Nyt fra Dansk Galop
Bestyrelsen har holdt møde, hvor man bl.a. drøftede følgende emner:
Dansk Hestevæddeløb, oplæg til ny organisationsplan.
Dansk Hestevæddeløb har fremlagt et forslag til en ny organisationsplan for trav- og galopsporten.
Hovedpunkterne i forslaget er, at flere opgaver og ledelseskompetencer flyttes fra Dansk Travsports
Centralforbund og Dansk Galop til Dansk Hestevæddeløb.
Bestyrelsen er positiv overfor at arbejde videre med oplægget, og der vil nu blive afholdt møde med
DTC.
Dopingkontrol/bokse til gæstende heste
På foreningens generalforsamling i april blev der rejst spørgsmål ved dopingkontrol og de bokse, som
banerne stiller til rådighed for gæstende heste. Bestyrelsen drøftede problematikken og besluttede at
indskærpe over for banerne, at rejsebokse skal være omhyggeligt rengjorte forud for løbsdagene.
Refusion af indskud til storløb, der kolliderer på sæsonplanen
Bestyrelsen drøftede det problem, som det indebærer for hesteejerne, at heste anmeldes til storløb,
længe før man kender sæsonplanen, og at ejerne risikerer, at løbene placeres så tæt på hinanden, at
heste ikke kan starte i de løb, som man havde en forventning om, da man meldte.
Der er i bestyrelsen enighed om, at kompensation til hesteejerne kun kan komme på tale, hvis datoen
for afviklingen af et storløb rykkes, efter at den oprindelig dato har været offentliggjort.
Overtrædelse af piskereglerne
Bestyrelsen behandlede et forslag fra Flemming Velin om ændring af bestemmelserne vedrørende
overtrædelse af piskereglerne. Velin har foreslået, at overtrædelse af piskereglerne skal medføre
deklassering eller diskvalifikation.
Efter en længere drøftelse vedtog bestyrelsen ikke at tilslutte sig forslaget, bl.a. fordi man ikke ønsker
at Danmark skal fravige den internationale praksis på området. Men bestyrelsen besluttede, at banernes
voldgiftsdommerne skal idømme hårdere straffe til rytterne ved overtrædelser af reglerne.
Brug af hjelm i paddock

Sidste år vedtog bestyrelsen et påbud om, at hestetrækkere skal bære hjelm i paddocken, men mange
trænere har udtalt kritik af påbuddet, og bestyrelsen har derfor drøftet emnet på ny. Et flertal i
bestyrelsen besluttede at ophæve påbuddet om brug af hjelm, men man anbefaler kraftigt, at trækkere
af sikkerhedsmæssige grunde bærer hjelm, når de trækker heste i paddocken.
European Pattern Committee
Det er The European Pattern Committee, som beslutter hvilke løb, som skal klassificeres som Gruppeog Listedløb – de såkaldte Black-Typeløb. I Danmark har vi tre sådanne internationalt anerkendte løb
nemlig Danish Jockey Club Cup (L), Pokalløb (L) og Scandinavian Open Championship (Gr.3).
Komitéen har vedtaget, at hesteejernes indskud i løbene fremover maksimalt må være på 2 pct. af
præmiesummen. For at kunne finansiere præmiesummerne i de tre danske storløb har Klampenborg
Galopbane hidtil haft indskud på 3,8 – 4 pct., og det nye krav indebærer, at banen vil få betydelige
underskud ved at gennemføre løbene.
Mulighederne for at dække underskuddene i løbene skal nu overvejes. Alternativt kan det komme på
tale, at Danmark frivilligt afstår fra at opretholde Gruppe- eller Listedstatus på de tre storløb således, at
Klampenborg Galopbane ikke at skal leve op til kravet om at indskuddet højest må være på 2 pct. af
præmiesummen.
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