STRAFFE, TRÆNERE
FORSEELSE

1. GANG

2. GANG

3. GANG

Manglende pas (hest bortvises)

1.000 kr.

1.500 kr.

2.000 kr.

500 kr.

1.500 kr.

2.500 kr.

1.000 kr.

1.500 kr.

2.000 kr.

Ukorrekte farver

300 kr.

500 kr.

1.000 kr.

Forkert angivet vægt

300 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Hest for sent i paddock

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Forseelse i paddock, præsentation

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Ej præsenteret med blinkers

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Ukorrekt pas (f.eks. forkert angivelse af køn)
Ukorrekt vaccination (hest bortvises)

Hest kan kræves startboksgodkendt.
Forsinkelse af start
500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Hest kan kræves godkendt i prøveløb eller
startboksgodkendt.

Bortvisning af hest (uanset hvor og hvornår)

Hvis hesten ikke har startet tidligere, skal
hesten startboksgodkendes, inden den kan
starterklæres igen.
1.000 kr.

1.500 kr.

2.000 kr.

Utilbørlig optræden

1.000 kr.

2.500 kr.

5.000 kr.

Manglende indberetning af løb udenfor Skandinavien

1.000 kr.

2.000 kr.

3.000 kr.

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

500 kr.

1.000 kr.

2.500 kr.

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

3.000 kr.

Åbenbar grundløse protester
Manglende indberetning efter løb af f.eks. tabt sko,
næseblod, halt efter løbet, hesten ikke virker tilpas
efter løbet og andet, der kunne have indflydelse på
hestens præstation
Hvis træneren ikke er til stede og der ikke er meddelt
en stedfortræder.
Tilbagevejning med ukorrekt vægt. Træneren er
ansvarlig for kontrol af vægten, når sadlen hentes

FORSEELSE

1. GANG

2. GANG

3. GANG

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Konstateret før paddocken er forladt (hesten skos om)

1.000 kr.

2.000 kr.

4.000 kr.

Konstateret efter løb (hesten diskvalificeres)

1.000 kr.

3.000 kr.

5.000 kr.

Ej meddelt at hest starter uden sko eller med jernsko

1.000 kr.

2.000 kr.

4.000 kr.

Manglende accept fra rytter

Ulovlige sko:

STRAFFE, RYTTERE
FORSEELSE

1. GANG

2. GANG

3. GANG

Hesten diskvalificeres/deklasseres.

Farlig ridning

Rytter straffes med udelukkelse og bøde på minimum 2.000 kr. og
maksimum det beløb, som rytteren har vundet. Rytter fratages
desuden retten til ridepenge og rejsegodtgørelse
7 dages delukkelse
+ bøde

Hensynsløs ridning

Finder genering sted, skal en hest, som har generet en anden hest,
deklasseres el. diskvalificeres såfremt det skønnes, at den som følge
heraf forbedrede sin placering i løbet. Tilsvarende gælder, hvis en
hests rytter lægger hindringer i vejen for en anden rytter eller
dennes hest.
Rytteren straffes med udelukkelse og bøde på minimum 2.000 kr. og
maksimum det beløb, som rytteren har vundet. Rytteren fratages
desuden retten til ridepenge og rejsegodtgørelse.
3 dages udelukkelse
+ bøde

Ukorrekt ridning

6 dages udelukkelse
+ bøde

9 dages udelukkelse
+ bøde

Finder genering sted, skal en hest, som har generet en anden hest,
deklasseres el. diskvalificeres såfremt det skønnes, at den som følge
heraf forbedrede sin placering i løbet. Tilsvarende gælder, hvis en
hests rytter lægger hindringer i vejen for en anden rytter eller
dennes hest.
Rytteren straffes med udelukkelse og bøde på minimum 1.000 kr. og
maksimum det beløb, som rytteren har vundet. Rytteren fratages
desuden retten til ridepenge og rejsegodtgørelse.
1 - 2 dages
udelukkelse + bøde

Hændeligt

14 dages udelukkelse 30 dages udelukkelse
+ bøde
+ bøde

3-4 dages
udelukkelse + bøde

5-6 dages
udelukkelse + bøde

Finder genering sted, skal en hest, som har generet en anden hest,
deklasseres/diskvalificeres såfremt det skønnes, at den som følge
heraf forbedrede sin placering i løbet. Tilsvarende gælder, hvis en
hests rytter lægger hindringer i vejen for en anden rytter eller
dennes hest

STRAFFE, RYTTERE
FORSEELSE

1. GANG

2. GANG

3. GANG

Vægt
Der dømmes overvægt ved udvejning ved 500 gram eller mere. Hvis der vejes ud med 500 til 999 gram
mere end program sat, ændres vægten med ½kg.
Overvægt ved udvejning – uden rytterændring

500 kr.

1.500 kr.

udelukkelse

Overvægt ved udvejning – med rytterændring

1.000 kr.

2.500 kr.

udelukkelse

Undervægt ved tilbagevejning – mere end ½ kg.

Hesten diskvalificeres,
fratagelse af retten til ridepenge og
rejsegodtgørelse
1.500 kr.

Overvægt ved tilbagevejning – mere end 2 kg.

Overvægt ved tilbagevejningen – mellem ½ - 2 kg.

Ej tilbagevejet

2.500 kr.

udelukkelse

Hesten diskvalificeres
fratagelse af retten til ridepenge og
rejsegodtgørelse
2.500 kr.

udelukkelse

udelukkelse

1.500 kr.

2.500 kr.

udelukkelse

Hesten diskvalificeres,
fratagelse af retten til ridepenge og
rejsegodtgørelse
2.500 kr.

udelukkelse

udelukkelse

Ikke efterkommet officials ordre

1.000 kr.

2.000 kr.

3.000 kr.

Utilbørlig optræden

1.000 kr.

2.500 kr.

4.000 kr.

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Ikke haft fødderne i bøjlerne under af- og
tilbagecantring

Borttage ørepropper under løb

Hvis ørepropper fjernes i løb, skal hesten
diskvalificeres medmindre det er åbenlyst, at det
passerede var uden betydning for løbets
resultat.
Bøde på minimum 2.000 kr. og maksimum det
beløb, som rytteren har vundet. Rytter fratages
retten til ridepenge og rejsegodtgørelse

2 dages
udelukkelse
+ bøde
1. GANG

4 dages
udelukkelse +
bøde
2. GANG

8 dages
udelukkelse
+ bøde
3. GANG

Ej indberettet at hest hænger, ikke er villig, snubler,
er blevet generet eller andre forhold der bevirker, at
en hest ikke har præsteret optimalt

500 kr.

1.000 kr.

2.500 kr.

Åbenbar grundløse protester

500 kr.

1.000 kr.

2.000 kr.

Afbud/udeblivelse eller nægtelse af at ride uden
gyldig grund

3 dages udelukkelse samt 2.000 kr. i bøde

FORSEELSE

Forkert brug af pisken ved slag og det vurderes, at
pisken er hævet over skulderhøjde.

1.000 kr.

2.000 kr.

3.500 kr.

Overdreven og ukorrekt brug af pisk samt ineffektiv ridning
* 4 dages
Førstepræmie under 50.000 kroner
1.000 kr.
udelukkelse
+ 50 % PP
* 3 dages
* 5 dages
Førstepræmie mellem 50-100.000 kroner
2.500 kr.
udelukkelse +
udelukkelse
50 % PP
+ 75 % PP
* 2 dages
* 4 dages
* 6 dages
Førstepræmie over 100.000 kroner
udelukkelse +
udelukkelse
udelukkelse
50 % PP
+ 50 % PP
+ 75 % PP
* Dertil kommer fratagelse af retten til ridepenge, rejsegodtgørelse samt bøde på min 2.000 kr. op til
procent af præmiepenge (PP) som rytteren har vundet.
* 2 dages
udelukkelse

Udelukkelsen fastsættes i antal løbsdage
Straffen for brug af pisk til drivning i 2.årsløb, er som hovedregel 3 dages udelukkelse, samt idømmelse af
en bøde på 2.000 kr. op til minimum præmieprocenter, som rytteren har vundet. Såfremt det skønnes, at
brugen af pisk har haft indflydelse på løbets resultat, deklasseres/diskvalificeres hesten
Hvis det dømmes at en rytter mister en prisplacering pga. ineffektiv ridning forhøjes straffen.

Alle udelukkelser træder i kraft på 14. dagen efter kendelsen eller nærmest løbsdag derefter, udregnet
fra dagen efter straffen.
Den lokale voldgiftsret kan idømme lavere/højere straffe end ovennævnte
For amatørryttere og lærlinge idømmes straffe (kroner) svarende til halvdelen af de anførte beløb.
Regler for gentagelser af forseelser:
For alle ryttere betragtes forseelser (af samme art), der begås mere end 12 uger senere end sidste
overtrædelse, som en 1. gangs forseelse.

