Skandinavisk Galopps Udstyrsreglement for ryttere og heste
(Udstyrsreglementet)
I henhold til lovgivningen om dyrebeskyttelse må dyr ikke udsættes for lidelser i forbindelse med
træning og konkurrence eller i forbindelse med det udstyr, som anvendes. Udstyret skal være i god
stand, hensigtsmæssigt og tilpasset hesten. Al udstyr skal anvendes til sit originale formål, og det er
ikke tilladt at modificere udstyret på en sådan måde, at formålet eller anvendelsesområdet bliver et
andet. Udstyret skal kontrolleres og vedligeholdes jævnligt. Mangelfuld eller fejlagtig tilpasning af
udstyr kan være såvel en sikkerheds- som en dyrevelfærdsrisiko. Det er forbudt at anvende
anordninger, som har til formål at fremkalde smerte eller ubehag, som f.eks. pigge eller elektrisk,
radioteknisk, elektronisk eller magnetisk udstyr.
Udstyrsbestemmelserne gælder fra og med en time før første løbs start og indtil løbsdagen er
afsluttet. Det er trænerens ansvar, at den benyttede udstyr opfylder lovgivningens krav. Den lokale
dommerkomité kan, eventuelt efter samråd med banens dyrlæge, forbyde enhver form for udstyr,
som skønnes at stride mod bestemmelserne.
Udstyr som skal fjernes på startstedet
Træneren skal ved startanmeldelse skriftligt meddele om hesten har udstyr, som skal fjernes på
startstedet. Har hesten en ”hood”, som skal fjernes ved startstedet, skal ”hooden” være rød.
Heste
Blinkers
Som hjælpemiddel til at begrænse hestens synsfelt under løb i Sverige og Danmark, må der alene
anvendes blinkers (B) eller sidestykker (S), som hindrer hesten i at se bagud eller til siderne. Blinkers
og sidestykker skal anvendes på begge sider af hesten. I Norge må endvidere fleksible blinkers (F)
anvendes. Hest, som skal bære blinkers, skal have påført disse, inden hesten forlader paddocken for
at gå på banen og må ikke fjernes, før hesten er i mål.
Jordblændere eller lignende, som hindrer hesten i at se nedad, må anvendes, men må ikke have en
størrelse, der gør, at hesten ikke kan se fremad.
Ørepropper
Ørepropper, der kan rykkes ud af hestens ører, må kun anvendes i Norge. Disse skal være fæstnet til
hovedtøjet under hele løbet. Ørepropperne skal være fabriksfremstillede.
Ved brug af ørepropper i løb i Sverige og Danmark, skal ørepropperne anvendes i kombination med
en ”hood”. Udstyret skal være påført hesten, når denne forlader paddocken for at gå på banen og
må ikke fjernes, før hesten er i mål.
Tungebånd
Tungebånd skal have en bredde af mindst 10 mm vid anlægsfladen over tungen. Tungebånd må kun
anvendes for at fiksere tungens leje i munden og må ikke påføre hesten lidelse.
Net over mule
Net over mule må kun bruges indtil starteren har fået tilladelse til at laste hestene i startboksen.
Forbudt hovedtøj
Trense uden bidsel, f.eks. sidepull og hackamore, er kun tilladt, hvis det kompletteres med et bid.
Hovedtøj i form af såkaldte ”Cornell collar” eller lignende må ikke anvendes.

Hovbeslag
I fladløb på græsbane er sko med greb ikke tilladte. I forhindringsløb er sko med tågreb ikke tilladte.
Aluminiumssko af typen ”outer rim” anses ikke som sko med greb. Er hesten ikke skoet med
aluminiumssko på alle hove, skal det være oplyst senest ved fristen for sletning af hesten. I fladløb
på græs skal hesten bære sko på alle hove. Hovbeslag, som udsætter hesten eller andre heste for
fare, må ikke benyttes.
Andet ikke tilladt udstyr
Det er ikke tilladt at anvende såkaldte ”lip chain” i paddocken eller i løb. Ved ”lip chain” forstås alle
anordninger, som anbringes under hestens overlæbe.
”Flair nasal strips” eller andre anordninger for udvidelse af hestens luftveje, er ikke tilladte.
Udstyr må ikke være placeret foran hestens hoved på en måde, der kan være til gene for målfotoet.
Ryttere
Rytteren skal bære reglementeret udstyr med hvide ridebukser, sorte støvler, hjelm og
sikkerhedsvest.
Hjelm skal som minimum leve op til PAS 015: 2011; SNELL E2001; SNELL E2016; VG1 01.040 2014-12;
eller UTAC/CRITT 04/2015.
Sikkerhedsvest skal som minimum leve op til (BS) EN 13158: 2009 eller 2018 og må mindst være
”level 2”. Sikkerhedsvesten skal bruges i sin originale form.
Ridestøvler skal være sorte. Øverste del af støvleskaftet kan være af anden farve, såfremt farverne
er ensartede.
Pisk
Kun ”Cushion whips” må anvendes. For sådanne piske gælder, at:
•
•
•
•
•

Piskens længde må ikke overstige 70 cm.
Den bløde del af pisken skal være mindst 17 cm lang
Den bløde del skal kunne trykkes sammen mindst 6 mm
Piskens tykkelse må ikke være mindre end 1 cm i diameter
Piskens vægt må ikke overstige 160 gram

Der må ikke foretages ændringer på en godkendt pisk andre steder end på piskens håndtag.
Sporer
Sporer må ikke anvendes.

