
Skandinavisk Registrerings-og licensreglement (SRL) 

Dette væddeløbsreglement erstatter ”Tävlingsreglementet för Svensk Galopp”, ”Dansk 

Væddeløbsreglement” og ”Norsk Jockeyklubs Reglemente” og er gældende fra og med 1. 

juni 2021.  

Ved ”Skandinavisk Galopp” og med ”respektive galoporganisationer” forstås Svensk Galopp, 

Dansk Galop och Norsk Jockeyklub. 

Websites/Hjemmesider:  

svenskgalopp.se 

danskgalop.dk 

ovrevoll.no 

  



 

Kapitel 1. Indledende bestemmelser  

§ 1. I SRL findes bestemmelser om  

- Skandinavisk Galopps register for heste (kap. 2)  

- Skandinavisk Galopps register for hesteejere (kap. 3)  

- Skandinavisk Galopps virksomhed som avlsorganisation for fuldblod (kap. 4)  

- licenser for trænere og ryttere (kap. 5)  

- oplysningspligt indenfor galopsporten (kap. 6)  

- straffe for overtrædelse af SRL (kap. 7)  

- bestemmelser om fremgangsmåden i registrerings- og licensanliggender (kap. 8)  

- klager og anke (kap. 9).  

§ 2. Dansk Galop er godkendt af Fødevarestyrelsen, Norsk Jockeyklub af Mattillsynet og 

Svensk Galopp af Statens Jordbruksverk som register-og stambogsførende organisationer og 

som avlsorganisationer for engelsk fuldblod. 

§ 3. Ændringer i SRL besluttes af Skandinavisk Galopp. Ændringer skal offentliggøres på den 

respektive organisations website/hjemmeside, med oplysning om hvornår ændringen 

træder i kraft.  

§ 4. Registrering af galopheste sker i henhold til International Agreement on Racing, 

Breeding and Wagering (IARBW) og andre internationale overenskomster, som Skandinavisk 

Galopp har tilsluttet sig gennem European and African Stud Book Committee (EASBC).  

§ 5. Skandinavisk Galopp meddeler nærmere retningslinjer for anvendelsen af SRL og 

udfærdiger nødvendige blanketter.  

§ 6. Skandinavisk Galopp kan i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af en 

bestemmelse. 

§ 7. Skandinavisk Galopp kan beslutte, at der skal opkræves særlige afgifter i sager under 

SRL.  

§ 8. Skandinavisk Galopp forbeholder sig ret til, når det har til formål at fremme 

Skandinavisk galopsport, at anvende registreret navn på hest, navn på hesteejer, træner, 

rytter eller andre programbenævnelser til markedsføringsmæssige formål i sin virksomhed. 

Det samme gælder billed-, film- og lydoptagelser hvor hest, hesteejer, træner eller rytter 

optræder eller et værk som hesteejer, træner eller rytter har ophavsret til og som på en 

eller anden måde benyttes ved et galoparrangement. Skandinavisk Galopp kan give en af 

Skandinavisk Galopp godkendt organisation eller en anden virksomhed, som har 

interessefællesskab med Skandinavisk Galopp, tilladelse til at benytte de omtalte 

rettigheder i dennes virksomhed. 

  



 

Kapitel 2. Registrering af heste  

Generelle bestemmelser  

§ 1. En hest kan, på hesteejerens begæring, registreres hos den respektive organisation, når 

hesten opfylder de foreskrevne identitets- og afstamningskontroller og når øvrige vilkår i 

dette kapitel er opfyldt. Hesteejeren skal endvidere registrere hestens navn.  

§ 2. Det er en forudsætning for at hesten kan bringes til start i anerkendte væddeløb og for 

at den kan være i skandinavisk træning, at den er registreret hos Skandinavisk Galopp eller 

hos anerkendt udenlandsk galoporganisation.  

§ 3. Hest, som er registreret hos Skandinavisk Galopp må opholde sig i udlandet i højst 9 

måneder i træk, eller kortere, såfremt udenlandsk galoporganisation foreskriver det. Er 

hesten i udenlandsk træning, må den ikke under opholdet startanmeldes, hvis den ikke er 

eksporteret.  

Hest, som er registreret i udlandet, må opholde sig i et af de skandinaviske lande i højst 9 

måneder i træk. Er hesten i skandinavisk træning, må den ikke under opholdet 

startanmeldes, hvis den ikke er importeret.  

Efter afslutning af den angivne trænings- eller avlsperiode (opholdstiden) må hesten ikke 

påny føres ind eller ud af landet før efter en måned, medmindre Skandinavisk Galopp har 

givet tilladelse hertil.  

Med hensyn til dansk- norsk- eller svenskfødte føl eller åringer, gælder bestemmelserne i 

kapitel 2 §§ 11 og 12.  

§ 4. Heste, som avles gennem insemination, embryotransfer, ægtransplantation eller 

lignende metoder, kan ikke registreres.  

§ 5. For hest skal forefindes hestepas, udfærdiget i overensstemmelse med relevant 

myndigheds forskrifter. Hestepasset skal opbevares på det sted, hesten er opstaldet og 

følge hesten i forbindelse med løb.  

Når en hest permanent eller for en periode, som overskrider opholdstiden, føres ud af 

landet, skal den pågældende galoporganisation udfærdige eksportcertifikat. 

Register for heste  

§ 6. Skandinavisk Galopps register for heste er beregnet til brug for registrering af engelsk 

fuldblod og non thoroughbred. 

 

I Danmark er begge grupper inddelt i danskfødte/danskopdrættede heste og importerede 

heste, i Norge i norskfødte/norskopdrættede heste og importerede heste og i Sverige i 

svenskfødte/svenskopdrættede heste og importerede heste.  



Hest, som hverken er dansk- norsk- eller svenskopdrættet, opfylder kravet til at være 

skandinaviskopdrættet, hvis den utvivlsomt har befundet sig i Skandinavien under hele sin 

opvækst og moderen er registreret i et af de skandinaviske lande 

Definition af engelsk fuldblod    

§ 7. Ved ”engelsk fuldblod” forstås hest, som er optaget i eller som opfylder 

forudsætningerne for at blive optaget i  

1. General Stud Book (GSB)  

2. Dansk Stambog for Fuldblod (DSF), Norsk Stambok for Fullblodshester (NSB Online), 

Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) 

3. anden stutteribog (stambog), som er godkendt af EASBC.  

Stambog for Fuldblod  

§ 8. For at en hest kan blive optaget i respektive lands Stambog for Fuldblod, kræves at  

1. den er registreret hos den respektive organisation  

2. hestens far og moder er registrerede som engelske fuldblod i en stambog, som er 

omfattet af § 7. 

3. samtlige linjer og led i hestens stamtavle nedstammer fra heste, som er registreret i en 

stambog, som er omfattet af § 7, eller  

4. hesten i sin stamtavle kan vise otte på hinanden følgende registrerede kryds, iberegnet 

den som den er avlet gennem, mellem heste, som opfylder forudsætningerne i pkt. 1 og 2.  

Selv om en hest opfylder betingelserne i pkt. 1 eller 2, kan optagelse nægtes efter samråd 

med EASBC, såfremt betingelserne i pkt. 4 ikke er opfyldt.  

§ 9. I de forskellige organisationers stambøger for fuldblod findes oplysninger om  

1. følhopper og deres afkom  

2. avlshingste  

3. resultat af bedækninger 

4. bedækninger og oversigt over bedækninger  

5. afgang af følhopper og avlshingste  

6. tilgang af følhopper og avlshingste 

7. føl, der ikke er navngivede og som ikke er registrerede.  

Registrering af heste med ufuldstændig afstamning 

§ 10. En hest, som ikke opfylder betingelserne i kapitel 2 § 8 for at blive optaget i den 

respektive organisations Stambog for Fuldblod, kan registreres i Registret for Øvrige Heste 

under forudsætning af, at alle øvrige betingelser i kapitel 2 er opfyldt. En hest kan 

overflyttes fra Registret for Øvrige Heste til Stambog for Fuldblod hvis  

1. kravet på registrerede kryds i kapitel 2 § 8 pkt. 3 er opfyldt  

2. hesten både i sin engelske fuldblodslinje og også i den ikke godkendte fuldblodslinje, har 

vist sådanne løbspræstationer, som i henhold til internationale overenskomster, motiverer 



optagelse i Stambog for Fuldblod, og  

3. EASBC har godkendt overflytningen.  

Definition af danskopdrættet og danskfødt hest 

§ 11. Ved danskopdrættet hest forstås en hest efter en danskregistreret hoppe 

1. som er født i Danmark og som er forblevet her indtil den 1 juni det følgende år, eller som 

har fulgt moderen til udlandet og er ført tilbage til Danmark inden fødselsårets udgang, samt 

forblevet i Danmark indtil 1. juni det efterfølgende år. 

2. født i udlandet og ført til Danmark inden fødselsårets udgang samt forblevet i Danmark 

indtil 1. juni det efterfølgende år. Registreringen i Danmark af føllets moder skal være sket 

før føllets fødsel.  

Ved danskfødt hest forstås en hest, som er født i Danmark efter en registreret hoppe, men 

som ikke opfylder betingelserne efter stk. 1 for at kunne betragtes som danskopdrættet.  

 

Definition af norskopdrættet og norskfødt hest 

§ 12. Ved norskopdrættet hest forstås en hest efter en norskregistreret hoppe 

1. som er født i Norge og som er forblevet her indtil den 1 juni det følgende år, eller som har 

fulgt moderen til udlandet og er ført tilbage til Norge inden fødselsårets udgang, samt 

forblevet i Norge indtil 1. juni det efterfølgende år. 

2. født i udlandet og ført til Norge inden fødselsårets udgang samt forblevet i Norge indtil 1. 

juni det følgende år. Registreringen i Norge af føllets moder skal være sket før føllets fødsel.  

Ved norskfødt hest forstås en hest, som er født i Norge efter en registreret hoppe, men som 

ikke opfylder betingelserne efter stk. 1 for at kunne betragtes som norskopdrættet. 

Definition af svenskopdrættet og svenskfødt hest  

§13. Ved svenskopdrættet hest forstås en hest efter en svenskregistreret hoppe 

1. som er født i Sverige og som er forblevet her indtil den 1 juni det følgende år, eller som 

har fulgt moderen til udlandet og er ført tilbage til Sverige inden fødselsårets udgang, samt 

forblevet i Sverige indtil 1. juni det efterfølgende år. 

2. født i udlandet og ført til Sverige inden fødselsårets udgang samt forblevet i Sverige indtil 

1. juni det følgende år. Registreringen i Sverige af føllets moder skal være sket før føllets 

fødsel.  

Ved svenskfødt hest forstås en hest, som er født i Sverige efter en registreret hoppe, men 

som ikke opfylder betingelserne efter stk. 1 for at kunne betragtes som svenskopdrættet. 

 

Dansk-, norsk- og svenskopdrættet hest efter udenlandsk hoppe 



§ 14. Ved dansk- norsk- og svenskopdrættet hest forstås hest, som er efter hoppe 

registreret udenfor Skandinavien, er født udenfor Skandinavien og som sammen med 

moderen er ført til Danmark, Norge eller Sverige, dog senest syv måneder efter fødslen og 

senest d. 31 december i fødselsåret, og som bliver her indtil 1 juni det følgende år. For at 

registrering af hoppe og føl kan finde sted, skal nedennævnte forudsætninger være opfyldt: 

1.  Hoppen må ikke have været registreret i et skandinavisk land tidligere 

2.  Ansøgning om registrering af hoppen skal indleveres hos Skandinavisk Galopp inden 

hoppen foler og afgørelse skal træffes af Skandinavisk Galopp senest en måned efter, at alle 

dokumenter er indkommet.  

3.  Hoppen skal føres til Danmark, Norge eller Sverige. Ansøgning om import skal ske på 

sædvanlig vis, senest otte måneder fra føllets fødsel, se kapitel 2 § 21. 

4. Føllet skal registreres i det land, det er født, hos den udenlandske galoporganisation. 

5. Følanmeldelse skal ske til Skandinavisk Galopp inden tre måneder efter føllets fødsel  

6. Markering af kendetegn hos føllet skal foretages af dyrlæge i det land, føllet registreres 

ved brug af respektive organisations konturdiagram, senest otte måneder efter fødslen, dog 

senest den 31 december i fødselsåret. I Sverige kan markering af kendetegn også foretages 

af godkendt ID-kontrollant.  

 

Oplysninger der registreres  

§ 15. Skandinavisk Galopp registrerer følgende oplysninger om den enkelte hest:  

1. race  

2. navn og registreringsnummer  

3. fødested, fødeår og fødselsdato 

4. køn, farve og signalement  

5. mikrochips/chipnummer 

6. afstamning  

7. Opdrætter/hesteejer/ blod-/DNA-type.  

Det kan endvidere registreres, at hesten ikke skal deltage i anerkendte væddeløb eller 

kvalifikationsløb.  

§ 16. Registrering i henhold til kapitel 2 § 15 stk. 2 er definitiv og kan ikke ændres. Ejeren af 

hesten har pligt til at påse at begrænsningen i nævnte punkt om deltagelse i anerkendte 

væddeløb eller kvalifikationsløb også gælder i tilfælde af helt eller delvist salg eller udlejning 

af hesten.  

Ansøgning om registrering  

§ 17. Anmeldelse om fødsel af danskfødt/danskopdrættet føl skal ske så hurtigt som muligt 

til Dansk Galop, af norskfødt/norskopdrættet føl til Norsk Jockeyklub og af 

svenskfødt/svenskopdrættet føl til Svensk Galopp.  Anmeldelsen skal følges op af en 

ansøgning om registrering i henhold til kapitel 2 § 15.   



Sker anmeldelsen senere end 3 måneder efter fødslen, kan hesteejeren pålægges afgift for 

for sen anmeldelse.  

§ 18. Ansøgning om registrering af danskfødt/danskopdrættet, norskfødt/norskopdrættet 

og svenskfødt/svenskopdrættet hest, jf. kapitel 2 § 15 stk.1, skal foretages af hestens ejer så 

hurtigt som muligt efter hestens fødsel. Der kan ikke ske registrering af heste, hvis 

ansøgningen fremsættes efter at hesten er fyldt 4 år. 

§ 19. Ansøgning om registrering af danskfødt og/eller danskopdrættet hest, født i Danmark 

eller i udlandet, af norskfødt og/eller norskopdrættet hest født i Norge eller i udlandet, af 

svenskfødt hest og/eller svenskopdrættet hest, født i Sverige eller i udlandet, skal indeholde 

oplysninger om køn, farve, fødselsdato, far, mor, opdrætter, fødeland, fødested og om 

hesten er tvilling.  

Med ansøgningen skal vedlægges bedækningsattest, beskrivelse af signalement med 

konturdiagram og chipnummer samt afstamningskontrol.  

Beskrivelse af signalement og afstamningskontrol skal ske samtidigt i registreringslandet af 

dyrlæge, mens føl og mor er sammen, dog senest den 31. oktober i fødselsåret.  

For hest, født i udlandet, kræves desuden vedlagt et eksportcertifikat.  

§ 20. Med ansøgning om registrering af importeret hest skal vedlægges  

1. beskrivelse af signalement med konturdiagram, udfyldt i det respektive land af dyrlæge 

eller i Sverige af godkendt id-kontrollant 

2. chipnummer  

3. Fuldstændige resultatoplysninger for samtlige hestens starter  

4. Nøjagtige oplysninger om hesten, som skal importeres, samt nøjagtige ejeroplysninger. 

 

Registrering  

§ 21. En hest anses for at være registreret, når de oplysninger, som er angivet i kapitel 2 §§ 

16 og 17 er indført i registret og eksportcertifikatet er modtaget af Skandinavisk Galopp.  

Hestens navn  

§ 22. Skandinavisk Galopp og/eller anerkendt udenlandsk galoporganisation i hestens 

fødeland skal godkende hestens navn. En hest skal være navngivet for at kunne tilmeldes til 

et løb. Dette gælder dog ikke for en hest, som anmeldes til storløb.  

§ 23. Et hestenavn må højst indeholde 18 bogstaver, inklusive mellemrum. For heste, født i 

udlandet, gælder, at navnet skal tilføjes et internationalt godkendt suffix (bogstavskode for 

fødselsland). Se Suffixliste i Bilag 1 til SRL.  

§ 24. Der godkendes ikke hestenavne, som  

1. Har været anvendt af en tidligere indregistreret hest inden 5 år fra dens død eller 20 år fra 

dens fødsel  



2. Har været anvendt af en avlshoppe inden 10 år fra dens død eller fra hoppen senest er 

blevet bedækket eller inden 25 år fra dens fødsel  

3. Har været anvendt af en avlshingst inden 15 år fra dens død eller fra dens seneste 

bedækningssæson eller inden 35 år fra dens fødsel  

4. Har været anvendt af berømte heste, som er optaget på en nationalt og/eller 

internationalt godkendt liste over beskyttede navne, f.eks. IFHA’s internationale beskyttede 

navneliste. 

5. Indeholder skilletegn eller andre tegn end bogstaver, som forekommer i det danske, 

norske eller svenske alfabet. 

6. Bæres af kendte privatpersoner, medmindre behørig tilladelse er givet  

7. Staves eller udtales helt eller næsten som et lignende navn i en nationalt og/eller 

internationalt godkendt liste over beskyttede navne eller på en hest født inden for de 

seneste 10 år eller  

8. Hvis betydning, udtale eller stavemåde kan forekomme odiøs eller fornærmende.  

Dansk Galop kan nægte indregistrering af navn, den ikke billiger.  

 

Skandinavisk Galopp fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse 

med godkendelse af navne.   

§ 25. Såkaldte ”reklamenavne” kan godkendes hvis ansøgeren kan godtgøre at ejeren eller 

rettighedsindehaveren til navnet har givet tilladelse.  

§ 26. Et registreret hestenavn kan skiftes til et andet, medmindre hesten er blevet 

startanmeldt i anerkendt væddeløb i Skandinavien eller i andet land, under det registrerede 

navn.  

Dette gælder dog ikke for startanmeldelse i kvalifikationsløb. 

§ 27. Ved navngivning eller navneskift af hest, som er født i udlandet, kræves godkendelse 

af en godkendt galoporganisation i det pågældende land. 

  



 

Kapitel 3. Registrering af hesteejere  

Almindelige bestemmelser  

§ 1. Skandinavisk Galopp registrerer ejeren til en hest, på ejerens begæring og når vilkårene 

for registrering er til stede, jf. dette kapitel 3.  

§ 2. Registrering hos Skandinavisk Galopp eller godkendt udenlandsk galoporganisation er 

en forudsætning for, at hesteejeren kan starte hest i anerkendte væddeløb.  

§ 3. Som hesteejer anses også den, som i henhold til skriftlig aftale har lejet en hest.  

§ 4. Hesteejeren registreres enten personligt i eget navn eller under pseudonym.  

§ 5. I registret kan højst fire fysiske eller juridiske personer indsættes som ejer i et åbent 

delejerskab til en og samme hest.  

Befuldmægtiget repræsentant  

§ 6. Hvor flere fysiske eller juridiske personer registreres som ejere til en og samme hest, 

skal delejerne selv udpege en repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere delejerne 

overfor Skandinavisk Galopp i alle henseender inden for galopsporten. Personer under 18 år 

kan ikke udpeges. Repræsentanten skal registreres i registret.  

Særlige ejerinteresser  

§ 7. Hvis en professionel rytter helt eller delvis ejer en hest, eller har aktier, andele, eller er 

del i en registreret juridisk person i den, skal rytterens navn altid fremgå af registret og af 

løbsprogrammet.   

Pseudonym 

 § 8. Et pseudonym skal tydeligt adskille sig fra andre registrerede pseudonymer. Et 

pseudonym, som kan forekomme odiøst eller fornærmende, eller som kan forveksles med 

andre, kan ikke registreres.  

Farver 

§ 9. Det påhviler hesteejeren at indregistrere de farvesammensætninger og mønstre på 

jockeydragten som rytteren skal bære i løb. Udenlandske hesteejere, som har indregistreret 

farver i udlandet, kan anvende samme farver i Sverige, men må acceptere ændringer, 

foreskrevet af Skandinavisk Galopp.  

§ 10. Af skemaet i bilag 2 til SRL fremgår hvilke mønstre og farver på dragt, ærmer og hue, 

som må anvendes. Nye jockeydragter, registrerede i Sverige, må højst bestå af tre 

forskellige farver. 

§ 11. Enhver ændring af en hesteejers farver kræver ny registrering.  

Reklamer på jockeydragter  



§ 12. Reklame må bæres på jockeydragt og rytterens bukser, forudsat at reklamen er 

registreret hos Skandinavisk Galopp.  

Skandinavisk Galopp skal godkende reklamer på rytterens jockeydragt og bukser. For 

godkendelse kræves: 

- at reklamen er udformet i overensstemmelse med vedtagne regler om reklametekster 

- at reklamen ikke kan opfattes som odiøs eller fornærmende 

- at reklamen ikke forandrer jockeydragtens grundfarve eller mønster 

- at reklamen ikke gør reklame for spilleselskaber, spilleformer eller andre varemærker, der 

er koblet sammen med spil. 

- at ejerne af det pågældende logo, varemærke eller navn har givet tilladelse hertil.  

På jockeydragten må reklame bæres på bryst og ryg på et område af maksimalt 350 

kvadratcentimeter på hver side. Ærmerne må ikke bære reklamer. 

Reklame på bukserne skal anbringes på bagsiden af bukserne eller mellem hofte og knæ. 

Reklamen må højst fylde 200 kvadratcentimeter. På en løbsdag må ekvipagen ikke bære 

reklamer for spilleselskaber, spilleformer eller andre varemærker, der er koblet sammen 

med spil 

Skandinavisk Galopp er berettiget til, for bestemte løb eller for en bestemt løbsdag, at 

forbyde reklamer på jockeydragter. Dette skal meddeles senest 14 dage før løbsdagen.  

Ved ansøgning om registrering af reklame på jockeydragt og bukser, opkræves en afgift på 

1 000 kr.  

Reklamer på banens område  

 

§ 13. Trænere, trænerens medhjælpere, trænerens hest og eventuel følgehest må, i 
forbindelse med en løbsdag, ikke bære reklamer på banens område for spilleselskaber, 
spilleformer eller andre varemærker, der er koblet sammen med spil.  
  
  



 

Kapitel 4. Avlsvirksomhed  

§ 1. Dansk Galop, Norsk Jockeyklub og Svensk Galopp er avlsorganisationer for engelsk 

fuldblod inden for galopavl.  

§ 2. Nærmere bestemmelser om avlsvurdering findes i Norsk Jockeyklubs og Svensk Galopps 

avlsprogram – engelsk fuldblod og i Norsk Jockeyklubs og Svensk Galopps virksomhed som 

avlsorganisation for engelsk fuldblod.  

Bedækningstilladelse 

§ 3. Skandinavisk Galopp udsteder bedækningstilladelser til fuldblodsavl i Skandinavien for 

hingste, som er godkendt ved avlsvurdering og for øvrige hingste, som skal anvendes i 

fuldblodsavl. Inden der udstedes tilladelse, kan Skandinavisk Galopp kræve, at hingsten 

undersøges med hensyn til smitsom sygdom. 

§ 4. Bedækningstilladelser udstedes for et år ad gangen og fornyes, hvis 

bedækningsresultater og rapportering om føl er sket efter forskrifterne.  

§ 5. Bedækningstilladelser kan afslås eller trækkes tilbage,  

1. hvis der er grund til at mistænke, at hesten lider af en sygdom, som kan overføres 

gennem sperma  

2. hvis det er uklart hvem der ejer hingsten  

3. hvis afgiften for bedækningstilladelse ikke er betalt til tiden eller  

4. hvis der findes andre særlige grunde. 

  



 

Kapitel 5. Licenser (trænere og ryttere)  

§ 1. Dette kapitel omhandler:  

- amatørtrænerlicens, jf. kapitel 3 § 4 stk.2 SRG 

- professionel trænerlicens, jf. kapitel 3 § 4 stk. 1 SRG og  

- jockeylicens, amatørrytterlicens og lærlingelicens, jf. kapitel 3 § 9 SRG 

De forskellige trænerlicenser  

§ 2. Amatørtrænerlicens giver ret til at træne heste, som ejes af træneren eller nogen i 

dennes nære familie samt maksimalt fem heste, som helt eller delvis ejes af andre.  

Amatørtrænerlicens kan kombineres med amatørrytterlicens. Som nær familie regnes: 

ægtefælle, samboende, barn, barns ægtefælle eller samboende, barnebarn, søskende, 

forældre, bedsteforældre samt ægtefælles eller samboendes barn, forældre og 

bedsteforældre.  

§ 3. Professionel trænerlicens giver ret til at drive erhvervsmæssig træningsvirksomhed med 

et ubegrænset antal heste. Professionel trænerlicens kan kombineres med jockeylicens. 

Generelle krav til trænerlicenser  

§ 4. Trænerlicens kan alene gives til den, som  

1. er mindst fyldt 18 år og 

2. i henhold til bestemmelserne i kapitel 5 §§ 5-7 har gennemgået den af Skandinavisk 

Galopp fastsatte uddannelse og herunder gennemført den praktiske del, og 

3. har ordnede personlige og økonomiske forhold og skønnes egnet til at drive virksomhed, 

og  

4. har mindst een hest i træning, og varigt disponerer over opstaldningsforhold, som er 

godkendt af Skandinavisk Galopp, samt har adgang til tilfredsstillende træningsfaciliteter og 

5. opfylder de krav til forsikringsforhold, som Skandinavisk Galopp stiller.  

 

Amatørtrænere, som driver virksomhed, og professionelle trænere, skal kunne fremvise 

dokumentation for at drive selvstændig virksomhed med virksomheds-ID og være 

skattepligtig (i Sverige benævnt F-skattsedel). Skattepligten skal gælde for træneren 

personligt eller trænerens juridiske person. Hvor det gælder trænerens juridiske person, skal 

træneren selv eller sammen med anden være tegningsberettiget for den juridiske person.  

Nærmere bestemmelser om den uddannelse, som kræves for at få trænerlicens og de 

teoretiske og praktiske prøver, som skal aflægges, fastlægges af den respektive 

galoporganisation.  

Amatørtrænerlicens  

§ 5. Amatørtrænerlicens gives til den, som efter gennemført amatørtrænerkursus har fået 

godkendt en teoretisk og en praktisk prøve. For at være berettiget til at deltage i et 

amatørtrænerkursus kræves at ansøgeren:  



1. har langvarig erfaring med ridning, hestepasning og træning og  

2. har haft mindst to ugers praktik hos professionel galoptræner eller anden erfaren 

galoptræner med omfattende virke, og gennemført et introduktionskursus eller har mindst 

et års erhvervserfaring fra en professionel træner. 

 

Midlertidig licens som professionel træner  

§ 6. Midlertidig licens som professionel træner gives for et år ad gangen i en prøvetid på fire 

år til den, som har gennemgået og bestået den fastsatte uddannelse for professionelle 

trænere, har trænerhvervet som hovederhverv og har mindst fem heste i træning.  

Man er berettiget til at deltage i den fastsatte uddannelse for professionelle trænere, når 

man enten har haft amatørtrænerlicens i mindst fire år eller har arbejdet mindst fire år hos 

en erfaren galoptræner med omfattende virksomhed.  

 Professionel trænerlicens   

§ 7. Professionel trænerlicens gives til den som: 

1. har drevet træningsvirksomhed med midlertidig licens i mindst fire år, og i den periode 

stort set hele tiden har haft mindst fem heste i træning 

2. gennemført den videreuddannelse, som den relevante organisation foreskriver, og  

3. kan godtgøre, at forudsætningerne for at fortsætte virksomheden er tilfredsstillende.  

Licens for udenlandsk træner  

§ 8. Udenlandsk træner, som har haft licens i mindst fire år i hjemlandet, kan få samme type 

licens i Skandinavien, under forudsætning af, at centralorganisationen i trænerens hjemland 

giver ”clearance” og at træneren består en teoretisk prøve i reglementskendskab.  

Udenlandsk træner, som har haft licens i mindre end fire år, kan opnå licens efter 

gennemført skandinavisk uddannelse.   

§ 9. Licenskomiteen kan dispensere fra de krav på uddannelse, som angivet i §§ 5-8, hvis 

den udenlandske træner kan dokumentere at have erhvervet sig tilfredsstillende 

kompetencer på anden måde.  

Træneren har dog pligt til at aflægge de prøver, som licenskomiteen forlanger. 

Generelle krav til rytterlicenser  

§ 10. Rytterlicens gives til den ansøger, som har til hensigt hovedsageligt at ride væddeløb i 

Skandinavien. Ansøgeren skal opfylde de medicinske krav som kræves for at ride som 

jockey, amatørrytter eller lærling, og skal årligt indlevere lægeerklæring eller tilsvarende, 

samt opfylde de krav til forsikringsforhold, som Skandinavisk Galopp stiller. 

Lægeerklæringen skal have en gyldighedsperiode, baseret på rytterens alder, ud fra det 

kalenderår, lægeerklæringen er udstedt. For ryttere som ikke er fyldt 50 år, skal 

gyldighedsperioden være 5 år. For ryttere som er fyldt 50 år, skal gyldighedsperioden være 2 



år.  Der kan forlanges ny lægeerklæring for ryttere, som gennem autoriseret læge er under 

medicinering, har været involveret i en ulykke, eller er ramt af skader. 

Amatørryttere og lærlinge skal hvert år gennemgå og aflevere dokumentation for godkendt 

fysisk test.    

§ 11. Jockeylicens gives til den som:  

1. skønnes at være tilstrækkelig kyndig og erfaren til at deltage i galopløb, åbne for 

professionelle ryttere 

2. er fyldt 18 men ikke 69 år.  

 

Amatørtrænere kan ikke få jockeylicens.  

§ 12. Amatørrytterlicens gives til den som: 

1. skønnes at være tilstrækkelig kyndig og erfaren til at deltage i galopløb, åbne for 

amatørryttere 

og  

2. er fyldt 16 men ikke 69 år.  

En ansøger om amatørrytterlicens, som ikke har haft licens tidligere, skal have gennemgået 

den uddannelse, som Skandinavisk Galopp foreskriver.  

Professionel træner kan ikke få amatørrytterlicens.  

Amatørrytterlicens gives indledningsvis som en midlertidig licens med mulighed for at ride i 

sit hjemland. Den lokale dommerkomité vurderer efter hvert løb, om ridtet kan anses for 

godkendt. Efter tre godkendte ridt, gives normal amatørrytterlicens.   

§ 13. Lærlingelicens gives til den som: 

1. er ansat uden tidsbegrænsning på kontrakt, godkendt af Skandinavisk Galopp, af 

professionel træner med mangeårig erfaring og omfattende virksomhed. 

2. af arbejdsgiveren vurderes til at være tilstrækkelig kyndig og erfaren til at deltage i 

galopløb, og 

3. i Danmark og Norge er fyldt 16, i Sverige 18, men ikke 30 år.   

En ansøger om amatørrytterlicens, som ikke har haft licens tidligere, skal have gennemgået 

den uddannelse, som Skandinavisk Galopp foreskriver. Lærlingetiden er fire år. Tiden kan 

nedsættes, hvis lærlingen forinden har vundet 70 sejre. En lærling, som påbegynder sin 

læretid efter at være fyldt 26 år, kan forny sin licens for at kunne ride gennem hele 

læretiden, dog kan der ikke ske fornyelse, efter at lærlingen er fyldt 33 år.  

Licens for udenlandsk rytter  

§ 14. Udenlandsk rytter, som ansøger om licens i et af de skandinaviske lande, skal vedlægge 

ansøgningen en ”clearance” fra den organisation, som har udstedt rytterens seneste licens, 

en komplet licenshistorik samt oplysning om antal sejre. For at kunne opnå licens i 

Skandinavien skal rytteren kunne fremvise dokumentation for gældende sygeforsikring.  



  

For ryttere, som er borgere i et EU-land, er den udenlandske licens gyldig i 30 dage i 

Skandinavien.  Skal rytteren opholde sig i Skandinavien i mere end 30 dage, kræves dansk, 

norsk eller svensk licens. Ansøgning om licens skal foretages i god tid inden de 30 dage er 

gået.   

For ryttere, som ikke er borgere i et EU-land og som har til hensigt at blive i Skandinavien, 

skal dansk, norsk eller svensk licens være bevilget inden det første ridt.  Til ansøgningen om 

licens skal vedlægges dokumentation for opholdstilladelse i Danmark, Norge eller Sverige.  

Gyldighed og tilbagekaldelse af licens  

§ 15. Træner- og rytterlicens gives for en bestemt periode eller uden tidsbegrænsning, med 

mulighed for revurdering, hvis der findes anledning hertil. Midlertidig licens gives for et år 

ad gangen i en prøvetid på fire år. 

 

§ 16. Træner- og rytterlicens kan afslås eller tilbagekaldes, hvis:  

1. forudsætningen for licens brister eller ikke længere er til stede, eller  

2. indehaveren gentagne gange forser sig mod Skandinavisk Galopps væddeløbsreglement, 

mod dyrevelfærdslovgivning og -bestemmelser, undlader at opfylde sine pligter overfor 

Skandinavisk Galopp, begår grovere kriminalitet, dømmes for hvidvask af penge m.v., har 

misbrugsproblemer eller af andre alvorlige årsager anses for at være uegnet som træner 

eller rytter. For trænere gælder det endvidere for undladelse af at betale gæld, skat eller 

sociale afgifter i forbindelse med ansættelsesforhold og overtrædelse af arbejdsretlig 

lovgivning.  

§ 17. Hvis det ved vurderingen af den midlertidige licens som professionel træner viser sig, 

at de resultater, som ansøger har opnået i prøvetiden, ikke kan godkendes med hensyn til 

virksomhedens omfang eller såfremt andre forudsætninger for licensen brister, kan 

prøvetiden forlænges eller ansøger kan tilbydes amatørtrænerlicens.  

§ 18. Er gyldighedsperioden for en licens ophørt, kan licensen fornys, selv om kravene i §§ 5-

8 ikke er opfyldt. Ryttere, som har haft jockeylicens kan tre år efter at licensen ophørte 

bevilges amatørrytterlicens, medmindre der findes særlige grunde til at bevilge licensen 

tidligere. Ryttere, som har haft lærlingelicens, men ikke fuldført læretiden, eller kun haft få 

ridt, kan bevilges amatørrytterlicens fra det tidspunkt, hvor lærlingelicensen ophørte.  

§ 19. Om tab af licens som følge af straf for kriminalitet, henvises til kapitel 8 og 

Antidopingreglementet. 

§ 20. Ved mistanke om at en træner eller rytter, i forbindelse med træningsvirksomhed, er 

påvirket af alkohol, stoffer eller andet, der gør, at den pågældende ikke kan udføre sine 

forpligtelser på betryggende vis, kan Skandinavisk Galopp forlange, at træner eller rytter 

alkotestes, dopingtestes eller på anden vis undersøges. Træner eller rytter, som nægter at 

gennemgå en sådan undersøgelse, kan straffes af den lokale dommerkomité i henhold til 

SRG’s kapitel 8. 



Filial  

§ 21. For at en professionel træner skal kunne drive virksomhed fra flere lokaliteter 

samtidigt (filial), kræves Licenskomiteens samtykke.  

Regler ved konkurs 

§ 22. Licensen er knyttet til den virksomhed, som træneren driver som fysisk eller juridisk 

person. Ophører den virksomhed, som Skandinavisk Galopp har registreret, inddrages 

licensen omgående. Det kan ske efter konkurs, likvidation, salg af virksomhed etc. Træneren 

kan derefter ansøge om ny licens for den virksomhed, der skal drives.  Ved vurderingen af 

om ny licens skal bevilges, skal der gøres rede for årsagen til ophør af tidligere virksomhed.  

Indebærer trænerens ageren, at leverandører eller andre kreditorer ikke modtager betaling 

for sine fordringer, vil ny licens ikke blive bevilget, medmindre særlige grunde taler for det. 

Særlige grunde kan eksempelvis foreligge, hvis træneren har lidt større tab på manglende 

betalingsevne hos hesteejere. Bevilges der ikke ny licens af ovennævnte grunde, er 

træneren først berettiget til at ansøge om ny licens fem år efter at licensen tilbagekaldtes 

eller såfremt træneren kan dokumentere, at samtlige fordringshavere har modtaget 

betaling. 

  



 

Kapitel 6. Oplysningspligt indenfor galopsporten  

Generelt  

§ 1 Den, som har oplysningspligt i henhold til dette kapitel 6, skal på eget initiativ opfylde 

pligten uden ugrundet ophold og inden 30 dage, medmindre andet er aftalt. Oplysningerne 

skal gives til Skandinavisk Galopp.  

Registrerede hesteejere  

§ 2 En hesteejer har pligt til at anmelde enhver ændring, som har betydning for enten 

dennes registrering som hesteejer eller for registreringen af dennes heste.  

Ejeren af en registreret hest skal omgående kunne oplyse hestens opholdssted, når hesten 

tages ud af træning.  

§ 3 Ejeren af en registreret hest har pligt til at indberette salg eller anden overdragelse af 

hesten inden 30 dage fra salg/overdragelse. Medmindre andet oplyses, anses hesten for 

overdraget med de engagements, som hesten havde på overdragelsestidspunktet. Sælger 

skal oplyse køber skriftligt om engagements, der foreligger ved salget. Indtil dette er sket, vil 

hesten være at betragte som solgt med engagements for sælgers regning.  

§ 4 Ejeren af en registreret hest, som ikke er i træning, har pligt til at anmelde, hvis hesten 

kastreres eller dør.  

§ 5 Hesteejeren har pligt til at anmelde hvis en registreret hest eksporteres eller midlertidigt 

føres ud af landet.  

Til en sådan anmeldelse skal for løbsheste i træning anvendes Racing Clearance Notification 

(RCN), for avlsheste Breeding Clearance Notification (BCN) og for øvrige heste General 

Notification of Movement (GNM). Nærmere bestemmelser om RCN, BCN og GNM fremgår 

af Bilag 3.  

Når en registreret hest midlertidigt føres ud af landet i forbindelse med løb, træning, avl 

eller andet, skal dette anmeldes til Skandinavisk Galopp (SG) i god tid, se Bilag 3.  

Hvis en registreret hest midlertidigt føres ind eller ud af sit hjemland, har hesteejeren pligt 

til at anmelde tidspunktet, på hvilket hesten igen føres ud eller vender tilbage til 

hjemlandet.  

Trænere og ryttere  

§ 6 Trænere eller ryttere, der får tilbagekaldt deres tilladelse til at drive selvstændig 

virksomhed, skal underrette Skandinavisk Galopp herom. Driver en professionel træner eller 

en amatørtræner selvstændig virksomhed uden tilladelse (i Sverige uden gyldig ”F-

skattsedel”), inddrages licensen. Jockeys og lærlinge, som mangler tilladelse til at drive 

selvstændig virksomhed, kan ikke opnå tilladelse til at fakturere gennem Skandinavisk 

Galopp. 



§ 7 Træneren har pligt til at anmelde hvilke heste, som er i træning samt deres opholdssted. 

Træneren skal omgående anmelde at en hest er skiftet til anden træner, er taget ud af 

træning, er afgået ved døden eller er blevet kastreret. 

§ 8 Ryttere har pligt til at oplyse, om der foreligger ”særlige ejerinteresser”, jf. kapitel 3 § 7. 

Amatørryttere og lærlinge, som har redet løb uden for Skandinavien, har pligt til at 

indberette resultater til Skandinavisk Galopp.  

§ 9 Ryttere har pligt til at indberette om aktuel brug af lægeordineret medicin, eller om 

rytteren har været udsat for en ulykke eller er ramt af en skade, som taler imod, at den 

pågældende rider væddeløb. Kvindelige ryttere, der er mere end 3 måneder henne i en 

graviditetsperiode, må ikke ride væddeløb.  Har udenlandsk rytter attest på at måtte 

anvende sanktioneret medicin (TUE) fra godkendt galoporganisation, gælder attesten i 

Skandinavien. Det er altid forbudt for ryttere at indtage substanser, der fremgår 

af International Agreement on Breeding, Racing and Wagering, Appendix 10 C, såvel i 

forbindelse med træning som i løbssammenhæng. 

Opdrættere  

§ 10 En opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som helt eller delvis ejer en hoppe, 

der er indregistreret i et af de skandinaviske organisationers registre, og som anvendes til 

fuldblodsavl. Som opdrætter af en bestemt hest anses den, som ved hestens fødsel var 

indregistreret ejer til hestens mor.  

§ 11 Opdrættere, som ejer en registreret følhoppe, har pligt til at give oplysninger om føl, 

fødselsdato, fødested, far, mor, køn og farve. Ejeren skal også give oplysninger:  

1. såfremt et skandinaviskfødt føl, i fødselsåret eller før d. 1. juni det efterfølgende år, har 

forladt sit hjemland og derefter er kommet tilbage, og oplyse om tidspunkterne for ud- og 

indførsel.  

2. såfremt et skandinaviskfødt føl er ført ud af landet ved moders side, og ikke er kommet 

tilbage inden årets udgang, samt om hvor føllet er eksporteret til.  

3. om en hoppe er bedækket eller ej, har været gold, fået dødfødt føl (eller føllet døde kort 

efter fødslen), fået tvillinger, har kastet, er blevet solgt, eksporteret, ikke længere bruges til 

avl eller er afgået ved døden.  

§ 12 Opdrættere, som har benyttet avlshingst til bedækning af hoppen, skal meddele 

hingsteholderen resultatet af bedækningen.  

Hingsteholdere  

§ 13 Hingsteholdere, som ejer en i Skandinavisk Galopps register opført hingst, som 

anvendes i fuldblodsavlen, har pligt til:   

1. årligt før 1. september at indsende bedækningsliste til respektiv organisation over 

samtlige de i den pågældende sæson bedækkede hopper, samt, året efter, 

bedækningsresultatet.  



2. omgående at anmelde indtrufne ændringer vedrørende avlshingsten til respektiv 

organisation (f.eks. ejerskifte, ændret opstaldningssted, kastration, død, eksport eller ophør 

med avlsbrug i anden anledning).  

§ 14 Såfremt hingsteholderen ikke selv ejer avlshingsten, pålægges det ejeren at anmelde til 

respektiv organisation, hvem som har fået til opgave at være hingsteholder, med ret til at 

udstede bedækningslister og – attester.  

Ej opfyldt oplysningspligt  

§ 15 Såfremt en hesteejer ikke opfylder sin pligt i henhold til kapitel 6 § 2 stk. 2 eller en 

træner ikke opfylder sin pligt i henhold til kapitel 6 § 7, 1. sætning, nedlægges der 

startforbud mod den hest, som den manglende opfyldelse drejer sig om. Startforbuddet 

gælder indtil hesten har været i træning i 6 måneder hos en licenseret træner.  

 

  



Kapitel 7. Straffe  

Generelt 

§ 1 Der kan idømmes følgende typer af straffe i henhold til SRL:  

1. afgift eller gebyr ved for sen rapportering, betaling eller for sent svar o.l., højst 7 000 kr.  

2. pålæg af passende bod for ikke at opfylde krav, som SLR stiller, inden for en bestemt tid.   

3. idømmelse af forelagt bod, når pålæg ikke overholdes  

4. bøder op til 50 000 kr.  

5. afslag på at indrømme rettigheder i henhold til SLR eller fortabelse af en rettighed for en 

fastsat periode. 

§ 2 Det er en forudsætning for idømmelse af straf, at overtrædelsen er sket med forsæt eller 

uagtsomt.  

§ 3 § Afgifter, bøder, eller idømt bod, skal betales til Skandinavisk Galopp senest 30 dage 

efter den dag, da beslutning om straffen meddeltes.  

Overtrædelser som kan medføre straf  

§ 4 § Den som i anliggender i henhold til SLR giver urigtige oplysninger eller fortier 

sandheden, kan idømmes bøde.  

§ 5 Den, som forsømmer at afgive krævede oplysninger til Skandinavisk Galopp eller betale 

krævede afgifter indenfor givne frister, kan pålægges afgift, jf. § 1 stk.1. Ved gentagne 

forseelser kan der idømmes bøder.  

§ 6 For brud mod kapitel 3 § 12 idømmes ejeren straf. For brud mod kapitel 2 § 5 stk. 1, 

kapitel 3 § 13 og kapitel 6 §§ 6 og 7 idømmes træneren straf. For brud mod kapitel 3 § 13 

ifalder trænerens medhjælpere straf. For brud mod kapitel 3 § 12 og mod kapitel 6 §§ 6,7 og 

8 idømmes rytteren straf.  

§ 7 § Skandinavisk Galopp har, i anliggender i henhold til SLR, krav på at få adgang til stalde 

og træningsetablissementer, i tilknytning til hvor hestene befinder sig, for at kontrollere 

hesteholdet. Den, som modsætter sig adgang for Skandinavisk Galopp kan pålægges at 

opfylde sin pligt gennem bod. Boden kan forhøjes ved fortsat vægring.  

§ 8 Den, som undlader at betale afgifter jf.§ 1 stk.1, bøder, eller idømt bod kan nægtes 

licens, tilladelser eller andre rettigheder i henhold til SLR eller dømmes til tab af allerede 

gældende rettigheder for en nærmere bestemt periode.  

 

§ 9 § Om tab af træner- eller rytterlicens som straf på grund af overtrædelser, henvises til 

bestemmelser i SRG (kapitel 8) og Antidopingreglementet.  

 

  



Kapitel 8. Procedurer og fremgangsmåder 

Anliggender i relation til kapitel 2, 3, 4 og 6  

§ 1 Spørgsmål om registrering i henhold til kapitel 2 og 3, om ikke tilladt reklamering jf. 

kapitel 3 §§ 12 og 13, om bedækningstilladelse i henhold til kapitel 4 og om oplysningspligt i 

henhold til kapitel 6, afgøres af Skandinavisk Galopp. 

§ 2 Hvis et registreringsanliggende er af principiel karakter eller kræver særlig sagkundskab, 

kan Skandinavisk Galopp indhente udtalelser fra en komité, som består af landenes 

stambogsansvarlige.   

 

Anliggender i relation til kapitel 5   

§ 3 Spørgsmål om licens i henhold til kapitel 5 prøves af den respektive organisations 

licenskomité, (i Danmark: Licensudvalg).  

§ 4 Licenskomitéen består af mindst tre medlemmer, hvoraf en er formand. Medlemmerne 

udpeges af den respektive organisation. Komitéen er beslutningsdygtig, hvis formanden og 

to andre medlemmer deltager i beslutningen. Der træffes beslutning ved simpelt flertal. Ved 

lige mange stemmer er formandens stemme afgørende.  

§ 5 Formanden kan på egen hånd træffe beslutninger i ukomplicerede anliggender, hvortil 

formanden giver tilladelse til det, ansøgningen vedrører. Sådanne beslutninger skal fremgå 

af dagsordenen ved Licenskomitéens næste møde.  

§ 6 Sagsbehandlingen i licensanliggender er skriftlig. Mundtlig forhandling kan foretages, 

hvis det antages at være til fremme for sagen. I øvrigt har kapitel 9 §§ 25 og 27 i SRG 

tilsvarende anvendelse.  

Anliggender i relation til kapitel 7   

§ 7 Spørgsmål om straf for overtrædelser, som fremgår af kapitel 7, prøves af Skandinavisk 

Galopp.  

§ 8 Proceduren er skriftlig. Den, som sagen vedrører, skal, så vidt muligt, have lejlighed til at 

udtale sig inden for en rimelig tidsfrist.  

§ 9 En beslutning om straf skal være skriftlig og angive de årsager, som har ligget til grund 

for beslutningen.   

Ansøgninger  

§ 10 Ansøgninger i registrerings- og licensanliggender skal være skriftlige og indeholde 

oplysninger om: 

1. ansøgers navn, fødselsdag og bopæl  

2. hvad ansøgningen omhandler  

3. de omstændigheder, som påberåbes til støtte for ansøgningen. Skandinavisk Galopp 



meddeler om de nærmere forhold i forbindelse med ansøgningen i den aktuelle sag og 

tidsrammerne herfor.  

§ 11 Er ansøgningen så mangelfuld, at den ikke kan danne grundlag for en afgørelse, skal 

ansøgeren anmodes om, inden for en frist, at komplettere ansøgningen, og oplyses om, at 

der ellers foreligger risiko for at ansøgningen vil blive afvist.  

Ændring af afgørelse 

§ 12 Finder Skandinavisk Galopp eller Licenskomitéen at en truffen afgørelse, som er 

meddelt parterne, er åbenbart urigtig på grund af skrive- eller regnefejl eller anden lignende 

forsømmelse, af nye omstændigheder eller af andre årsager, kan afgørelsen ændres, hvis 

det kan ske hurtigt og enkelt og uden at det stiller en af parterne ringere. Inden beslutning 

om ændring træffes, skal parterne gives mulighed for at ytre sig, medmindre dette er 

åbenbart unødvendigt. 

  



Kapitel 9. Klager og anke  

§ 1 Endelige afgørelser og beslutninger i henhold til SLR vedrørende: 

a. registrering hos Skandinavisk Galopp i henhold til kapitel 2 eller 3 og kapitel 3 om ikke 

tilladt reklamering, jf. kapitel 3 §§ 12 og 13 

b. bedækningstilladelser i henhold til kapitel 4   

c. licenser i henhold til kapitel 5   

d. oplysningspligt i henhold til kapitel 6 og  

e. straffe for overtrædelser i henhold til kapitel 7  

kan indankes til Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre 

Voldgiftsrett i det land, hvor afgørelsen er truffet. 

Afgørelser og beslutninger, som ikke er endelige, og som vedrører pålæg om bod ved 

undladelse af at foretage sig visse handlinger eller idømmelse af pålagt bod, kan indklages til 

Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol / Den Höyre Voldgiftsrett.  

Licenskomiteens afgørelser i henhold til kapitel 5 § 16 træder i kraft omgående, medmindre 
andet fremgår af Licenskomiteens afgørelse eller Galoppöverdomstolen / Dansk Galops 
Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett træffer foreløbig eller endelig afgørelse i sagen.  

 

§ 2 Afgørelser i henhold til kapitel 9 § 1 kan indankes af den, som afgørelsen angår og som 

ikke har fået medhold.  

§ 3 Klager og anker af afgørelser sker skriftligt og skal være Galoppöverdomstolen / Dansk 

Galops Appeldomstol / Den Höyre Voldgiftsrett i hænde senest 9 dage efter, at klageren har 

fået meddelelse om afgørelsen.  

Har en part ikke fået meddelelse om afgørelsen mundtligt, anses parten for at have fået 
meddelelse om afgørelsen en uge efter, at Skandinavisk Galopps afgørelse er kommet frem 
via e-mail til klageren.  
Skandinavisk Galopp anses dog for at have fået meddelelse om afgørelsen, den dag den blev 
meddelt.  
 

Indkommer klagen eller anken for sent, skal den afvises.  

§ 4 Om Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett 

sammensætning og beslutningsdygtighed og om sagsbehandlingen i Galoppöverdomstolen / 

Dansk Galops Appeldomstol / Den Höyre Voldgiftsrett, gælder de relevante dele af kapitel 9 

§§ 20-28 SRG. 

 

 

 

 

 


