
Dansk Galop og søsterorganisationerne i Norge og Sverige er efter lang tids forberedelse enedes om 

fælles reglement til afløsning af landenes hidtidige individuelle regler. Det nye fælles reglement 

træder i kraft den 1. juni. 

 

Af de væsentligste ændringer kan nævnes: 

 

- Dopingsager afgøres af Svensk Travsports Ansvars- og Disciplinærnævn 

- Ved idømmelse af straffe til ryttere betragtes Skandinavien som en helhed: det vil sige at 

løbsdommerne ved straffastsættelse skal tage højde for, om en rytter tidligere har været 

idømt straf for en tilsvarende forseelse i et af de to andre lande og i givet fald idømme en 

forhøjet straf 

- Løbsdagene inddeles i tre kategorier (A, B og C) alt efter løbsdagenes størrelse og 

betydning. Det får betydning i de tilfælde, hvor en rytter anker en udelukkelsesstraf. Er en 

rytter således idømt udelukkelse på en storløbsdag, og han beslutter at anke afgørelsen, så 

skal dommerne i ankeinstansen finde en tilsvarende anden storløbsdag at udelukke rytteren 

fra at ride, hvis ankeinstansen ikke giver rytteren medhold.  

- Det bliver muligt at få tilladelse at hest kan trækkes til start. Tilladelsen kan gives, hvis en 

hest tidligere har været vanskelig at galoppere til start.  

- Der åbnes mulighed for, at en træner kan få tilladelse til at få en ledsagehest med i paddock 

og under cantring til start. 

- Hvis en rytter to gange på et halvt år ikke har kunnet ride en accepteret vægt, vil rytteren 

ikke kunne få lov til igen at blive straterklæret med den vægt, som han tidligere ikke har 

kunnet ride. 

- Straffen for overtrædelse af reglerne for brug af pisk skærpes. I ordinære løb har en rytter, 

hvis det drejer sig om førstegangstilfælde, hidtil fået en bøde. Fremover skal der altid 

idømmes en udelukkelse. 

 

Ikke alle regler vil være fuldstændig ens i de tre lande. Således vil det i Norge fortsat være forbudt 

at anvende pisk i løbene, hvilket er bestemt af det norske Storting. I Danmark og Sverige må pisken 

anvendes op til tre gange. Derimod er det i Norge fortsat tilladt at anvende fleksible blinkers, 

hvilket ikke er tilfældet i Sverige og Danmark.  

 

De nye regler og de vejledende straffesatser kan læses på Dansk Galops hjemmeside under ”Love 

og regler”. 

 

 

Den 17. maj 2021 

Peter Knudsen 

 


