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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 og Norsk Jockeyklub.
Websites/Hjemmesider:
svenskgalopp.se
danskgalop.dk
ovrevoll.no
Følgende baner er omfattet af reglementet:
Ålborg Væddeløbsbane
Blommeröd
Bro Park
Fyens Væddeløbsbane
Gärdet
Göteborg Galopp
Jydsk Væddeløbsbane
Jägersro Galopp
Klampenborg Galopbane
Strömsholm
Övrevoll Galopp
Forkortelser, som anvendes i det følgende:
SRG: Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar

Kapitel 1. Indledende bestemmelser
§ 1. SRG gælder for anerkendte væddeløb, som afholdes efter tilladelse fra Skandinavisk
Galopp.
SRG er gældende for
a) Hesteejere og befuldmægtigede
b) Trænere og trænerens medhjælpere, herunder trænerens eventuelle stedfortræder
c) Ryttere
d) Agenter for hesteejere og ryttere
e) Officials iht. kapitel 2 § 5
f) Medlemmer af Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd
g) Medlemmer af Svensk Travsports Överdomstol
h) Galoppöverdomstolen/Dansk Galops Appeldomstol/Den Höyre Voldgiftsrett
i) Medlemmer av Galoppsportens Domsutvalg.
Straf for overtrædelse af bestemmelserne i SRG kan idømmes hesteejere, trænere og
ryttere i henhold til kapitel 3, selv om disse, når en sag behandles, ikke længere er
underkastet SRG.
Hesteejere, trænere og ryttere i henhold til kapitel 3 samt træneres medhjælpere, som
overtræder det væddeløbsreglement, som gælder for en udenlandsk galoporganisation,
anerkendt af Skandinavisk Galopp, kan idømmes straf i henhold til SRG hvis overtrædelsen
er strafbar ifølge SRG og ikke har været genstand for retslig prøvelse i henhold til det
reglement, som gælder for den udenlandske galoporganisation.
Det følgende er en oversættelse af det skandinaviske væddeløbsreglement, som træder i
kraft d. 1. juni 2021, og som fremover skal være fælles grundlag for anerkendte væddeløb i
Skandinavien. Det originale reglement er udarbejdet på svensk (Skandinaviskt Reglemente
för Galopplöpningar (SRG)). I tilfælde af modstrid mellem nærværende oversættelse og SRG,
er SRG gældende, medmindre det er åbenbart, at den danske tekst skal have forrang.
§ 2. Anerkendte væddeløb afholdes af Skandinavisk Galopp og af lokal væddeløbsarrangør
efter godkendelse fra Skandinavisk Galopp.
Skandinavisk Galopp samordner væddeløbsvirksomheden og påser at SRG overholdes.
Ved anerkendte væddeløb uden for Skandinavien er det hesteejeres, træneres og rytteres
ansvar at have kendskab til og overholde de regler, som gælder i det pågældende land.
Hesteejere, trænere og ryttere er selv ansvarlige for udgifter og eventuelle erstatningskrav.
§ 3. Enhver, som kan påvirke udfaldet af et anerkendt væddeløbs resultat eller som på
anden vis har en sådan forbindelse med spil på heste eller væddeløb, at spillesikkerheden
kommer i fare, må hverken personligt, gennem mellemmand eller som mellemmand eller
gennem andre, indgå væddemål.

Det er forbudt for officials i funktion personligt, gennem mellemmand eller som
mellemmand, at indgå eller formidle væddemål i totalisatoren eller gøre det gennem andre,
der arrangerer spil på hestevæddeløb. Dette forbud gælder også spil, foretaget før
løbsdagens til væddeløb, hvor den pågældende official er i funktion.
Den, som rider en hest, der starter i et anerkendt væddeløb, må hverken personligt,
gennem eller som mellemmand, indgå væddemål i totalisatoren eller gennem andre, der
arrangerer spil på hestevæddeløb, på den aktuelle løbsdag.
Den, som træner en hest, der starter i et anerkendt væddeløb, må i dette løb hverken
personligt, gennem eller som mellemmand, indgå væddemål i totalisatoren eller gennem
andre, der arrangerer spil på hestevæddeløb. Dette forbud gælder også sammensatte
spilleformer, såfremt det aktuelle løb indgår i spilleformen.
For hesteejeres ret til at indgå væddemål, gælder reglerne for det spilleselskab, man spiller
hos.
§ 4. Ved anerkendte væddeløb varetages dyrevelfærd af banens dyrlæge, udpeget af
myndighederne i det respektive land. I Danmark udpeges banens dyrlæge af Skandinavisk
Galopp.
Personer, der er underkastet sådanne bestemmelser, har pligt til at have kendskab til
indholdet af landets dyreværnsbestemmelser, samt myndigheders love, regler og
anvisninger om behandling af dyr og smittebeskyttelse.
Personer, der er underkastet SRG, har pligt til at lade repræsentanter for Skandinavisk
Galopp eller tilsynsmyndigheder inspicere heste, stalde og hestetransporter m.v., samt at
stille hest til rådighed for prøvetagning, chipmærkning eller anden handling. Det samme
gælder i forhold til banens dyrlæge under eller i forbindelse med løbsafholdelse. Om
træners og hesteejers pligt til at stille hest til rådighed for dopingprøver samt undersøgelser
i forbindelse hermed, henvises til bestemmelser i Antidopingreglementet. Banens dyrlæge
kan af hensyn til dyrevelfærd, uanset om hesteejerens samtykke foreligger, aflive en hest
under eller i forbindelse med afholdelse af løb.
Skandinavisk Galopp kan indhente journaler fra dyrlæger, sagkyndige eller andre, som har
udført nogen form for behandling af hesten, for hest, som er registreret hos Skandinavisk
Galopp eller tilsvarende udenlandsk organisation, og som trænes og/eller konkurrerer i
Skandinavien. Det samme gælder for resultatet af udførte laboratorieundersøgelser.
Skandinavisk Galopps ret i henhold til ovenstående er begrænset til at udrede forhold
omkring dyrevelfærd, utilladt anvendelse af lægemidler, behandling eller foranstaltninger i
henhold til Antidopingreglementet, samt til forebyggelse af smitte.
Skandinavisk Galopp skal, senest en måned efter indhentning af oplysningerne, informere
den registrerede hesteejer om at Skandinavisk Galopp har indhentet sådanne oplysninger. I
særlige tilfælde kan det dog ske, når eventuel udredning er afsluttet.
Personer, der er underkastet SRG, har pligt til at bistå Skandinavisk Galopp med indhentning
af oplysninger, såfremt Skandinavisk Galopp kræver det. Skandinavisk Galopp har ret til at

beslaglægge ikke tilladte lægemidler, præparater, substanser og ikke tilladt udstyr fra
personer, underkastet SRG. Repræsentanter for Skandinavisk Galopp har ret til at tage
prøver fra medicin, substanser og/eller andet materiale, som opbevares på staldområdet og
som ansvarlig træner eller anden repræsentant for hesten er i besiddelse af.
§ 5. En person, som i et skandinavisk land er dømt for overtrædelse af Lov om Værn for Dyr,
kan ikke få tilladelse til at omgås eller eje hest, registreret hos Skandinavisk Galopp.
§ 6. Har en official eller et, ifølge SRG, kompetent organ i et anerkendt væddeløb
truffet en beslutning, som må anses at være i åbenbar modstrid med SRG eller
etableret eller sædvanlig praksis, eller hvis der for Skandinavisk Galopp iøvrigt
foreligger særlig grund hertil, kan Skandinavisk Galopp udbetale erstatning eller
godtgørelse til skadelidte hesteejer for indtruffen skade. Kan skadens størrelse ikke
fastslås med sikkerhed, fastsættes erstatningen til et beløb, som højst svarer til
præmien for fjerdepladsen i løbet.
Krav på erstatning eller godtgørelse i henhold til SRG’s kapitel 9 § 22 pkt. 2 mod
Skandinavisk Galopp eller lokal væddeløbsarrangør på grund af påstået fejlagtig beslutning
af en official eller et i henhold til SRG kompetent organ, behandles af
Galoppöverdomstolen/Dansk Galops Appeldomstol/Den Höyre Voldgiftsrett, idet parterne
giver afkald på at gå til de ordinære domstole
§ 7. Anerkendte væddeløb er også underlagt de forpligtelser, der udspringer af, at
Skandinavisk Galopp har tilsluttet sig til internationale overenskomster og aftaler
(International Agreement on Breeding, Racing and Wagering).
§ 8. Ændringer i SRG kan kun besluttes af Skandinavisk Galopp. En repræsentant for det
respektive lands galoporganisation kan i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af en
specifik bestemmelse, såfremt anvendelsen vil kunne være til betydelig ulempe for afvikling
af væddeløb eller såfremt der er andre, væsentlige årsager til at dispensere.
§ 9. Ændringer i SRG skal offentliggøres på det respektive lands galoporganisations
website/hjemmeside, med oplysning om hvornår ændringen træder i kraft.
På det respektive lands galoporganisations website/hjemmeside bekendtgøres
propositioner, anmeldelsesterminer, anmeldelser til storløb, rapporter fra
dommerkomiteen, startforbud for heste, indregistrerede heste, ejerfarver, vallakliste,
løbsresultater og andre oplysninger af interesse for galopsporten.
§ 10. Skandinavisk Galopp kan beslutte, at særskilte afgifter kan pålægges i anliggender, der
udspringer af SRG, til dækning af omkostninger for tilsyn og kontrol af
væddeløbsvirksomheden.
§ 11. Hesteejere, trænere og ryttere skal opfylde deres økonomiske forpligtelser til
Skandinavisk Galopp og til andre trav- eller galoporganisationer, som har aftale med
Skandinavisk Galopp (samarbetande organisation).

Skandinavisk Galopp kan debitere hesteejere, trænere og ryttere for påløbede
omkostninger og afgifter.
Skandinavisk Galopp har ret til at modregne i enhver fordring som Skandinavisk Galopp har
mod hesteejere, trænere og ryttere i hesteejernes, trænernes og rytternes konto hos
Skandinavisk Galopp. Ved løb i udlandet kan finansielle transaktioner gennemføres mellem
Skandinavisk Galopp og udenlandsk organisation, som har aftale med Skandinavisk Galopp.
Hesteejere, som har gæld til Skandinavisk Galopp eller til anden trav- eller galoporganisation
eller væddeløbsbane, som har indgået aftale med Skandinavisk Galopp, kan ikke
startanmelde hest. Skandinavisk Galopp udsteder ikke bedækningsattester, import- eller
eksportcertifikater for heste, hvis ejere har gæld til organisationen eller registrerer
væddeløbsfarver eller pseudonymer for ejere, som har gæld til Skandinavisk Galopp. Ved
salg af hest for ejer, som har gæld til Skandinavisk Galopp, har hesten startforbud og
anmeldelsesforbud til sælgers gæld er betalt.
Dansk Galop kan desuden nedlægge startforbud, hvis der ikke er betalt skyldige
omkostninger vedrørende træning, pension, beslagsmed, transport, dyrlæge m.v.
§ 12. Skandinavisk Galopp forbeholder sig ret til at tilbageholde præmiesummer på 100 000
kr. eller mere, indtil resultatet af en dopingprøve foreligger.
§ 13. Skandinavisk Galopp skal i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR)
iagttage passende foranstaltninger med henblik på at kunne dele personoplysninger om
licenserede personer og hesteejere med trav- og andre galoporganisationer i forbindelse
med bl.a. licensgivning.

Kapitel 2. Galoporganisationer
§ 1. Det respektive lands galoporganisation har ansvaret for, at væddeløb afholdes og
gennemføres i overensstemmelse med SRG.
§ 2. Banen skal opfylde de krav, som Skandinavisk Galopp stiller med hensyn til længde,
løbsretning, underlag og udformning i øvrigt.
§ 3. Skandinavisk Galopp udarbejder, i samråd med den lokale væddeløbsarrangør,
propositioner for løbene med vilkår for det enkelte væddeløbs afholdelse.
§ 4. Skandinavisk Galopp/lokal væddeløbsarrangør skal udgive løbsprogram for anerkendte
væddeløb.
§ 5. På en løbsdag skal følgende officials samt tilstrækkeligt antal suppleanter være udpeget.
Ved official forstås:
1. løbsleder
2. medlemmer af den lokale dommerkomité
3. måldommer
4. starter og dennes startpersonale
5. handicapper
6. vægtforstander (og vægtkontrollanter)
7. banens dyrlæger
8. banelæge
9. paddockchef
10. banens smed
11. dopingkontrollant
12. ID-kontrollant
Samme person kan varetage flere af de ovennævnte funktioner på en løbsdag.
Banens dyrlæge udpeges af forvaltningsmyndigheden, i Danmark dog af Skandinavisk
Galopp. Øvrige officials udpeges af Skandinavisk Galopp for et år ad gangen.
En official kan være tilknyttet flere væddeløbsbaner i samme funktion.
For at kunne udpeges som official, skal man være fyldt 18 år.
§ 6. En official, der direkte eller indirekte har en økonomisk interesse i resultatet af et
anerkendt væddeløb, eller hvor der foreligger andre omstændigheder, som kan svække
tilliden til dennes upartiskhed, er udelukket fra at være i funktion og i at deltage i enhver
behandling af sager vedrørende det pågældende væddeløb. Har en official grund til at anse
sig selv som inhabil, skal denne snarest meddele dette til Skandinavisk Galopp, som træffer
afgørelse om hvorvidt der foreligger inhabilitet.
§ 7. Den lokale væddeløbsarrangør har ansvar for at fornøden læge, førstehjælps- og
ambulancehjælp samt at hestetransportmidler er disponible på en løbsdag.

Kapitel 3. Betingelser for deltagelse i anerkendte væddeløb
§ 1. For en hests deltagelse i anerkendte væddeløb kræves:
- at hesten og hestens ejer er registrerede hos Skandinavisk Galopp eller tilsvarende
udenlandsk galoporganisation
- at hestens træner og rytter har gyldig licens, udstedt af Skandinavisk Galopp eller
tilsvarende udenlandsk galoporganisation
- at hesten dels opfylder de generelle betingelser, der gælder for deltagelse i anerkendte
væddeløb, og dels de særlige betingelser, som angives i propositionen for et løb, samt at
anmeldelsen om deltagelse er sket efter forskrifterne.
Ved ”hest” i propositionen for et løb forstås ”engelsk fuldblod” eller hest, optaget i
Skandinavisk Galopp’s Non Thoroughbred-register, medmindre andet fremgår af
propositionen for løbet.
Forhindringsløb er desuden åbne for ”tysk varmblod”, registreret hos Direktorium i
Tyskland, som har startet i anerkendte væddeløb, som er åbne for fuldblodsheste, samt for
AQPS i henhold til France Galops register.
Hesteejere
§ 2. Kun hesteejere, som er registreret under eget navn eller pseudonym af Skandinavisk
Galopp eller som på tilsvarende vis er godkendt af en udenlandsk galoporganisation,
anerkendt af Skandinavisk Galopp, må starte hest i anerkendte væddeløb. Hesteejeren skal
registrere de farver, som ejerens heste skal bære i løb. Udenlandsk hesteejer, som har
indregistreret farver i udlandet, skal benytte samme farver, som er registreret for den
pågældende hesteejer i dennes hjemland, men er pligtig at acceptere de ændringer i
farverne, som Skandinavisk Galopp foreskriver. Ved hesteejers farver forstås de
farvesammensætninger og mønstre på hesteejerens jockeydragt, som skal adskille de
forskellige deltagere. Deltager to eller flere heste, som tilhører samme hesteejer i samme
løb, skal rytterne adskilles gennem forskelligfarvede huer eller på anden passende måde.
§ 3. Nærmere bestemmelser om registrering af hesteejere og disses farver findes i
Skandinavisk registrerings- og licensreglement.
Trænere
§ 4. For at en hest skal kunne deltage i et anerkendt løb, skal den være i træning hos en
træner, som har licens, udstedt af Skandinavisk Galopp, til at:
1. professionelt træne andres og/eller egne heste
2. som amatør træne heste, som ejes af træneren eller nogen i dennes nære familie
samt maksimalt fem heste, som helt eller delvis ejes af andre. Som nær familie
regnes: ægtefælle, samboende, barn, barns ægtefælle eller samboende, barnebarn,
søskende, forældre, bedsteforældre samt ægtefælles eller samboendes barn,
forældre og bedsteforældre.

Er ikke andet aftalt kan aftaler mellem hesteejer og træner ikke opsiges eller ændres med
mindre end 14 dages varsel.
Hvis en hest skifter træner af anden grund en opsigelse fra trænerens side, har træneren ret
til andel af præmier, som hesten indløber inden for de første 14 dage efter at hesten har
skiftet træner.
§ 5. Som træner betragtes den, som er indehaver af licens udstedt i et EU/EES/EÖS-land af
en af Skandinavisk Galopp godkendt galoporganisation. Træner med licens udstedt i et
andet land end EU/EES/EÖS-land kan alene starte hest midlertidigt i Skandinavien, og kun i
henhold til, hvad der fremgår af internationale bestemmelser.
§ 6. Træneren betragtes som havende fuldmagt til på hesteejerens vegne at anmelde, slette
samt startanmelde og starte dennes hest, medmindre fuldmagten er tilbagekaldt og
ansvarlig galoporganisation er underrettet.
Er ikke andet aftalt kan aftaler mellem hesteejer og træner ikke opsiges eller ændres med
mindre end 14 dages varsel.
Skifter en hest træner af anden grund end opsigelse fra trænerens side, har træneren krav
på andel af præmier, som hesten indløber inden foir de første 14 dage fra den dag, hvor
hesten forlader træningsstalden.
§ 7. Nærmere bestemmelser om trænerlicenser findes i Skandinavisk Registrerings- og
Licensreglement.
Ryttere
§ 8. For at kunne ride i anerkendte væddeløb, skal en rytter have licens, udstedt af
Skandinavisk Galopp eller udenlandsk galoporganisation, godkendt af Skandinavisk Galopp.
§ 9. En rytter er den, der er indehaver en af Skandinavisk Galopp udstedt licens som
amatørrytter, jockey eller lærling.
En jockeylicens giver ret til at ride i løb, åbne for professionelle ryttere.
En amatørrytterlicens giver ret til at ride i løb forbeholdt amatørryttere og i forhindringsløb.
Desuden har amatørryttere ret til at ride i fladløb, hvor førstepræmien ikke overstiger
50.000 kr., forudsat at rytteren har vundet mindst 10 sejre. I Sverige kræves desuden, at
hesten ejes af rytteren eller nær familie eller at rytteren træner hesten, samt at rytteren er
fyldt 18 år. Som nær familie regnes: ægtefælle, samboende, barn, barns ægtefælle eller
samboende, barnebarn, søskende, forældre, bedsteforældre samt ægtefælles eller
samboendes barn, forældre og bedsteforældre.
En lærlingelicens giver ret til at ride i løb åbne for professionelle ryttere, forudsat at
lærlingen efter sin arbejdsgivers bedømmelse er tilstrækkeligt dygtig og erfaren til at
gennemføre løb.

§ 10. En amatørrytter må ikke forlange anden betaling eller godtgørelse for sit ridt end
rejse- og opholdsudgifter.
§ 11. En rytter må i anerkendte væddeløb ikke ride:
1. hest, der tilhører en anden, hvis der i løbet deltager en hest, som rytteren selv, direkte
eller indirekte og helt eller delvist ejer.
2. hest, der trænes af en anden, hvis der i løbet deltager en hest, som rytteren selv træner
på startanmeldelsestidspunktet.
3. hvis rytteren helt eller delvist ejer mere end en hest i samme løb, skal rytteren ride den
hest, rytteren har størst ejerandel i. Ved lige stor ejerandel er det rytteren, der selv vælger
hest.
§ 12. Nærmere bestemmelser om rytterlicenser findes i Skandinavisk Registrerings- og
Licensreglement.
Heste
§ 13. For at en hest kan deltage i anerkendte væddeløb skal den være registreret hos
Skandinavisk Galopp eller udenlandsk galoporganisation, godkendt af Skandinavisk Galopp.
Hestens navn skal være godkendt af Skandinavisk Galopp eller tilsvarende udenlandsk
galoporganisation. Nærmere bestemmelser om registrering og godkendelse af navn findes i
Skandinavisk Registrerings- og Licensreglement.
§ 14. For at en hest skal være startberettiget i anerkendte væddeløb kræves:
1. at hesten er chipmærket og uden problem kan identificeres.
2. at hesten i Sverige, senest dagen før startanmeldelse, er godkendt af den lokale
dommerkomité i kvalifikationsløb eller på anden vis opfylder krav til kvalifikation, mens den
i Danmark og Norge skal kunne være startboksgodkendt, godkendt i kvalifikationsløb eller
på anden vis opfylder krav til kvalifikation.
3. at dokumentation for at hesten er vaccineret mod hesteinfluenza, kan fremvises.
Godkendelse i kvalifikationsløb gælder i 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis hesten i
denne periode starter i nyt kvalifikationsløb, hvor den ikke godkendes.
En hest, som ikke har startet i forhindringsløb, skal godkendes af en af Skandinavisk Galopp
udpeget repræsentant i et træningsarbejde over forhindringer, inden den kan anmeldes til
forhindringsløb. For at kunne godkendes, skal hesten have opfyldt de krav, som
Skandinavisk Galopp stiller, og som fastsættes af de enkelte baner.
§ 15. Heste, som fødes i et og samme kalenderår, anses for at have samme alder. Heste
betegnes som føl det første kalenderår og som åringer hele det næste kalenderår.
§ 16. En hest må ikke starte i mere end et løb på en løbsdag, medmindre et løb skal rides
om. En hest, som er startanmeldt til et anerkendt løb kan ikke startanmeldes til andre løb,
som skal afholdes de første to dage efter løbsdagen.

Kapitel 4. Løbsbestemmelser
Løbstyper
§ 1. Løb kan udskrives som fladløb eller forhindringsløb (hurdleløb og steeplechase). Der må
højst starte 15 heste i et løb. Dette antal kan nedsættes, hvis der foreligger sikkerhedsrisici.
§ 2. I handicaps bærer hestene forskellige vægte med det formål at give alle deltagende
heste lige muligheder for sejr. Handicapperen bestemmer den vægt, en hest skal bære på
grundlag af en sammenligning mellem hestenes præstationer og på grundlag af den viste
form.
For at være kvalificeret til et handicap, skal hesten senest dagen før vægtenes
bekendtgørelse enten have vundet løb eller mindst to gange, med bedømbare resultater,
have været i præmierækken eller mindst tre gange med bedømbare resultater have fuldført
et anerkendt fladløb.
Handicapvurdering kan også foretages på starter udenfor Skandinavien.
De vægtforskelle, som gælder mellem yngre og ældre heste, følger internationalt fastsatte
bestemmelser.
En hest, som efteranmeldes på startanmeldelsesdagen eller som anmeldes til nyudskrevet
handicap, vægtansættes baseret på det handicaptal, hesten havde ved den oprindelige
vægtansættelse for løbet.
§ 3. Handicapperen foretager handicapansættelse gennem ranking ved storløb. Dette sker
efter samme regler som i §2, dog med den undtagelse at en hest, der kun har startet een
gang, også er kvalificeret til at få et handicap.
Heste med samme handicap eller som ikke er kvalificeret til et handicap, rangordnes efter
pointsystemet i Bilag 1. Heste med samme handicap og points rangordnes efter points,
optjent i sidste start. Heste, som ikke kan handicappes, rangordnes bagved heste med
handicaptal. Ansættelse og publicering af handicap og pointberegning foretages på
vægtansættelsestidspunktet.
§ 4. I aldersvægtsløb udgør hestens alder grundlaget for vægtansættelsen. De vægtforskelle,
som gælder mellem yngre og ældre heste, følger internationalt fastsatte bestemmelser.
En hest, der efteranmeldes i et handicap ved startanmeldelse, får tildelt vægt, baseret på
det handicaptal, hesten havde ved den oprindelige vægtansættelse for løbet.
§ 5. Løb kan udskrives for:
- heste af en vis alder eller efter køn
- heste som har vundet et vist antal sejre eller som har vundet et vist præmiebeløb eller som

over tid har indløbet en vis præmiesum
- heste, som ikke har vundet eller som ikke har vundet mere end et vist antal løb
- svensk-, dansk-, norsk- eller skandinaviskopdrættede heste
- heste, som har fuldført et vist antal anerkendte væddeløb
- ryttere, som har amatørrytter- eller lærlingelicens
- særligt indbudte ryttere eller ryttere efter et alderskriterie.
§ 6. Kvalifikationsløb er åbent for heste, der ikke har gennemført et løb med start fra
startboks eller som er blevet henvist til kvalifikationsløb af den lokale dommerkomité.
Kvalificeringsløb er mod betaling af gebyr også åbne for heste, som allerede er godkendt i
sådant løb. Den lokale dommerkomité kan stille særlige betingelser for hvordan et
kvalifikationsløb skal gennemføres.
Der gælder samme regler for kvalifikationsløb som for andre løb, hvad angår anmeldelse,
startanmeldelse, krav til registrering m.m.
I kvalifikationsløb skal hesten rides af en licenseret, professionel rytter eller af en
amatørrytter, der lever op til kravene for at deltage i løb for professionelle ryttere.
Vægtlettelse kan ikke udnyttes.
Såfremt der kun starter een hest i et kvalifikationsløb, kan træneren søge om at lade
yderligere en hest, der er i træning, deltage i løbet som følgehest. Denne hest skal rides af
person med licens (rytter- eller trænerlicens).
Den lokale dommerkomité afgør, om en hest kan anses for godkendt. Kan godkendelse ikke
ske, medfører det startforbud for hesten.
For at blive godkendt i kvalifikationsløb kræves at løbsbestemmelserne generelt overholdes
og at hesten kommer i mål inden for den nedenfor anførte maksimaltid for distancen.
Distancen skal være mellem 800-1100 m., og maksimaltiden skal modsvare 1.08/1000 m. for
fuldblod og 1.16/1000 m. for heste af arabisk fuldblodsrace. Der kan dispenseres for
maksimaltiden, hvis omstændighederne taler for det.
Propositionsvægten for kvalifikationsløb er 59 kg.
§ 7. De højst rangerede løb betegnes Gruppe 1, 2 eller 3 og Listed Race, generelt betegnede
som ”Black type”. Et løb får tilkendt status som ”Black type” af European Pattern Race
Committee, primært på baggrund af de bedste hestes formtal og løbenes præmiesummer.
§ 8. Storløb er løb, som er publicerede i hæftet ”Propositioner Större löpningar i
Skandinavien”.

§ 9. Sweepstakes er løb med indskud, hvor alle indskud, samt et eventuelt tilskud fra den
lokale væddeløbsarrangør, tilfalder heste i præmierækken.
§ 10. I alle løb, i hvilke de samlede indskud overstiger præmiesummens størrelse, skal
overskuddet deles mellem præmietagerne i løbet i forhold til de udsatte præmiers størrelse,
eller de kan anvendes til præmier i trøstløb for heste, som ikke starter i hovedløbet.
Propositioner
§ 11. Vilkårene for at en hest kan deltage i et anerkendt væddeløb, angives i propositionen
for løbet.
§ 12. Propositioner skal udfærdiges i god tid for at sikre hesteejere og trænere tilstrækkelig
tid til managering af hestene. Propositionen skal publiceres i god tid før første
anmeldelsesdag. Ændringer til en proposition skal meddeles så hurtigt som muligt.
§ 13. Enhver proposition skal indeholde bestemmelser om:
1. Tid og sted for løbet
2. Løbets navn, løbstype og distance
3. Præmiesum og eventuelle ærespræmier
4. Kvalifikation for hestens deltagelse (f.eks. alder, køn, vundet præmiebeløb, indløbet
præmiesum eller antal sejre)
5. Vægtbestemmelser og tidspunkt for vægtenes bekendtgørelse
6. Hvis relevant, rytterens kvalifikationer
7. Indskud og forfeits samt forfaldstidspunkt. Indskud og forfeits må højst udgøre 4 pct. af
løbets præmiesum, i Listed- og Gruppeløb dog højst 2 pct.
8. Frist for anmeldelse og startanmeldelse
9. Tidspunktet på hvilket betingelserne i pkt. 4 og 5 skal være opfyldt.
Oplysninger i en proposition kan ske ved henvisning til bestemmelser i SRG.
§ 14. Tvist eller tvivl om fortolkning af proposition, hest eller rytters kvalifikation eller den
vægt, hesten skal bære, skal anmeldes inden fristen for sletning af hesten ophører.
Spørgsmålet afgøres af Skandinavisk Galopp. For høj vægt kan kun korrigeres senest ved
offentliggørelse af endelig startliste.
Vægtbestemmelser
§ 15. Den vægt, en hest skal bære i løb, angives i hele eller halve kilo. Laveste ridevægt er 52
kg, eksklusive rytterens vægtlettelse. I løb for amatørryttere samt i forhindringsløb er
laveste ridevægt 60 kg, eksklusive rytterens vægtlettelse. Andet kan fremgå af
propositionen.

Tabeller for de vægtdifferencer i flad- og forhindringsløb, som ligger til grund for
vægtansættelsen ved udfærdigelse af propositioner, findes i Bilag 2 til SRG,
Aldersvægttabel.
§ 16. I alle løb, bortset fra handicaps, bærer hopper 1,5 kg. mindre end hingste og vallakker.
I alle løb for heste af arabisk fuldblodsrace, bortset fra handicaps, bærer hopper 2,0 kg.
mindre end hingste og vallakker.
I propositioner for alle løb, bortset fra handicaps, kan en hest, som ikke har vundet, tildeles
en vægtlettelse på op til 3 kg.
§ 17. Følgende vægtlettelser gælder for:
Lærlinge
-som ikke har vundet 10 sejre: 4 kg
-som ikke har vundet 30 sejre: 3 kg
-som ikke har vundet 70 sejre: 2 kg
Amatørryttere
-som ikke har vundet 3 sejre: 4 kg 1)
-som ikke har vundet 10 sejre: 2 kg 1)
-som ikke har vundet 10 sejre: 4 kg 2)
-som ikke har vundet 30 sejre: 2 kg 2)
1) i amatørløb
2) i øvrige løb
Ryttere kan ikke udnytte vægtlettelser i aldersvægtløb, der er publiceret i ”Propositioner
Större löpningar i Skandinavien”, eller såfremt det fremgår særskilt i den aktuelle
proposition.
I løb for lærlinge gives ingen vægtlettelse.
Vægtlettelsen gælder til og med det sidste løb, som rytteren er startanmeldt til.
Beregning af vundet præmiebeløb, vunden præmiesum og samlet præmiesum
§ 18. Ved vundne beløb forstås sejr/førstepræmie, medmindre det af propositionerne
udtrykkeligt fremgår at vundet beløb gælder både sejr og plads over en vis størrelse.
Ved vunden præmiesum forstås den samlede sum af alle vundne beløb. Ved indløbet
præmiesum forstås den samlede sum af samtlige indløbne pengepræmier.
I propositionen kan det bestemmes, at der med vundne beløb, vunden præmiesum og
indløbet præmiesum skal forstås præmier, vundet indenfor en vis periode.

Der sker ikke fradrag for betalte indskud. Bonuspræmier medregnes ikke ved kvalifikation
eller vægtfastsættelse.
§ 19. Beregning af vundne beløb ved sejr og plads, vunden præmiesum og indløbet
præmiesum, vundet i udlandet, sker i henhold til en årligt fastsat omvekslingskurs for hvert
land, der fastsættes af IFHA.
Kvalifikationsdato og beregning af vægt
§ 20. Ved beregning af den vægt hesten skal bære eller af kvalifikation for deltagelse, må
der alene tages hensyn til resultater i løb, som er afviklet inden vægtenes bekendtgørelse.
Se dog kapitel 3 § 14 stk. 2.
En hest, der har vundet, må ikke deltage i løb for heste, som ikke har vundet.
Regler for handicap
Open handicap
§ 21. Open handicap er en løbstype, hvor hesten med det højeste handicaptal, eksklusiv
eventuel aldersvægtforskel, tildeles den topvægt i løbet, som er angivet i propositionen.
Hvis den hest, som har topvægt, ikke startanmeldes, vil vægtskalaen blive hævet til
topvægten. I tilfælde af efteranmeldelse kan der ske overskridelse af vægtskalaen.
Øvrige handicap
§ 22. Handicapløb kan også udskrives i forskellige tal i forhold til en vis vægt (f.eks.
handicaptal minus 10 kg, minus 5 kg osv.)

Trøstløb (Consolation)
§ 23. Ved storløb kan såkaldte trøstløb (consolation) udskrives for heste, for hvilke alle
forfeits/indskud er betalt, eller i henhold til særlige bestemmelser i propositionen for løbet.
Propositionen for trøstløbet publiceres samtidigt med propositionen for hovedløbet.
Trøstløbet kan ophæves, hvis færre end tolv heste startanmeldes til hovedløbet og færre
end syv heste til trøstløbet.

Kapitel 5. Anmeldelsesforløb og ændringer til propositioner og løbsafvikling
§ 1. Et anmeldelsesforløb indledes med at hesten anmeldes til et anerkendt væddeløb, for
hvilket der er udarbejdet proposition. Anmeldelsesforløbet afsluttes med at hesten
startanmeldes til løbet.
§ 2. Anmeldelser til anerkendte væddeløb i Sverige og startanmeldelse skal ske via
brugerkontoen på webstedet: svenskgalopp.se. Er hesten ikke i træning, skal anmeldelse til
forfeits/indsatsløb ske via e-mail eller skriftligt til Svensk Galopp. Anmeldelser fra udlandet
(udenfor Skandinavien) til anerkendte væddeløb i Sverige kan endvidere ske via e-mail
sport@svenskgalopp.se eller skriftligt til Svensk Galopp.
Anmeldelser til anerkendte væddeløb i Danmark og Norge skal ske til den lokale
væddeløbsarrangørs bane via e-mail. Anmeldelser til Dansk Breeders Cup sker via e-mail til
Dansk Galop.
§ 3. Anmeldelser til løb skal ske senest kl. 14 på den i propositionen angivne dag og skal
indeholde oplysning om hestens navn, alder og den vægt, hesten skal bære, samt
hesteejerens og trænerens navn.
Anmeldelse af en hest, som er registreret uden for Skandinavien, skal derudover indeholde
oplysning om hestens afstamning og opdrætter, hesteejerens adresse og indregistrerede
væddeløbsfarver i udlandet samt fuldstændige resultatoplysninger om hestens starter.
Anmeldelsesfristen forlænges ikke til ordinære løb i Sverige. I Norge og Danmark kan
anmeldelsesfristen forlænges, såfremt færre end 10 heste er anmeldt.
Anmeldelsesfristen til storløb kan forlænges, såfremt den organisation, der har udskrevet
propositionen, finder det hensigtsmæssigt.
Ved startanmeldelse skal desuden angives:
1. rytterens navn og den vægt, hesten skal bære, under hensyntagen til rytterens eventuelle
vægtlettelse eller overvægt.
2. om hesten skal bære blinkers, sidestykker eller (kun i Norge) fleksible blinkers.
3. hestens points i henhold til reglerne om pointberegning ved tvangsslettelse ved for
mange starterklærede heste, såfremt hestens points, som de fremgår af Sportssystemet,
ikke kan godtages.
4. om hesten er startanmeldt eller forventes at skulle starte i andet løb i eller udenfor
Skandinavien inden det løb, som vedrører startanmeldelsen.

5. fuldstændige oplysninger om hestens eventuelle starter i perioden fra anmeldelse til
startanmeldelse i såvel Skandinavien som udenfor Skandinavien.
6. ansøgning om dispensation fra forhold i paddock og ved cantring til startstedet i henhold
til kapitel 6 § 14, dispensation fra startboksrutiner i henhold til kapitel 6 § 19, og om
hjælpemidler og udstyr som skal fjernes på startstedet, se Udstyrsreglementet.
7. prioriteret rækkefølge, såfremt hesten startanmeldes til flere løb samme dag.
Startanmeldelse til forfeit/indsatsløb med tilhørende trøstløb (consolation) kan foretages ud
fra følgende fire alternativer:
1. Hovedløb
2. Hovedløb/Trøstløb
3. Trøstløb
4. Trøstløb /Hovedløb
Hest, som startanmeldes til Trøstløb/Hovedløb (alternativ 4) vil, i tilfælde af at trøstløb ikke
gennemføres, placeres efter sædvanlig ranking i hovedløbet.
På dagen for startanmeldelse kan løb med færre end 8 startanmeldte heste åbnes for
efteranmeldelse. Løb, der anses for at udgøre et vigtigt spilleprodukt, kan dog åbnes,
såfremt færre end 12 heste startanmeldes.
Indstilles et løb efter at fristen for startanmeldelse er udløbet, kan heste, som var
startanmeldt, anmeldes og startanmeldes i andre ordinære løb, som startanmeldes samme
dag på samme bane, selv om disse løb ikke er åbne for efteranmeldelser. Fristen for en
sådan anmeldelse er 1 time fra den oprindelige startanmeldelses udløb.
En hest, der er anmeldt før fristen for startanmeldelse er udløbet, har altid fortrinsret
fremfor en efteranmeldt hest.
§ 4. Anmeldelse foretages af hestens ejer eller træner.
Anmelder er ansvarlig for at hest og rytter er kvalificeret til at starte (anmeldes,
startanmeldes og starte) i løbet og at alle oplysninger i forbindelse med anmeldelsen er
korrekte og fuldstændige.
Anmelderen bærer endvidere ansvaret for, at startanmeldt rytter har påtaget sig ridtet, og
kan ride den opgivne vægt.
§ 5. En for sent indkommen anmeldelse kan betragtes som rettidig, såfremt det vurderes, at
der foreligger gyldig grund til forsinkelsen.
Væddeløbsarrangøren kan pålægge anmelder at komplettere en anmeldelse inden for et
vist tidsrum, idet arrangøren er berettiget til at afvise anmeldelsen efter dette tidspunkt.
En anmeldelse, som indeholder ufuldstændige oplysninger om hestens ejer, farver, træner,
vaccination og evt. startforbud, prioriteres sidst ved startanmeldelse. Er disse oplysninger

korrekte senest dagen før tidspunktet for vægtansættelse, vil hesten blive flyttet til den
korrekte plads på anmeldelseslisten.
En hest med fuldstændige resultatoplysninger har ved startanmeldelse fortrinsret i forhold
til en hest, hvis resultatoplysninger ikke er fuldstændige.
Løbsprogram
§ 6. Løbsprogram skal publiceres i god tid før løbsdagen. Til grund for programmet ligger
den startliste, som væddeløbsarrangøren efter granskning og rettelse har fastlagt så hurtigt
som muligt efter fristen for startanmeldelsens ophør. Den, som har startanmeldt en hest,
har pligt til omgående at indberette urigtige programoplysninger og andre ændringer i
programmet.
§ 7. Hestene tildeles startspor og programnummer ved lodtrækning, så snart startlisten
foreligger. Lodtrækningen af startspor sker elektronisk.
Udelukkelse i tilfælde af for mange startanmeldte heste
§ 8. Overstiger antallet af startanmeldte heste det højest tilladte antal, sker udelukkelse af
heste som følger:
-efter ranking i henhold til pointsystemet i Bilag 1. Dette gælder i ordinære løb, medmindre
andet fremgår af propositionen
-efter ranking ud fra handicapfastsættelse i henhold til kapitel 4, § 3, i Gruppeløb og Listed
races, eller når dette fremgår af propositionen
-ved lodtrækning såfremt hestene står ens. En hest som har fuldført et løb rankes højere
end en hest, som ikke har startet.
I propositionen til et løb kan angives, at ovennævnte metoder kombineres.
I Gruppeløb og Listed races kan der alene foretages lodtrækning om den sidste plads i løbet
ved samme handicaptal. Lodtrækningen foretages efter fristen for startanmeldelsens ophør.
I Maidenløb har 2- og 3-årige heste, som ikke har startet, fortrinsret fremfor heste, der har
startet.
For startanmeldt hest i et ordinært løb, som udelukkes efter denne bestemmelse, betales
der ikke startanmeldelsesafgift.
For startanmeldt hest i et storløb uden startanmeldelsesafgift, som ikke kommer med i
løbet, tilbagebetales sidste forfeit.
For startanmeldt hest i et storløb med startanmeldelsesafgift, som ikke kommer med i løbet,
debiteres ingen startanmeldelsesafgift.

Fortrinsret
§ 9. En hest som ikke har kunnet starte i et ordinært løb på grund af for mange
startanmeldte heste eller på grund af, at løbet blev indstillet, har i et år fortrinsret ved
næste startanmeldelse til et ordinært løb i sit eget land (Sverige og Norge) eller på egen
bane (Danmark). Det er en forudsætning for fortrinsretten, at alle oplysninger om hesten er
til stede på vægtlisten. Fortrinsretten bortfalder, såfremt hesten har startet efter
udelukkelsen, uanset hvor starten har fundet sted. Startanmeldt hest, som på grund af force
majeure ikke har kunnet starte (f.eks. indstillet løb, epizooti) beholder sin fortrinsret til
næste startanmeldelse. Fortrinsretten kan ikke benyttes i fladløb eller forhindringsløb, som
er publicerede i storløbshæftet eller såfremt det fremgår af propositionen.
Ændringer i propositioner m.v.
§ 10. Indtil anmeldelsesfristen udløber, kan væddeløbsarrangøren indstille løb og ændre
offentliggjorte propositioner, såfremt der findes særlig anledning hertil. Hvis
anmeldelsesfristen forlænges, er den nye frist at betragte som anmeldelsesfristens udløb.
§ 11. Væddeløbsarrangøren har ret til at dele et løb i to eller flere afdelinger, hvis antallet af
startanmeldte heste taler for det. Delingen foretages sådan, at hestene fordeles skiftevis
mellem afdelingerne i pointorden efter gældende pointsystem. Heste, som tilhører samme
hesteejer eller er i træning hos samme træner, skal fordeles så lige som muligt mellem
afdelingerne. Der løbes om en tilsvarende præmiesum i hver afdeling som den, der var
fastsat for det udskrevne løb.
§ 12. Hvis vejr- eller baneforhold eller andre særlige omstændigheder i væsentlig grad
vanskeliggør gennemførelsen af løb eller en løbsdag, skal der ske aflysning eller udsættelse
til en anden dag.
Det samme gælder, såfremt baneforholdene eller andre særlige omstændigheder kan
antages at medføre fare for ryttere eller heste.
Indstilles løb efter denne paragraf, skal erlagte indskud og anmeldelsesafgifter for
startanmeldte heste tilbagebetales. Sker indstillingen inden startanmeldelse, tilbagebetales
erlagte anmeldelsesafgifter.
§ 13. Hvis gennemførelse af et løb på grund af baneforholdene vanskeliggøres af andre
grunde end nævnt i kapitel 5 § 12, kan der træffes beslutning om ændring af:
1. banens løbsretning
2. baneunderlag
3. løbets distance
4. steeplechase til hurdleløb
5. forhindringsløb til fladløb
6. startmetode.
Hvis gennemførsel af et løb bevirker risiko for fremtidig skade på banen, kan det besluttes at
skifte baneunderlag.

§ 14. Spørgsmål, som er omhandlet af kapitel 5 §§ 12 eller 13, skal afgøres inden løbet af
Skandinavisk Galopp, efter høring af banens dyrlæge.
§ 15. Banens dyrlæges adgang til at indstille løb fremgår af det respektive lands
dyreværnslovgivning, herunder Lov om Værn for Dyr.
Hvad angår bekæmpelse af almenfarlige veterinære sygdomme (smitsomme
hestesygdomme), som kan føre til at løb indstilles, henvises til bestemmelser i det
respektive lands lovgivning og retningslinjer om bekæmpelse af smitsom sygdom hos
husdyr. For trænere, træneres medhjælpere, hesteejere og hestetransportører gælder
endvidere Smittebeskyttelsesreglementet.
Skandinavisk Galopp træffer afgørelser om overtrædelser af Smittebeskyttelsesreglementet.
Sletning af startanmeldt hest og rytterskift
§ 16. Startanmeldt hest skal slettes fra et løb:
1. på grund af sygdom, halthed eller af andre veterinære grunde eller anden omstændighed,
som vurderes at udgøre hindring for start.
2. på grund af sygdom eller skade hos rytter, såfremt rytterskift ikke kan ske i henhold til
kapitel 5 § 19
3. hvis den ikke er kvalificeret i henhold til propositionen eller af anden anledning ikke er
berettiget til at deltage i løbet,
4. hvis den, når den forlader paddocken, ikke bærer det i programmet angivne udstyr.
5. på grund af fejl i løbsprogrammet eller andet forhold af betydning, som væsentligt
ændrer forudsætningerne for løbets udfald.
6. hvis træneren vurderer, at baneforholdene er sådan, at hesten ikke bør starte.
7. hvis træneren vurderer, at hesten ikke bør starte på grund af ændrede forudsætninger, jf.
kapitel 5 § 13 stk. 1-5
8. hvis transportproblemer foreligger og er udenfor træners eller hesteejers kontrol
Der kan kræves begrundelse, såfremt en hest slettes af årsager, der fremgår af punkt 1, 6
eller 8.
Fejlagtig programoplysning om blinkers er ikke gyldig grund til at slette en hest.
Sletning skal ske senest kl. 10:00 på løbsdage med første start inden kl. 15:00 og senest kl.
12:00 ved første start fra kl. 15:00. Sletning fra løb i Sverige meddeles til
sport@svenskgalopp.se, i Danmark og i Norge til væddeløbsarrangøren via e-mail.
Bestemmelser om starterens beføjelse til at slette en hest fremgår af kapitel 6 § 20.
§ 17. Startanmeldt hest kan slettes, hvis træneren har givet fejlagtige oplysninger om
hestens vaccinationsforhold.
§ 18. Hvis startanmeldt hest slettes af grunde, som angivet i kapitel 5 § 16 punkt 1, skal
hesten som en konsekvens slettes i alle løb i Skandinavien, hvor den på sletningstidspunktet
er startanmeldt. Sker sletningen i henhold til kapitel 5 § 16 punkt 6, skal hesten, som en

konsekvens, slettes i ordinære løb for så vidt baneforholdene på tidspunktet for
startanmeldelse ikke var svære at forudse. Slettes startanmeldt hest i henhold til kapitel 5 §
16 punkt 1, skal træneren, på begæring af Skandinavisk Galopp, fremvise dyrlægeattest,
som viser at hesten er startklar, inden den påny kan startanmeldes.
§ 19. Rytterændring kan ske i tilfælde af sygdom, skade, overvægt eller andre
omstændigheder, som vurderes at udgøre en hindring for at starte.
Rytterændring efter sletningstidspunktets ophør kan alene ske ved akut skade eller anden
hændelse, som påvirker rytterens mulighed for at gennemføre løbet, og som indtræffer
efter sletningstidspunktets ophør.
Ved rytterændring mellem rytter med vægtlettelse og rytter uden vægtlettelse og mellem
ryttere med forskellige vægtlettelser, skal korrigering af vægten ske i henhold til reglerne
om vægtlettelse i kapitel 4 § 17.
Rytterændring, som indebærer mere end et kilos overvægt i forhold til den i startlisten
angivne vægt, kan foretages frem til sletningstidspunktets ophør.
Hest, som startanmeldes med overvægt, skal bære samme overvægt efter rytterændring,
uanset hvornår rytterændring foretages.
I Sverige og på Klampenborg Galopbane kan amatørryttere ikke erstattes af en professionel
rytter i fladløb på løbsdagen. Dette gælder uanset om amatørrytteren har ret til
vægtlettelse.
Rytterændring kan ikke foretages efter at hestene har forladt paddocken.
§ 20. Spørgsmål om sletning af hest i henhold til kapitel 5 § 16 eller om rytterændring i
henhold til kapitel 5 § 19, skal afgøres før løbet af væddeløbsarrangøren. Opstår
spørgsmålet senere end 60 minutter før den programsatte tid for første løb på en løbsdag,
afgøres spørgsmålet af den lokale dommerkomité. Spørgsmål i henhold til kapitel 5 § 16
punkt 1 afgøres i samråd med banens dyrlæge.
Identifikation
§ 21. En hest, der ikke har deltaget i løb eller kvalifikationsløb på en bane indenfor de sidste
12 måneder, skal have fastslået sin identitet. Hesten skal være tilstede på banen senest to
timer før det tidspunkt, hesten ifølge programmet skal starte, medmindre andet er aftalt
med official.
Kan hestens identitet ikke fastslås med sikkerhed, skal dette forelægges den lokale
dommerkomité. Finder den lokale dommerkomité, at hesten åbenbart fraviger fra sit
signalement, skal der nedlægges startforbud for hesten, indtil korrekt blodprøve eller DNAtest foreligger.

Kapitel 6. Løbs- og ordensbestemmelser
Træneres og rytteres forpligtelser
§ 1. Det påhviler træneren at:
1. tilvaretage hesteejerens interesser på bedste vis
2. påse, at heste i træning er i startklar stand, har rutine i start med startboks og ikke lider af
sygdom eller er skadede.
3. sikre at rytteren bærer hesteejerens farver
4. kontrollere at rytterens vægt, inkl. sadel, er korrekt
5. være tilstede på løbsdage, hvor der deltager heste fra træneren, enten personligt eller
gennem stedfortræder.
6. meddele den lokale dommerkomité efter løbet, om hesten har pådraget sig næseblod
under eller efter løbet, om der har været mislyde i forbindelse med hestens vejrtrækning,
om hesten har udvist unormale træthedstegn, om hesten ikke har håndteret
baneunderlaget på normal vis eller om hesten kom i mål skadet eller havde tabt sko under
løbet
7. generelt at overholde SRG.
Meddelelse om stedfortræder, jf. stk. 5, skal afleveres til Skandinavisk Galopp, som vurderer
om stedfortræder er kvalificeret. Stedfortræderen har samme rettigheder og pligter som
træneren og er personligt ansvarlig i henhold til SRG.
Skifter en startanmeldt hest træner, bærer den tidligere træner ansvaret for hesten, indtil
trænerskiftet forskriftsmæssigt er anmeldt til Skandinavisk Galopp.
§ 2. Det påhviler rytteren at:
1. Gennemføre accepterede ridt, medmindre andet fremgår af SRG
2. Indfinde sig på rette tid til indvejning og opsidning.
3. Bære reglementeret udstyr med hvide ridebukser, sorte ridestøvler, ridehjelm og
sikkerhedsvest. Nærmere bestemmelser om udstyr findes i Udstyrsreglementet.
4. Have fødderne i stigbøjlerne, når hesten er i trav eller galop, medmindre hestens eller
konkurrenters ageren, eller andre særlige omstændigheder, giver anledning til andet.
5. Tilvaretage sin hests chance bedst muligt i løbet
6. Meddele den lokale dommerkomité efter løbet, om der har været mislyde i forbindelse
med hestens vejrtrækning, om hesten er blevet trængt eller generet af en anden hest, om
hesten har ”hængt” indad eller udad , om sadlen er gledet, om der har været fejl ved
udstyret, om hesten har været negativt påvirket af at bære blinkers, om hesten ikke har
håndteret baneunderlaget på normal vis eller om hesten underpræsterede.
7. generelt overholde SRG
8. såfremt Skandinavisk Galopp forlanger det, at bære teknisk udstyr (transponder), som
viser hestens placering under løbet. Det er ikke tilladt rytteren, fra ankomst til paddock og til
afsidning efter løbet, at bære teknisk udstyr til indspilning af billeder, video og/eller lyd,
medmindre dette er godkendt af Skandinavisk Galopp før løbet.

Udstyr og hjælpemidler
§ 3. Hesten skal være korrekt opsadlet og hoved- og sadeltøj og sadel skal være i fuldt
forsvarlig stand. Se Skandinavisk Udstyrsreglement. Hesten skal bære nummerdækken, som
tydeligt og synligt viser hestens programnummer.
§ 4. Det i programmet angivne udstyr skal være synligt på hesten i paddocken og må ikke
fjernes inden hesten er i mål.
Træneren skal senest ved sletningsfristens ophør meddele, hvis hesten ikke bærer
aluminiumssko på alle ben.
Ud- og tilbagevejning
§ 5 En rytter, der skal deltage i et løb, skal, under vægtforstanderens kontrol, veje ud før
løbet og veje tilbage efter løbet.
§ 6 Vægtforstanderen er ansvarlig for, at ud- og tilbagevejning sker på en troværdig måde,
og skal registrere rytterens vægt ved ud- og tilbagevejning. Rytteren skal følge
vægtkontrollantens anvisninger.
§ 7 I den vægt, som hesten skal bære i løb medregnes – udover rytter og dragt - sadel med
tilbehør samt blydækken. Andre hjælpemidler eller andet udstyr medregnes ikke. Ved
vejning fratrækkes 1,5 kg., som kompenserer for den sikkerhedsvest, rytteren obligatorisk
skal bære.
§ 8. Udvejningen skal være afsluttet 40 minutter inden programsat tidspunkt for hvert løb.
Den lokale dommerkomité kan dispensere for senere udvejning.
§ 9. Skandinavisk Galopp kan beslutte at hæve programvægten generelt i et løb, hvis der
findes særlig anledning.
§ 10. Ryttere skal veje ud med den vægt, som fremgår af programmet, medmindre kapitel 5
§ 19 angiver andet. Kan en rytter ikke det, må rytteren veje ud med højst 1 kg. overvægt i
forhold til programvægten eller i henhold til den vægt, der fremgår af kapitel 5 § 19.
Overstiger overvægten 1 kg, skal hesten slettes fra løbet, medmindre rytterskifte er muligt.
Overvægt ved udvejning på 0,5 kg eller mere skal omgående rapporteres til den lokale
dommerkomité og offentliggøres inden løbet.
En rytter, som to gange på seks kalendermåneder har været ude af stand til at ride
angiven vægt, eller som vejer tilbage med en vægt, der overstiger vægten ved udvejning
med mere end hvad er tilladt efter kapitel 6 § 12, kan af den lokale dommerkomité få
tildelt advarsel eller få sat minimumsridevægten op til en højere ridevægt.
Den ridevægt, som den lokale dommerkomité har fastsat, er gældende i mindst 3
måneder og indtil rytteren er i stand til at veje ud med en vægt på 1 kg mindre end den
af den lokale dommerkomité fastsatte. Rytterens nye ridevægt konstateres af
vægtkontrollant, i banelægens nærvær.

I tilfælde af at rytteren, inden for 6 måneder efter at ny ridevægt er fastsat, ikke kan ride
denne, skal den lokale dommerkomité fastsætte en ny, højere ridevægt.
§ 11. Umiddelbart efter løbet rider rytteren til en i Vægtens umiddelbare nærhed
beliggende opgiven plads og begiver sig derefter direkte til Vægten for at veje tilbage.
Rytteren må ikke efter afsidning komme i berøring med anden person før tilbagevejningen,
bortset fra ved præmieoverrækkelse i vindercirklen.
Nærværende paragraf gælder ikke, hvis hest eller rytter er blevet skadet.
§ 12. Ved tilbagevejningen skal vægten i al væsentlighed være den samme som ved
udvejningen. En undervægt i fladløb på 0,5 kg. eller mere, eller i forhindringsløb på 1,0 kg.
eller mere, medfører diskvalifikation af hesten. Overvægt på 0,5 kg. eller mere skal
omgående rapporteres til den lokale dommerkomité.
Før start
§ 13. Heste, som skal deltage i løb, skal bære det i programmet angivne udstyr, være korrekt
opsadlede, samt præsenteres med rytter i paddocken. Hesten skal være på banens område i
god tid for at kunne besigtiges af dyrlæge og ankomme til paddocken senest 20 minutter før
fastsat starttid, medmindre andre tidspunkter fremgår af løbsprogrammet. Træneren kan
medbringe en følgehest i paddocken og ved startstedet bag startboksen.
Smittebeskyttelsesreglementet gælder også for følgehesten.
Derefter skal samtlige heste cantre til start og indfinde sig på startstedet i så god tid, at den
fastsatte starttid kan overholdes. Løbsleder kan beslutte, at hestene skal præsenteres forbi
publikumspladsen (parade).
§ 14. Skandinavisk Galopp, i Danmark den lokale væddeløbsarrangør, kan, efter ansøgning,
undtagelsesvist dispensere, således at en hest kan rides eller trækkes til startstedet med
rytter opsiddet, at rytteren sidder op på banen eller at hesten cantrer først eller sidst til
startstedet. En sådan ansøgning skal indgives samtidig med startanmeldelse. Bevilges
ansøgningen, skal publikum på passende måde underrettes herom.
§ 15. Rytteren må ikke efter opsidning sidde af hesten, før løbet er færdigt, med mindre
særlige forhold gør sig gældende.
§ 16. Træneren bærer ansvaret for, at hesten kommer til paddocken til den fastsatte tid.
Start
§ 17. Når løbsleder har givet ordre til start, er de heste, som befinder sig på startstedet,
under starterens kommando. Starteren kan assisteres af en eller flere medhjælpere.
Når indridning i startboksen er påbegyndt, må kun hestens rytter og Skandinavisk Galopps
personale opholde sig ved startboksen. I Danmark og Norge kan træneren ansøge om
dispensation til at lade sit personale hjælpe en hest ind i startboksen.

Ved dispensation skal medhjælperen bære hjelm med spændt hagerem.
§ 18. Rytterne og deres hjælpere skal adlyde starterens ordrer. Det er rytterens ansvar at
meddele starteren, hvis rytteren ikke er klar til start. Løbet kan startes, uanset rytters
manglende dygtighed, hestens opførsel, eller rytter eller hests forhold eller udstyr.
§ 19. Starteren alene afgør indridningsrækkefølgen.
Ansøgning om at lastes først eller sidst skal foretages ved startanmeldelse.
§ 20. Såfremt en hest forlader startstedet efter at hestene er under starterens kommando
eller er uregerlig, kan starteren, efter underretning til løbslederen, bortvise hesten. Dette
gælder også hvis starter vurderer, at hest eller rytter på grund af uheld eller af anden
anledning, ikke er i stand til at gennemføre løbet på normal vis.
§ 21. I fladløb sker start fra startboks. Skulle startboksen ikke fungere eller er der anden
gyldig grund, kan starten ske med snorestart eller flag.
Start i startboks sker ved at starteren åbner startbokslågerne. Ved snorestart eller flagstart
hæver starteren et rødt flag som tegn på at løbet er klart til at blive startet, og giver derefter
tegn til at starten går ved at sænke flaget.
§ 22. Starteren afgør om starten er gyldig eller om starten skal tilbagekaldes og der skal
være omstart. Beslutning om omstart skal træffes inden første hest har passeret den
tekniske anordning med stoptegn, som skal findes på banen 150 meter efter startstedet.
Anordningen kan erstattes af en hjælpestarter med recallflag. Starteren udløser stoptegnet
eller giver signal til hjælpestarteren om at hæve recallflaget.
§ 23. Ved start fra startboks skal starteren tilbagekalde starten og beordre omstart hvis:
1. Startbokslågerne ikke fungerer korrekt
2. Startbokslågerne åbnes for at undgå et ulykkestilfælde
3. Baglågerne ikke har været lukkede
4. Anden form for uheld indtræffer i forbindelse med starten
§ 24. En hest betragtes som havende ”Startet” i et løb, hvis den i startøjeblikket befandt sig i
startboksen.
Forhold under løbet
§ 25. En hest skal rides med henblik på at opnå den bedst mulige placering.
Rytteren har dog pligt til at stoppe sin ridning eller udgå af løbet, hvis hesten viser tegn på at
være skadet, virker unormalt træt, eller der er opstået fejl på udstyret, der forhindrer
normal ridning.
§ 26. Rytteren må ikke skifte spor og derved ride ind foran en konkurrent før et
markeringsmærke – om et sådant findes - er passeret, medmindre det er åbenlyst, at
sporskiftet ikke har generet nogen.
Markeringsmærket skal være opstillet på en afstand af ca. 75-200 meter fra startstedet.

§ 27. Rytteren skal gennem hele løbet ride sådan, at de øvrige deltagende ryttere og heste
ikke generes eller udsættes for fare gennem trængning, sporskift uden tilstrækkelig plads,
pludselig nedsættelse af tempo eller på anden måde ved uagtsom ridning. Rytteren må i det
hele taget undgå at ride sin hest på en uagtsom måde.
§ 28. Hesten må ikke rides udenfor banens afgrænsning eller imod løbsretningen. I
forhindringsløb skal alle forhindringer passeres i korrekt rækkefølge.
§ 29. Skilles en rytter under løbet fra sin hest, må rytteren ikke sidde op på hesten og
fortsætte løbet.
Ulykkestilfælde
§ 30. Ved ulykkestilfælde, eller hvis der indtræffer eller er fare for et alvorligt uheld under et
løb, kan løbslederen afbryde løbet. Løbslederen træffer, efter samråd med den lokale
dommerkomité, afgørelse om det afbrudte løb skal annulleres eller rides om.
Bestemmelser om brug af pisk i Danmark og Sverige
§ 31. Pisk må anvendes til at afværge en farlig situation. Pisken må ikke vinkles opad mod
hestens øjne og ører. Med piskeslag sidestilles slag med hestens tøjler, rytterens arme og
hænder. Under løbene skal rytteren ride med begge hænder på hestens manke og hals. Fra
200 meter før målstregen må rytteren ikke skifte pisken fra den ene hånd til den anden med
mindre, at en situation som anført i første sætning foreligger.
Ryttere må kun benytte de af Skandinavisk Galopp godkendte piske, cushion stick (vatteret
pisk).
Stk. 2. Ved overtrædelse af stk. 1 gælder kapitel 7, § 7, punkt 6 p, og kapitel 8, § 16, punkt 5
Stk. 3. Stk. 1 gælder også ved træning af heste. Med træning menes fysisk og psykisk
forberedelse af en hest, som skal deltage i løb, og hvor formålet med træningen er at
forberede hesten til løb.
Stk. 4. Ved overtrædelse af stk. 3 gælder 8 kap 16 § 5.
Stk. 5. I Norge må pisk kun medtages i løb for toårige heste og i forhindringsløb.

§ 32. Udgår.
Afgørelse af rækkefølgen i mål
§ 33. Måldommeren afgør indløbsrækkefølgen i mål og fastsætter tiderne for alle heste, der
har fuldført løbet, samt afstanden mellem dem i mål. Tiden skal, hvis muligt, også
fastsættes, hvis målkameraet har været ude af funktion.
Målkamera skal anvendes og optaget målfoto er vejledende for rækkefølgen i mål. Har
målkameraet været ude af funktion, er målfotoet utydeligt eller kan målfotoet af andre
grunde ikke give et klart billede af målpassagen, afgør måldommeren indløbsrækkefølgen,
på baggrund af samtlige foreliggende omstændigheder.

Kan måldommeren ikke ud fra målfotoet afgøre, hvilken af to eller flere heste, der har nået
målstregen først, skal der dømmes ”dødt løb” mellem de implicerede heste om sejr eller
placering.
Konstaterer måldommeren at en hest kommer i mål mere end 20 sekunder efter vinderen i
fladløb og mere end 30 sekunder efter vinderen i forhindringsløb, skal hesten noteres som
distanceret i løbet. Hesten diskvalificeres.
Når indløbsrækkefølgen og løbstider er fastslået og den lokale dommerkomité har godkendt
løbsafviklingen, skal måldommerens afgørelse opnoteres på resultatlisten. Denne afgørelse
er inappellabel i Danmark og i Sverige. I Norge kan afgørelser om diskvalifikation og
deklassering ankes i henhold til bestemmelserne i kapitel 9 § 15 stk. 2.
§ 34. En hest har fuldført et løb, når hestens næse når mållinjen.
§ 35. Hvis tilbagevejningen ikke giver anledning til bemærkninger fra vægtforstanderens
side, og der ikke ved tilbagevejningens afslutning er nedlagt protest eller den lokale
dommerkomité på eget initiativ ønsker at undersøge et forhold, hvis udfald kan medføre
diskvalifikation eller deklassering, er den i måldommerrapporten angivne indløbsrækkefølge
definitiv, og skal på løbslederens foranstaltning snarest muligt tilkendegives som definitivt
resultat af løbet.
§ 36. Den lokale dommerkomité skal snarest muligt tage stilling til spørgsmål, som kan
medføre diskvalifikation eller deklassering. Når spørgsmålet er afgjort, fastsætter den lokale
dommerkomité det definitive resultat af løbet.
Den lokale dommerkomité orienterer omgående løbslederen herom, og løbslederen skal
snarest muligt bekendtgøre resultatet.
Walk over
§ 37. Starter i et løb kun én hest, vinder hesten på ”walk over”, og skal blot rides over
mållinjen.

Kapitel 7. Startforbud, udelukkelse af ryttere, diskvalifikation og
deklassering, ugyldigt løb
§ 1. Startforbud kan nedlægges mod hest, som:
- bedømmes at være i en forfatning, der gør den uegnet til at deltage i løb
- viser tegn på en psykisk eller fysisk brist, der gør den uegnet til deltagelse i løb
- viser uregerlighed
- er bortvist af starteren, jf. Kapitel 6 § 20
Nedlægges der startforbud mod startanmeldt hest, skal hesten slettes fra løbet.
§ 2. Skandinavisk Galopp kan nedlægge startforbud mod en hest, hvis:
1. det er uklart, hvem der ejer hesten
2. der er en igangværende undersøgelse om doping af hesten, og A-prøven viser brug af
ikke-tilladte midler
3. hesteejeren har forfalden gæld til Skandinavisk Galopp eller til anden trav- eller
galoporganisation eller væddeløbsbane eller til ejere af en galopbane, som har aftale herom
med Skandinavisk Galopp
4. der findes andre tungtvejende grunde
Er hesten allerede startanmeldt, kan pkt. 3 ovenfor ikke anvendes. Nedlægger Skandinavisk
Galopp startforbud mod hesten iht. pkt. 1, 2 eller 4, skal hesten slettes fra løbet.
§ 3. Startforbud kan nedlægges for en bestemt periode eller på ubestemt tid. Startforbud
kan forbindes med 1) krav om fremvisning af helbredsattest fra dyrlæge, 2) at hesten skal
godkendes i kvalifikationsløb eller 3) andet særligt krav, der skal opfyldes, inden hesten kan
bringes til start.
Startforbud omfatter også deltagelse i kvalifikationsløb og ved startboksgodkendelse.
Startforbud omfatter alle baner, der er optaget under appendix 6C, artikel 10, International
Agreement on Breeding and Racing and Wagering.
I tilfælde, hvor kapitel 7 § 2 pkt. 2 ovenfor er til stede, skal ophævelse af startforbud
ledsages af fremvisning af helbredsattest, inden hesten kan bringes til start.
§ 4. Hvis startforbud ikke længere kan begrundes, skal den, som har nedlagt forbuddet,
hurtigst muligt ophæve det.
Udelukkelse af ryttere
§ 5. Banelægen kan, af medicinske årsager, nedlægge forbud mod, at en rytter rider flere
løb på løbsdagen eller at rytteren rider i anerkendte væddeløb, indtil der foreligger
lægeerklæring, der godtgør, at den pågældende kan ride væddeløb. Rytter, som banelægen
har undersøgt for mulig hjernerystelse eller for behandling af mindre sårskader, kan af
banelægen få tilladelse til at ride videre på løbsdagen. Rytter, som afstår fra ridt på
løbsdagen på grund af andre skader eller sygdomme, kan ikke ride senere på løbsdagen.

Diskvalifikation og deklassering
§ 6. Hest, som diskvalificeres i et løb, frakendes retten til vunden præmie.
§ 7. En hest skal diskvalificeres hvis:
1. rytteren ikke vejer tilbage eller vejer tilbage med et vægttab på 0,5 kg eller mere (fladløb)
og 1,0 kg eller mere (forhindringsløb). Der sker ikke diskvalifikation, hvis manglende
tilbagevejning sker på grund af sygdom, skade eller andre ekstraordinære årsager, og den
lokale dommerkomité ikke har grund til at antage, at hesten har båret forkert vægt.
2. hesten har været udenfor banen eller redet i forkert retning.
3. hesten får utilladt hjælp på startstedet eller rytteren benytter sig af utilladt hjælp eller
utilladte hjælpemidler ved starten eller under løbet.
4. hesten er i mål senere end 20 sekunder (fladløb) eller 30 sekunder (forhindringsløb) efter
vinderen.
5. rytteren gør sig skyldig i farlig ridning. Farlig ridning indebærer, at rytteren forsætligt
forårsager en alvorlig genéring eller trængning mod anden hest eller rytter, eller at rytteren
rider på en måde, som væsentligt afviger fra hvad en erfaren og kompetent rytter gør og
derved udsætter anden hest eller rytter for fare.
6. rytteren har anvendt pisk eller tøjler til drivning i strid med bestemmelserne i kapitel 6 §
31, og den lokale dommerkomité vurderer, at forseelsen har haft betydning for løbets
resultat. Den lokale dommerkomité kan vælge at deklassere hesten fremfor diskvalifikation,
hvis det vurderes, at hesten ville have opnået en placering i præmierækken.
§ 8. En rytter eller hest, der forårsager en genering, og som kommer i mål 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.
§ 9. Beslutning om diskvalifikation eller deklassering i henhold til Kapitel 7 §§ 7 og 8, skal
træffes af den lokale dommerkomité inden det definitive resultat af løbet offentliggøres.
Spørgsmål om diskvalifikation eller deklassering kan ikke tages op efter at vægten er lukket.
Dette gælder ikke for Norge og Danmark, jf. kapitel 9 § 15 stk. 2.
§ 10. Har en hest deltaget i anerkendte væddeløb under falsk identitet og dermed ikke
været kvalificeret til at deltage i løbet, eller af andre årsager ikke været kvalificeret til at
deltage i et løb eller deltaget i strid med bestemmelserne i Antidopingreglementet, skal
hesten diskvalificeres og fratages eventuel præmie. Skandinavisk Galopp træffer afgørelse
om diskvalifikation og fratagelse af præmie. Konstateres det i forbindelse med selve løbet,
at hesten har deltaget under falsk eller fejlagtig identitet, afgør den lokale dommerkomité
om der skal ske diskvalifikation og fradømmelse af præmie.
Det samme gælder, hvis en rytter har deltaget i et anerkendt væddeløb uden licens eller
mens rytteren er udelukket. Rytteren kan straffes efter anmeldelse til den lokale
dommerkomité.
Ugyldigt løb

§ 11. Et løb skal erklæres ugyldigt hvis:
- alle heste rider forkert bane eller har båret forkert vægt
- uforudsete hændelser har påvirket løbets resultat.
§ 12. Erklæres et løb for ugyldigt, skal det løbes om samme væddeløbsdag efter
programmets sidste løb eller den næstfølgende løbsdag. Er ingen af delene mulige, ophæves
løbet.
Ved forfald for rytter, som har deltaget i det oprindelige løb, gælder bestemmelserne i
kapitel 5 § 19.

Kapitel 8. Straffe m.m.
§ 1. Der kan idømmes følgende straffe ved brud på SRG:
1. advarsel
2. bøde
3. bøde, som svarer til en procentsats af det af hesten indløbne præmiebeløb i det aktuelle
løb
4. udelukkelse
5. inddragelse af rytter- eller trænerlicens
6. forbud mod hesteejers start af hest eller tilbagekaldelse af retten til at være registreret
som hesteejer.
I en situation, hvor det vil være åbenbart urimeligt, skal der ikke idømmes straf.
Om straf for brud mod dopingbestemmelserne henvises til Antidopingreglementet.
Der kan ikke idømmes straf, såfremt den mistænkte person ikke er blevet gjort bekendt med
mistanken mod sig om at have overtrådt SRG eller Antidopingreglementet inden for 5 år fra
overtrædelsen (eller kortere, hvis det følger af det respektive lands lovgivning).
§ 2. For at blive idømt straf, er det en forudsætning, at der foreligger en forsætlig eller
uagtsom handling. Dette gælder dog ikke for forhold, der fremgår af kapitel 8 § 17 og
Antidopingreglementet, hvor der er objektivt ansvar.
§ 3. En advarsel indebærer, at den, som har brudt en bestemmelse i SRG, opfordres til
fremover at overholde SRG.
§ 4. Bøder kan være i størrelsesordenen fra 500 kr. til 100 000 kr.
§ 5. Idømte bøder skal betales til Skandinavisk Galopp senest 30 dage efter at bøden er
meddelt.
Skandinavisk Galopp kan give henstand med betaling af bøder.
Ophæves eller sænkes bødestraf efter klage, tilbagebetaler Skandinavisk Galopp det for
meget erlagte.
§ 6. Udelukkelse af ryttere kan højst ske for en periode af 60 dage.
I lavsæsonen, hvor der kun afvikles et mindre antal løb, kan udelukkelse erstattes af en høj
bødestraf.
Udelukkelse indebærer, at rytter som har licens, udstedt af Skandinavisk Galopp, i
udelukkelsesperioden ikke kan deltage i anerkendte væddeløb i eller uden for Skandinavien.
Er licensen udstedt af anerkendt udenlandsk organisation, har udelukkelsen virkning i
henhold til denne organisations licensbestemmelser og som følger internationale
overenskomster.

§ 7. Inddragelse af rytter- eller trænerlicens sker for en bestemt periode. Inddragelsen
indebærer udelukkelse fra den del af sporten, som licensen omhandler.
§ 8. Forbud mod hesteejers start af hest eller tilbagekaldelse af retten til at være registreret
som hesteejer, sker for en bestemt periode.
§ 9. Straffe, som idømmes efter kapitel 8 § 1 stk. 1-4, kan kombineres indbyrdes.
§ 10. Separat straf idømmes for hver overtrædelse for sig. Er der sammenhæng mellem to
eller flere overtrædelser, kan der idømmes en fælles straf for det skete.
§ 11. Ved strafudmåling skal dommerkomitéen først og fremmest tage sagens faktiske
omstændigheder i betragtning. Skærpende og formildende omstændigheder skal tages i
betragtning i rimeligt omfang.
§ 12. Som skærpende omstændighed ved strafudmåling betragtes gentagelsestilfælde
indenfor samme type overtrædelse, når gentagelsen sker inden for 2 måneder efter den
første overtrædelse. Som gentagelsestilfælde indenfor samme type overtrædelse betragtes
også overtrædelser om ud- og indvejning.
Ved farlig ridning (kapitel 8 § 16 pkt. 6), ved overtrædelse af kapitel 8 § 19 og ved påvirkning
af alkohol m.m. (kapitel 8 § 20 pkt. 1), er perioden for gentagelsestilfælde 12 måneder.
§ 13. I tilfælde af uagtsom ridning, jf. kapitel 6 § 27 og ukorrekt brug af pisk, jf. kapitel 6 §
31, skal der ved strafudmåling tages hensyn til værdien af førstepræmien i løbet.
Som skærpende omstændighed ved strafudmåling i tilfælde af uagtsom ridning, skal det
tages i betragtning:
1. om rytteren er ansvarlig for at hesten diskvalificeres eller deklasseres
2. om rytteren gennem sin ridning har bragt konkurrenters sikkerhed i fare.
§ 14. Hesteejere eller trænere, som er ansvarlige for anmeldelse iht. kapitel 5 § 4, og som
overtræder SRG, kan idømmes straf ved brud på:
1. pligt til at tillade inspektion eller stille hest til disposition i henhold til kapitel 1 § 4 § stk. 3
2. bestemmelserne om indskrænkninger i retten til at lade hest deltage i anerkendte
væddeløb, i henhold til kapitel 3 §§ 14-16
3. ansvar for at hest og rytter er startberettigede og at der gives korrekte og fuldstændige
oplysninger i henhold til kapitel 5 § 4 stk. 2
4. have ansvar for at sikre sig, at anmeldt rytter har påtaget sig ridtet og er i stand til at ride
den anmeldte vægt, jf. kapitel 5 § 4 stk. 3
5. pligt til at indrapportere urigtig eller ændret oplysning til programmet i henhold til kapitel
5§6
6. pligt til ved startanmeldelse at ansøge om dispensationer i henhold til kapitel 6 § 14.
§ 15. Der kan idømmes straf til trænere, som overtræder:
1. bestemmelserne om trænerens pligter eller regler om udstyr og hjælpemidler i henhold
til dels Udstyrsreglementet og dels kapitel 6 §§ 1, 3, 4 og 13

2. bestemmelserne om tidspunkt for udvejning eller ankomst til paddock, jf. kapitel 6 §§ 8
og 16
3. bestemmelserne om ud- og tilbagevejning, jf. kapitel 6 §§ 10 og 12, i tilfælde af overvægt
ved ud- og tilbagevejning, eller vægttab ved tilbagevejning på 0,5 kg. eller mere i fladløb og
1 kg. eller mere i forhindringsløb, og dette skyldes trænerens overtrædelse af SRG.
§ 16. Der kan idømmes straf til ryttere, som overtræder:
1. forbud mod at ride heste i de tilfælde, der fremgår af kapitel 3 § 11
2. de anliggender, som fremgår af kapitel 6 § 2 stk. 1 punkt 1 – 8 og kapitel 6 §§ 5 og 11
3. bestemmelserne om ud- og tilbagevejning, jf. kapitel 6 §§ 10 og 12, i tilfælde af overvægt
ved ud- og tilbagevejning, eller vægttab ved tilbagevejning på 0,5 kg. eller mere i fladløb og
1 kg. eller mere i forhindringsløb, og den ændrede vægt skyldes rytterens forhold
4. bestemmelserne om forhold før start, jf. kapitel 6 §§ 13-15
5. bestemmelserne om ridningen under løbet og brug af pisk, jf. kapitel 6 §§ 25-29 og 31-32.
6. bestemmelsen om farlig ridning, jf. kapitel 7 § 7 punkt 5.
§ 17. Rytteres indtagelse af forbudte substanser i henhold til WADA:s (World Anti-Doping
Agency) dopingliste medfører straf. World Anti-Doping Code og WADA’s dopingliste findes
på Skandinavisk Galopps website.
Såfremt en prøve viser, at rytteren har været påvirket af en forbudt substans, jf. stk.1, er
Skandinavisk Galopp, mens den lokale dommerkomités (i Norge Den Höyere Voldgiftsretts)
afgørelse afventes, berettiget til at inddrage rytterens licens. Skandinavisk Galopps
beslutning om licensinddragelse kan ankes til Galoppöverdomstolen / Dansk Galops
Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett i det land, overtrædelsen er sket. Den Höyere
Voldgiftsretts afgørelse kan ankes til Galoppsportens Domsutvalg.
Ved positiv A-prøve skal rytteren udelukkes med omgående virkning, medmindre særlige
grunde foreligger. Beslutning om udelukkelsen træffes af Skandinavisk Galopp. Rytteren kan
forlange analyse af B-prøven indenfor en uge efter at resultatet af A-prøven er meddelt.
Rytteren bærer alle omkostninger til B-prøven, medmindre denne viser sig at være negativ.
Udelukkelsesperioden modregnes ved fastsættelse af straf. Er B-prøven negativ, ophører
udelukkelsen med øjeblikkelig virkning.
§ 18. Der kan idømmes straf til hesteejere, trænere, træneres medhjælpere eller ryttere,
som overtræder kapitel 6 § 17 stk.3.
§ 19. Der kan idømmes straf til hesteejere, trænere, træneres medhjælpere eller ryttere,
som i forbindelse med afholdelse af anerkendte væddeløb undlader at efterkomme
anvisninger fra Skandinavisk Galopps repræsentant, - personale eller officials anvisninger
eller udviser utilbørlig optræden overfor disse, anden hesteejer, anden træner og dennes
medhjælpere eller anden rytter.
Der kan idømmes straf til hesteejere, trænere, træneres personale eller ryttere, som
opfører sig uacceptabelt overfor en hest under træning eller under løb, eller iøvrigt
foretager sig handlinger, der er til skade for Skandinavisk Galopp.

§ 20. Rytter, som har drukket alkohol eller indtaget andet rusmiddel i en sådan mængde, at
deltagelse i løb må anses for uforsvarlig, skal nægtes deltagelse i løb på løbsdagen og
idømmes straf.
Det samme gælder rytter, som på en løbsdag underkastes alkotest, og hvor et godkendt
alkometer viser en alkoholkoncentration på mindst 0,2 promille eller mindst 0,10 milligram
per liter luft ved udånding.
Enhver rytter er pligtig til – på forlangende af den lokale dommerkomité – at stille sig til
rådighed for lægeundersøgelse, alkotest, dopingtest eller anden undersøgelse. Nægter en
rytter dette, kan denne ikke deltage i løb på løbsdagen og vil derudover blive idømt straf.
Samtidig betragtes det som om der er aflagt en positiv prøve.
§ 21. Hesteejere, trænere eller ryttere, som foretager sig handlinger, der er til skade for
galopsporten eller dens anseelse, eller som medvirker til utilbørligt at påvirke et løbs
resultat, kan dømmes til straf, uanset om handlingen er omfattet af SRG eller ej.
§ 22. Om regler for ulovlig indgåelse af væddemål, henvises til det respektive lands
lovgivning.
§ 23. Der kan idømmes bøder til hesteejere eller trænere:
1. Hvis en hest slettes på grund af baneforholdene, jf. kapitel 5 § 16 stk. 1 pkt. 5, eller på
grund af transporthindringer, jf. kapitel 5 § 16 stk. 1 pkt. 7, uden gyldig grund
2. Hvis en hest slettes senere end kl. 10:00 på løbsdage med første start før kl. 15:00 eller
senere end kl. 12:00 på løbsdage med første start fra kl. 15:00, uanset årsag til sletningen,
eller
3. Hvis ansøgning om dispensation fra bestemmelserne om cantring til start, jf. kapitel 6 §
14, eller fra bestemmelserne om forhold ved startstedet, jf. kapitel 6 § 19, sker for sent.
§ 24. Der kan idømmes bøder til ryttere, som ikke overholder pligten til at ride med
fødderne i stigbøjlerne, jf. kapitel 6 § 2 pkt. 4.

Kapitel 9. Dommerkomitéen
Den lokale dommerkomité (I Sverige: Lokal Galoppdomstol, i Danmark: Lokal
dommerkomité, I Norge: Den lavere voldgiftsrett)
§ 1. På hver bane skal der forefindes en lokal dommerkomité, som er i funktion på løbsdage.
I særlige tilfælde kan dommerkomitéen også være i funktion uden for løbsdage.
I hvert land findes en galopoverdomstol. Med galopoverdomstol sidestilles Dansk Galops
Appeldomstol og Den Høyere Voldgiftsrett.
§ 2. Den lokale dommerkomité består af mindst tre medlemmer for at være
beslutningsdygtig, hvoraf en er formand. Endvidere skal udpeges et tilstrækkeligt antal
suppleanter.
Bestemmelser om sammensætning af medlemmerne findes i kapitel 2 § 5 stk. 3.
Må et medlem melde forfald, kan dommerkomitéen indkalde anden kvalificeret person til at
fungere som midlertidigt medlem.
§ 3. Den lokale dommerkomité træffer afgørelser ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er
formandens stemme udslagsgivende.
§ 4. Den lokale dommerkomité påser overholdelse af SRG.
§ 5. Den lokale dommerkomité afgør spørgsmål om straf i henhold til kapitel 8.
Sager om doping af hest behandles i henhold til Antidopingreglementet af særlig
myndighed.
§ 6. Den lokale dommerkomité afgør også spørgsmål om
1. sletning af hest eller rytterskift, jf. kapitel 5 § 20
2. dispensation for senere udvejning, jf. kapitel 6 § 8
3. startforbud, jf. kapitel 7 § 1, startforbuds længde og vilkår samt startforbud jf. kapitel 7 §
3, diskvalifikation og deklassering, jf. kapitel 7 §§ 7 og 8, samt hvorvidt et løb skal erklæres
ugyldigt, jf. kapitel 7 § 11
4. at optræde påvirket, jf. kapitel 8 §§ 17 og 20. I Norge afgøres påvirket optræden i henhold
til kapitel 8 § 17 af Den Höyere Voldgiftsrett.
5. godkendelse af hest i i kvalifikationsløb, jf. kapitel 4 § 6
6. andre forhold, som angår afvikling af en løbsdag.
§ 7. Den lokale dommerkomité behandler sager:
1. på eget initiativ
2. efter henvendelse fra anden official
3. efter henvendelse fra Skandinavisk Galopp
4. efter henvendelse fra hesteejer, træner eller rytter, vedrørende hest, som skal deltage i
eller har deltaget i et løb
5. efter protest, jf. kapitel 9 § 8.

§ 8. Protest kan alene nedlægges med henblik på forhold, der kan føre til diskvalifikation
eller deklassering af en hest, jf. kapitel 7 § 7 stk. 1–3, eller § 8.
Protest kan nedlægges af hesteejer, træner eller rytter af en i løbet deltagende hest.
Protest nedlægges skriftligt til den lokale dommerkomité inden tilbagevejningen er afsluttet.
Om protesten skal der straks tilgå meddelelse til publikum via sirene eller højttaleranlæg.
Løbslederen skal omgående underrettes. Det samme gælder, såfremt den lokale
dommerkomité på eget initiativ åbner en sag om diskvalifikation eller deklassering af en
hest.
Sagsbehandling i den lokale dommerkomité
§ 9. Sagsbehandlingen er mundtlig. Den, som sagen omhandler skal, så vidt muligt, have
lejlighed til at udtale sig.
§ 10. Den lokale dommerkomité har pligt til at en sag bliver tilstrækkeligt oplyst.
I sager af veterinærmedicinsk karakter, skal afgørelser træffes i samråd med banens
dyrlæge.
Desuden skal officials, hesteejere, trænere, træneres medhjælpere eller ryttere, som ikke er
part i en sag, afhøres, såfremt de skønnes at have eller har oplysninger af betydning for
sagen. Undersøgelser, der er sagen uvedkommende, skal afvises.
§ 11. Der føres protokol over de behandlede sager. Protokollen skal indeholde:
1. navne på dommerkomitéens medlemmer, sagens parter og hvem der derudover afhørtes.
2. dommerkomitéens afgørelse med kort, begrundet angivelse af hvad, der har ført til
afgørelsen, samt henvisning til de relevante bestemmelser i SRG
3. eventuel dissens fra medlemmer af dommerkomitéen
Skandinavisk Galopp kan optage sagsbehandlingen i form af lyd eller billeder. Optagelsen
skal ske under overholdelse af gældende datasikkerhedsbestemmelser (GDPR). Såfremt
sagen ankes til Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre
Voldgiftsrett, kan optagelsen føres som bevismateriale af parterne om sagsbehandlingen i
den lokale dommerkomité. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre
Voldgiftsrett kan beslutte at lyd- og billedindspilningen fra den lokale dommerkomité skal
afspilles i Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett.
§ 12. Afgørelser meddeles mundtligt, så vidt muligt i parternes nærvær, og i umiddelbar
forbindelse med sagsbehandlingen på løbsdagen. Afgørelsen skal derudover offentliggøres
på den respektive organisations hjemmeside.
Hvis afgørelse ikke kan meddeles på løbsdagen, skal sagsbehandlingen så vidt muligt
gennemføres samme dag efter løbene. Behandling af sagen kan undtagelsesvist udsættes til
en af banens efterfølgende løbsdage.

Er en part ikke blevet mundtligt orienteret om en afgørelse, anses parten for at være
orienteret en uge efter at afgørelsen er publiceret på Skandinavisk Galopps website.
Skandinavisk Galopp anses dog for at være orienteret om afgørelsen, samme dag den er
meddelt.
§ 13. Den lokale dommerkomités afgørelse har omgående virkning, medmindre andet
fremgår af afgørelsen eller Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre
Voldgiftsrett træffer foreløbig eller endelig afgørelse i sagen. Den lokale dommerkomités
afgørelse om udelukkelse af rytter træder tidligst i kraft på 14. dagen fra den dag, hvor
afgørelsen blev truffet. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre
Voldgiftsretts afgørelse om udelukkelse af rytter træder tidligst i kraft på 9.dagen fra den
dag, hvor afgørelsen blev truffet.
§ 14. Finder den lokale dommerkomité at en afgørelse er åbenbart forkert, f.eks. efter at
nye oplysninger er fremkommet, kan dommerkomitéen ændre afgørelsen, hvis det kan
gøres hurtigt og enkelt, og uden at være til ulempe for nogen af sagens parter.
Anke
§ 15. Klager og anker af afgørelser truffet af Skandinavisk Galopp, jf. kapitel 8 § 17 stk. 2, og
af dommerkomitéens afgørelser vedrørende overtrædelse af løbsbestemmelserne sker til
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett i det land,
hvor overtrædelsen har fundet sted, af den, som afgørelsen er gået imod, eller af
Skandinavisk Galopp.
Den lokale dommerkomités afgørelser i henhold til kapitel 9 § 6, med undtagelse af punkt 4,
og afgørelser, truffet af officials vedrørende gennemførelse af løbene, kan ikke indklages
eller ankes. I Norge skal afgørelser, som vedrører diskvalifikation eller deklassering i henhold
til kapitel 7 § 7 punkt 5-6 og kapitel 7 § 8, indankes til Den Höyre Voldgiftsrett, og i Danmark
af Dansk Galop til Dansk Galops Appeldomstol.
§ 16. Afgørelser skal indgives skriftligt til Galoppöverdomstolen / Dansk Galops
Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett senest 9 dage efter den dag, hvor klager fik
underretning om afgørelsen i henhold til kapitel 9 § 12 stk. 3, sammen med en ankeafgift på
kr. 4.000. Ankeafgiften for amatørryttere og lærlinge er kr. 2 000. Skandinavisk Galopp
betaler ikke ankeafgift.
Klagen eller anken skal indeholde oplysning om:
1. hvilken afgørelse, der er tale om
2. appellantens påstand
3. begrundelse for klagen eller anken og i hvilke henseender den lokale dommerkomités
afgørelse ifølge appellanten er ukorrekt
4. det bevismateriale som påberåbes og hvad der lægges vægt på i bevismaterialet

Opfylder klagen eller anken ikke kravene ovenfor helt eller delvist, skal
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett pålægge
appellanten at udbedre manglerne.
§ 17. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett skal
afvise klagen eller anken, hvis denne eller betaling af ankeafgift ikke har overholdt
tidsfristen, medmindre dette skyldes, at den lokale dommerkomité har afgivet urigtige
oplysninger om ankeforhold, eller anke og ankeafgift er fremsendt til den lokale
dommerkomité indenfor tidsfristen.
Såfremt begrundelsen for klagen eller anken, jf. kapitel 9 § 16 pkt. 3, er så ufuldstændig, at
den ikke kan danne grundlag for behandling i Galoppöverdomstolen / Dansk Galops
Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett, skal den afvises. I så fald tilfalder ankeafgiften
Skandinavisk Galopp.
§ 18. Tages klagen eller anken til følge eller vurderes det, at klagen eller anken var
berettiget, kan Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre
Voldgiftsrett vælge at tilbagebetale ankeafgiften.
§ 19. I sager i Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett
om erstatningskrav mod Skandinavisk Galopp i henhold til kapitel 9 § 22 pkt. 2, gælder
kapitel 9 §§ 20 – 21, 23 og 25 – 28.
Krav om erstatning mod Skandinavisk Galopp skal fremsættes senest 3 måneder efter den
begivenhed, der har ført til kravet, og skal indgives skriftligt til Galoppöverdomstolen /
Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett sammen med et gebyr på 900 kr.
Overstiger kravet 24 000 kr. er gebyret 2 200 kr.
Et krav om erstatning mod Skandinavisk Galopp skal indeholde
1. en bestemt påstand
2. en redegørelse for de omstændigheder som påberåbes at ligge til grund for kravet
3. det bevismateriale, som påberåbes og hvad der lægges vægt på i bevismaterialet
Opfylder kravet ikke punkt 1 ovenfor helt eller delvist, skal Galoppöverdomstolen / Dansk
Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett pålægge appellanten at udbedre manglerne.
Følger appellanten ikke pålægget i afsnit 4, skal anken afvises, hvis den anses for at være så
mangelfuld, at den ikke uden væsentlig ulempe kan lægges til grund for behandling i
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett. I så fald
tilfalder gebyret Skandinavisk Galopp.
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett
§ 20. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett består
af fire medlemmer, hvoraf en er formand. Derudover udpeges et hensigtsmæssigt antal

suppleanter. Formanden og yderligere et medlem samt mindst en suppleant skal være
jurister. De øvrige medlemmer og suppleanter skal have særlig indsigt i galopsporten.
Medlemmer og suppleanter udpeges af Skandinavisk Galopp for en periode af tre år. Ved
spørgsmål om medlemmer er inhabile, gælder kapitel 2 § 6.
§ 21. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett er
beslutningsdygtig når formanden og mindst to andre medlemmer er til stede.
Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett træffer
afgørelser ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden kan på egen hånd træffe afgørelser, som ikke indbefatter endelig afgørelse af en
sag, eller som baserer sig på samtykke fra modparten.
§ 22. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett
nedsættes til at behandle:
- anke af Skandinavisk Galopp og den lokale dommerkomités afgørelser
- erstatningsspørgsmål mod Skandinavisk Galopp på grund af fejlbedømmelser gjort af
official i løbssammenhæng eller af et i henhold til SRG kompetent organ. Behandlingen
foretages af Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett i
det land, hvor erstatningsspørgsmålet er opstået.
§ 23. Sagsbehandlingen foregår mundtligt eller kan, hvor domstolens formand finder det
hensigtsmæssigt, også foregå helt eller delvist ved skriftlig procedure.
§ 24. I sager, der omhandler straf, fungerer Skandinavisk Galopp som modpart til den, som
sagen gælder.
§ 25. Behandles sagen mundtligt, skal parterne indkaldes med mindst en uges varsel,
medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Behandles sagen skriftligt, skal hver
part have lejlighed til indenfor en rimelig frist at ytre sig overfor modpartens fremstilling og
de omstændigheder, der påberåbes.
Undlader en indkaldt part at møde op eller undlader parten at afgive forklaring inden for en
fastsat frist, er dette ikke til hinder for sagens afgørelse. En part bærer selv ansvaret for at
indkalde egne vidner.
§ 26. Der føres protokol over rettens forhandlinger. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops
Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsretts afgørelse, herunder dissens, skal fremgå af
protokollen eller udarbejdes separat. Formanden beslutter i øvrigt hvad der skal fremgå af
protokol og afgørelse. Protokol og afgørelse skal underskrives af de medlemmer, der har
deltaget i afgørelsen.
§ 27. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett kan som
udgangspunkt i udfaldet af sagen pålægge Skandinavisk Galopp helt eller delvist at erstatte
modpartens sagsomkostninger, forsåvidt omkostningerne har været rimelige i forhold til at
tilvaretage partens interesser.

Stk. 2. Er et krav i henhold til Kap. 9 § 19 stk. 1 mindre end 24 000 kr., er Skandinavisk
Galopp ikke forpligtet til at godtgøre sagsomkostninger til repræsentanter, der bistår
modparten.
Stk. 3. Er kravet, jf. stk. 2, større end 24 000 kr., kan Dansk Galops Appeldomstol, ud fra
sagens udfald, pålægge modparten at godtgøre sagsomkostninger til repræsentanter, der
bistår appeldomstolen.
§ 28. Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsretts
afgørelse tilstilles parterne.
§ 29. Finder Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett
at en afgørelse er åbenbart forkert som følge af skrive-, regnefejl eller andet lignende
forhold, kan Galoppöverdomstolen / Dansk Galops Appeldomstol/ Den Höyre Voldgiftsrett
rette afgørelsen. Forinden skal parterne gives lejlighed til at udtale sig, medmindre dette er
åbenbart overflødigt.
§ 30. Dansk Galops Appeldomstols, Galoppöverdomstolens, og Svensk Travsports
Överdomstols afgørelser, kan ikke indbringes for de ordinære domstole.
Galoppsportens Domsutvalg (Norge)
§ 31. Når alle anke- og overprøvingsmuligheder indenfor for Norsk Jockeyklubs
selvbestemmelsessystem er opbrugt, kan parter med retlig interesse bringe afgørelser i
tilknytning til galopvirksomhed op for Galoppsportens Domsutvalg. Stævning sendes til
Norsk Jockeyklub v/adm. direktør inden 14 dage efter at den afgørelse som indankes, blev
meddelt parterne. Formanden i Galoppsportens Domsutvalg afgør på egen hånd om sager
som bringes ind for Domsutvalget skal gives opsættende virkning og afviser anken hvis det
er åbenbart at den ikke vil nyde fremme.
§ 32. Galoppsportens Domsutvalg skal bestå af tre dommere med juridisk embedseksamen,
hvoraf domsutvalgets formand fortrinsvis skal være ”embedsdommer”. Formanden
udnævnes for 3 år ad gangen af Norsk Jockeyklubs generalforsamling. Norsk Jockeyklub og
den ankende part vælger så hver sin voldgiftsmand for den enkelte sag. Formanden kan
behandle sagen som enedommer hvis vedkommende finder dette mest hensigtsmæssigt og
parterne er enige.
§ 33. Domsutvalget er neutralt og fuldstændigt uafhængigt af Norsk Jockeyklub.
Domsutvalgets afgørelser er endelige og bindende for parterne.
§ 34. Domsutvalget kan prøve om den påankede afgørelse lider av sagsbehandlingsfejl,
forkert bevisbedømmelse, forkert reglementstolkning og desuden hvorvidt den påankede
afgørelse er kvalificeret urimelig. Domsutvalget kan stadfæste eller ophæve
underinstansens afgørelse og henvise sagen til ny behandling i klubbens bestyrelse eller
dømmende organer.

§ 35. Domsutvalget fastsætter ved flertalsbeslutning selv hvordan den enkelte sag skal
behandles under hensyn til sagens karakter og de berørte interesser. Den ankende part kan
møde med en repræsentant / advokat.
§ 36. Galoppsportens Domsutvalg kan pålægge den tabende part at dække Galoppsportens
Domsutvalgs udgifter, samt modpartens omkostninger dersom dette findes rimeligt.
§ 37. Modtaget anke bekræftes skriftligt. Ankegebyr fastsat af Norsk Jockeyklubs bestyrelse
belastes konto i Norsk Jockeyklub.

