
Skandinavisk Galops vejledende straffesatser 

Retningslinjerne sigter på at give vejledning ved udmåling af straf for overtrædelse af Skandinaviskt 
Reglemente för Galopplöpningar (SRG). Dommerkomitéen kan fragå retningslinjerne og udmåle mildere 
eller strengere straffe end de nedenfor angivne, såfremt Dommerkomitéen finder, at 
omstændighederne i den enkelte sag taler for det.  Retningslinjerne skal således ikke anvendes per 
automatik eller stereotypt, men der skal tages hensyn til særlige omstændigheder i forbindelse med den 
individuelle forseelse, og dermed idømmes straffe som kan være såvel højere som lavere end de, der 
fremgår af retningslinjerne. 

Bødestørrelserne er afstemt forskellene i valutakurserne. 

Henvisningerne nedenfor er henvisninger til bestemmelserne i SRG. 

Ryttere 

Præmiesum ≤100 000 kr 100 001 kr-  
200 000 kr 

200 001 - 
400 000 kr 

> 400 000 kr 

Farlig ridning. 7:7 5. Hesten diskvalificeres. Rytteren dømmes til mindst 8 dages 
udelukkelse og maksimalt 35 dage. Det anses for skærpende omstændighed hvis rytteren 
inden for de seneste 90 dage er dømt for uagtsom ridning. 

Uagtsom ridning 7:8 Hesten kan diskvalificeres eller deklasseres se 1) 

1. gang 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 

2. gang 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 

3. gang 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 

Genering, som rytteren ikke kan lastes for (hændeligt). Rytteren skal ikke straffes. 
Hesten kan diskvalificeres eller deklasseres, 7:8, se 1) 

1) En rytter eller hest der forårsager en genering, og som placeres af måldommeren foran 

den hest som blev generet, skal kun diskvalificeres eller flyttes ned bag den hest, der 
blev generet, såfremt den lokale Dommerkomité vurderer, at den på grund af generingen 
kom i mål foran den generede hest. 

Præmiesum ≤100 000 kr 100 001 kr-  
200 000 kr 

200 001 - 
400 000 kr 

> 400 000 kr 

Overtrædelse af reglerne om brug af pisk 6:31 og 6:32 

 
1. gang 

 
1 dag 

1 dag + 5 % af 
vunden præmie* 

2 dage + 5 % af vunden 
præmie * 

3 dage + 5 % af 
vunden præmie* 

 
2. gang 

 
2 dage 

2 dage + 5 % af 
vunden præmie* 

3 dage + 5 % af vunden 
præmie* 

4 dage + 5 % af 
vunden præmie* 

 

3. gang 
4 dage + 5 % af 
vunden præmie* 

4 dage + 7,5 % af 
vunden præmie* 

5 dage + 7,5 % af 
vunden præmie* 

6 dage + 7,5 % af 
vunden præmie* 

Overtrædelse af reglerne om brug af pisk - 2 årsløb og forhindringsløb 
Hest skal diskvalificeres eller deklasseres, hvis den lokale Dommerkomité vurderer, at 

forseelsen har haft betydning for løbets resultat. 7:7 6 
Slag, hvor pisken er hævet over skulderhøjde, så længe slaget ikke uddeles med større 
kraft, uanset præmiesum 

1. gang 750 kr **  Amatør advarsel 

2. gang 2 000 kr ** Amatør 1 dag 
3. gang 1 dag Amatør 2 dage 

*Minimum 2 000 kr. For lærling 50 % af bødens størrelse, amatører betaler ikke bøder. 
** For lærling 50 % af bødens størrelse.  
Ved gentagelsestilfælde medregnes alle tidligere overtrædelser mod piskeregler, også hvor pisken er 
hævet over skulderhøjde. 

Anvendelse af udlægning af reglerne om udelukkelse m.m. 



1. Ved dage, som beskrevet ovenfor, forstås løbsdage. Ved beløb forstås kroner. 

2. Ved gentagelsestilfælde er det præmiesummen i det seneste løb, som er grundlag for 
strafansættelsen. 

3. Perioden for gentagelsestilfælde (8:12) er tre måneder for professionelle ryttere og 

amatørryttere. Ved farlig ridning (8:16 6 p), ved overtrædelse af (8:19) og ved påvirkning 
af alkohol m.m. (8:20 1 p), er perioden for gentagelsestilfælde 12 måneder. 

4. Udelukkelse skal regnes fra og med dag 14 eller nærmest efterfølgende løbsdag 
efter dagen for den lokale Dommerkomités afgørelse. Rytteren skal have 
meddelelse om afgørelsen samme dag, som den er truffet. I modsat fald gælder dag 
14 fra den dag rytteren er blevet underrettet om afgørelsen. Udelukkelse, som 
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett træffer 
afgørelse om, skal regnes fra og med dag 9 eller nærmest efterfølgende løbsdag, 
efter dagen for domstolens afgørelse. 

5. Som løbsdage bør for professionelle ryttere regnes dage med løb på Bro Park, 
Jägersro, Göteborg, Övrevoll og Klampenborg. Løbsdage på andre baner i 
Skandinavien kan medregnes, hvis der på en løbsdag udskrives mindst fire løb for 
professionelle ryttere. For amatørryttere bør kun løbsdage med amatørløb i eget land 
medregnes. For gæsteryttere, hvis licens er udstedt udenfor Skandinavien, skal 
udelukkelsen træde i kraft fra og med dag 14 og derefter løbe i kalenderdagene 
derfra.  

6. Inden hver sæson inddeler Skandinavisk Galopp løbsdagene i Danmark, Norge og 
Sverige i tre kategorier, A, B og C, ud fra løbsdagens samlede præmiesum. 
Stadfæster Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre 
Voldgiftsrett en af rytteren indanket udelukkelse, efter at have meddelt opsættende 
virkning, skal den nye udelukkelse fastsættes til en løbsdag, som har samme 
kategori som den løbsdag, hvor den lokale Dommerkomité traf sin afgørelse.  

 

Øvrige forseelser ryttere 
Forseelse 1. gang 2. gang  3. gang 

Efter indberetning fra træner: Ej 
gennemført accepteret ridt uden 
gyldig grund jf. SRG 6:2 1 p  

1 dag + 1000 kr   
Amatør 1 dag 

2 dage + 2 000 kr  
Amatør 2 dage 

5 dage + 3 000 kr  
Amatør 3 dage 

Forkert eller mangelfuldt udstyr, 
jf.  SRG 6:2  3 p  og 
Udstyrsreglementet 

Advarsel 1 dag  2 dage 

Forkert eller mangelfuldt udstyr, 
jf. SRG  6:2  3 p  og 
Udstyrsreglementet, som har ført 
til diskvalifikation 

Fra advarsel til licensinddragelse 

Ikke haft fødderne i stigbøjlerne, 
jf. SRG 6:2 4 p  

Advarsel 500 kr 750 kr 

Ej tilvaretaget hestens chancer, jf. 
SRG 6:2 5 p  

Fra 1500 kr til 3 dage ved uagtsomhed (1. gang) 

Undladt at ride for bedst mulige 
placering i præmierækken eller 
undladt at pulle skadet/træt hest 
op, jf. SRG 6:25 

Fra 1500 kr til 3 dage ved uagtsomhed (1. gang) 

Undladt at indberette afvigelser, 
som har påvirket præstationen, 
jf. SRG 6:2 6 p  

500 kr 
Amatør advarsel 

750 kr 
Amatør 1 dag 

1 500 kr 
Amatør 2 dage 

Ikke efterkommet officials ordre 
eller forsinket starten, jf. SRG 6:2 
og 6:18 

750 kr 1 500 kr 3 000 kr 



Ej tilbagevejet, jf. SRG 6:5.  
Hesten diskvalificeres. 

3 dage 5 dage 8 dage 

Overvægt ved udvejning (0,5-1,0 
kg) uden rytterændring, jf. SRG 
6:10 

750 kr 
Amatør advarsel 

1 500 kr (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 1 dag 
(+ændret 
minimumvægt) 

1 dag (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 2 dage 
(+ændret 
minimumvægt) 

Overvægt ved udvejning > 1,0 kg, 
rytterændring jf. SRG 6:10 

1 500 kr 
Amatør 1 dag 

1 dag (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 2 dage 
(+ændret 
minimumvægt) 

2 dage (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 3 dage 
(+ændret 
minimumvægt) 

Undervægt ved tilbagevejning 
≥0,5 kg, diskvalifikation, jf. SRG 
6:12 

3 dage 5 dage 8 dage 

Overvægt ved tilbagevejning 
 > 0,5 kg, jf. SRG 6:12 

1 500 kr 
Amatør 1 dag 

2 dage (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 2 dage 
(+ændret 
minimumvægt) 

5 dage (+ændret 
minimumvægt) 
Amatør 3 dage 
(+ændret 
minimumvægt) 

Overvægt ved tilbagevejning 
 > 2,0 kg, jf. SRG 6:12 

2 dage 5 dage 8 dage 

Indtaget forbudt substans jf. 
WADAS dopingliste eller nægtet 
at få taget prøve om konstatering 
af dette, SRG 8:17  

Mindst 1 måned  Højst 1 år    

Alkoholkoncentration i blodet 
som udgør mindst 0,2 promille 
eller mindst 0,10 milligram per 
liter luft i udåndingsluften. SRG 
8:20 

5 dage Mindst 20 dage 
anmeldes til 
Licenskomiteén 

 

Alkoholkoncentration i blodet 
som udgør mindst 0,5 promille 
eller mindst 0,25 milligram per 
liter luft i udåndingsluften. SRG 
8:20 

10 dage Mindst 30 dage 
anmeldes til 
Licenskomiteén 

 

Øvrige forseelser 500 kr   

Utilbørlig optræden mindst 2 000 kr  

 

 

 

 

  



Trænere 

Forseelse 1. gang 2. gang 3. gang 

Ukorrekt pas, jf. SRG 3:14 1 500 kr  750 kr 1 500 kr 

Manglende pas – hesten kan ikke 

starte, jf. SRG 3:14 1 og 3 p  

1 000 kr 1 500 kr 2 000 kr 

Ukorrekt /manglende vaccination – 

hesten kan ikke starte, jf. SRG 3:14 3 p 
og Smittebeskyttelsesreglementet 

1 000 kr 1 500 kr  2 000 kr 

Forkert angivet vægt, manglende 
resultatoplysninger. Anmelders ansvar, 

jf. SRG 5:4. Hesten kan starte. Vægten 
skal korrigeres senest ved 
sletningsfristens udløb  

Fra 1 000 kr 

Rytteren har ikke accepteret ridtet, jf. 

SRG 5:4 

Fra 500 kr 

For sen sletning, jf. SRG 5:16 750 kr 1 500 kr 3 000 kr 

Sletning uden gyldig grund, jf. SRG 5:16 1 500 kr 3 000 kr 4 500 kr 

Hest bortvist fra start, jf. SRG 6:1 2.  
Gentagelsestilfælde for samme hest. 

Advarsel 750 kr 1 500 kr 

Glemte eller ukorrekte farver, jf. SRG 
6:1 3 p 

500 kr 750 kr 1 500 kr 

Tilbagevejning med ukorrekt vægt, 

hvor træneren er ansvarlig, jf. SRG 6:1 
4 og 6:12 

750 kr 1 500 kr 2 000 kr 

Hvis træneren ikke er til stede og der 
ikke er meddelt en stedfortræder, jf. 
SRG 6:1 5 p 

500 kr 750 kr 1 500 kr 

Undladt at indberette afvigelser, som 
har påvirket hestens præstation, jf. 
SRG 6:1 6 p  

500 kr 750 kr 1 500 kr 

Mangelfuldt udstyr, som forsinker 

starten, jf. SRG 6:3 og 
Udstyrsreglementet  

750 kr 1 500 kr 3 000 kr 

Ulovlige sko, jf. SRG 6:3 og 
Udstyrsreglementet.  Hesten må ikke 
forlade paddocken før udstyret er 
korrekt. Hesten slettes, hvis fejlen ikke 
kan rettes i tide. 

Fra 1 000 kr 

Ulovlige sko eller ej båret det i 

programmet angivne udstyr, jf. SRG 6:3 
og 6:4 og Udstyrsreglementet, som 
opdages efter løbet  

Fra 2 000 kr 

For sen ankomst til paddocken, jf. SRG 
6:13 og 6:16 

Fra 500 kr 

For sen ansøgning om 
undtagelser/dispensationer, jf. SRG 
6:14 

500 kr 750 kr 1 500 kr 

Øvrige forseelser, jf. SRG 8:14 og 8:15 Fra 500 kr 

Utilbørlig optræden. Gælder også 
trænerens medhjælpere og 
hesteejere, jf. SRG 8:19 

Fra 2 000 kr 



Ikke efterkommet officials ordre, jf. 
SRG 8:19 

Fra 750 kr 

 

 


