
Særlige bestemmelser 

for danske baner 2022 

(Tillæg til Skandinavisk Reglement) 
 

Vaccinationer 

 

Enhver hest der bringes til start i Danmark skal være vaccineret mod equine influenza således: 

 

- Vaccination A bør ikke gives før hesten er mindst seks måneder gammel 

- Vaccination B gives 21 – 61 dage efter vaccination A 

- Vaccination C gives 120 – 180 dage efter vaccination B 

- Derefter kræves revaccination med højst seks måneders interval 

 

Hestepas 

 

Enhver hest, der bringes til start på en dansk væddeløbsbane, skal være i besiddelse af et pas udstedt af 

en anerkendt væddeløbsmyndighed. Passet skal forevises i det væddeløbsafholdende selskabs 

sekretariat senest en halv time før 1. løbs start. (For kombinerede baner senest en halv time før 

afviklingen af løbsdagens første galopløb). 

 

Handicapklasser 

 

 Klasse 1: Aldersvægtreguleret handicaptal:  - 33 kg til - 24 kg 

 

 Klasse 2: Aldersvægtreguleret handicaptal: - 23 kg til - 14 kg 

 

 Klasse 3: Aldersvægtreguleret handicaptal: - 13 kg til - 5 kg 

 

 Klasse 4: Aldersvægtreguleret handicaptal: - 4 kg til + 3 kg 

 

 Klasse 5: Aldersvægtreguleret handicaptal: + 4 kg til + 12 kg 

 

 

Anmeldelser og starterklæring 

 

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til at forlænge anmeldelsesfristen, ophæve løb eller 

omskrive disse til sweepstakes, såfremt der ikke indkommer et – efter ledelsens skøn – tilstrækkeligt 

antal anmeldelser.  

Anmeldelser og slettelser til løb skal sendes på mail til sport@galopbane.dk 

Slettelser af heste skal ske inden kl. 10.00 på løbsdagen. 
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Sædvanligvis vil der til løb på Klampenborg kunne anmeldes indtil kl. 12.00 på anmeldelsesdagen. Ved 

anmeldelse til løb skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, samt vægten hesten skal bære. I 

løb med færre end 9 anmeldte heste, vil der være åbent for efteranmeldelser frem til starterklæringen. I 

løb med færre end 4 anmeldte heste vil løbet blive ophævet. 

 

Starterklæring modtages frem til kl. 09.30 på starterklæringsdagen. Starterklæringer mailes til 

sport@galopbane.dk Ved starterklæring til løb, skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, 

rytter, vægt, evt. vægtlettelse, og B eller S for evt. blinkers eller sidestykker. Desuden skal der skrives 

ved starterklæring eller senest samme dag, hvis der skal søges om, at hesten skal undtages fra de 

normale rutiner ved nedcantring eller lastning i startboks. 

 

I alle ordinære løb på Klampenborg Galopbane vil der med færre end 9 starterklærede heste være åbent 

for yderligere anmeldelser/starterklæring på starterklæringsdagen mellem kl. 10.30-11.00 via mail 

sport@galopbane.dk eller på +45 88 81 12 10  
 

Anmeldelser og starterklæringer til løb i Odense, Aalborg og Aarhus skal ske til Provinsens 

Galopsekretariat kl. 8.30 - 10.00 på den i propositionen anførte dato. E-mail: hb@danskhv.dk eller  

tlf. 27 79 01 85 

 

Anmeldelser, starterklæringer og slettelser til løb uden for Skandinavien kan kun ske gennem Dansk 

Galop og skal være sekretariatet i hænde senest kl. 9 dagen før det i propositionen fastsatte 

tidspunkt. 

 

Rytterlettelser 

 

I alle aldersvægtløb, som er offentliggjort i "Propositioner större löpninger Skandinavien 2022", 

bortfalder eventuelle rytterlettelser. 

 

Ryttere, provinsbanerne 

 

I løb på provinsbanerne, som er offentliggjort i "Propositioner större löpninger Skandinavien 2022", 

skal hestene, medmindre andet fremgår af løbets proposition, rides af professionelle ryttere eller af 

amatører, der har haft mindst 25 ridt og opnået mindst 5 sejre. 

 

 

Eventuel udelukkelse 

 

Medmindre propositionen bestemmer andet, foretages udelukkelse i h.t. DVR § 96. Heste, der 

udelukkes i h.t. denne bestemmelse eller heste, der var startanmeldt til et løb, der ophæves på 

starterklæringsdagen, kan - når udelukkelsen eller annulleringen er konstateret - efteranmeldes til et 

eller flere løb samme dag. Dog kan efteranmeldelse kun ske til løb med højst tre forfeits og kun, 

såfremt oprindeligt anmeldte heste ikke derved udelukkes. Reglen gælder ikke for efteranmeldelse. 
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Indberetning af fejl i program og startliste 

 

Hvis en træner konstaterer fejl eller mangler i programmet vedrørende de af ham trænede heste, er han 

pligtig til straks at gøre selskabet opmærksom herpå. Det er endvidere trænerens pligt at have læst 

korrektur på startlisten (oplysninger om vægt, blinkers etc.) inden kl. 14.30 på starterklæringsdagen. 

Herefter kan der IKKE rettes i listen, og hesten skal bringes til start som anført. 

 

Slettelse af starterklæret hest 

 

Efter udløbet af fristen for starterklæring kan heste kun slettes ved dyrlægeerklæring, der af træneren 

og/eller dyrlægen straks indtelefoneres til den pågældende banes sekretariat. 

 

Hvis det konstateres, at en træner ikke straks giver den pågældende væddeløbsbane besked herom, 

idømmes træneren en bøde på mindst 500 kr. 

 

Slettelse af hest mindre end to timer før første løbs start medfører automatisk en slettelsesafgift på 500 

kr., uanset årsagen.   

 

Hest, der slettes af veterinære grunde, slettes automatisk i eventuelle andre løb, som den måtte være 

starterklæret til inden for de fire følgende dage regnet fra den dag, hvor det første løb afvikles. En 

sådan hest, der automatisk slettes, kan ikke starterklæres igen før dagen efter, at senest starterklærede 

løb er afviklet, dog undtaget starterklæring til svensk, norsk og dansk derbymeeting. 

 

Sko 

 

Sko med greb og ringsko må ikke benyttes. Sko med "outer rim" betragtes ikke som sko med greb. 

"Outerrimmen" må være brudt to steder, som højst må være 5 mm brede. En eventuel tåforstærkning 

må højst være 3 mm højere end outerrimmen. Outerrimmen må højst være 3 mm "højere" end 

innerrimmen. Ingen søm - uanset størrelse - må være højere end outerrimmen. Konstatering af ulovlige 

sko efter løb vil medføre diskvalifikation samt bøde. 

 

Blinkers 

 

Heste, der skal bære blinkers i løbene, skal have påført disse, inden hestene forlader paddocken for at 

gå på banen og må ikke fjernes, før løbet er afviklet. Fleksible blinkers er ikke tilladt. Overtrædelse af 

forbuddet medfører idømmelse af straf til hestens rytter, ligesom hesten kan deklasseres/diskvalificeres, 

såfremt det skønnes, at forseelsen har haft indflydelse på løbets resultat. 

 

Ørepropper 

 

Heste må bære ørepropper i paddocken, under præsentation, nedcantring til start og under løbet. 

Ørepropperne må fjernes fra hestens ører ved startboksen men ikke under løbet. Overtrædelse af 

forbuddet medfører idømmelse af straf til hestens rytter, ligesom hesten kan deklasseres/diskvalificeres, 

såfremt det skønnes, at forseelsen har haft indflydelse på løbets resultat. 

 



Tungestropper 

 

Tungestropper skal have en bredde på mindst 1 cm og må ikke bindes på en måde, så hesten udsættes 

for lidelse. Banens dyrlæge kan beordre en tungestrop løsnet eller fjernet. 

 

Lipchains 

 

Brug af ”lipchains” på heste er ikke tilladt. 

 

Bid 

 

Heste, der trækkes eller rides på banernes område, skal gå med bid. 

 

Ud- og tilbagevejning samt udlevering af nummerdækkener 

 

Udvejning til samtlige dagens løb slutter 30 minutter før første galopløbs starttidspunkt. Dispensation 

herfra kan kun gives af løbsledelsen. Gentagne differencer mellem den udvejede og den tilbagevejede 

vægt vil medføre bødestraf for den pågældende rytter. 

 

I forbindelse med udvejning udleveres nummerdækken. 

 

Det er til ethvert løb tilladt det væddeløbsafholdende selskab at benytte nummerdækkener med 

reklame. 

Afcantring 

 

Fra opsidning i paddock til afsidning efter løb skal rytterne have fødderne i stigbøjlerne, medmindre 

hestens adfærd, andre deltagende heste eller særlige omstændigheder giver anledning til andet. 

 

Indsættelse af heste i startboks 

 

Alle personer, der medvirker ved læsning af heste i startboks, skal bære hjelm. 

 

Læsning i startboks skal ske så lempeligt som muligt under størst mulig hensyntagen til de deltagende 

heste. Der må ikke anvendes midler, der kan forstyrre de øvrige ekvipager eller som indebærer en 

risiko for, at starten kan forhales. Enhver form for midler, som har til formål ved smertepåvirkning at 

animere hesten til at gå i startboks, er ikke tilladte. 

 

Følgende hjælpemidler er tilladte: 

1. Blændkappe 

2. Træktov 

3. "Startboksdækken" 

4. Longérpisk der alene må anvendes af startpersonalet og ikke til direkte slag 

5. Hjælpere der kan skubbe hesten ind 

6. Tov med håndløkker til at løfte hesten ind med 

 



Bremse, pisk, slag, spark og liner mv. er ikke tilladt. 

 

Hvis tvivlstilfælde opstår på en løbsdag, tilkommer det den lokale voldgift at træffe afgørelse om, 

hvorvidt et hjælpemiddel kan godkendes eller ej. Voldgiften skal straks forelægge afgørelsen for Dansk 

Galop, som herefter på baggrund af den konkrete sag afgør, om der skal ske tilføjelser til listen over 

tilladte hjælpemidler. 

 

Indberetning om sygdomstegn efter løb 

 

Såfremt det efter en løbsdag viser sig, at en hest, der har startet, viser sygdomstegn, som skønnes at 

have haft indflydelse på den pågældende hests præstation, skal dette indberettes til sekretariatet. Det 

samme gælder vedrørende andre forhold, der skønnes at have haft indflydelse på hestens præstation. 

Manglende indberetning kan medføre bødestraf. 

 

Øvrigt 

 

Det væddeløbsafholdende selskab er ikke ansvarlig for ekspedition af anmeldelser, starterklæringer og 

slettelser til andre baner og for disses rettidige fremkomst i h.t. propositionen, samt for fejl eller tab 

som følge af, at anmeldelser eller slettelser ikke rettidigt foreligger skriftligt. Endelig er selskabet ikke 

erstatningsansvarlig for skader på personer eller ejendom forårsaget af uheld ved ophold på banen 

stalde, paddock på hverdage eller løbsdage. 

 

 

 


