuldmægtigede repræsentant
anmeldes til Dansk Galop.
Stk. 4. Anmeldelse til start i et løb kan ikke finde sted, før meddelelse om den pågældende
repræsentant er modtaget. Manglende meddelelse kan medføre diskvalifikation eller udelukkelse.
Stk. 5. Forandringer i et konsortiums sammensætning skal omgående meddeles Dansk Galop.
Stk. 6. De enkelte konsortiedeltagere hæfter fuldt ud for al skyldig væddeløbsgæld.

Pseudonymer
§ 40. Ved et pseudonym forstås en ejerbetegnelse, der ikke umiddelbart angiver, hvem ejeren er.
Stk. 2. Pseudonymer skal indregistreres hos Dansk Galop og kan registreres
a. for livstid
b. for 5 år
Registrering bortfalder ved vedkommende pseudonyms ophør eller forandring i dette, samt når
pseudonymet ikke har været benyttet i 5 år i træk.
Stk. 3. Pseudonymer, der bæres som navn af en anden hesteejer eller benyttes af en sådan, kan ikke
indregistreres.
Stk. 4. En udlænding, der har registreret et pseudonym i sit hjemland, skal benytte pseudonym her i
landet; dog er selvstændig indregistrering her ufornøden.

§ 41. Hvis en person i samme løb starter hest i eget navn samt en hest, der er ejet af et pseudonym,
hvori den pågældende er deltager, skal dette offentliggøres.
Stk. 2. Trænere samt disses ægtefæller/samlevere og umyndige børn må ikke benytte pseudonym.
Stk. 3. Er flere personer deltagere i et pseudonym, hæfter hver enkelt deltager fuldt ud for al skyldig
væddeløbsgæld.
Stk. 4. Anmeldelse til eller start i et løb kan ikke finde sted, før meddelelse om pseudonymet er
modtaget. Manglende indregistrering af et pseudonym kan medføre udelukkelse eller
diskvalifikation.
Stk. 5. Anmeldelse skal indeholde skriftlig angivelse af, hvem pseudonymet dækker. Er flere
personer deltagere i et pseudonym, skal samtlige deltagere opgives, samt hvem der er disses
befuldmægtigede repræsentant. Navn på indehaveren af eller deltagerne i et pseudonym
offentliggøres ikke.
Stk. 6. Dansk Galop afgør endeligt, om et pseudonym kan registreres eller ej.

Befuldmægtigede
§ 42. En hesteejer kan ved indsendelse til vedkommende selskab af en skriftlig fuldmagt give en
anden person ret til at foretage væddeløbstekniske handlinger i sit navn. En sådan fuldmagt anses
som omfattende alle sådanne handlinger, der ikke udtrykkeligt er undtaget. Fuldmagten er gyldig,
indtil den skriftligt tilbagekaldes.
Deltagere i et pseudonym kan kun optræde som befuldmægtigede for det pseudonym, hvori de er
deltagere.
Stk. 2. Officials nævnt under § 9, stk. 1 a-i, personale i Dansk Galop eller væddeløbsselskaberne,
jockeys, lærlinge, staldansatte og disses ægtefæller/samlevere og umyndige børn kan ikke optræde
som befuldmægtigede. Personer ved et væddeløbsselskab kan dog optræde som befuldmægtigede i
tilfælde, hvor det pågældende selskab selv ejer heste og da kun for disse heste.
Stk. 3. Anerkendte trænere anses som befuldmægtigede for de hesteejere, hvis heste de har i
træning, med mindre ejeren skriftligt har tilkendegivet andet overfor vedkommende
væddeløbsselskab.

Farver
§ 43. I alle anerkendte løb skal rytterne bære hvide ridebukser, sorte støvler samt registrerede
farver.
Stk. 2. Ved farver forstås farvesammensætning og mønster på hesteejerens godkendte jockeydragt.
Stk. 3. Hesteejere med heste i træning i Danmark skal lade farver registrere hos Dansk Galop; dog
kan nye hesteejere mod betaling af gebyr leje en af det pågældende væddeløbsselskab indregistreret
farve de to første gange, en ny ejer starter en hest.
Stk. 4. Farver, som er indregistreret for andre, eller et let forvekslelige med allerede indregistrerede,
kan ikke registreres.
Stk. 5. Udenlandsk hesteejer skal i Danmark benytte samme farver, som er registreret for den
pågældende ejer i dennes hjemland.
Stk. 6. Al uenighed om retten til farver afgøres endeligt af Dansk Galop.
Stk. 7. Farver kan registreres af:

I. Navngivne hesteejere
a. For livstid. Registreringen er personlig og bortfalder ved vedkommende hesteejers død, samt når
pågældende farve ikke har været benyttet i 5 år i træk.
b. For 5 år. Det år, i hvilket indregistreringen sker, regnes som det første, og eventuel fornyelse skal
finde sted inden væddeløbssæsonens begyndelse i det førstkommende år efter registreringens udløb.
II. Konsortier
a. For 5 år. Indregistrering og fornyelse skal finde sted samtidig med anmeldelse eller fornyelse af
konsortiet. Indregistrering ophører samtidig med konsortiets ophør.
III. Pseudonymer
a. For livstid. registreringen bortfalder ved vedkommende pseudonyms ophør eller forandring i
dette.
b. For 5 år. Indregistrering og fornyelse skal finde sted med indregistrering eller fornyelse af
pseudonymet. Indregistrering ophører samtidig med pseudonymets ophør.

§ 44. Den ejer, der uden Dansk Galops tilladelse starter en hest uden at have farver indregistreret,
straffes med en bøde.
Stk. 2. Den ejer respektiv træner, der uden vedkommende selskabs tilladelse starter en hest, hvis
rytter bærer andre farver end de for ejeren indregistrerede, straffes med en bøde.
Stk. 3. Starter i et løb flere heste tilhørende samme ejer, og har ejeren kun én farve indregistreret,
skal farverne gøres kendelige fra hinanden. Det samme gælder, dersom en udenlandsk ejer i et løb
starter en hest, hvis rytter på hans vegne med rette bærer samme farver som rytteren på en anden
deltagende hest.

Regler for reklamer på jockeydragt m.v.
§ 45. De i henhold til § 43 indregistrerede væddeløbsfarver på jockeydragt må være påtrykt
reklame (navn, initialer eller logo). Reklamen skal placeres på kraven og/eller på brystet og ryggen.
Reklame på kraven må højst være 10x4 cm på hver kraveside.
Reklame på bryst og ryg må højst være 350 cm2.
Stk. 2. Reklamer på væddeløbsfarver (jockeydragt) skal indregistreres hos Dansk Galop mod
betaling af gebyr. Samme reklame kan indregistreres af forskellige ejere. Dansk Galop afgør om
registrering kan tillades.
Ansøgning om registrering skal vedlægges dokumentation for, at ejerne af det pågældende logo,
varemærke eller navn har givet tilladelse hertil. Dansk Galop påtager sig intet ansvar eller
erstatningspligt i forbindelse med godkendelse af reklame.
Stk. 3. Jockeys må bære reklame på ridebuksernes søm, udvendigt på låret. Reklamen må
maksimalt have en længde på 20 cm og en bredde på 5 cm. Tilladelse hertil gives af Dansk Galop
for et år af gangen. Reklamer på ridebukser skal registreres hos Dansk Galop mod betaling af gebyr
på kr. 1.000.
En hesteejer kan nedlægge forbud mod, at jockeys bærer reklame ved ridning af den pågældende
ejers heste.
Stk. 4. Hestetrækkere må på deres jakker eller trøjer bære reklame. Reklamen må bæres på ryg og
bryst.
Stk. 5. Hestedækkener, der anvendes i paddock eller under præsentation, må være påført reklame.
Reklamen må højst være på 450 cm2 og skal være placeret i hjørnerne nærmest hestens bagpart.
Stk. 6. Ingen form for reklame på hest eller hestens udstyr er tilladt.
Stk. 7. De væddeløbsafholdende selskaber har ret til i visse løb eller på visse løbsdage at forbyde
reklamer på væddeløbsfarver, ridebukser, hestetrækkere og på dækkener, samt til at pålægge

trækkerne at bære særlige trøjer. Et forbud mod reklame skal meddeles i DVK senest 14 dage før
løbsdagens afholdelse.
Stk. 8. Væddeløbsfarver der pr. 28. juli 1996 er registreret efter hidtil gældende regler, og som
indeholder logo, navn eller initialer, kræves ikke ændret.

Ejerskifte
§ 46. Ved ejerskifte skal sælgeren senest 8 dage efter handelens indgåelse meddele dette til Dansk
Galop ved indsendelse af ejercertifikat i underskrevet stand og med angivelse af dato for salget.
Stk. 2. Sælger er overfor køber pligtig til skriftligt at gøre opmærksom på hestens eventuelle
engagements, og kopi tilsendes Dansk Galop med ejercertifikat til
påtegning. Indtil dette er sket, vil hesten være at betragte som solgt med engagements for sælgers
regning.
Stk. 3. Meddelelse om ejerskifte offentliggøres i DVK. Såfremt salget er sket uden engagements
offentliggøres dette.
Stk. 4. Skal hesten starte, før offentliggørelsen har fundet sted, skal såvel såvel sælger som køber
meddele salget, og eventuelle engagements til vedkommende selskab før udvejningen.
Stk. 5. Når vægten er lukket efter udvejningen, må intet ejerskifte finde sted, før løbet er afgjort.
Stk. 6. Finder ejerskifte sted og hesten starter, uden at salget er offentliggjort i DVK eller meddelt
vedkommende selskab, kan det medføre udelukkelse eller diskvalifikation.
Stk. 7. Maskeret ejerskifte er ikke tilladt.
Stk. 8. Såfremt en hest udlejes, er de samme bestemmelser gældende som i stk. 1-7. Ved
anmeldelse af lejemålet skal dog yderligere opgives dettes varighed.

B. Trænere
§ 47. En hest kan ikke starte i et anerkendt løb, hvis den ikke er i træning hos en licenseret træner.
Stk. 2. Som træner betragtes enhver, der indehaver trænerlicens udstedt af Dansk Galop. Vilkår for
opnåelse af licens fastsættes af bestyrelsen efter Licensudvalgets indstilling og offentliggøres årligt i
DVK med virkning for det pågældende kalenderår.
Stk. 3. Trænere, der antager lærlinge til uddannelse, underkastes de bestemmelser herom, som til
enhver tid må være fastsat af Dansk Galop.
Stk. 4. En træner kan ikke uden Dansk Galops tilladelse starte en af ham selv, hans
ægtefælle/samlever eller umyndige børn ejet hest.
Stk. 5. Det påhviler enhver træner:
a. hvert år inden 1. marts at indsende træningslister til Dansk Galop over de af ham trænede heste
med angivelse af navn, alder, køn, afstamning og ejer samt omgående at anmelde forandringer
på træningslisten.
b. at påsé, at intet ulovligt middel anvendes på de af ham trænede heste.
c. at påsé, at de af ham trænede heste i løb bærer den efter løbets proposition rette vægt.
d. at påsé, at de af ham trænede heste er til stede i paddock i rette tid før løbet og i startklar stand.
Endvidere at det benyttede sadeltøj er det af rytteren korrekt udvejede og i fuldt forsvarlig stand
(se dog § 48, stk. 3).
e. at sikre, at alle ryttere bærer anerkendt ridehjelm ved udridning fra træningsstald.
f. ved starterklæring at opgive rytter med eventuel lettelse/overvægt samt forinden at sikre sig, at
den starterklærede rytter er til rådighed.

g. der har startanmeldt hest i udlandet at lade hestens pas udstemple hos Dansk Galop forinden.
For heste trænet i provinsen vil udstempling kunne foregå i det lokale væddeløbsselskabs
sekretariat.
Stk. 6. Efter at en hest har startet udenfor Skandinavien påhviler det træneren at meddele Dansk
Galop følgende oplysninger: løbsdato, bane, rytter, redet vægt, placering, antal startende, afstand til
vinderen, eventuel præmie og eventuelt odds.
Stk. 7. Er en træner forhindret i at være til stede på bane, hvor en af ham trænet hest bringes til
start, skal skriftlig oplysning om ”stedfortrædende træner” afleveres hos det løbsafholdende selskab.
Sådan ”stedfortrædende træner” er underkastet samme bestemmelser, som gælder for træneren.

C. Ryttere
Almindelige bestemmelser

§ 48. En rytter er den, der indehaver en af Dansk Galop udstedt licens som amatørrytter, jockey
eller lærling.
Stk. 2. Enhver rytter er ansvarlig for, at den af denne redet hest bærer den i programmet anførte
vægt med eventuel korrektion.
Stk. 3. Enhver rytter – lærlinge og amatørryttere undtaget – er ansvarlig for, at den af
vedkommende benyttede hjelm, kropsbeskytter og sadel med tilhørende gjord, stigbøjler og remme
er i fuldt forsvarlig stand. For lærlinge og amatører er træneren ansvarlig.
Stk. 4. Det er forbudt enhver rytter at indgå væddemål eller spille i totalisator i løb, hvori
vedkommende selv deltager.
Stk. 5. Ryttere med trænerlicens må ikke ride en af en anden trænet hest i et løb, hvori der starter
heste trænet af vedkommende selv.
Stk. 6. Ophævet!
Stk. 7. Ingen rytter må på sin udrustning bære anden reklame end dén, der af hesteejeren er
registreret som en integreret del af dennes væddeløbsfarve.
Stk. 8. Enhver rytter er pligtig til – på forlangende af løbsledelse eller voldgiftsret – at stille sig til
rådighed for lægeundersøgelse, alkoholtest, dopingtest og blodprøveudtagning. Nægtelse heraf vil
blive straffet med udelukkelse.
Stk. 9. Rytter, som har drukket alkoholdige drikke eller indtaget andet berusningsmiddel i en sådan
mængde, at deltagelse i løb må anses for uforsvarlig, skal nægtes deltagelse i løbet og idømmes
straf.
Stk. 10. Rytter, som før løb underkastes alkoholtest, og hvor alcometret viser en
alkoholkoncentration på 0,2 promille eller derover, skal nægtes deltagelse i løb samt idømmes straf.
Stk. 11. Ryttere, som umiddelbart efter at have deltaget i løb, underkastes alkoholtest, og hvor
alcometret viser en alkoholkoncentration på 0,2 promille eller derover, skal idømmes straf.
Stk. 12. Rytter, der har indtaget midler, som fremgår af WADA’s (World Anti-Doping Agency)
dopingliste skal straffes. Straffen fastsættes af Dansk Galops Forretningsudvalg og afgørelsen kan
inden 14 dage appelleres til Dansk Galops Voldgiftsret.

Amatørryttere
§ 49. En amatørrytter er dén, de indehaver en amatørrytterlicens.
Stk. 2. Amatørrytterlicens tildeles ikke:
a. personer, der ikke er fyldt 15 år.
b. personer, der har trænerlicens A, B eller C.

c. personer, der har gennemgået to års lærlingeuddannelse, medmindre der er gået et år efter
ansættelsestidens ophør.
d. personer, der har haft jockeylicens eller trænerlicens A, B eller C inden for de seneste tre år.
e. udlændinge, der ikke opfylder deres hjemlands betingelser for at opnå amatørlicens.
Stk. 3. Amatørlicens giver også indehavere adgang til deltagelse i andre løb end amatørløb. Dog
kan kun amatørryttere med mindst 25 starter og fem sejre deltage med ustartede heste samt deltage i
løb, hvor 2-årige starter.
Stk. 4. Det er amatørryttere forbudt at modtage eller betinge sig godtgørelse af nogen art for de af
dem redne løb. Herfra undtagen dog den af Dansk Galop fastsatte rejsegodtgørelse (jf. § 57).

Jockeys og lærlinge
§ 50. En jockey/lærling er dén, som indehaver jockey/lærlingelicens.
Stk. 2. Jockey/lærlingelicens kan udstedes til:
a. ryttere, som har fuldendt deres lærlingeuddannelse i Danmark.
b. ryttere, som tidligere har haft licens.
c. udenlandske ryttere, som i deres hjemland har eller er kvalificerede til at få licens.
d. lærlinge, der er fyldt 15 år, og hvis læretid er begyndt før det fyldte 30. år.
e. undtagelsesvis til ryttere, der ikke opfylder de i a – d nævnte betingelser.
Stk. 3. Det er enhver forbudt i et løb at modtage nogen som helst ydelse af andre end den hesteejer,
hvis hest man rider.

Vægtlettelse for ryttere
§ 51.
Ryttere
Amatører

Lærlinge

Som ikke har vundet
nedenstående antal sejre
3
10
10
30
3
10
10
30
70

får i

nedenstående vægtlettelse

amatørløb og løb for både
lærlinge og amatører
øvrige løb

4 kg
2 kg
4 kg
2 kg
4 kg
2 kg
4 kg
3 kg
2 kg

lærlingeløb og løb for både
lærlinge og amatører
øvrige løb

Stk. 2. Vægtlettelse gælder til og med den løbsdag, rytteren har mistet retten til at benytte denne
samt til efterfølgende løbsdage, hvortil der er starterklæret.
Stk. 3. Ved beregning af vægtlettelse medregnes sejr i offentlige løb uden hensyn til løbets art – sejr
i match medregnes dog ikke.
Stk. 4. Løb, der kun er åbne for lærlinge samt for jockeys, der ikke har vundet et vist antal løb,
betragtes som lærlingeløb.
Stk. 5. Retten til vægtlettelse bortfalder i alle løb, som publiceres i ”Propositioner – Större
löpningar i Skandinavien”.
Stk. 6. Ryttere, der ved ridt i Danmark ønsker at benytte sig af vægtlettelse, skal gennem bevis fra
Dansk Galop eller tilsvarende udenlandsk organisation dokumentere berettigelsen af lettelsen.

D. Licenser
Almindelige bestemmelser
§ 52. Til deltagelse i løb som træner eller rytter kræves licens udstedt af Dansk Galop eller
tilsvarende organisation.
Stk. 2. Ved samtlige baner nedsættes et lokalt licensudvalg. Ansøgning om licens eller ændring af
gældende licens indsendes til det lokale licensudvalg i det område, hvor vedkommendes
virksomhed i hovedsagen drives. Efter behandling af det lokale licensudvalg videresendes
ansøgningen til Dansk Galops licensudvalg, der beslutter, hvorvidt ansøgningen skal
imødekommes.
Stk. 3. Ansøgning om fornyelse af gældende licens indsendes direkte til Dansk Galops sekretariat
senest den 1. februar i det år, hvor licensen skal være gældende.
Stk. 4. Søger en udlænding licens, skal ansøgningen vedlægges oplysninger om vedkommendes
forhold fra væddeløbsautoriteterne i det land, hvori vedkommende sidst har redet eller været
beskæftiget.
Stk. 5. Licensen kan udstedes som omfattende alle danske væddeløbsbaner, men kan også
indeholde sådanne begrænsninger, som Dansk Galop finder hensigtsmæssige.
Stk. 6. Enhver licensindehaver er pligtig til at abonnere på DVK og skal desuden have fornødent
kendskab til DVR.
Stk. 7. Licens kan ikke udstedes til:
a. Dansk Galops og væddeløbsselskabernes direktør og/eller sekretærer.
b. Officials.
c. Personale i henholdsvis Dansk Galop og væddeløbsselskaberne.
Stk. 8. Licensen er gældende for højst et kalenderår.
Stk. 9. Udstedelse af licens kan nægtes og en udstedt licens kan når som helst inddrages.
Stk. 10. Enhver udstedt eller indraget licens offentliggøres i DVK.
Stk. 11. Licensen giver indehaveren fri adgang til alle baner, hvorpå der løbes efter DVR.
Stk. 12. Gebyr for licens fremgår af § 126.

Licensbestemmelser for trænere
§ 53. Trænerlicens kan udstedes med eller uden tilladelse til at uddanne lærlinge.
Stk. 2. Udenlandske trænere, der har licens i deres hjemland, behøver ikke dansk licens, når de
midlertidigt opholder sig her i landet for at starte deres heste.
Stk. 3. Trænerlicens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens
bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt
fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.
Stk. 4. Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer og give samtykke til, at Dansk Galop
indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser som
nævnt under stk. 3
Stk. 5. En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb beskrevet under stk. 3, kan få
inddraget sin licens, indtil sigtelsen/tiltalen er frafaldet.
Stk. 6 a. Licens A giver ret til at træne egne og andres heste samt uddanne lærlinge og bevilges den,
der

-

har trænervirksomhed som hovederhverv. For at trænervirksomhed skal anses for hovederhverv
kræves, at træneren har mindst 5 heste i træning. Der kan dog bortses fra, at hesteantallet
tilfældigt og sammenlagt højst 3 måneder ligger under dette antal.
- har haft mindst 5 års praksis egnet til at give kundskaber i hestens røgt og pleje, ridning,
fysiologi, hovpleje og træning. En vis del af denne praktik bør være foregået hos professionel
træner.
- har ordnet økonomi og i øvrigt nyder godt omdømme.
- er fyldt 21år.
- disponerer over acceptable opstaldningsmuligheder samt adgang til træningsfaciliteter
- skønnes egnet til at uddanne lærlinge
- er momsregistreret
b. Licens B giver ret til at træne egne og andres heste og kræver samme betingelser opfyldt som
under stk. 1 bortset fra kravet om egnethed til at uddanne lærlinge.
c. Licens C gives til førstegangsansøgere, der hverken i Danmark eller i udlandet har været i
besiddelse af licens svarende til A eller B, men derimod har haft licens D eller E i mindst 3 år uden
væsentlige anmærkninger. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra.
Licens C giver ret til midlertidig træning af egne og andres heste og kræver samme betingelser
opfyldt som under stk. 1, bortset fra kravet om egnethed til at uddanne lærlinge. Licensen er
midlertidig og kan maksimalt fornys tre gange.
d. Licens D (amatørtræner) giver ret til at træne egne og/eller familiemedlemmers heste samt højst 4
heste, der ejes af anden person/personer. Det samlede antal heste må ikke overstige 5. Det kræves,
at hesten/hestene hovedsageligt passes af licensindehaveren og/eller dennes familie, samt at hestene
kontinuerligt er under opsyn af licensindehaveren. Som familiemedlemmer betragtes
ægtefælle/samlever, søskende samt slægtninge i lige op-/nedstigende linje. For udstedelse af Licens
D kræves, at ansøgeren
- har tilstrækkeligt kendskab til ridning, hestepasning og træning. Til dokumentation herfor
kræves udtalelse fra træner med A- eller B-licens, veterinær eller anden kyndig person
- er fyldt 18 år
- disponerer over acceptabel opstaldningsplads samt adgang til træningsfaciliteter.
- har bestået en af det lokale licensudvalg afholdt praktisk og teoretisk prøve
e. Licens E (amatørtræner)giver ret til at træne egne og/eller familiemedlemmers heste. Det kræves,
at hesten/hestene hovedsageligt passes af licenshaveren og/eller dennes familie, samt at hestene
kontinuerligt er under opsyn af licenshaveren. Som familiemedlemmer betragtes
ægtefælle/samlever, søskende samt slægtninge i lige op-/nedstigende linje.
For udstedelse af licens E kræves, at ansøgeren
- har tilstrækkeligt kendskab til ridning, hestepasning og træning. Til dokumentation herfor
kræves udtalelse fra træner med A- eller B-licens, veterinær eller anden kyndig person
- har ordnet økonomi og i øvrigt nyder godt omdømme
- er fyldt 18 år
- disponerer over acceptabel opstaldningsplads samt adgang til træningsfaciliteter
- har bestået en af det lokale licensudvalg afholdt praktisk og teoretisk prøve

Licensbestemmelser for ryttere
§ 54. For at få jockeylicens kræves, at ansøgeren
-

skønnes at være tilstrækkelig kyndig og erfaren i at ride væddeløb åbne for professionelle
ryttere

-

er i besiddelse af lægeattest udvisende, at der ikke foreligger medicinske grunde, der taler imod,
at den pågældende rider væddeløb
- har gennemført en lærlingeuddannelse efter gældende regler eller er udenlandsk rytter, der i sit
hjemland ville være kvalificeret til jockeylicens
Stk. 2. For at få lærlingelicens kræves, at ansøgeren
- er fyldt 15 år samt har indgået lærlingekontrakt før det fyldte 30. år
- skønnes at være tilstrækkelig kyndig og erfaren til at deltage i løb for professionelle ryttere
- er i besiddelse af lægeattest udvisende, at der ikke foreligger medicinske grunde, der taler imod,
at den pågældende rider væddeløb
Stk. 3. For at få amatørlicens kræves, at ansøgeren
- er fyldt 15 år
- skønnes at være tilstrækkelig kyndig og erfaren til at deltage i galopløb
- har bestået en af det lokale licensudvalg afholdt praktisk og teoretisk prøve
- er i besiddelse af lægeattest udvisende, at der ikke foreligger medicinske grunde, de taler imod
at den pågældende rider væddeløb
- Rytterens tre første løb skal foregå på rytterens lokale bane og skal være i løb, hvor 2-årige heste
ikke deltager.
Stk. 4 a. Danske ryttere, der søger licens, og som efter udløbet af deres seneste i Danmark udstedte
licens har redet eller været beskæftiget i udlandet, skal vedlægge ansøgningen oplysninger om deres
forhold fra væddeløbsautoriteterne i det land, hvori vedkommende sidst har redet eller været
beskæftiget.
b. Udenlandske ryttere, der har licens i deres hjemland, behøver ikke dansk licens, når de
midlertidigt opholder sig her i landet for at ride. Ved ophold af mere end 1 måneds varighed skal
dansk licens udstedes.

E. Aftaler, ridepenge og godtgørelser
Aftaler mellem hesteejere, trænere, jockeys og lærlinge
§ 55. Er andet ikke aftalt, kan en hesteejer ikke opsige en træningsoverenskomst med mindre end
14 dages skriftligt varsel, dog kan opsigelse altid finde sted med øjeblikkelig virkning i tilfælde af
salg af den eller de i træning værende heste.
Stk. 2. Er andet ikke skriftligt aftalt, betaler hesteejeren 10 % af vundne bruttobeløb til træneren.
Stk. 3. Uoverensstemmelser mellem hesteejere og trænere/ryttere kan indankes for Dansk Galop,
hvis afgørelse i så fald er endelig og bindende for parterne.
Stk. 4. Kontrakter mellem ejere eller trænere og jockeys/lærlinge skal forelægges Dansk Galop til
godkendelse, og genpart deponeres i sekretariatet.
Stk. 5. Inddrages jockeyens/lærlingens licens for længere tid end 14 dage, er hesteejeren eller
træneren berettiget til at hæve pågældende kontrakt.
Stk. 6. Uoverensstemmelser, der opstår i godkendte kontraktforhold, kan indankes for Dansk
Galop, hvis afgørelse i så fald er endelig og bindende for parterne.
Stk. 7. Aftale om ridt mellem hesteejere, trænere og ryttere – selv om det kun drejer sig om et
enkelt ridt bør oprettes skriftligt. Mundtlige aftaler vil ikke blive behandlet af Dansk Galop.
Stk. 8. Hesteejere eller trænere, der har kontrakt eller anden aftale med en jockey/lærling, skal
senest 2 timer før startanmeldelse give denne besked, om hans tjeneste kræves eller ej.
Stk. 9. Lærlinge må kun acceptere ridt gennem den træner, hos hvem de er ansat.

Ridepenge
§ 56. I alle tilfælde, hvor der ikke mellem de pågældende er truffet særlige aftaler med hensyn til
ridepengenes størrelse, betales de honorarer, der er gældende på den pågældende bane.
Stk. 2. Har en rytter vejet ud til et løb, er han berettiget til ridepenge, selv om den hest, han skulle
ride, ikke kommer til start – med mindre dette skyldes frafald hos den pågældende rytter.
Stk. 3. Såfremt et løb erklæres ugyldigt og skal rides om, skal rytteren kun have ridepenge for ét
ridt, uanset om hans hest i det ugyldige løb kommer til start i det nye løb eller ej.
Stk. 4. Bestyrelsen og den lokale voldgiftsret er beretttiget til at frakende en jockey/lærling
ridepenge:
a. hvis rytteren ved forsømmelighed i starten, ved at ride fejl bane eller ved anden åbenbar
forsømmelse forringer sin hests chancer.
b. såfremt en hest diskvalificeres, fordi rytteren bryder DVR’s bestemmelser.

Rejse- og dagpenge
§ 57. Ryttere, der har haft udgifter ved rejse til fremmede væddeløbsbaner, kan forlange disse
udgifter refunderet én gang af den eller de hesteejere, der har opfordret rytteren til at foretage
rejsen.

Transportgodtgørelser
§ 58. Aftaler om transportgodtgørelser for heste træffes mellem de respektive baner og
offentliggøres hvert år i ”Særlig bestemmelser” for den pågældende bane.

Kollektiv forsikring
§ 59. Det påhviler selskaberne for hesteejernes regning at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for
samtlige de på den pågældende bane ridende amatørryttere.

KAPITEL IX
OPDRÆTTERE OG INDREGISTRERING
A. Opdrættere, hingsteholdere og opdrætterpræmier
§ 60. Som opdrætter betragtes den person eller det konsortium, i hvis eje moderen befandt sig ved
føllets fødsel.
Stk. 2. Det påhviler enhver opdrætter, der er ejer af en af Dansk Galop til avl registreret hoppe
skriftligt at indberette:
a. født føl, fødselsdato, køn og farve
b. om i Danmark født føl – i fødselsåret eller før 1. juni påfølgende år – har forladt landet og
derefter genindført med nøjagtig angivelse af dato for ud- og indførsel.
c. om i Danmark født føl ved moders side har forladt landet og ikke kommet tilbage inden 1.
januar. I så fald til hvilket land føllet er eksporteret.
d. om hoppen har været gold, fået dødfødt føl, har kastet eller fået tvillinger.
Stk. 3. Det påhviler enhver hingsteejer:
a. årligt før 1. september at indsende bedækningsliste over samtlige de i den pågældende sæson
bedækkende hopper.
b. såfremt betaling har fundet sted at udstede bedækningsattest til ejeren af hver hoppe bedækket
af pågældende hingst.

§ 61. Alle selskaber, der afholder løb efter DVR, skal – såfremt det fremgår af løbets proposition –
betale opdrætterpræmie til danskopdrættede heste. Størrelsen og fordelingen af disse fastsættes
årligt af Dansk Galops bestyrelse inden for EU-lovgivningens rammer.
Stk. 2. Opdrætterpræmier udbetales dog kun:
a. hvis opdrætteren er i live eller efterlader sig ægtefælle eller livsarvinger
b. hvis et konsortium, der står som opdrættere, ophæves, når samtlige konsortiets deltagere afgiver
erklæring til Dansk Galop om, hvem der inden for DVR’s bestemmelser tilkommer
opdrætterpræmier.
Stk. 3. Der tilkommer ikke staten opdrætterpræmier.
Stk. 4. Retten til opdrætterpræmier kan ikke overdrages til tredjemand.
Stk. 5. Enhver tvivl angående berettigelsen til opdrætterpræmie afgøres endeligt at Dansk Galop.

B. Indregistrering
Almindelige bestemmelser

§ 62. For at en hest skal kunne registreres i Dansk Stambog for Fuldblod (DSF) eller i noget af
Dansk Galop ført register, må der produceres et af en anerkendt stambogsautoritet udstedt bevis for
dens identitet.
Stk. 2. For at en hingst eller hoppe skal kunne anvendes i dansk fuldblodsavl, skal den forinden
være registreret med avl for øje samt DNA-testet.
Aldersbestemmelse

§ 63. I overensstemmelse med international sædvane betragtes enhver fuldblodshest som værende
født den 1. januar i det kalenderår, i hvilket fødslen er indtrådt, således at den i tiden fra fødslen og
indtil den pågældende 31. december er at regne som føl, i det næstfølgende kalenderår som åring
osv.
Indregistrering

§ 64. Heste født i Danmark eller indført til Danmark kan indregistreres under følgende grupper:
a. danskfødte og danskopdrættede fuldblodsheste (§ 65)
b. indførte fuldblodsheste (§ 67)
c. danskfødte heste med fastslået identitet (§ 68)
d. indførte heste med fastslået identitet (§ 69)
Stk. 2. Såfremt de oplysninger, der ligger til grund for indregistrering af en hest, viser sig at være
urigtige, slettes hesten omgående af registret, indtil korrektion har fundet sted. Foreligger tvivl om
hests identitet er Dansk Galop berettiget til – for ejers regning – at lade hesten DNA-teste.
Stk. 3. Indsendte fødsels- og indførselscertifikater opbevares af Dansk Galop.
Danskfødte og danskopdrættede fuldblodsheste

§ 65. Som danskfødte heste betragtes heste, der er født i Danmark af her registrerede hopper.
Stk. 2. Som danskopdrættede heste betragtes
a. heste født i Danmark af her indregistrerede hopper og forblevet i Danmark indtil 1. juni det
følgende år.
b. Heste født i udlandet af her indregistrerede hopper og ført til Danmark inden fødselsårets
udgang samt forblevet i Danmark indtil 1. juli det følgende år.
Stk. 3. I Danmark fødte føl af her indregistrerede hopper må sendes til udlandet uden at miste deres
status som danskopdrættet under forudsætning af:
a. at en beskrivelse af føllet deponeres hos Dansk Galop, før føllet forlader Danmark.
b. at føllet tilbageføres Danmark inden fødselsårets udgang.
c. at føllet identitet kontrolleres af dansk veterinær straks efter tilbagekomsten.
d. at føllet forbliver i Danmark indtil 1. juni det følgende år.
Stk. 4. Danskfødte og/eller danskopdrættede føl af her indregistrerede hopper kan uanset
ovenstående føres ud af landet midlertidigt op til 2 måneder uden at miste denne status.

§ 66. Ønskes en danskfødt fuldblodshest indregistreret i DSF, rekvireres en fødselscertifikatblanket
i Dansk Galops sekretariat. Denne indsendes i fuldt udfyldt stand og forsynet med
dyrlægeunderskrift til bevis for føllets identitet samt ledsaget af bedækningsattest for moderen til
Dansk Galops sekretariat.
Stk. 2. Begæring om indregistrering af en i Danmark født fuldblodshest skal indsendes inden 1.
oktober i fødselsåret.
Stk. 3. Såfremt der på en hoppe, hvis afkom ønskes registreret, påhviler forfalden gæld, kan
registrering nægtes.
Indførte fuldblodsheste

§ 67. Ønskes en til Danmark indført fuldblodshest indregistreret, indsendes dens certifikat i udfyldt
stand til Dansk Galop, forsynet med dyrlægeattest til bevis for hestens identitet.

Stk. 2. Samtlige heste født i udlandet tilføjes suffix ifølge international overenskomst i direkte
tilslutning til navnet. Se § 125.
Heste med fastslået identitet

§ 68. En danskfødt hest, hvis afstamning ikke kan dokumenteres, men hvis identitet er absolut
fastslået, kan indregistreres af Dansk Galop til deltagelse i væddeløb.

§ 69. En til Danmark indført hest, hvis afstamning ikke kan dokumenteres som fuldblod, men hvis
identitet er absolut fastslået, kan indregistreres af Dansk Galop.

§ 70. Hest, der avles ved ægtransplantation, fostertransplantation eller kunstig befrugtning, kan
ikke registreres, optages i DSF eller deltage i væddeløb.
Hestenavne

§ 71. Gives der en hest navn eller ændres en hests navn, skal dette omgående meddeles Dansk
Galop.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at bruge navne
a. der er registreret eller har været registreret af Dansk Galop inden for de sidste 20 år.
b. der har været anvendt til en avlshoppe, som har fået registreret afkom i Danmark indenfor de
seneste 15 år.
c. der figurerer på den internationale liste over beskyttede navne.
d. der består af mere end 17 bogstaver, tegn eller mellemrum.
e. på offentlige personer uden deres eller deres families tilladelse.
f. der består af initialer eller tal.
g. hvis betydning, udtale eller stavemåde kan forekomme odiøs eller fornærmende.
h. der figurerer i de første fem led i hestens egen stamtavle.
i. på vindere af Dansk derby eller andre klassiske danske løb.
Stk. 3. Dansk Galop kan nægte indregistrering af navn, den ikke billiger.
Stk. 4. Heste, der har startet, kan ikke ændre navn.
C. Hesteejerens forpligtelser

§ 72. Ejere af indregistrerede heste er forpligtet til skriftligt inden 8 dage at give Dansk Galop
meddelelse vedr. de pågældende heste om:
a. køb, salg og udlejning (jvf. § 46)
b. udførsel af Danmark
c. kastration
d. død

KAPITEL X
PROPOSITIONER OG ANDRE VILKÅR
A. Almindelige bestemmelser

§ 73. Ethvert selskab, der i henhold til DVR udskriver (arrangerer) anerkendte løb, skal i DVK
offentliggøre propositioner, stedfundne anmeldelser, handicaps samt forfeiterklæringer ved løb med
flere forfeits.
Stk. 2. Enhver proposition skal kunne godkendes af Dansk Galop.
Stk. 3. Enhver proposition skal indeholde følgende opgivelser:
a. stedet og det omtrentlige tidspunkt for løbets afholdelse
b. løbets navn
c. præmiesum og dennes fordeling
d. løbets art
e. kvalifikation til deltagelse
f. særlige betingelser (salgsløb og lign.)
g. vægtbestemmelser
h. indskud og forfeits
i. anmeldelses- og forfeitfrist
j. løbets distance
k. proponentens navn
Stk. 4. Tvist eller tvivl om fortolkning af proposition, hest eller rytters kvalifikation eller den vægt,
hesten skal bære, afgøres før løbet af Dansk Galops direktør. Sådan afgørelse kan ikke ankes.
B. Løbsarter

§ 74. Et anerkendt løb er et fladløb, hvortil propositionen har været offentliggjort i DVK eller
tilsvarende udenlandsk publikation, og som udelukkende er åbent for heste i træning og redet af
ryttere, der er i besiddelse af en af Dansk Galop eller tilsvarende organisation udstedt licens.
Dispensation herfra kan under særlige omstændigheder gives af Dansk Galop uden forudgående
offentliggørelse i DVK.
Stk. 2. Løbene kan udskrives enten som aldersvægtsløb eller som handicaps.
Stk. 3. I aldersvægtsløb udgør hestens alder grundlaget for vægtansættelsen. Løbene forbliver
aldersvægtsløb, selv om vægttillæg eller vægtlettelser forekommer i propositionen eller løbet kun er
udskrevet for heste af samme alder.
Stk. 4. I handicaps bestemmes den vægt, hestene skal bære, af handicapperen.
Toårsløb

§ 75. Løb for 2-årige heste må ikke – uden Dansk Galops tilladelse – afholdes før 1. juni.
Stk. 2. Handicaps for 2-årige må først afholdes fra 1. september og må ikke udskrives udelukkende
for maidens.
Stk. 3. Kombinerede løb for 2- og 3-årige heste må uden Dansk Galops tilladelse kun afholdes som
aldersvægtsløb og først fra 1. september.

Stk. 4. Kombinerede løb for 2-årige og ældre heste må uden Dansk Galops tilladelse kun afholdes
som aldersvægtsløb og først fra 1. oktober.
Invitationsløb

§ 76. Invitationsløb er et løb udskrevet for en bestemt gruppe heste, hvorom meddelelse gives i
DVK.
Salgsløb og løb med salgsbetingelser

§ 77. Salgsløb er et løb, i hvilket vinderen skal udbydes til salg ved auktion til den i programmet
for løbet fastsatte salgssum.
Stk. 2. Løb med salgsbetingelser er et løb, i hvilket vinderen, såfremt den er til salg, skal udbydes
ved auktion til den i programmet fastsatte salgssum.
Claimingløb

§ 78. Et claimingløb er et løb, for hvilket det vilkår er gældende, at enhver til start anmeldt hest
skal kunne fordres for den i programmet fastsatte fordringssum.
Match

§ 79. Match er et løb mellem heste, tilhørende to forskellige ejere, som selv har fastsat
betingelserne for løbet.
Stk. 2. I matches må pengepræmier udover ejernes indskud ikke udsættes.
Stk. 3. Sejr i match virker ikke pønaliserende.
C. Kvalifikation for deltagelse

§ 80. For en hests deltagelse i anerkendte løb kræves, at
a. hesten er registreret i Dansk Galop og vaccineret i henhold til regler offentliggjort i DVK
b. hesten er i besiddelse af gyldigt hestepas
c. hesten er i anerkendt eje
d. hesten er i træning hos en licenseret træner
e. hesten rides af licenseret rytter
f. hesten ikke er udelukket
g. propositionens betingelser er opfyldt
h. hesten er startboksgodkendt eller godkendt i kvalifikationsløb.
Stk. 2. For startboksgodkendelse kræves, at hesten på maksimalt ét minut kan gå i startbos, som er
placeret på selve løbsbanen, samt være i stand til at blive stående i startboksen i mindst tre minutter
sammen med en anden hest ved sin side.
Ved startboksgodkendelse kræves ingen udvejning af rytter, som desuden ikke behøver at være
licenseret.
En af banen udpeget official kontrollerer hestens pas og identitet samt afgør, om hesten kan anses
for startboksgodkendt.

Stk. 3. Heste, som i løb viser sig vanskeligt styrbare eller ikke synes at være i løbsklar stand, kan af
banens voldgift henvises til godkendelse i kvalifikationsløb.
Stk. 4. Ved afholdelse af kvalifikationsløb gælder DVR’s bestemmelser. Banerne fastsætter et
gebyr for deltagelse i kvalifikationsløb.
For at blive godkendt i kvalifikationsløb kræves, at hesten kommer i mål inden for den nedenfor
anførte maksimaltid, samt at DVR’s krav i øvrigt er opfyldt, herunder regler for udvejning,
paddock, afcantring til start, startboks, tilbagevejning etc.
Propositionsvægt 58 kg (DVR § 74, stk. 3 samt § 124 er ikke gældende for kvalifikationsløb).
Distancer: 900 m, 950 m, 1000 m eller 1100 m græsbane.
Maksimaltider: 60 sek. (900 m), 63 sek. ( 950 m), 66 sek. (1000 m), 73 sek. (1100 m)
Maksimaltider for arabere: 67 sek. (900 m), 71 sek. (950 m), 75 sek. (1000 m), 82 sek. (1100 m)
For godkendelse gælder endvidere, at en hest på maksimalt ét minut kan gå i startboks samt være i
stand til at blive stående mindst tre minutter i startboksen sammen med andre heste.
Det væddeløbsafholdende selskabs lokale voldgiftsret afgør, om en hest kan anses for godkendt.
Har en hest ikke deltaget i fladløb (anerkendt løb eller kvalifikation) i de seneste 12 måneder, skal
hesten på ny godkendes i kvalifikationsløb.
Såfremt der kun starter en hest i kvalifikationsløb, har træneren ret til at lade yderligere en hest
deltage i løbet. Denne behøver ikke at være anmeldt/starterklæret, men skal bære minimum samme
vægt som den starterklærede hest.
Heste, der er navngivet, registreret og hjemmehørende i udlandet, kan deltage i løb i Danmark uden
at være registreret i Dansk Galop.
Stk. 5. Ifolede hopper må ikke deltage i løb, når der er gået 120 dage efter sidste bedækning.
Stk. 6. Ved afgørelse af om en hest er kvalificeret til deltagelse eller til vægtansættelse i fladløb,
tages – med mindre propositionerne bestemmer andet – hensyn til resultatet af dens deltagelse i alle
tidligere anerkendte fladløb, men ikke i forhindringsløb. På samme måde tages ved afgørelse af, om
en hest er kvalificeret til deltagelse eller til vægtansættelse i forhindringsløb – med mindre
propositionerne bestemmer andet – hensyn til resultatet af dens deltagelse i alle tidligere
forhindringsløb, men ikke i fladløb.
Stk. 7. Betegnelserne ”danskfødte” eller ”skandinaviskfødte” i en proposition skal forstås i
overensstemmelse med i § 65 indeholdte regler.
Stk. 8. Som ”maiden” i fladløb anses en hest, der før løbets afholdelse ikke har vundet noget
fladløb.
Stk. 9. Ved ”vundne beløb” forstås altid ved sejr vundne beløb, med mindre der i propositionerne
udtrykkeligt tilføjes: sejr og plads.
Stk. 10. Når der i propositionene står ”hest, der siden…” eller ”af totalsummen af de siden…”
vundne beløb forstås altid løb vundet på og efter den nævnte dato.
Stk. 11. Angivelsen ”… kr.” forstås altid som ”på kr… eller derover”.
D. Vægtbestemmelser

§ 81. Ved udskrivning af propositioner er de i § 124 anførte vægtdifferencer obligatoriske.
Stk. 2. I handicaps fastsættes vægten dog frit af handicapperen.
Stk. 3. Vægtene angives i hele og halve kilogram.
Stk. 4. Hopper har i alle løb, handicaps dog undtaget, 1 ½ kg lettelse i forhold til hingste og
vallakker.
Stk. 5. Er det i propositionerne anført, at der skal gives forskelligt vægttillæg eller forskellig
vægtlettelse i forhold til tidligere vundne eller ikke vundne præmiebeløb, kan de foreskrevne satser

for tillægget eller lettelsen ikke sammenlægges, med mindre det modsatte udtrykkeligt fremgår af
propositionerne.
Stk. 6. I forbindelse med vægtansættelse forstås udtrykket salgsløb som også omfattende løb med
salgsbetingelser, i hvilket vinderen er indsat til salg.
Stk. 7. Såfremt aldersvægtsløb er udskrevet for 3-årige og ældre heste, og der ikke er starterklæret
3-årige heste i løbet, er det væddeløbsafholdende selskab berettiget til at sænke alle vægte – dog
ikke til under den angivne vægt for 3-årige heste.
Stk. 8. Hvis et claimingløb åbnes for efteranmeldelse, kan vægte på heste, der var anført på løbets
oprindelige vægtliste, ikke ændres.

§ 82. En hest, der har løbet dødt løb som vinder eller på plads, betragtes som havende sejret,
henholdsvis værende blevet placeret i den pågældende løb, dog at der ved opgørelsen af det samlede
beløb, den har vundet kun regnes dens andel af præmiebeløbet.
Stk. 2. I udlandet vundne pengebeløb omregnes til en international fastsat og af Dansk Galop
accepteret kurs, der årligt offentliggøres i DVK.
E. Handicaps

§ 83. Handicapperen alene fastsætter på grundlag af den viste form, hvilke vægte de ham til
ansættelse af handicap opgivne heste skal bære i de pågældende løb med det formål at give alle
deltagende heste lige muligheder for sejr.
Stk. 2. For at være kvalificeret til deltagelse i handicap skal en hest senest dagen før vægtenes
bekendtgørelse have fuldført mindst to anerkendte fladløb, der har givet handicapperen to
bedømbare og sammenlignelige præstationer. En hest kan dog handicappes efter blot ét løb, såfremt
hesten er vinder af dette.
Stk. 3. Det er hestens handicaptal på vægtansættelsesdagen, som er afgørende for hvilken vægt, den
skal bære i et løb uanset, om den er rettidigt anmeldt eller efteranmeldt, og der gives ikke tillæg for
eventuel sejr opnået i et andet løb efter vægtansættelsesdagen.
Stk. 4. Før udløbet af fristen for vægtansættelse kan handicapperen, med bestyrelsens samtykke,
ændre en åbenbar fejl i en offentliggjort vægt og ansætte vægt for en hest, hvis en sådan vægt
manglede i den oprindelige ansættelse.

§ 84. I handicaps med angivet topvægt kan selskabet rykke den højst handicappede hest, som
antager vægten, op på topvægten – dog højst 4 kg op. Der tildeles de øvrige heste samme
vægttillæg.
Stk. 2. I handicaps med angivet bundvægt er handicapperen berettiget til at benytte 2 kg som største
forskel mellem laveste og næstlaveste vægt.
Stk. 3. I handicaps uden angivet bund- eller topvægt kan bestyrelsen hæve eller sænke samtlige
vægte, såfremt alle anmeldere, der antager vægten, er indforstået hermed.
Stk. 4. Udløber anmeldelsesfristen i et handicap mindst 3 uger før løbsdagen, skal vægtene
bekendtgøres senest 1 uge før denne.
Stk. 5. I handicaps, hvor indskuddet erlægges i forfeits, skal vægtene bekendtgøres, før halvdelen af
det samlede indskud er betalt.
Stk. 6. Hvis minimumsvægt er fastsat ifølge propositionen og en hest ifølge handicapperens skøn
skulle bære lavere vægt en minimumsvægten, offentliggøres denne i parentes samtidig med
handicapvægten.
Stk. 7. Hvis samtlige vægte hæves i henhold til DVR eller en hest på grund af sejr skal have
vægttillæg, sker tillægget til den i parentes opgivne vægt. Hvis denne ikke derved kommer op på

minimumsvægten, sker tillægget til den i parentes opgivne vægt. Hvis denne ikke derved kommer
op på minimumsvægten, er det stadig minimumsvægten, der gælder.
F. Salgs- og claimingløb

§ 85. I salgsløb og løb med salgsbetingelser, jf. § 77, tilfalder de beløb, der ved auktion indkommer
udover den anmeldte salgssum, vedkommende selskab, såfremt andet ikke er udtrykkeligt bestemt i
propositionerne. Enhver har lov til at byde på vinderen, såfremt propositionen ikke bestemmer
andet.
Stk. 2. Salg må ikke finde sted før 10 minutter efter påbegyndelsen af tilbagevejningen. Såfremt
protest er nedlagt, inden den i § 29 omhandlede frist eller voldgiftsretsundersøgelse indledt, skal
Voldgiftsrettens afgørelse afventes.
Stk. 3. Er en hest solgt eller købt tilbage ved auktion, må den ikke forlade banen, før auktionarius
giver tilladelse dertil. Hvis salgsprisen ikke er betalt inden et kvarter efter hammerslaget, eller der
ikke er stillet sikkerhed for beløbet, bliver hesten stillet til auktion på ny. Den første køber hæfter
dog for evt. tab ved den nye auktion. Bandager og lign. skal på forlangende fjernes før auktionen.
Stk. 4. Løber to eller flere heste dødt løb i et salgsløb, skal de alle være til salg som vindere, dog
således at den anmeldte salgspris for den enkelte hest forhøjes med et beløb svarende til den vundne
mindstepræmie. Tilsvarende regler gælder i løb med salgsbetingelser, for så vidt vinderen er til salg.
Stk. 5. Sælges en i et salgsløb eller et løb med salgsbetingelser vindende hest ved umiddelbar
efterfølgende auktion, overgår samtlige til hesten knyttede engagements til køberen.

§ 86. I claimingløb kan kun licenserede trænere afgive bud på de deltagende heste. Buddene
afgives i lukket kuvert til banens official i banens Vægtbygning fra 10 minutter før det i
programmet fastsatte starttidspunkt til 10 minutter efter tilbagevejningens afslutning. Hestene
forbliver i paddocken indtil tidspunktet for afgivelse af bud udløber.
Stk. 2. Har flere trænere afgivet bud på samme hest, tilfalder hesten den træner, der har afgivet det
højeste bud. Hvis flere trænere har afgivet samme bud, trækkes lod imellem disse. Ingen har ret til
at fordre sin egen hest.
Stk. 3. Er en hest claimet til et beløb, som er højere end den i programmet fastsatte salgspris, deles
det overskydende beløb imellem det arrangerende væddeløbsselskab og sælgeren af hesten.
Stk. 4. En claimet hest overtages i den forfatning, som den har ved udløbet af fristen for afgivelse af
bud. Reklamationer over handelsfejl, skader eller lignende opstået før eller under løbet kan ikke
gøres gældende.
Stk. 5. De i claimingløb deltagende heste skal være ubehæftede.
Stk. 6. Betaling for en claimet hest, skal ske til det arrangerende væddeløbsselskab senest 8 dage
efter løbets afholdelse.
Stk. 7. Indvundne præmier tilfalder den registrerede ejer, som har udbudt hesten til salg i løbet.
Stk. 8. Samtlige til hesten knyttede engagements overgår til den nye ejer.
G. Distancer

§ 87. Løbets distance skal angives i meter.
Stk. 2. I løb, hvor 2-åringer kan deltage, må distancen ikke overskride 1800 meter, før 1. august
ikke 1400 meter og før 15. oktober ikke 1600 meter.
H. Præmiesum

§ 88. Mindst 50% af den samlede præmiesum i et løb skal tilfalde vinderen.
Stk. 2. I alle løb, i hvilke de samlede indskud overstiger præmiesummens størrelse incl. eventuelle
bonuspræmier, tilbagebetales sådanne overskydende indskud til hesteejerne efter retningslinier
fastsat af Dansk Galops bestyrelse.
Stk. 3. Består præmien helt eller delvis af andele i indskud, fordeles andelenes fulde sum
forholdsmæssigt på samtlige placerede heste afrundet til nærmest med 10 deleligt beløb.
Stk. 4. Heste, der løber dødt løb, deler den eller de præmier, der ville være tilfaldet dem, dersom de
ikke havde løbet dødt løb, dog at tildeling af ærespræmie såfremt de pågældende ejere ikke på
anden måde enes derom, afgøres ved en af bestyrelsen foranstaltet lodtrækning.
Stk. 5. Den ved fuld diskvalifikation disponible præmie tilfalder den nærmest følgende hest, der
afgiver sin vundne præmie til den næste hest og så fremdeles, så langt antallet af præmier rækker.
Fuld diskvalifikation af en hest, der har løbet dødt løb, medfører præmiefordeling, som om den ikke
havde deltaget i løbet.
Stk. 6. De udsatte præmier, på hvilke ingen af de i løbet deltagende heste har berettiget krav,
tilfalder selskabet.
I. Indskud

§ 89. Indskud er det beløb, der må betales som betingelse for en hests deltagelse i løb.
Stk. 2. Indskud kan erlægges:
a. på én gang ved anmeldelsen
b. i forfeits (afdrag) til de i propositionen angivne tidspunkter.
Stk. 3. Indskud tilbagebetales ikke, dersom hesten ikke starter, jf. dog § 96, med mindre hesten ikke
opfylder propositionens betingelser på løbsdagen. Indskud tilbagebetales dog ikke, såfremt hingst
ved kastration ikke opfylder propostionens betingelser.
Stk. 4. Indskud i et løb må højst være 5 % af den samlede præmiesum, sweepstakes dog undtaget.
Stk. 5. I et løb med to eller flere forfeits må 1. forfeit ikke overstige halvdelen af det samlede
indskud.
Stk. 6. Har hestens ejer ikke hos det selskab, hvor anmeldelsen er sket, et tilgodehavende, der
mindst dækker en forfalden ydelse, kan denne forlanges indbetalt. I manglende fald kan selskabet
anse hesten for uberettiget til deltagelse i løbet.
Stk. 7. Den, der ved udløbet af den fastsatte frist for en forfeitsbetaling, står som ejer af en anmeldt
hest, hæfter til enhver tid for det forfaldne forfeitbeløb, med mindre hesten udtrykkelig er begæret
slettet rettidigt.
Stk. 8. Indstilles et løb på grund af, at ingen anmeldt hest kommer til start, tilfalder forfaldne
indskud det pågældende selskab.
J. Anmeldelser og slettelser

§ 90. Anmeldelse til og slettelse i løb skal, med mindre propositionen bestemmer anderledes, ske
hos den pågældende proponent.
Stk. 2. Den, der anmelder til et løb, underkaster sig derved alle de for løbet og dets afholdelse
gældende bestemmelser.
Stk. 3. Anmeldelser og slettelser til løbene afgives skriftligt i det proponerende selskabs sekretariat
senest på den for det pågældende løb angivne dag og klokkeslæt. For at være gyldige skal
anmeldelser/slettelser være underskrevet af anmelderen.

Anmeldelser/slettelser modtages også af de andre danske og udenlandske væddeløbsselskaber og
skal være indgivet til disse samtidig med, at anmeldelserne skal være det proponerende selskabs
sekretariat i hænde.
Elektroniske anmeldelser og slettelser skal bekræftes skriftligt inden 24 timer.
For sent indgåede anmeldelser eller slettelser kan betragtes som rettidige, dersom forsinkelsen
skyldes uregelmæssig postgang.
Stk. 4. I et løb med flere forfeits eller ved antagelse af vægte i handicaps anses en anmeldt hest som
fortsat stående i løbet, såfremt den ikke udtrykkeligt slettes før udgangen af den tid, der er fastsat
for næste forfeits betaling efter vægtens antagelse.
Stk. 5. Hvor sidste forfeit erlægges mere end 14 dage før løbets afholdelse, er selskabet berettiget til
at slette hesten i det pågældende løb, såfremt ejeren på forespørgsel, der ikke må ske tidligere end
på ugedagene før løbets afholdelse, erklærer, at hans hest ikke vil møde til start.
Stk. 6. Ved anmeldelse skal en hest være således betegnet, at dens identitet er åbenbar.
Stk. 7. Den, der anmelder en hest til løb, er ansvarlig for, at hesten opfylder propositionens
betingelser, og at de i anmeldelsen meddelte opgivelser er rigtige.

§ 91. En proposition kan efter anmeldelsesfristens udløb, når der er indgået de foreskrevne antal
anmeldelser, ikke ændres eller trækkes tilbage, med mindre proponenten erklærer, at der ved
propositionens udskrivning er begået utvivlsomme forglemmelser, skrive- eller trykfejl, eller der
mangler én eller flere for en anmeldelse nødvendige oplysninger.
Rettelsen skal optages i førstkommende nummer af DVK.
Stk. 2. Med mindre samtlige anmeldere giver deres samtykke dertil, kan en proposition ikke ændres
af andre grunde end de i stk. 1 omhandlede eller trækkes tilbage, når anmeldelsen i henhold til den
har fundet sted.
Stk. 3. Med mindre samtlige anmeldere giver deres tilladelse, må efteranmeldelser ikke finde sted.
Stk. 4. Såfremt et udskrevet løb ophæves på anmeldelsesdagen, kan de til dette løb anmeldte heste
inden 24 timer efter meddelelse herom efteranmeldes til de løb på samme løbsdag, hvortil der
samme dag har fundet anmeldelse sted.

§ 92. Anmeldelse til løb uden for Danmark kan ske gennem Dansk Galop eller et anerkendt
væddeløbsselskab.
Stk. 2. For danskejede heste, som sendes til udlandet for løb, skal der forud for rejsen til Dansk
Galop foreligge en af ejeren eller dennes befuldmægtigede (træneren) underskrevet bekræftelse på,
at hesten atter hjemføres til Danmark.
K. Startanmeldelser

§ 93. Anmeldelse til start med opgivelse af rytter gives af den for hesten ansvarlige træner efter de
retningslinjer det pågældende selskab har givet i sine ”Særlige Bestemmelser”
Stk. 2. En hest må ikke starte i mere end ét løb på samme dag.
Stk. 3. En hest, hvis identitet ikke er fastslået, kan ikke anmeldes til start.
Stk. 4. Den, der starterklærer en hest, er ansvarlig for, at hesten opfylder propositionens betingelser,
at den opgivne vægt er rigtig, samt at den starterklærede rytter er til rådighed.
Stk. 5. Hvis en hest ønskes til start med blinkers, skal dette meddeles ved starterklæringen af
hesten. Der skelnes mellem to typer blinkers:
a. Cheek pieces/sidestykker, som markeres med ”S” i programmer m.v.
b. Alle andre former for blinkers, som markeres med ”B” i programmer m.v.

Er en hest i programmet anført med blinkers, må hesten ikke starte uden blinkers eller med norsk
hovedlag eller med cheek pieces/sidestykker og vice versa. Tilsvarende må en hest ikke starte med
blinkers, norsk hovedlag eller whiskers, hvis ikke dette er anført i programmet. Dette gælder dog
ikke, hvis angivelsen i programmet er fejlagtig, og dette ikke skyldes startanmelderen. I så fald er
hesten berettiget til at starte – men uden for totalisatorspillet.
Stk. 6. I handicaps, hvor der i propositionen er anført maksimum antal startende heste, kan det
løbsarrangerende selskab foretage udelukkelse efter nedenstående regler, såfremt flere heste
starterklæres end det i propositionen angivne maksimumantal:
De starterklærede heste handicappes, og handicappet justeres eventuelt i forhold til løbets
proposition. De heste udelukkes i fornødent antal, som efter rækkefølgen i handicappet – resp. det
justerede handicap – har den laveste vægt, eventuelt ved lodtrækning, såfremt to eller flere har
samme vægt.
Stk. 7. I 2-årsløb, maidenløb undtaget, hvor udelukkelse er nødvendig, foretages udelukkelsen ved
først at udelukke ustartede heste, og heste der ikke har været placeret som mindst nr. 5. Dernæst
udelukkes heste, der ikke har været placeret som mindst nr. 4, dernæst som mindst nr. 3 og til sidst
som mindst nr. 2.
Er flere heste lige kvalificerede til udelukkelse udelukkes efter indvundne præmier, således at den
mindstvindende udelukkes først, dernæst næstmindstvindende osv. Skal udelukkelse foregå mellem
heste uden indvundne præmier, sker dette ved lodtrækning.
Stk. 8. I 2- og 3-års maidenløb, hvor udelukkelse er nødvendig, har ustartede heste og heste, der
højst har startet én gang, fortrinsret til deltagelse. Udelukkelse blandt de øvrige starterklærede heste
foretages i henhold til stk. 7.
Stk. 9. En hest, der har været udelukket i henhold til stk. 8, har fortrinsret til deltagelse i det næste
maidenløb, som hesten starterklæres til på den pågældende bane, såfremt hesten ikke har startet i
den mellemliggende periode.
Stk. 10. For heste udelukket iflg. stk. 6 tilbagebetales sidste forfeit.
Stk. 11. Efter startanmeldelse foretages lodtrækning om startnumre i henhold til pågældende banes
bestemmelser herom.
L. Deling af løb

§ 94. Proponenten har ret til at dele et løb i to eller flere afdelinger. For hver afdeling gælder det
oprindelige løbs proposition, og hver afdeling løbes om en præmiesum svarende til den for det
udskrevene løb fastsatte.
Stk. 2. Deles et løb, er proponenten berettiget til at foretage fordelingen af de anmeldte heste på en
af følgende måder:
a. ved lodtrækning
b. i et løb for hopper og et for hingste
c. i handicaps således, at den højst handicappede halvdel starter i én afdeling og den lavest
handicappede i en anden afdeling. Top- og bundvægt ansættes så vidt muligt ens i begge
afdelinger.
d. såfremt en ejer og/eller træner har flere heste anmeldt, skal disse, så vidt muligt, placeres i hver
sin afdeling, med mindre hesteejeren udtrykker ønske om det modsatte.
M. Forlængelse af anmeldelsesfrist og ophævelse af løb

§ 95. Efter anmeldelsesfristens udløb kan en proponent:

a. forlænge anmeldelsesfristen eller ophæve et løb, såfremt der ikke til løbet er indkommet det i
propositionen eller ”Særlige Bestemmelser” foreskrevne antal anmeldelser.
b. i handicaps og løb med flere forfeits ophæve dette, såfremt vægten ikke antages eller sidste
forfeit ikke betales for det i propositionen eller ”Særlige Bestemmelser” foreskrevne antal heste.
c. ophæve alle løb, hvortil det i ”Særlige Bestemmelser” foreskrevne mindsteantal heste ikke
anmeldes til start.
Stk. 2. Ophæves et løb, skal gjorte indskud resp. forfeits tilbagebetales.
Stk. 3. Bestyrelsen er berettiget til at ændre rækkefølgen af de til en løbsdag fastsatte løb.
N. Forlængelse og indstilling af løbene

§ 96. Såfremt der indtræffer afgørende hindringer for opretholdelsen af en fastsat løbsdag, kan
bestyrelsen omberamme løbsdagen inden for et tidsrum begyndende tredjedagen før og sluttende
syvendedagen efter den oprindelige dag.
Stk. 2. Er det umuligt at afholde løbene inden for den angivne frist og yderligere afvigelse fra den
oprindelige dato ikke tiltrædes af alle berettigede deltagere i løbet, hæves alle engagements med
tilbagebetaling af alle erlagt beløb.

KAPITEL XI
BANEN
Almindelige Bestemmelser

§ 97. En bane, hvorpå der afholdes anerkendte løb, skal være godkendt af Dansk Galop.
Stk. 2. Banens længde opmåles i 2 meters afstand fra den indvendige side.
Stk. 3. Ved samtlige startsteder skal afstanden til mål være angivet.
Stk. 4. Banen påvises hver løbsdag de ryttere, der ønsker det, til en af bestyrelsen fastsat og
bekendtgjort tid. Efter påvisningen må ingen ændringer foretages af banen uden samtykke fra
samtlige i det pågældende løb deltagende ryttere.
Stk. 5. Banens tilstand betegnes ved hård – let – god – blød – dyb.
Baneudvalg
§ 98. De fire baner har pligt til at nedsætte et baneudvalg, som har til opgave at vurdere, om
græsbanen er i en tilstand, som det er forsvarligt at afvikle væddeløb på.
Stk. 2. Ryttere, som har accepteret ridt på en løbsdag, har pligt til at overholde indgået aftale og
pligt til at efterleve baneudvalgets beslutning. Hvis en rytter nægter at ride under henvisning til
banens beskaffenhed, kan rytteren idømmes udelukkelse og bøde.
Stk. 3. Banerne er ikke erstatningsansvarlige overfor de hesteejere, hvis heste ikke kommer til start
som følge aflysninger eller rytteres forfald.

KAPITEL XII

LØBS- OG ORDENSBESTEMMELSER
A. Almindelige bestemmelser

§ 99. Anerkendte løb må kun afholdes med Dansk Galops tilladelse og efter DVR.
Stk. 2. Deltagelse i løb, der afholdes uden Dansk Galops tilladelse, er forbudt.
Stk. 3. Bestyrelserne er berettiget til på eget initiativ eller efter henstilling fra Dansk Galop eller
Voldgiftsretten at lade enhver hest, der er starterklæret til eller har startet i et løb, undersøge –
herunder foretage dopingprøver.
Stk. 4. Til de officials anviste pladser har kun de den pågældende løbsdag fungerende og
nødvendige assisterende personer adgang. Dog kan bestyrelserne give gæster adgang under
forudsætning af, at disse hverken direkte eller indirekte deltager i det pågældende løb.
Stk. 5. Adgang til rytternes omklædningsrum har kun trænere og ryttere med licens samt officials
og Dansk Galops repræsentant.
B. Vejning

§ 100. Ryttere, der skal deltage i et løb, skal inden Vægten lukkes, udvejes til det pågældende løb i
vægtrummet.
Stk. 2. Ingen rytter kan udvejes til løb med mindre hun/han er iført en af Dansk Galop godkendt
kropsbeskytter.
Stk. 3. Vægtforstanderen efterprøver vægtapparatets rigtighed og foretager udvejningen.
Stk. 4. Vægten – der ansættes i hele eller halve kilogram – omfatter rytteren med hele sadeltøjet,
men ikke fortøj, martingal, hovedtøj med tøjler og bid, nummerdækken, hovedhætte, blinkers,
mundkurv, bandager, hjelm og pisk.
Stk. 5. I løb, hvor kropsbeskyttere er obligatoriske, vil vægten blive regnet som 1 kg mindre end
den vægt, der registreres på vægtskiven.
Stk. 6. Overvægt på mere end 1 kg i forhold til programvægten (propositionsvægt tillagt eventuel
overvægt) er ikke tilladt. I sådanne tilfælde skal rytterændring foretages med en rytter, der opfylder
betingelser iflg. stk. 7.
Stk. 7. Rytterændring skal godkendes af løbsledelsen og kan kun finde sted ved dokumenteret
sygdom hos den tilskrevne rytter eller undtagelsesvis, hvis særlige grunde taler herfor og da kun
med rytter inden for samme kategori (professionel/amatør). I løb, hvor kun lærlinge og
amatørryttere kan deltage, kan en lærling dog erstattes af en amatørrytter og en amatørrytter af en
lærling.
For galopløb på Jydsk Væddeløbsbane, Fyens Væddeløbsbane og Aalborg Væddeløbsbane kan
jockeys undtagelsesvis erstattes af amatørryttere, der har opnået mindst 30 sejre. Tilsvarende kan
amatørryttere, der har opnået mindst 30 sejre, erstattes af jockeys.
Erstatningsrytteren skal ride den i programmet anførte vægt (inkl. eventuel overvægt) og kan
herefter benytte sin eventuelle vægtlettelse.
Hvis ovennævnte ikke kan overholdes, skal hesten starte uden for totalisatorspillet eller slettes.
Hvis en rytter kommer til skade eller lign. inden et løb, kan træner eller ejer godkende, at anden
rytter overtager ridtet efter bestemmelserne herom. En rytterændring forudsætter, at ændringen

annonceres inden sidste hest har forladt paddocken til det pågældende løb. Er dette ikke muligt, skal
hesten slettes af løbet.

§ 101. Adgang til Vægten har foruden vægtforstanderen og hans personale kun ejere,
befuldmægtigede, trænere, ryttere og personer, der er beskæftigede ved det pågældende løb og
Dansk Galops repræsentant.
Stk. 2. Træneren eller rytteren opgiver ved udvejningen, hvilken vægt hesten ifølge propositionerne
og vægtlettelsesbestemmelserne skal bære. Træneren er ansvarlig for opgivelsernes rigtighed.
Stk. 3. Det påhviler rytteren forud for udvejningen at have bragt sin egen og sadeltøjets vægt i
overensstemmelse hermed.
Stk. 4. Vægtforstanderen er ansvarlig for, at den udvejede vægt svarer til den opgivne.

§ 102. Vægtforstanderen lukker Vægten for udvejning til det pågældende løb efter bestyrelsens
bestemmelse, dog senest et kvarter før det for løbets afholdelse fastsatte tidspunkt.
Stk. 2. Bortset fra forskydelse af tidspunktet for løbenes afholdelse kan bestyrelserne kun i
undtagelsestilfælde udskyde vægtlukningen.
Stk. 3. Umiddelbart efter Vægtens lukning bekendtgøres ved opslag eller gennem højtaleren
eventuelle ændringer til programmet for det pågældende løb.

§ 103. Såfremt hestene endnu ikke er under starterens kommando, kan bestyrelserne genåbne
Vægten i følgende tilfælde:
a. når en hest med den udvejede rytter eller vægt ikke ville være berettiget til præmie.
b. når en udvejet rytter af en af bestyrelsen godkendt grund forhindres i at ride og skal erstattes af
en anden.
c. når vægtforstanderen har lukket vægten for tidligt.
Stk. 2. Vægtens genåbning skal straks bekendtgøres.

§ 104. Samtlige heste, hvis ejere gør krav på præmie, og den første uplacerede hest skal
umiddelbart efter løbet rides til en i Vægtens umiddelbare nærhed beliggende opgiven plads.
Undervejs dertil må rytteren ikke sidde af eller komme i berøring med andet end hesten eller dennes
sadeltøj etc.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 kan kun fraviges, når tvingende af bestyrelsen godkendte grunde
foreligger derfor.
Stk. 3. Ved ankomsten til den opgivne plads sidder rytteren af og går til tilbagevejning.
Stk. 4. Har en ejer eller parthaver deltaget med flere heste i løbet, skal rytterne på samtlige sådanne
heste tilbagevejes, for så vidt ejeren eller parthaveren gør fordring på præmie for en eller flere af
dem. Finder sådan tilbagevejning ikke sted, diskvalificeres samtlige ejeren eller parthaveren
tilhørende heste, dog at diskvalifikation kan indskrænkes til at angå den hest, hvis rytter ikke blev
tilbagevejet, dersom ejeren eller parthaveren har været uden skyld i, at tilbagevejningen ikke fandt
sted.
Stk. 5. Bestyrelserne kan beordre enhver i et løb deltagende rytter til at lade sig tilbageveje.

§ 105. Tilbagevejningen skal være tilendebragt senest 10 minutter efter, at den første fra løbet
tilbagevendende rytter er tilbagevejet. Denne frist kan af bestyrelsen i særlige tilfælde forlænges
med indtil 10 minutter.
Stk. 2. Vægtforstanderen opnoterer tidspunktet for tilbagevejningens begyndelse og slutning. Ved
målfotografering er tilbagevejningen først afsluttet, når endelig dommerkendelse foreligger.

Stk. 3. Ryttere må ikke forlade banens område før tidligst 15 minutter efter deres sidste ridt.

§ 106. Ved udvejningen og tilbagevejningen skal vægten være den samme. Et vægttab på mere end
½ kg medfører diskvalifikation af hesten samt idømmelse af straf til rytteren og/eller træneren. En
vægtforøgelse på mere end ½ kg medfører idømmelse af straf til rytteren. Er vægtforøgelsen mere
end 2 kg diskvalificeres hesten og rytteren straffes.
Stk. 2. Foreligger efter et løb ulovlig mindre- eller mervægt for en eller flere ryttere på heste
tilhørende samme ejer eller parthaver, kan alle denne ejers eller parthavers placerede heste
diskvalificeres.
C. Hjælpemidler

§ 107. Til begrænsning af hesten synsfelt må kun anvendes blinkers/hjælpemidler, der hindrer
hesten i at se til siden eller tilbage. Ethvert hjælpemiddel til begrænsning af hestens horisontale
synsfelt skal anmeldes ved starterklæring som blinkers, dog ikke jordblændere. Blinkers opdeles i to
kategorier:
a. Cheek pieces(sidestykker. Markeres med ”S” i programmerne.
b. Alle andre former for blinkers, der begrænser hestens horisontale synsfelt. Disse marekres
med ”B” i programmerne.
Heste, der skal bære blinkers i løbene, skal have påført disse, inden hestene forlader paddocken for
at gå på banen og må ikke fjernes, før løbet er afviklet.
Stk. 2. Brug af sporer er forbudt.
Stk. 3. Kun ”Cushion whips”må anvendes. For sådanne piske gælder:
Piskens længde må ikke overstige 70 cm.
Piskens tykkelse må ikke være mindre end 1 cm i diameter
Den bløde del af pisken skal være mindst 17 cm lang og skal kunne trykkes sammen mindst 6 mm.
Piskens vægt må ikke overstige 160 gram.
Piskens farve skal være mørk.
Stk. 4. Overdreven brug af pisk og føring af pisk over rytterens skulderhøjde er forbudt. Som
overdreven brug af pisk betragtes bl.a. brug af pisk på hest, der er åbenbar vinder eller åbenbart
slået samt brug af pisk efter mål eller brug af pisk med unødvendig styrke og hyppighed. Brug af
pisk til drivning i toårsløb er forbudt. Overtrædelse af forbuddet kan medføre
deklassering/diskvalifikation, såfremt det skønnes, at forseelsen har haft indflydelse på løbets
resultat.
Stk. 5. Bestyrelserne kan forbyde brug af pisk for enkelte eller alle ryttere.
Stk. 6. Beslag, der udsætter andre heste for skade, må ikke benyttes. Beslag med greb må ikke
benyttes. Dansk Galop kan godkende anvendelse af særlige beslag, der efter dens skøn ikke
indebærer sådan risiko.
Stk. 7. Ryttere skal under træning og i løb bære hjelm og sikkerhedsvest. Disse skal ved vejningen
ikke medregnes i vægten. Hjelme skal opfylde EU’s standarder EN 1384:1997 eller PAS 015.
Sikkerhedsvestene skal opfylde EU’s standarder EN 13158:2000 eller 13158:2009.
Stk. 8. Overtrædelse af påbuddet om brug af hjelm og sikkerhedsvest straffes med bøde.

§ 108. På væddeløbstidspunktet må i hests sekret, kropsvæske eller væv ikke kunne konstateres
tilstedeværelse af et ”ulovligt” middel.
Stk. 2. Som ”ulovligt” middel betragtes:
a. substans, som har indvirkning på nervesystemet
b. substans, som har indflydelse på kredsløbet

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

substans, som har indflydelse på åndedrætssystemet
substans, som har indflydelse på fordøjelsessystemet
substans, som har indflydelse på det urinære system
substans, som har indflydelse på det reproduktive system
substans, som har indflydelse på muskel- og skeletsystemet
substans, som har indflydelse på blodsystemet
substans, som har indflydelse på immunsystemet
substans, som har indflydelse på det endocrine system, endocrine secretionsstoffer og
tilsvarende syntetiske substanser
k. vanddrivende, smertestillende og antiinflamatoriske præparater
l. celledræbende substanser
Stk. 3. Analyse af en biologisk prøve taget på hest, der har været starterklæret, må ikke vise
tilstedeværelse af et ”ulovligt” middel som i stk. 2 nævnt, og tilstedeværelsen af et sådant middel vil
blive betragtet som en overtrædelse af stk. 1 (se endv. § 24, stk. 2). Dansk Galop træffer herefter
beslutning om, hvorvidt trænerens licens inddrages indtil endelig undersøgelse er afsluttet, og
derefter beslutning om straf.
Stk. 4. Undtagelse for stk. 3 kan dog gøres for substanser selvproduceret af hesten eller stammende
fra normal fodring ifølge nedenstående:
a. Såfremt det er en selvproduceret substans, for hvilken bundgrænse er fastsat, kan prøven kun
erklæres positiv, hvis indholdet af den pågældende substans overskrider den normale
fysiologiske bundgrænse fastsat internationalt af officielle analytikere og veterinærer og
godkendt af Dansk Galop
b. Såfremt det er en substans, der stammer fra normal fodring af hest, for hvilken bundgrænse er
fastsat, kan prøven kun erklæres positiv, såfremt indholdet af den pågældende substans
overskrider den bundgrænse, der er fastsat internationalt af officielle analytikere, veterinærer og
godkendt af Dansk Galop.
Sådanne bundgrænser kan kun fastsættes for substanser stammende fra naturlig ernæring, hvilket vil
sige fra planter, der traditionelt græsses eller høstes. Dog kan bundgrænse også fastsættes for
substanser konstateret i meget små mængder i forarbejdet foder stammende fra forurening under
transport eller fabrikation.
Stk. 5. Hest,
a. der har været udsat for nervesnitning
b. der har fået indopereret kanyle i luftrøret
c. der har været behandlet med anabole komponenter
d. der inden 14 dage før kl. 12 på en løbsdag, hvor den skal starte, har været behandlet med
cortisosteroider, phenybutazoner eller andre antiinflamatoriske præparater
e. der inden for 14 dage før kl. 12 på en løbsdag, hvor den skal starte, har været under arsenikkur
eller behandling med arsenikpræparater
f. der inden for de sidste 6 uger har været behandlet med blodtransfusion
g. der inden for 96 timer før kl. 12 på en løbsdag, hvor den skal starte, har været behandlet med
vitamininjektion
h. der inden for 96 timer før kl. 12 på en løbsdag, hvor den skal starte, har været behandlet med
ultralydapparat eller dermed sammenligneligt hjælpeapparat
må ikke starte.
Stk. 6. Hvis en hest, som skal starte i et løb, på grund af akut sygdom eller skade, har været
behandlet med andre end ovennævnte præparater inden for 96 timer før kl. 12 på en løbsdag, hvor
den skal starte, skal træneren anmelde dette til den lokale voldgiftsret senest 45 minutter før den i
programmet anførte tid for 1. løbs start. Dyrlægeattest udvisende tidspunkt for og anledning til den

givne behandling samt oplysning om præparatets art skal derved forevises. Voldgiftsretten afgør
derefter i samråd med banens dyrlæge, om hesten må starte.
Stk. 7. Injektion af hvilket som helst middel må kun foretages af veterinær
Stk. 8. Præparater af enhver art, der forefindes i en væddeløbsstald, skal af træneren opbevares i et
aflåst skab.
Stk. 9. Dopingprøver foretages på foranledning af Dansk Galops og det løbsafholdende selskabs
bestyrelse eller voldgiftsret, og resultatet offentliggøres i DVK.
Nummerering, opsidning og nedcantring

§ 109. Samtlige heste, der er starterklæret i et løb, skal være i paddocken senest 25 minutter før det
pågældende løbs starttidspunkt. Efter opsidning trækkes i nummerorden til præsentation på banen. I
løb, hvor der i henhold til løbets proposition, skal være parade, skal alle heste deltage heri. Efter
præsentation og eventuel parade skal samtlige heste cantre til start.
Stk. 2. Dispensation fra ovennævnte kan undtagelsesvis meddeles af det væddeløbsafholdende
selskabs voldgift, hvis der skønnes at være risiko for hest eller rytter.
Stk. 3. Rytteren må ikke efter opsidning sidde af hesten, før løbet er færdigt, med mindre særlige
forhold gør sig gældende og kun da med bestyrelsens eller starterens godkendelse.
D. Starten
Almindelige bestemmelser

§ 110. Tidspunktet for hvert løbs start bekendtgøres i programmet.
Stk. 2. Starteren sikrer sig, at samtlige i et løb startende heste er til stede på startstedet.
Stk. 3. En hest, der er til stede på startstedet, er ”under starterens kommando”, når løbsledelsen har
givet ordre til start.
Stk. 4. En hest betragtes som havende ”Startet” i et løb, hvis den var under starterens kommando,
da han gav tegn til start.
Stk. 5. Starten kan finde sted 15 minutter efter Vægtens rettidige lukning. Efter dette tidspunkt
behøver løbsledelsen ikke at vente på manglende heste, jf. dog § 103.
Stk. 6. Hvis en hest bryder ud eller kaster sin rytter af ved startstedet, men inden starteren har givet
tegn til start, er denne berettiget til at lade starten gå, såfremt hesten ikke er tilbage ved startstedet
inden 5 minutter.
Stk. 7. I tilfælde af omstart er starteren kun forpligtet til at vente 5 minutter på, at hestene er tilbage
ved startstedet.
Stk. 8. Hvis en hest bryder ud ved startstedet og/eller i tilfælde af omstart løber hele eller
størstedelen af løbets distance, er løbsledelsen berettiget til at lade den pågældende hest udgå af
løbet. I så tilfælde betragtes hesten som havende ”ikke startet” i det pågældende løb.
Stk. 9. Ønsker starteren omstart giver han med det røde flag tegn til, at et hvidt recallflag, anbragt
mindst 150 meter fra startstedet i løbsretningen, skal hæves.
Stk. 10. Er recallflaget hævet, når den første rytter kommer til det, er starten ugyldig, og samtlige
ryttere skal tage deres heste op og hurtigst ad nærmeste vej vende tilbage til startstedet.
Stk. 11. Er recallflaget ikke hævet, når den første rytter har passeret det, må recallflaget ikke
benyttes, idet starten i så fald er gyldig.
Stk. 12. Det er rytterne forbudt at komme med tilråb til starteren eller til de øvrige ryttere.

§ 111. Starteren kan tildele advarsler samt idømme bøder op til 500 kr.

Stk. 2. Starteren skal snarest efter hvert løb indberette til bestyrelsen:
a. idømte straffe
b. uregelmæssigheder ved starten, herunder eventuel indstilling om strengere straf end nævnt
under stk. 1
c. hvis en hest ikke var under hans kommando, da han gav tegn til start
d. hver hest, der i starten har mistet mere end 3 lgd. eller som blev stående i starten
Stk. 3. Starteren alene afgør i alle tilfælde definitivt startens gyldighed.
Start fra startbokse

§ 112. Samtlige løb startes, med mindre propositionen bestemmer anderledes, fra startbokse.
Undtagelse herfra kan ske når
a. startfeltet er større end disponible startbokse
b. banens tilstand ikke tillader transport af boksene
c. boksene ikke fungerer korrekt eller løbsledelse eller starteren skønner, at andre grunde taler
herfor
Stk. 2. Efter starterens ordre begynder indridningen, og starteren alene afgør
indridningsrækkefølgen.
Stk. 3. Såfremt en hest skal hjælpes ind i startboksen, skal træneren eller hans stedfortræder sørge
herfor. Starteren kan lade sit personale hjælpe en hest ind i startboksen.
Stk. 4. Heste, der af selskabet er erkendt vanskelige at få ind, skal fortrinsvis anbringes først i
boksene. For heste, der af selskabet er erkendt som vanskelige at have stående i startboksene, kan
træneren ved starterklæring ansøge om tilladelse til at ride sidst ind. En sådan hest udgår af
lodtrækningen og tildeles højeste nummer. Såfremt flere anmoder om tilladelse til at ride sidst ind i
samme løb, vil førstmodtagne ansøgning blive tildelt yderste spor, næstmodtagne næstyderste og så
fremdeles.
Stk. 5. Såfremt en hest er uregerlig, kan starteren lade denne flytte til en anden boks, end den
startnummeret berettiger til. Starteren kan, for at undgå ulykkestilfælde, lade alle eller enkelte
startporte åbne.
Stk. 6. Hvis en hest vægrer sig ved at gå ind i startboksen eller ikke vil blive stående i startboksen
til samtlige heste er under starterens kommando, bortvises den fra start. Såfremt hest bortvises fra
start på grund af vægring ved at gå i startboks, idømmes træneren en bøde. Bøden kan nedsættes
eller eventuelt bortfalde, hvis den pågældende hest ikke tidligere har givet anledning til problemer.
En bortvist hest skal godkendes til start enten ved startboksprøve eller ved nyt kvalifikationsløb, før
hesten på ny kan starterklæres. Beslutning herom træffes af den lokale voldgiftsret. Ovennævnte
gælder også for heste, der bortvises på en udenlandsk bane. Godkendelse kan ske på en bane i et
andet land.
Stk. 7. Når hestene er i startboksene og både forporte og bagporte er lukkede samt alle medhjælpere
m.v. har fjernet sig fra startboksene, er hestene under starterens kommando, og denne giver tegn til
start ved at åbne forportene.
Stk. 8. Starteren kan erklære starten for ugyldig og tilbagekalde hestene, såfremt startboksene
a. ikke fungerer korrekt
b. blev åbnet ved en fejltagelse
c. blev åbnet for at undgå et ulykkestilfælde
Stk. 9. Såfremt en hest bliver slettet af startlisten, er starteren berettiget til at rykke hestene, således
at der ikke bliver ledige startbokse mellem laveste og højeste startnummer.

Start med flag

§ 113. Rytterne indtager deres rækkefølge begyndende fra banens inderside. Rækkefølgen kan kun
ændres med starterens tilladelse, og denne kan af særlige grunde anvise én eller flere ryttere plads
på ydersiden af feltet eller i andet geled.
Stk. 2. Starteren kan tillade en rytter at lade sig hjælpe af en mand til fods. Den pågældende rytter
skal da anvises plads udvendigt eller i andet geled.
Stk. 3. Start skal ske fra skridt eller fra stedet og så vidt muligt på linje.
Stk. 4. Starteren er berettiget til, hvis en hest er uregerlig og forhaler starten, at lade starten gå uden
den pågældende hest.
Stk. 5. Det er rytteren forbudt:
a. før startsignalet at sætte hesten i trav eller galop eller lade den springe af
b. at søge at forhale starten ved ikke at indtage sin plads, vende hesten eller blive stående med
front modsat eller på tværs af startretningen eller lignende.

E. Forhold under løbet
Ridning af hesten

§ 114. Enhver i et løb startende hest skal rides for at vinde samt rides ud for 2., 3. og 4. plads
Stk. 2. For de følgende placeringer behøver hesten ikke at rides ud, men en rytter må dog ikke afstå
fra en plads, som han kan beholde uden at ride hesten ud.
Stk. 3. Enhver aftale, der tilsigter utilbørligt at påvirke løbsresultatet, er forbudt.
Krydsning og genering

§ 115. Enhver rytter skal under løbet ride således, at de øvrige deltagende ryttere og heste ikke
generes.
Stk. 2. Finder trængning sted, skal den hest, som har trængt en anden hest,
deklasseres/diskvalificeres, såfremt det skønnes, at den som følge af trængningen forbedrede sin
placering i løbet. Tilsvarende gælder, hvis en hests rytter lægger hindringer i vejen for en anden
rytter eller dennes hest.
Stk. 3. Deklassering/diskvalifikation skal ske, uanset om det indtrufne skyldes hestens manglende
styrbarhed eller rytterens ridt.
Stk. 4. I tilfælde af farlig eller hensynsløs ridning skal der foretages diskvalifikation.
Stk. 5. Er krydsningen, trængningen eller generingen indirekte forårsaget af en tredje hest eller
dennes rytter, bliver bestemmelserne i stk. 2 at anvende på en sådan hest, selv om den ikke har
krydset eller er kommet i berøring med den generede hest eller dennes rytter.
Stk. 6. Voldgiftsretten afgør, om diskvalifikation skal være fuldstændig eller kun skal medføre en
anden placering.
Stk. 7. Den afgørelse, der træffes med hensyn til hesten, er uden betydning for rytterens eventuelle
strafansvar.
Forkert bane

§ 116. Enhver hest, der i et løb:
a. passerer en flagstang eller et vendeflag på den forkerte side

b. rider ad fejl bane
udgår af løbet, med mindre fejlen rettes, og hesten fortsætter løbet på rigtig bane derfra, hvor fejlen
skete.
Stk. 2. Den rytter, der forsætligt eller uagtsomt forser sig mod de i stk. 1 nævnte forhold, kan
straffes.
Hjælp under løbet

§ 117. Rytteren må ikke under løbet modtage hjælp fra andre personer.
Stk. 2. Skilles en rytter under løbet ufrivilligt fra sin hest, har rytteren dog lov til at modtage hjælp
til indfangning af og opsidning på hesten. Fuldføres løbet, skal dette ske fra det sted, hvor rytteren
skiltes fra hesten.
Stk. 3. Er det rytteren umuligt at fortsætte ridtet, udgår hesten af løbet.
Walk Over

§ 118. Starter i et løb kun én hest, skal alle i løbet gældende bestemmelser overholdes, dog behøver
hesten efter starten kun at rides i den for løbet angivne retning over mållinjen.
Maksimaltid

§ 119. Maksimaltiden beregnes efter et tempo på 600 m i minuttet.
Stk. 2. En hest, som i et løb overskrider den for distancen fastsatte maksimaltid, skal
diskvalificeres.
Stk. 3. Ved usædvanlige bane- og vejrforhold kan bestyrelsen sætte den angivne maksimaltid ud af
kraft.
F. Dommeren

§ 120. Dommeren afgør alene – umiddelbart eller ved hjælp af målfotografi – hvilken af de i løbet
deltagende heste, der indkommer som vinder samt rækkefølgen af de øvrige i mål indkomne heste.
Stk. 2. Såfremt afstanden mellem vinderen og de placerede heste er under ½ længde eller hestene
indkommer i mål udspredt i hele banens bredde, skal dommeren undersøge målfotografi, før han
offentliggør resultatet.
Stk. 3. Hesten er i mål, når dens hoved har nået mållinjen.
Stk. 4. Kommer to eller flere heste i mål i så ringe indbyrdes afstand fra mållinjen, at dommeren
ikke kan afgøre eller af målfotografiet se, hvilken hest der er kommet først i mål, betegnes resultatet
så vidt angår vinderen som ”dødt løb”, mens det for øvrigt placerede hestes vedkommende betegnes
som ”dødt løb om plads”.
Stk. 5. Målfotos må højst forstørres fire gange.
Stk. 6. Samtlige heste, der indkommer i præmierækken, betragtes som ”placeret”.
Stk. 7. Har dommeren benyttet målfotografi ved sin afgørelse, skal han på tilskuerpladserne lade
opslå kopier af fotografiet eller fotografierne.
Stk. 8. Det er dommeren tilladt at have en medhjælp, der i påkommende tilfælde kan erstatte ham.

§ 121. Dommerafgørelsen opnoteres, offentliggøres straks og meddeles omgående
vægtforstanderen. Den opbevares af bestyrelsen og er endelig. Den skal indeholde angivelse af
løbets varighed, og hvorledes vinderen sejrede samt afstanden, regnet fra hoved til hoved, mellem
de placerede heste.

Stk. 2. Følgende betegnelser benyttes ved angivelse af:
a. hvorledes vinderen sejrede: efter kamp – sikkert – let – overlegent
b. afstanden mellem hestene: dødt løb – kort hoved – hoved – hals – ½ lgd. – ¾ lgd. – 1 lgd. – 1 ½
lgd. – 2 lgd. – 3 lgd. – 4 lgd. – 5 lgd. – 6 lgd. – mange lgd.
Stk. 3. Er dommeren overbevist om at have begået en vitterlig fejl, er han forpligtet til omgående at
berigtige sin afgørelse. Sker berigtigelsen efter tilbagevejningen, ændres totalisatorrækken ikke.
G. Ugyldige løb

§ 122. Bestyrelsen skal erklære et løb for ugyldigt, hvis det har fundet sted
a.
b.
c.
d.
e.

på fejl bane
med urigtig distance, der afviger 100 meter eller derover fra den foreskrevne
såfremt alle hestene er slået ind på fejl bane
såfremt alle hestene har båret forkert vægt
såfremt dommeren ikke var på sin plads, når hestene passerede mål, og rækkefølgen ikke kan
konstateres ved hjælp af målfotografiet.
Stk. 2. Behandlingen af et af de nævnte forhold skal være påbegyndt inden 5 minutter efter
tilbagevejningens tilendebringelse.
Stk. 3. Erklæres et løb for ugyldigt, skal det løbes om samme væddeløbsdag efter programmets
sidste løb eller den påfølgende løbsdag. Er ingen af delene mulige, ophæves løbet.
Stk. 4. Kun de heste, der i det oprindelige løb var under starterens kommando, kan deltage.
Tilbagetrækning kan ske uden vedkommende bestyrelses tilladelse.

KAPITEL XIII
Totalisatoren

§ 123. Væddemål indgås ved indbetaling i totalisatoren efter det for den pågældende bane
gældende totalisatorreglement.

KAPITEL XIV
Vægtdifferencer
Gældende pr. 1. januar 2017

§ 124
- se omstående side

I løb for heste af samme alder er normalvægten, når propositionen ikke indeholder andre
vægtbestemmelser, for hingste og vallakker:
1. i løb for 2-årige
56 kg
2. i løb for 3-årige
58 kg
3. i løb for 4-årige
62 kg
Hopper bærer uanset enhver bestemmelse i alle løb (handicaps undtagne) 1,5 kg mindre end hingste
og vallakker.

KAPITEL XV
Suffix for fødeland
§ 125
Algier ………………………………………………………………………….….ALG
Argentina …………………………………………………………………………ARG
Australien …………………………………………………………………………AUS
Belgien …………………………………………………………………………….BEL
Brasilien …………………………………………………………………………...BRZ
Bulgarien ………………………………………………………………………….BUL
Canada ……………………………………………………………………………CAN
Chile ……………………………………………………………………………….CHI
Columbia ………………………………………………………………………….COL
Cuba ………………………………………………………………………………CUB
Cypern …………………………………………………………………………….CYP
Danmark …………………………………………………………………………..DEN
Filippinerne ………………………………………………………………………...PHI
For. Arab. Emirater ……………………………………………………………….UAE
Frankrig ……………………………………………………………………………..FR
Grækenland …………………………………………………………………………GR
Holland ……………………………………………………………………………HOL
Hongkong …………………………………………………………………………..HK
Indien ………………………………………………………………………………NDI
Indonesien ………………………………………………………………………...NDO
Iran …………………………………………………………………………………IRA
Irland ……………………………………………………………………………….IRE
Italien ………………………………………………………………………………ITY
Japan ……………………………………………………………………………….JAP
Jugoslavien ……………………………………………………………………….YUG
Kenya ……………………………………………………………………………..KEN
Korea ……………………………………………………………………………...KOR
Libanon ……………………………………………………………………………..LB
Libyen ……………………………………………………………………………...LIB
Luxembourg ………………………………………………………………………LUX
Malaysia ………………………………………………………………………….MAL
Malta ……………………………………………………………………………...MTA
Marocco …………………………………………………………………………..MOR
Mexico ……………………………………………………………………………MEX
Norge ……………………………………………………………………………..NOR
New Zealand ………………………………………………………………………..NZ
Pakistan …………………………………………………………………………...PAK
Peru ………………………………………………………………………………..PER
Polen ………………………………………………………………………………POL
Portugal ……………………………………………………………………………POR
Qatar ………………………………………………………………………………..QA
Rumænien ………………………………………………………………………..RUM

Rusland ………………………………………………………………………….. RUS
Saudi-Arabien ……………………………………………………………………..SDA
Schweiz ……………………………………………………………………………SWI
Senegal …………………………………………………………………………….SEN
Singapore …………………………………………………………………………..SIN
Slovakiet …………………………………………………………………………..SLO
Spanien …………………………………………………………………………….SPA
Sri Lanka ………………………………………………………………………….CEY
Sudan ………………………………………………………………………………..SU
Sverige ……………………………………………………………………………SWE
Storbritannien ……………………………………………………………………… GB
Sydafrika …………………………………………………………………………..SAF
Tjekkiet ……………………………………………………………………………CZE
Trinidad og Tobago ………………………………………………………………..TRI
Tunis ………………………………………………………………………………TUN
Tyrkiet …………………………………………………………………………….TUR
Tyskland …………………………………………………………………………..GER
Ungarn ……………………………………………………………………………HUN
Uruguay ……………………………..……………………………………………URU
USA ……………………………………..………………………………………...USA
Venezuela …………………………………………………………………………VEN
Ægypten …………………………………………………………………………..EGY
Østrig ……………………………………………………………………………...AUT
Suffix ifølge ovenstående internationale fortegnelse føjes i direkte tilslutning til navnet på alle heste
født i udlandet.
Suffixkoden henfører til det land, hvor hesten er født.

KAPITEL XVI

Afgifter
§ 126. Licensafgift, afgift for diverse registreringer og andre serviceydelser fastsættes af Dansk
Galop og offentliggøres i Dansk Væddeløbskalender.

KAPITEL XVII
Bøder

§ 127. Bøder, der ifølge § 35 tilfalder Dansk Galop samt deposita, der i henhold til § 28, stk. 2,
fortabes, indsættes på en særlig konto, der forvaltes af bestyrelsen for Dansk Galop. Kontoens
indestående kan anvendes til ethvert formål, som bestyrelsen må beslutte, herunder
uddannelsesformål og understøttelse af tilskadekomne trænere, jockeys og lærlinge.

KAPITEL XVIII
Antidopingregler
§ 128. Hestens træner har ansvaret for, at bestemmelserne i kapitel 18 overholdes. Det påhviler
træneren at føre udførlig behandlingsjournal over alle medicinske behandlinger og andre
behandlinger.
Stk. 2. For heste, som midlertidigt tages ud af træning, skal ejeren sikre sig, at der bliver ført en
journal over eventuelle medicinske behandlinger af hesten, som kan overgives til træneren, når
hesten på ny sættes i træning.

Almene regler for brug af lægemidler og anden behandling
§ 129. En hest, der trænes og/eller deltager i løb i Danmark, må kun behandles med lægemidler, som
ifølge gældende lovgivning enten må anvendes eller markedsføres i Danmark.
En hest må kun tilføres receptpligtig medicin, hvis veterinæren for den navngivne hest har ordineret
dette.
Stk. 2. En hest, der har behov for substitutionsbehandling, er ikke at betragte som værende i
væddeløbsmæssig stand og må derfor ikke starte i løb. Med substitutionsbehandling menes
behandling, hvor man tilfører kroppen en substans, som den normalt selv producerer, men på grund
af sygdom eller andet ikke kan danne.
Stk. 3. En hest, der er diagnosticeret med en kronisk sygdom, f.eks. en kronisk luftvejssygdom, og
derfor har behov for kontinuerlig behandling/medicinering, anses ikke at være i væddeløbsmæssig
stand og må derfor ikke starte i løb.
Stk. 4. For en hest, som er registreret hos Dansk Galop, eller en hest, som trænes og/eller starter i
Danmark, er substanser og behandlingsmetoder, som angivet i en særskilt fortegnelse, forbudte og
kan medføre, at hesten for en afgrænset tidsperiode eller for altid forbydes at deltage i væddeløb (se
”Forbuds- og Karenstidsliste“ under pkt. A).
Behandling m.m.

§ 130. Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår m.m.) taget fra hest, som skal starte i løb
eller har startet i løb, eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet
ikke indeholde substanser, der ikke er dannet af hesten selv, eller som ikke kan henføres til naturligt
foderindtag. For visse substanser, som dannes af hesten selv og visse foderrelaterede substanser er
der fastsat grænseværdier, der ikke må overskrides. Ved grænseværdi forstås den maksimale tilladte
koncentration i en udtaget prøve. For visse substanser anvendes rapporteringsniveauer, hvorved
forstås et niveau, hvor substansen har medicinsk effekt på hestens præstation.
Substanser/behandlinger, som ikke er indeholdt i Dansk Galops ”Forbuds- og Karenstidsliste” i
anvendes på trænerens eget ansvar.
Stk. 2. På en hest, der tænkes startet i løb eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med løb,
må der ikke foretages behandlinger eller tiltag, som ved løbet eller træningen kan medføre en positiv
eller negativ forandring af hestens aktuelle præstationsformåen eller temperament, inkluderende
alternative behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser, blistring og elektricitet.
Stk. 3. Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår med mere) taget fra hest i anden
sammenhæng end løb eller træning, der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet ikke indeholde
forbudte substanser eller substanser, som ikke kan henføres til legitime behandlinger, der er anført i
hestens behandlingsjournal (se ”Forbuds- og Karenstidsliste”.
Stk. 4. Person, som er ansvarlig for en hest, skal være orienteret om, hvad en foretaget behandling
eller tiltag betyder med hensyn til hestens rettigheder til at starte i løb.
Stk. 5. Det er alene trænerens ansvar, at en af denne trænet hest ikke er blevet tilført lægemidler eller
anden kemisk substans, som er i strid med det gældende reglement for medicinering.
Stk. 6. Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i ”Forbuds- og
Karenstidsliste” angivne karenstider.
Ordensregler ved medicinering
§ 131. Træneren har ansvaret for rutiner ved medicinering af de heste, som vedkommende har i
træning.
Stk. 2. Substans, som påvises ved analyse af prøvemateriale, og for hvilken der kræves recept, skal
kunne bevidnes af den veterinær, som har ansvaret for behandlingen. Træneren skal løbende føre
behandlingsjournal i den udstrækning, som Dansk Galop foreskriver.
Træneren har pligt til på forlangende fra ejer af hest at udlevere behandlingsjournal.
Træneren må udelukkende opbevare receptbelagte lægemidler, sprøjter og kanyler, hvis de er
udskrevet til en navngiven hest, og ordineret behandlingstid ikke er udløbet. Hestens navn skal af
træneren være angivet på emballagen.
Det er ikke tilladt for en træner at opbevare ikke-tilladte lægemidler, substanser/stoffer eller
udrustning. Lægemidler beregnet til profylaktisk (forebyggende) behandling behøver ikke at være

udskrevet til specifik hest. Under den ordinerede behandlingstid skal opbevaring ske i aflåst skab
eller andet sted, som er under lås. Nøglerne til aflåst skab skal på trænerens ansvar opbevares på
betryggende vis. Ved behandlingsperiodens afslutning skal ikke-anvendt medicin, sprøjter og
kanyler bortskaffes fra stalden i henhold til gældende veterinære forskrifter.
Injektion skal foretages af veterinær eller af en i hvert tilfælde af veterinær instrueret og delegeret
person. Nedføring af næsesvælgssonde og/eller infusionsbehandling må udelukkende udføres af
veterinær.
Stk. 3. For hest, som er i startberettiget alder eller yngre og ikke er optaget på nogen træners
træningsliste, gælder, at hestens ejer eller person, der er registreret som teknisk repræsentant hos
Dansk Galop, er ansvarlig for, at reglerne i kapitel 18 overholdes.
Dopingprøve
§ 132. Beslutning om udtagning af dopingprøve kan træffes af banens voldgiftsret, banens dyrlæge
eller af Dansk Galop.
Stk. 2. Træner og hesteejer er pligtig at stille hest til rådighed på det tidspunkt, som er besluttet for
prøvetagning samt vid den yderligere undersøgelse, som kan foranlediges heraf.
Stk. 3. Forholdsregler ved udtagelse af dopingprøve:
Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpegede dyrlæge og/eller medhjælper. Ved blodprøve
skal det være en dyrlæge.
Det skal tilstræbes, at træner, ejer eller en repræsentant for én af disse er til stede og overværer
samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede,
og i dette tilfælde kan ejer, træner m.v. ikke senere gøre indsigelse mod procedurerne i forbindelse
med prøveudtagningen.
Forsøg på regelbrud
§ 133. Forsøg på brud af reglerne i kapitel 18 sidestilles med fuldbyrdet handling. Medvirken til brud
på reglerne sidestilles med fuldbyrdet handling med mindre, at der foreligger særlige grunde.
Dopingprøve ved dødsfald
§ 134. Dopingprøve skal tages på hest, der på umiddelbar uforklarlig vis dør i forbindelse med
løbsdeltagelse.
Forældelsesfrist
§ 135. Fristen for forældelse ved overtrædelse af reglerne i kapitel 18 er 5 år. Fristen regnes fra den
dag det strafbare er ophørt. Forældelsen afbrydes, når en sag anmeldes til dømmende myndighed.
Langtidslagrede/nedfrosne dopingprøver har gyldighed i minimum fem år.

Karenstider
§ 136. Angivne ”Karenstider” (se ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B)
KARENSTIDSLISTE” skal udelukkende betragtes som værende vejledende information i
forbindelse med behandling af heste.
Stk. 2. Overholdelse af angivne tidsfrister for karenstider er ikke straffritagende for ansvarlig træner,
hvis et stof/præparat/substans med karenstid er til stede i hestens dopingprøve ved prøvetagning i
forbindelse med løb eller i træning (prøver taget uden for konkurrence). Ved prøvetagning uden for
konkurrence er undtaget tilfælde, hvor fundet kan forklares af behandling, som er indført i hestens
behandlingsjournal, og hvor hesten ikke har deltaget eller skal deltage i konkurrence inden for
opgivet karenstid for det pågældende stof/præparat eller behandlingsmetode. Det er ej heller
straffritagende, at hesten har været behandlet for skade eller sygdom.
Stk. 3. Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i ”Forbuds- og
Karenstidsliste” under pkt. B) KARENSTIDSLISTE angivne karenstider.

Sanktioner
§ 137. For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanser, præparater
og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A)
FORBUDSLISTE” idømmes tab af licens i minimum 48 måneder op til livstid, tiltrædelsesforbud i
samme periode samt bøde.
For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanse, præparater og/eller
behandlingsmetoder, som er angivet på
”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B)
idømmes tab af licens i minimum 24 måneder op til livstid,
KARENSTIDSLISTE”
tiltrædelsesforbud i samme periode samt bøde.
I gentagelsestilfælde vil der være skærpelse af sanktion.
Stk. 2. For uagtsomt regelbrud kan person idømmes bøder svarende til minimum 10 % af
førstepræmien i løbet + 2 % af, hvad trænerens stald har indvundet i præmier i gennemsnit pr. år
(beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 1.000.000.
I tilfælde af, at regelbruddet omfatter stoffer, substanser, præparater og/eller behandlingsmetoder,
som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE” kan der ud over
ovennævnte idømmes udelukkelse på minimum seks måneder.
Ved andengangsforseelse kan person idømmes bøder svarende til minimum 20 % af førstepræmien +
4 % af, hvad trænerens stald har indvundet i præmier i gennemsnit pr. år (beregnet over de
foregående tre kalenderår). Minimum kr. 20.000 og maksimum kr. 1.000.000.
Ved tredjegangsforseelse kan person idømmes udelukkelse som ved et forsætligt regelbrud.
Stk. 3. Ved regelbrud ifølge objektivt ansvar, kan person idømmes bøder svarende til minimum 10
% af førstepræmien i løbet + 1 % af, hvad trænerens stald har indvundet i præmier i gennemsnit pr.
år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000

Stk. 4. Vedstraffastsættelsen i henhold til stk. 1, stk. 2 og stk. 3 gælder, sanktionen kan reduceres
eller bortfalde, at hvis særlige forhold gør sig gældende f.eks. hvis den ansvarlige træner kan bevise,
at han/hun er uden skyld i regelbruddet samt kan bevise, hvordan den forbudte substans er blevet
tilført hesten.
Stk. 5. Det regnes som flere regelbrud, hvis det kan fastslås, at andengangsforseelsen blev begået
efter, at vedkommende person er blevet varslet om det første regelbrud.
Stk. 6. Ved flere regelbrud eller brug af flere forbudte substanser og/eller metoder skal
udelukkelsesperioden skærpes.
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