
Beslutade ändringar att gälla fr o m den 1 april 2023 

 

Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar 

1.  SRG 1:10 §  

Skandinavisk Galopp kan besluta att särskilda avgifter ska tas ut i ärenden (enkelte tilfeller) enligt 

detta reglemente för att täcka kostnader för tillsyn och kontroll av tävlingsverksamheten samt 

utdöma böter för brott mot lokala ordningsföreskrifter. 

 

2. SRG 3:1 

Med häst i proposition för löpning avses engelskt fullblod eller häst upptagen i av Skandinavisk 

Galopp erkänt Non Thoroughbred-register såvida inte annat anges i propositionen för löpningen.  

Hinderlöpning är öppen även för hos Direktorium i Tyskland registrerat tyskt varmblod som startat i 

offentlig galopplöpning öppen för fullblodshästar samt för AQPS enligt France Galops register. 

Löpning för arabiska fullblodshästar är öppen endast för renrasiga arabiska fullblodshästar som 

registrerats i av Skandinavisk Galopp erkänd organisation. 

 
3.  SRG 3:9  
9 § Ryttarlicens ges som jockeylicens, amatörryttarlicens eller lärlingslicens.  

Jockeylicens ger rätt att rida löpningar öppna för professionella ryttare.  

Amatörryttarlicens ger rätt att rida löpningar förbehållna amatörryttare och i hinderlöpning. 

Amatörryttare som inte startat i hinderlöpning måste godkännas av Skandinavisk Galopp utsedd 

representant i träningsarbete över hinder innan ryttaren kan anmälas till hinderlöpning.  

Amatörryttare har även rätt att rida i slätlöpningar för treåriga och äldre hästar där segerpriset inte 

överstiger 50 000 kr, om ryttaren har vunnit minst 10 segrar. I Sverige och på Klampenborg Galop 

krävs därutöver att hästen ägs av ryttaren eller nära anhörig eller att ryttaren tränar hästen samt att 

ryttaren fyllt 18 år. Med nära anhörig avses make/maka, sambo, barn, barns make/maka/sambo, 

barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt makes/ makas/ sambos barn, föräldrar, far- 

och morföräldrar.  

Lärlingslicens ger rätt att rida löpning öppen för professionella ryttare om lärlingen enligt 

arbetsgivarens bedömning är tillräckligt kunnig och erfaren att genomföra löpningen.  

Lärling med mindre än 10 segrar får inte rida 2-åriga hästar såvida dessa inte tränas av tränaren där 

lärlingen har sitt kontrakt. 

 

4. SRG 5:18 

Stryks startanmäld häst av skäl som anges i 5 kap 16 § p 1, ska hästen följdstrykas i alla löpningar i 

Skandinavien där den redan är startanmäld. Stryks startanmäld häst av skäl som anges i 5 kap 16 § p 

6 ska hästen följdstrykas i ordinarie löpning såvida inte banförhållandena var svåra att förutse vid 

startanmälan. Stryks startanmäld häst enligt 5 kap 16 § p 1 är tränaren skyldig att på begäran av 

Skandinavisk Galopp inge intyg av veterinär som visar att hästen är tävlingsmässig innan den åter 

kan startanmälas. Stryks startanmäld häst enligt 5 kap 16 § p 1 två gånger i följd ska tränaren 



uppvisa veterinärintyg som visar att hästen är tävlingsmässig innan den åter kan startanmälas.  

 

Skandinaviskt Smittskyddsreglemente 

5.  Smittskyddsreglemente influensa 

Vaccinationsbestämmelserna följer EHSLC:s rekommendationer och gäller fr o m den 1 januari 2021. 

För att en häst ska få startanmälas eller få tränas på galoppbana eller få vistas i permanent stall eller 

gäststall på bana krävs att nedan angivna vaccinationer A och B har gjorts och att 

vaccinationsprogrammet fullföljs. 

Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader gammal.  

Vaccination B 21-60 dagar efter A. 

Vaccination C 120-180 dagar efter B. 

Därefter sker revaccination med högst 6 månaders intervall. 

Häst som fram till den 31 december 2020 är vaccinerad enligt det tidigare vaccinationsprogrammet 

behöver inte vaccineras om. Om revaccination inte kan ske inom 6 månader rekommenderas en 

revaccination snarast möjligt, dock med högst 12 månaders intervall och att hästen därefter 

revaccineras med 6 månaders intervall. Hästen måste ha blivit vaccinerad inom de senaste 6 

månaderna för att få starta. 

Har det gått mer än ett år sedan senaste vaccination måste hästen grundvaccineras (A, B och C). 

Hästen får starta först efter att vaccination A och B givits. 

Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente 

6. SRL 3:7  

Om en professionell ryttare äger en häst helt eller delvis eller är aktieägare eller på annat sätt 

andelsägare eller medlem i en juridisk person som registrerats i ägarregistret, ska ryttarens namn 

alltid antecknas i registret och tävlingsprogrammet. 

 

7. SRL 5 kap 10 §  

Ryttarlicens ges till den som avser att huvudsakligen rida galopptävlingar i Skandinavien. Ryttarlicens 

ges till den som uppfyller de medicinska krav som erfordras för att rida som jockey, amatörryttare 

eller lärling, som årligen lämnar in en hälsodeklaration, läkarintyg enligt fastställt intervall och som 

uppfyller de krav på försäkringsinnehav som Skandinavisk Galopp ställer. Läkarintyget ska ha en 

giltighetstid baserat på ryttarens ålder det kalenderår intyget är utfärdat. För ryttare som ännu inte 

fyllt 50 år ska giltighetstiden vara 5 år. För ryttare som fyllt 50 år ska giltighetstiden vara 2 år. För 

ryttare som fyllt 68 år ska giltighetstiden vara 1 år. För ryttare som genomgår av legitimerad läkare 

föreskriven medicinering, har varit inblandad i olycka eller drabbats av skada kan nytt läkarintyg 

begäras.  

 

Amatörryttare och lärling samt jockey som fyllt 60 år ska varje år genomgå och inge bevis om 

godkänt fysikalisk test.  

11 § Jockeylicens ges till den som  

1. bedöms vara tillräckligt kunnig och erfaren för att rida galopplöpningar, öppna för 

professionella ryttare  



2. har fyllt 18 men inte 69 år.  

 12 § Amatörryttarlicens ges till den som  

1. bedöms tillräckligt kunnig (kunnskapsrik) och erfaren för att rida galopplöpningar, öppna för 

amatörryttare och  

2. har fyllt 16 men inte 69 år.  

 

8. SRL 5:18 Nytt andra stycke 

Vid förnyelse av licens ska Skandinavisk Galopp göra en bedömning av sökandens kvalifikationer och 

tävlingsresultat. Sökanden kan anmodas att genomföra praktiska och eller teoretiska kurser eller 

prov med godkänt resultat för att licensen ska förnyas. 

 

Skandinaviskt Utrustningsreglemente 

9. Utrustningsreglementet 

Blinkers 

Som hjälpmedel att begränsa hästens synförmåga under löpningen får i Sverige och Danmark endast 

blinkers (B) eller sidoludd (S), som hindrar hästen från att se bakåt eller år sidorna, användas. 

Blinkers och sidoludd ska användas på hästens båda sidor. I Norge får även flexibel blinkers (F) 

användas. Häst som ska bära blinkers ska ha dessa på plats innan hästen lämnar ledvolten och får 

inte tas av innan hästen har kommit i mål.  

Jordbländare eller motsvarande som hindrar hästen att se nedåt får användas men får inte vara så 

stor att hästen inte kan se framåt. 

Blinkers av typen Showjumping Blinkers får inte användas. 
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