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Reglemente för
ponnygalopp
2020 (PonnyRG)
Detta reglemente trädde i kraft den 1 april 2020
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Bestämmelser som ändrats sedan publiceringen RG 2019 och
som på följande sida anges med röd färg.
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1 kap.
INLEDANDE BESTÄMMELSER
1§

I detta reglemente ges bestämmelser om offentliga ponnygalopptävlingar. Verksamheten syftar till att främja ungdomars
intresse för galoppsporten.

2§

Ponnygalopptävlingar anordnas av organisationer som har fått
tillstånd till verksamheten av Svensk Galopp.
Tävlingsorganisationerna och deras verksamhet står under
tillsyn av Svensk Galopp.
Svensk Galopp samordnar tävlingsverksamheten och övervakar
efterlevnaden av reglementet. Vid tävlingarna företräds Svensk
Galopp av en representant.

3§

Penningpriser får inte förekomma inom ponnygaloppsporten.

4§

Svensk Galopp meddelar närmare föreskrifter för tillämpningen
av reglementet (Allmänna Bestämmelser).

5§

I särskilt angivna fall gäller tävlingsbestämmelser även vid
träning.

6§

Ändringar i reglementet beslutas av Svensk Galopp.
Representant för Svensk Galopp får i särskilt fall ge dispens från
tillämpningen av viss bestämmelse, om tillämpningen skulle
leda till avsevärd olägenhet för tävlingsverksamheten eller om
det annars finns synnerliga skäl.

7§

Ändringar i reglementet ska publiceras på www.svenskgalopp.se
med uppgift om när ändringen träder i kraft.
På www.svenskgalopp.se tillkännages även propositioner, beslut
av galoppdomstolarna, startförbud för ponnyer, tävlingsresultat
och andra uppgifter av intresse för ponnygaloppsporten.

8§

Svensk Galopp kan besluta att särskilda avgifter ska tas ut i
ärenden enligt detta reglemente och för att täcka kostnader för
tillsyn och kontroll av tävlingsverksamheten.

6

2 kap.
TÄVLINGSORGANISATIONER
1§

Tävlingsorganisationen svarar för att tävlingarna anordnas och
genomförs i överensstämmelse med tävlingsbestämmelserna.

2§

Tävlingsbanan ska uppfylla de villkor som Svensk Galopp ställer
i fråga om längd, sträckning, underlag och utformning i övrigt.

3§

Propositioner för löpningarna, som anger tävlingsvillkoren,
utarbetas av Svensk Galopp efter samråd med
tävlingsorganisationerna.

4§

Organisation ska ge ut startlista för varje tävling.
Svensk Galopp ska senast två dagar före varje tävling i
”Meddelande till ryttare och tränare” meddela närmare
föreskrifter för tillämpningen av reglementet.

5§

Vid tävlingar ska följande tävlingsfunktionärer med erforderligt
antal suppleanter finnas
tävlingsledare
ledamot av lokal galoppdomstol
måldomare
starter
vågkontrollant
banveterinär
sjukvårdskunnig personal
ringmaster
Vid tävlingar i kat A samt vid träningstävlingar och
uppvisningar bestämmer tävlingsorganisation vilka funktionärer
som ska medverka. Samma person kan vid tävling fullgöra flera
funktioner enligt ovan.

6§

Banveterinär är någon av de veterinärer som jordbruksverket
förordnat. Övriga tävlingsfunktionärer utses av tävlingsorganisationen för viss tid efter samråd med Svensk Galopp.

7

En tävlingsfunktionär är behörig att tjänstgöra i samma
befattning vid flera tävlingsbanor.

7§

Om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för
tävlingsfunktionärs opartiskhet, får han eller hon inte ha någon
funktion eller delta i beslut rörande löpningen.
Tävlingsfunktionär som har skäl att anta att han eller hon kan
anses jävig är skyldig att snarast anmäla frågan till
organisationen för avgörande.
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3 kap.
VILLKOR FÖR DELTAGANDE I OFFENTLIG
PONNYGALOPPTÄVLING
1§
-

För att en ponny ska få delta i en offentlig tävling krävs
att ponnyn och ponnyns ägare är registrerade hos Svensk
Galopp eller motsvarande utländsk organisation
att ponnyns tränare och ryttare har giltig licens utfärdad av
Svensk Galopp
att ponnyn uppfyller dels de allmänna villkor som gäller för
deltagande i offentliga ponnygalopptävlingar, dels de
särskilda villkor som anges i propositionen för löpningen samt
att anmälan om deltagande skett i föreskriven ordning.

Register för hästägare
2§

Endast hästägare som har registrerats under eget namn eller
pseudonym av Svensk Galopp eller som på motsvarande sätt
har godtagits av utländsk organisation, erkänd av Svensk
Galopp, får starta ponny i offentlig galopplöpning.

3§

Ägare till en häst registreras hos Svensk Galopp, om ägaren
begär det och villkoren för registrering är uppfyllda.
Som hästägare anses även den som enligt skriftligt avtal hyr
en häst.
Ägare till en häst registreras antingen öppet under eget namn
eller under pseudonym.
I registret får högst fyra fysiska eller juridiska personer
införas som ägare i öppet delägarskap till en och samma häst.

Företrädare
4§

Om flera fysiska eller juridiska personer registreras som
ägare till en och samma häst ska delägarna inom sig utse en
företrädare med behörighet att företräda delägarna gentemot
Svensk Galopp i alla avseenden som gäller
ponnygaloppsporten.
Företrädaren ska registreras i ägarregistret.
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Pseudonym
5§

Pseudonym ska tydligt skilja sig från andra registrerade
pseudonymer.
Pseudonym som kan uppfattas som olämplig, stötande eller är
lätt förväxlingsbar godtas inte för registrering.

Hästägares färger
6§

Det åligger hästägaren att låta registrera de färger och mönster
på ryttarnas tävlingsdresser som de ska bära under tävling.
Utländsk hästägare som har inregistrerat färger i utlandet får
använda samma färger i Sverige men måste godta de ändringar
som Svensk Galopp föreskriver.

7§

Schema för mönster och färger på tröja, ärmar och mössa som får
användas anges i Bilaga 1 till reglementet. Reklam får inte bäras
på tävlingsdressen.
Om två eller flera ponnyer som tillhör samma ägare deltar i
samma löpning, ska ryttarna särskiljas genom olikfärgade
mössor eller på annat lämpligt sätt.

8§

Varje förändring av en hästägares färger kräver ny registrering.

Uppgiftsskyldighet för registrerad hästägare
9 §

Hästägare är skyldig att så snart som möjligt och senast inom 30
dagar till Svensk Galopp anmäla ändrade förhållanden som är av
betydelse för hans eller hennes registrering som hästägare eller
för registreringen av ägarens hästar.
Ägare till registrerad häst är skyldig att anmäla om hästen
kastrerats.

10 §

Hästägare är skyldig att anmäla försäljning eller annan
överlåtelse av hästen inom 30 dagar från överlåtelsen.
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Om inte annat anges i anmälan, anses hästen överlåten med de
tävlingsarrangemang som hästen hade vid överlåtelsetillfället.

Tränare
11 §

För att ponny ska få delta i offentlig galopptävling ska den vara i
träning hos tränare som har ponnytränarlicens utfärdad av
Svensk Galopp.

12 §

För att utländska ponnyer ska få delta i offentlig galopptävling
krävs ingen tränarlicens om inte detta krävs i hemlandet. Om
tränarlicens inte krävs i hemlandet ska det istället vid löpningar
där ponnyn deltar finnas en myndig person som ska ha samma
ansvar för ponnyn som en licensierad tränare och som ska
närvara vid tävlingarna.
Ponnyn ska anmälas via motsvarande förbund i hemlandet.

13 §

Tränaren ska anses ha fullmakt att startanmäla, starta och ur
löpning stryka hästägarens häst, om inte fullmakten återkallats
och vederbörande organisation underrättats om detta.

Ryttare
14 §

För att få rida ponny vid offentliga ponnygalopptävlingar ska
ryttaren ha ponnyryttarlicens utfärdad av Svensk Galopp eller
utländsk organisation, erkänd av Svensk Galopp.

Ponnytränarlicens
15 §

Ponnytränarlicens ges endast till den som
1. har gått igenom föreskriven utbildning anordnad av
Svensk Galopp eller har eller har haft en tränarlicens
utfärdad av Svensk Galopp
2. med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden kan anses lämplig att kontinuerligt utöva och
kontrollera verksamheten och
3. varaktigt disponerar tillfredsställande uppstallningsplats.
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För att tränare ska få bedriva verksamhet på flera orter
samtidigt (filial) krävs Svensk Galopps medgivande.

Ponnyryttarlicens
16 §

Ponnyryttarlicens ges till den som
1. har fyllt 7 år och under året fyller högst 18 år och som
avser att huvudsakligen rida ponnygalopptävlingar i
Sverige.
2. har gått igenom föreskriven utbildning anordnad av
Svensk Galopp eller har eller har haft en
amatörryttarlicens utfärdad av Svensk Galopp
3. bedöms vara tillräckligt kunnig och erfaren för att rida
ponnygalopplöpningar
4. uppfyller de medicinska krav som erfordras för att rida
som ponnyryttare
5. har vårdnadshavarens tillåtelse att rida
ponnygalopptävlingar.

Giltighet och återkallelse av licens
17 §

Tränarlicenser och ryttarlicenser ges för viss tid eller tillsvidare
med möjlighet till omprövning på grund av särskilda skäl.

18 §

Tränarlicens och ryttarlicens kan vägras eller återkallas om
1. förutsättningarna för licens brister eller inte längre
föreligger eller
2. innehavaren bryter mot djurskyddsbestämmelser eller på
grund av andra allvarliga missförhållanden visar sig
olämplig som tränare eller ryttare.

Ponny
19 §

För att en ponny ska få delta i offentliga galopptävlingar ska den
ha registrerats hos Svensk Galopp.
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20 §

21 §

För att en ponny ska vara startberättigad i offentlig
ponnygalopptävling krävs
1.

att ponnyn är chipmärkt och utan svårighet kan
identifieras

2.

att ponnyn har godkänts i kval, har startat i
ponnygalopptävling eller på annat sätt visat sig
kvalificerad

3.

att hästpasset kan visas upp och att det av passet
framgår att föreskriven vaccination har skett

4.

att ponnyn är minst 4 år. Ponnyns ålder räknas från den
1 januari det kalenderår den är född.

5.

att hästen ej deltagit i offentlig galopptävling de senaste
12 månaderna om hästen är ett arabiskt fullblod.

För att en ponny ska få starta eller att få tränas på galoppbana
eller för att få vistas i gäststall på bana krävs att nedan angivna
vaccinationer A och B har gjorts och att vaccinationsprogrammet
fullföljs. Vaccination C är frivillig.
Vaccination A bör ej ges förrän hästen är minst 6 månader
gammal
Vaccination B ges 21-92 dagar efter A
Vaccination C ges 150-215 dagar efter B
Därefter sker revaccination D med högst 12 månaders intervall.
I det fall mer än 365 dagar gått mellan vaccination B eller C och
revaccination D eller mellan revaccinationer D inträder
startförbud. Om vaccination D utförs inom 21 dagar upphävs
startförbudet. Överskrids även denna gräns ges vaccination A.
Vid misstanke om smittosam sjukdom gäller
Smittskyddsreglemente för Svensk Galopp.
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Kategoriindelning
22 §

Ponnyerna indelas i följande kategorier

Ponnyns
mankhöjd i cm

Ryttares ålder

Ryttares vikt

Kategori A

-107,0

Ska ha fyllt lägst 7 år
och under året högst 12
år

-47 kg

Kategori B

107,1-130,0

Under året fyller lägst 8
och högst 14 år

35-58 kg

Kategori C

130,1-140,0

Under året fyller lägst 8
och högst 18 år

40-65 kg

Kategori D

140,1-148,0

Under året fyller lägst 8
och högst 18 år

45-71 kg

Kategori D gäller andra raser än engelskt fullblod.
Den lokala galoppdomstolen har rätt att besluta om
kontrollmätning av ponnys mankhöjd.
Den lokala galoppdomstolen kan besluta att nytt mätintyg ska
uppvisas innan ponnyn får startanmälas på nytt.
23 §

Ponny får inte starta i mer än en löpning varje tävlingsdag, om
inte löpningen ska ridas om. Ponny som har deltagit i en offentlig
galopptävling får starta på nytt i en sådan tävling tidigast tredje
dagen efter tävlingsdagen.

24 §

Dräktigt sto tillåts starta t.o.m. 120:e dräktighetsdagen.
Sto får inte starta förrän tidigast sex månader efter fölning.
Svensk Galopp kan dock medge att sto som kastat föl eller vars
föl dött tillåts starta tidigast två månader från den dag då stoet
kastat eller fölet dött. Veterinär ska i sådant fall kunna styrka
att stoet är i tävlingsmässigt skick.

Register för ponnyer
25 §

En ponny registreras hos Svensk Galopp, om ägaren begär det
och hästen godkänns vid föreskrivna identitets- och härstamningskontroller och övriga villkor enligt detta kapitel uppfylls.
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Hästägaren ska även låta registrera ponnyns namn. Om det
redan finns en ponny i Svensk Galopps register med samma
namn måste de särskiljas genom prefix eller suffix (kan även
vara en siffra).
26 §

För varje ponny som registreras hos Svensk Galopp förs in
uppgifter om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ras
namn och registreringsnummer
födelseort, födelseår och födelsedatum
kön, färg och signalement
mikrochips
härstamning
uppfödare/ägare
(blod-/)DNA-typning.
mankhöjd

Ansökan om registrering
27

§ Ansökan om registrering ska vara gjord i resp. rasförbund
innan ponnyn kan registreras hos Svensk Galopp.
Korsningsponny och ponny av okänd ras ska vara inregistrerad i
Avelsföreningen Svenska Hästavelsförbundet. Till ansökan om
registrering av importerad ponny ska bifogas ponnyns resultat i
galopptävlingar i utlandet uppnådda efter den 1/1 2008. Ponny,
kategori D med okänd härstammning som importeras efter den 1
april 2019, kan ej registreras i ponnygaloppen.

28 §

En häst ska ges ett namn som har godkänts av Svensk Galopp.
Ett hästnamn får innehålla högst 18 bokstäver, mellanslag
inräknade.

29 §

Som hästnamn godkänns inte namn, som
1. innehåller skiljetecken eller andra tecken än bokstäver och
siffror
2. bärs av kända privatpersoner, om inte vederbörligt tillstånd
har lämnats,
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3. kan uppfattas som olämpligt eller stötande.

30 §

S.k. ”reklamnamn” kan godkännas om sökanden visar att ägaren
eller annan rättighetsinnehavare till firma- eller märkesnamnet
har lämnat sitt tillstånd.
Svensk Galopp påtar sig ej något ansvar eller
ersättningsskyldighet genom att godkänna namn.

31 §

Registrerat hästnamn får bytas ut mot annat, om inte hästen har
blivit startanmäld i Sverige eller utlandet under det registrerade
namnet.
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4 kap.
TÄVLINGSARRANGEMANGEN

Olika löpningar
1§

Högsta antalet startande hästar i löpningar är 12.
Tävlingsorganisationen kan av säkerhetsskäl begränsa antalet.

2§

Löpningar kan anordnas som är förbehållna hästar i viss
ålder, av viss ras eller visst kön, hästar, ryttare eller ekipage
som vunnit visst antal segrar eller som inte segrat, hästar
som fullföljt visst antal offentliga galopplöpningar, samt
vissa ryttare (speciella turneringar)

Kvalificeringslöpning
3§

För att kunna startanmälas till offentlig löpning krävs att
ponny har fullföljt en offentlig löpning eller godkänts i en
kvalificeringslöpning före dagen för startanmälan. Godkänd
kvalificering är giltig i 12 månader.
Startanmälan till kvalificeringslöpningen sker vid samma
tidpunkt som för övriga löpningar aktuell tävlingsdag.
Tävlingsarrangören kan också ordna kvalificeringslöpning vid
annan tidpunkt än tävlingsdag enligt särskilt meddelande.
För startanmälan gäller bestämmelserna om vaccinering.
Ponnyn ska ridas av ryttare med ponnyryttarlicens.
Kvalificeringslöpning kan också hållas i samband med
uppridning för licens.
Om endast en häst kommer till start erbjuds tränaren att medta
en häst som följehäst i löpningen.
För att godkännas i kvalificeringslöpning krävs att
tävlingsbestämmelserna har följts och att hästen galopperar från
start till mål.
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Propositioner
4§

De särskilda villkoren för att en ponny ska få delta i offentlig
galopplöpning anges i proposition.

5§

Propositionerna ska publiceras senast fyra veckor före
startanmälningsdagen.
Propositionsförändringar ska meddelas så snart som möjligt.

6§

Proposition ska innehålla bestämmelser om
1. tid och plats för löpningen
2. löpningens namn, art, underlag och distans
3. hästarnas, ryttarnas eller ekipagets kvalifikationer för
deltagande i fråga om bl.a. ålder eller antal segrar
4. startanmälningsavgiften och dess erläggande
5. tiden för startanmälan
6. vid vilken tidpunkt villkoren enligt 3. ska vara uppfyllda.

7§

Uppkommer tvist eller osäkerhet om tolkningen av proposition
eller av hästs eller ryttares kvalifikation ska frågan avgöras före
löpningen. Frågan avgörs av en representant för Svensk Galopp.
Frågan kan inte väckas senare än en timme före den angivna
tiden för första löpningen.
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5 kap.
STARTANMÄLNINGSFÖRFARANDET, ÄNDRINGAR I
ARRANGEMANGEN

1§

Startanmälan görs till Svensk Galopp eller till tävlingsorganisationen. Närmare föreskrifter finns i propositionen.

2§

Startanmälan till löpning ska göras inom den i propositionen
föreskrivna tiden och ska innehålla uppgift om löpningens
nummer och namn samt hästens och ryttarens namn.
Startanmälan ska också innehålla eventuella önskemål om att få
cantra först till start och uppgift om ryttaren behöver ledhjälp i
starten.
Startanmälan ska göras senast kl. 10.00 på den i propositionen
angivna dagen, eller e-post. Muntliga anmälningar godtas ej.
Tränare erinras dessutom om skyldighet att senast vid
startanmälan av häst som gjort sin senaste start utomlands,
alternativt ska starta utomlands efter startanmälan, särskilt
ange detta.
För ponny som startanmäls till mer än en löpning måste
prioriteringsordning anges och den får inte ändras.
Alla startanmälda hästar är definitivt startanmälda. Preliminär
startanmälningslista offentliggöres på www.svenskgalopp.se
tidigast kl. 12.00 på startanmälningsdagen. Senaste tidpunkten
för eventuella kompletteringar framgår av den preliminära
startanmälningslistan. Underlåtelse att meddela kompletteringar till Svensk Galopp inom den utsatta tiden innebär att
ponnyn kommer att strykas ur löpningen.

3§

Startanmälan görs av ponnyns tränare.
Tränaren är ansvarig för att ponnyn och ryttaren är
kvalificerade att delta i löpningen och att alla uppgifter i
anmälan är riktiga och fullständiga.
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4§

För sent inkommen anmälan kan godtas, om det kan antas att
det finns giltig ursäkt för förseningen.
Den tävlingsanordnande organisationen kan förelägga
anmälaren att komplettera anmälan inom viss tid med risk att
den annars avvisas.

5§

Om antalet startanmälda hästar överstiger högsta tillåtna antal
startande i löpningen och löpningen inte delas upp i avdelningar,
ska tvångsstrykning av övertaliga hästar ske enligt
poängssystemet. Häst som tvångsstrukits får förtur vid nästa
startanmälningstillfälle, såvida inte annat anges i propositionen.

Poängberäkning
6§

Poängberäkning görs på grundval av hästens placeringar (15)
de fem senaste löpningarna under ett års tid.
Poäng sätts enligt följande tabell:
A-löpning.

1 pris

2 pris

3 pris

4 pris

5 pris

100

60

40

30

20

B-löpning
1 pris

2 pris

3 pris

4 pris

5 pris

50

30

20

15

10

I propositionen anges om löpningen är en A- eller B-löpning.
Vid lika poäng sker rangordning genom lottning. Häst som
fullföljt löpning rangordnas före häst som inte startat.

Startlista
7§

Startlista ska ges ut i god tid före varje tävlingsdag.
Startlistan publiceras på www.svenskgalopp.se
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8§

Hästarna tilldelas startspår så snart startlistan fastställts.
Lottning av startspår sker med hjälp av dator.

Ändringar i arrangemangen
9 §

Före anmälningstidens utgång kan tävlingsorganisationen
inställa löpning eller ändra offentliggjord proposition, om det
finns särskilda skäl.

10 §

Tävlingsorganisation får dela upp löpning i två eller flera
avdelningar, om antalet startanmälda hästar medger det.
Delning görs så att hästarna fördelas växelvis mellan
avdelningarna i poängordning enligt gällande poängsystem.
Om det till en löpning inte startanmäls tillräckligt många hästar
kan löpningen antingen inställas eller anmälningstiden
förlängas. Anmälningstiden kan förlängas endast en gång. I
föreskriven tid anmäld häst har företräde framför efteranmäld
häst.

11 §

Om otjänlig väderlek, banförhållandena eller andra särskilda
omständigheter allvarligt försvårar genomförandet av vissa
löpningar eller tävlingarna i sin helhet ska de ställas in eller
skjutas upp till annan dag.
Detsamma gäller om banförhållandena eller andra särskilda
omständigheter kan antas medföra allvarlig fara för ryttare eller
hästar.
Inställs löpning med stöd av första eller andra stycket ska
erlagda anmälningsavgifter återbetalas. Däremot återbetalas
inte kostnaderna för hästtransport och för tränares, ryttares och
stallpersonals resor eller andra utgifter.

12 §

Försvåras i annat fall än som avses i 11 § genomförandet av
löpning på grund av banförhållandena kan beslut fattas om
ändring av
1. banans sträckning
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2. banunderlag
3. distansen för löpningen

13 §

Fråga som avses i 11 eller 12 §§ ska avgöras före löpningen av
tävlingsorganisationen eller om frågan väcks på tävlingsdagen
senare än en timme före den i programmet angivna tiden för
första löpningen av den lokala galoppdomstolen efter hörande av
banveterinären och tävlingsledaren.

Strykning av startanmäld häst och ryttarbyte
14 §

Startanmäld ponny kan utan angivande av skäl strykas ur
löpningen av hästens tränare fram till en timme före första start.
Strykning ska göras till arrangören. Information finns i
”Meddelande till ryttare”

15 §

Startanmäld ryttare får bytas ut. Bytet ska anmälas till lokala
galoppdomstolen på tävlingsdagen. Sker bytet före tävlingsdagen
ska anmälan ske till Svensk Galopp.
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6 kap.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tränares och ryttares åligganden
1§

Tränaren ska
1. tillse att de hästar som han eller hon tränar, startar i
tävlingsmässigt skick, har fått tillräcklig övning i
startmomentet och inte lider av sjukdom eller skada
2. svara för att ryttaren bär hästägarens färger
3. personligen eller genom ställföreträdare vara närvarande
vid löpningar där hästar som han eller hon tränar deltar
4. i övrigt följa tävlingsbestämmelserna.
Uppgift om lämplig ställföreträdare enligt första stycket 3,
ska ges in till Svensk Galopp eller tävlingsorganisationen så
snart som möjligt. Godkänd ställföreträdare har samma
rättigheter och skyldigheter som tränaren.
Byter häst som är startanmäld tränare, ansvarar den förre
tränaren för hästen till dess tränarbytet anmälts i
föreskriven ordning.

2§

Ryttaren är skyldig att
1. i rätt tid inställa sig till vägning och uppsittning
2. bära reglementsenlig utrustning skyddshjälm ska
hålla lägst nivå PAS 015: 2011; SNELL E2001; SNELL
E2016; VG1 01.040 2014-12; eller UTAC/CRITT 04/2015.
Skyddsväst ska hålla lägst nivå (BS) EN 13158: 2009
eller 2018 och måste vara lägst Level 2, samt
jodphursskor eller stövlar med klack, alternativt
jockeystövlar.
3.

i övrigt följa tävlingsbestämmelserna.
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Utrustning och hjälpmedel
3§

Häst ska vara rätt sadlad och betslad. Utrustningen ska vara i
fullgott skick. Sadeln ska vara försedd med övergjord.
Löpande martingal eller s.k. irländsk martingal är obligatorisk.
Fast martingal är ej tillåten.
Bettet får ej vara konstruerat så att det kan skada hästen.
Hackamore eller side-pull är ej tillåtet. Betsling med dubbla bett
är ej tillåten. Hjälptyglar och dubbla tyglar är ej tillåtna.
Hästen ska vara försedd med nummervojlock som tydligt visar
hästens nummer enligt startlistan.
Bandage är ej tillåtna undantaget självhäftande bandage som är
säkrade med tejp.

4§

Inga hjälpmedel är tillåtna för att begränsa ponnyns synförmåga
åt sidorna och bakåt.
Tungband är förbjudet.
Spö och sporrar får ej bäras.
Det är förbjudet att använda s.k. flair nasal strips eller på annat
sätt spänna upp näsborrarna på en häst.

Hovbeslag
5§

Hästen ska vara skodd med järnskor eller vara helt eller delvis
oskodd. Brodd är tillåtet när det finns risk för halt underlag.
Svensk Galopp kan vid halt underlag ge tillstånd att använda
brodd.
Skoning med aluminium skor (s.k outer rim-skor) eller andra
liknande lättviktsskor är ej tillåtet liksom tågrepp eller klack.
Varje tävlingsorganisation kan meddela särskilda föreskrifter om
de hovbeslag som får användas. Föreskrifterna anges i
Meddelande till ryttare och tränare.
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Vägning
6 §

Ryttare som ska delta i löpning är skyldig att under kontroll av
vågkontrollanten väga ut inför löpningen och väga in efter
löpningen.

7 §

I den vikt som häst ska bära i löpning medräknas - utom
ryttaren med klädsel - endast sadel med tillbehör samt
viktvojlock eller mankskydd. Andra hjälpmedel eller annan
utrustning medräknas inte.
Vid vägningen minskas ut- och invägd vikt med 1,0 kg som
viktkompensation för den skyddsväst som ryttaren är skyldig att
bära.

8 §

Utvägningen ska vara avslutad senast 40 min före utsatt tid för
varje löpning. Den lokala galoppdomstolen kan medge senare
utvägning.

9 §

Så snart mållinjen passerats, ska ryttarna rida till den för
avsittning avsedda platsen och därefter direkt bege sig till vågen
för att väga in.
Om häst eller ryttare skadats gäller ej första stycket.

10 §

Vid invägningen ska vikten i huvudsak vara densamma som vid
utvägningen. Är viktförlusten så stor att minimivikten för
kategorin inte uppnås ska hästen diskvalificeras.

Förberedelse för start
11 §

De hästar som ska delta i en löpning ska vara sadlade och
visas upp med uppsutten ryttare i ledvolten. Därefter ska
hästarna ridas i trav eller galopp och i nummerordning (förbi
publiken) till startplatsen om inte undantag begärts enligt 5 kap
2 §. A-ponnyer får utan särskilt tillstånd ledas till startplatsen.
Den som leder ponnyn till start ska bära skyddshjälm.
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12 §

Efter uppsittning får ryttaren inte sitta av förrän hästen gått i
mål, om det inte finns särskilda skäl.

13 §

Varje tävlingsorganisation meddelar föreskrifter om tidpunkten
och sättet för sadling, uppsittning och nedstartsgalopp enligt 11 §.
Tävlingsorganisationen kan föreskriva att hästarna ska ledas
förbi publiken.

Start
14 §

När starttillstånd har lämnats, står de hästar som befinner sig
på startplatsen under starterns kommando.
Startern biträds av en eller flera medhjälpare.
Ponny som är svårhanterlig kan av startern placeras på en volt
bakom övriga hästar. Denna volt regleras av startern eller av en
medhjälpare. Svårhanterlig ponny kan ledas av Svensk Galopp
utsedd person.

15 §

Ryttarna är skyldiga att åtlyda starterns anvisningar.

16 §

Om en häst lämnar startplatsen under startförberedelserna
eller är oregerlig kan startern stryka hästen ur löpningen.
Detsamma gäller om hästen eller ryttaren på grund av
olyckshändelse eller av annan anledning bedöms inte kunna
genomföra löpningen på ett godtagbart sätt.

17 §

Starten sker genom att ponnyerna rids på en volt i ordningsföljd
(högervarv) eller omvänd ordningsföljd (vänstervarv). På
starterns signal, upphöjd flagga, vänds ponnyerna upp i skritt
mot startlinjen. Startern avgör när ponnyerna är tillräckligt
samlade för att start ska kunna ske och ger då kommandot ”Rid”
och sänker flaggan.
Starten kan också ske genom s.k. linjestart. Ekipagen går då i
nummerordning sida vid sida mot startlinjen. Startern avgör då
ponnyerna är tillräckligt samlade för att start ska kunna ske och
ger då kommandot ”Rid” och sänker flaggan.

18 §

Startern avgör ensam om giltig start har ägt rum eller om
starten ska återkallas.
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Beslut om återkallande av start ska fattas omedelbart efter
startförsök och innan första ponnyn har passerat hjälpstartern.

Ridningen från start till mål
19 §

Ryttare är skyldig att sakta av hästen eller utgå ur löpningen om
hästen visar tecken på skada eller onormal trötthet eller om det
uppstått något fel av betydelse på utrustningen.

20 §

Ryttare får inte under något skede av löpningen genom sin
ridning störa eller hindra medtävlare genom trängning, spårbyte
utan tillräckligt utrymme, påtaglig tempominskning eller på
annat vårdslöst sätt.

21 §

Slag med tygel, arm eller hand är förbjudet.

Olyckshändelse
22 §

Om olyckshändelse eller annat allvarligt missöde inträffar eller
kan befaras inträffa under pågående löpning har tävlingsledaren
rätt att blåsa av löpningen. Tävlingsledaren bestämmer efter
samråd med den lokala galoppdomstolen om det avblåsta loppet
ska ställa in eller ridas om.
Om ryttaren faller av hästen och det finns minsta anledning att
anta att ryttaren skadat sig får ryttaren inte sitta upp igen.
Om ryttaren faller av hästen under pågående löpning, får
ryttaren inte sitta upp och fortsätta löpningen.

Fastställande av ordningsföljden i mål
23 §

Måldomaren avgör omedelbart eller efter granskning av målfoto
ordningsföljden mellan de hästar som kommer i mål.
Kan måldomaren inte med hjälp av målfoto avgöra, vilken av två
eller flera hästar som nått mållinjen först eller på annan
prisplats ska han döma död löpning om segerpris eller platspris
mellan dem.
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24 §

Måldomaren ska tillkännage numren på de tre första hästarna i
den ordning de nått mållinjen. Måldomarrapport ska skrivas
med uppgift om bl. a. segertiden och avstånden i mål mellan de
fyra första hästarna.
Finner måldomaren att den ordningsföljd han eller hon angett
blivit uppenbart oriktig på grund av förväxling av hästar eller av
någon annan anledning, ska han eller hon ändra sitt beslut.

28
7 kap.
STARTFÖRBUD OCH DISKVALIFICERING
Startförbud
1§

Startförbud kan meddelas häst som
-

bedöms vara i ej tävlingsmässigt skick

-

visat tecken på sådan psykisk eller fysisk defekt att
deltagande i tävlingar vore olämpligt

-

visat upprepad olydnad

-

strukits av startern på grund av oregerlighet.

Meddelas startanmäld häst startförbud, ska hästen strykas.

2§

Svensk Galopp kan meddela häst startförbud
1. om det är oklart vem som äger hästen
2. om utredning om dopning pågår och A-provet visar på
otillåtna medel
3. om hästägaren inte betalar förfallen skuld till Svensk
Galopp eller tävlingsorganisation
4. om det annars finns särskilda skäl.

3§

Startförbud meddelas för viss tid eller tills vidare. Startförbud
kan förbindas med villkor att friskintyg av veterinär ska företes,
att hästen ska godkännas vid kvalificeringslöpning eller att
annat särskilt villkor ska uppfyllas, innan hästen får starta.

4§

Om det inte längre finns skäl för startförbud, ska förbudet så
snart som möjligt hävas av den som meddelat förbudet.

5§

Startförbud gäller alla banor i Sverige.
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Diskvalificering och nedflyttning
6 §

Häst som diskvalificeras i löpning, frånkänns rätten till
hederspris.

7 §

Häst ska diskvalificeras i löpningen om
1. ryttaren underlåtit att väga in eller om det vid
invägningen konstaterats att minimivikten för kategorin
inte uppnås
2. hästen har ridits utanför banan
3. ryttaren anlitat otillåten hjälp under löpningen.

8 §

.
Om häst eller ryttare under något skede av löpningen direkt eller
indirekt stör annan häst eller ryttare på sådant sätt att det finns
skäl att anta att ordningsföljden i mål har blivit påverkad ska
hästen diskvalificeras, vare sig det inträffade berott på ryttarens
vårdslösa ridning enligt 6 kap 21 § eller på att hästen inte gått
att styra.
I stället för att diskvalificeras från prisplats kan hästen flyttas
ner till lägre prisplats, om det är uppenbart att hästen ändå
skulle ha kommit på prisplats.

9 §

Fråga om diskvalificering eller ändring av ordningsföljden enligt
7 och 8 §§ ska avgöras innan det definitiva resultatet av
löpningen tillkännages. Sådan fråga kan ej upptas efter det att
invägningen avslutats.

10 §

Har häst tävlat i strid mot bestämmelserna om dopning i 10 kap,
ska hästen diskvalificeras och fråndömas eventuellt pris. Beslut
om diskvalificering och fråndömande av pris meddelas av Svensk
Galopp.
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8 kap.
PÅFÖLJDER
1 §

Påföljder som kan ådömas vid överträdelser av reglementet är
1.
2.
3.
4.
5.
6.

varning
böter
ridförbud
startförbud för häst
indragning av ryttarlicens eller tränarlicens
föreläggande av vid lämpligt vite inom viss tid fullgöra vad
som krävs av någon enligt reglementet
7. utdömande av förelagt vite.
Om påföljd för brott mot dopningsbestämmelserna finns
föreskrifter i 10 kap.

2 §

Påföljd förutsätter att gärningen har begåtts med uppsåt eller av
oaktsamhet.

3 §

Varning innebär att den som bryter mot en bestämmelse
uppmanas att i fortsättningen noga rätta sig efter bestämmelsen.

4 §

Böter bestäms till lägst 200 kr, högst 50 000 kr.

5 §

Ådömda böter eller utdömt vite ska betalas till Svensk Galopp
inom 30 dagar från den dag då beslutet meddelades.
Upphävs eller nedsätts bötesstraff eller vite efter överklagande,
återbetalar Svensk Galopp för mycket erlagt belopp.

6 §

Ridförbud ådöms ryttare för viss tävlingsdag eller för bestämd
tid, högst 60 dagar.

7 §

Närmare bestämmelser om startförbud för häst finns i 7 kap
1-5 §§.
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8 §

Indragning av tränarlicens eller ryttarlicens sker för viss tid.

9 §

Vid straffmätningen ska hänsyn i första hand tas till omständigheterna i det särskilda fallet. Försvårande och förmildrande
omständigheter ska beaktas i skälig utsträckning.

10 §

Har ponnyryttare brutit mot tävlingsbestämmelserna ska hans
eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen.
Ryttaren ska i första hand ådömas varning.
Ryttare som inte fyllt 15 år kan inte ådömas böter.
Har ryttare vid upprepade tillfällen ådömts påföljd eller vid
tävlingar brustit i hänsyn, omdöme eller ansvar kan ryttaren
ådömas ridförbud.

11 §

Indragning av tränarlicens eller ryttarlicens kan ske om
tränaren eller ryttaren i samband med offentliga ponnygalopptävlingar grovt bryter mot reglementet eller på annat sätt visar
sig uppenbart olämplig som tränare eller ryttare.

Brott mot tävlingsbestämmelser
12 §

Till påföljd döms tränare som bryter mot
1. bestämmelserna om inskränkningar i rätten för häst att
delta i tävling enligt 3 kap 20, 23 och 24 §§
2. bestämmelserna om skyldighet att svara för att ponny och
ryttare är kvalificerade att delta i tävling och att riktiga
och fullständiga uppgifter har lämnats enligt 5 kap 3 §
andra stycket
3. vaccinationsbestämmelserna enligt 3 kap 21 § samt
bestämmelserna i Smittskyddsreglemente för Svensk
Galopp
4. tid för strykning av häst enligt 5 kap 14 §
5. bestämmelserna om tränares åligganden eller om utrustning, hjälpmedel eller hovbeslag enligt 6 kap 1 § och 3-5 §§
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6. bestämmelserna om tid för utvägning enligt 6 kap 8 §.

13 §

Till påföljd döms ryttare som bryter mot
1. de åligganden som anges i 6 kap 2, 6 och 9 §§
2. bestämmelser om förberedelse till start enligt 6 kap 11-13
§§
3. bestämmelser om ridningen från start till mål enligt 6 kap
19-21 §§.

14 §

Ryttare ska förbjudas delta i löpningar under tävlingsdagen om
han eller hon kan antas vara så påverkad av alkoholhaltiga
drycker, droger eller något annat medel att ryttaren inte kan
rida på ett betryggande sätt.

15 §

Till påföljd döms hästägare, tränare, tränares medhjälpare,
ryttare eller ryttares medhjälpare som i samband med
galopptävlingar där de deltar inte rättar sig efter
tävlingsfunktionärs anvisningar eller uppträder otillbörligt mot
tävlingsfunktionär eller behandlar häst olämpligt.

Brott mot registrerings- eller licensbestämmelser
16 §

Den som i registrerings- eller licensärende lämnar osann uppgift
eller förtiger sanningen döms till påföljd.
Den som försummar att inom angiven tid till Svensk Galopp
lämna föreskrivna uppgifter döms till påföljd.

17 §

Svensk Galopp har rätt att i ärenden enligt detta reglemente få
tillträde till stallar och andra utrymmen för hästar för att
kontrollera hästhållningen.
Den som vägrar Svensk Galopp tillträde kan vid vite föreläggas
att fullgöra sin skyldighet. Förhöjt vite kan föreläggas vid ny
vägran.
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9 kap.
FÖRFARANDET
Ärenden enligt 3 kap och 8 kap 16 och 17 §§
1§

Frågor om
- registrering av ponnyhästägare och ponnyer
- licenser för ponnytränare och ponnyryttare
- uppgiftsskyldighet för registrerad hästägare
- påföljd enligt 8 kap 16 och 17 §§
prövas av Svensk Galopp.
Handläggningen är skriftlig. I påföljdsärenden ska den som
saken rör få tillfälle att inom lämplig tidsfrist yttra sig, om det
inte finns något hinder. Ett beslut om påföljd ska meddelas
skriftligt och ange de skäl som varit avgörande för beslutet.

Lokal galoppdomstol
2§

Vid varje offentlig tävlingsbana ska finnas en lokal
galoppdomstol som tjänstgör de dagar tävlingar hålls. Om det
finns särskilda skäl, kan domstolen även tjänstgöra annan dag.

3§

Den lokala galoppdomstolen består av en ledamot.
Bestämmelser om utseende av ledamot finns i 2 kap 5 § andra
stycket.

4§

Den lokala galoppdomstolen prövar frågor om påföljd enligt
8 kap.
Anser galoppdomstolen att ett brott bör leda till indragning av
licens enligt 8 kap 1 § p5 ska ärendet överlämnas till
Galoppöverdomstolen för avgörande.
Frågor om dopning prövas av en särskild ansvarsnämnd enligt
10 kap.
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5§

Den lokala galoppdomstolen prövar även frågor om
1. ändring i arrangemangen enligt 5 kap 11-12 §§
2. startförbud enligt 7 kap 1 §, diskvalificering och
nedflyttning enligt 7 kap 7 och 8 §§
3. ridförbud och bedömning av påverkan enligt 8 kap 14 §
4. frågor om godkännande i kvalificeringslöpning
5. andra frågor som gäller själva genomförandet av
tävlingarna.

6§

Den lokala galoppdomstolen prövar frågor enligt
tävlingsbestämmelserna
1. på eget initiativ
2. efter anmälan av tävlingsfunktionär
3. efter anmälan av generalsekreteraren eller annan
representant för Svensk Galopp
4. efter anmälan av ägare, tränare eller ryttare till häst som
ska eller har deltagit i löpning
5. efter protest enligt 7 §.

7§

Protest kan endast avse förhållande som kan leda till hästs
diskvalificering eller nedflyttning enligt 7 kap 7 § 1-3 eller 8 §.
Rätt att inlägga protest tillkommer ägare, tränare och ryttare till
häst som deltagit i löpningen.
Protest ska inges till den lokala galoppdomstolen innan
invägningen efter löpningen avslutats. Detsamma gäller om den
lokala galoppdomstolen på eget initiativ tar upp en fråga om
hästs diskvalificering eller nedflyttning.
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Handläggningen i lokal galoppdomstol
8 §

Handläggningen är muntlig. Den som saken rör ska, om det inte
finns något hinder, få tillfälle att lämna uppgifter i ärendet.

9 §

Den lokala galoppdomstolen ska se till att varje ärende blir
tillräckligt utrett.
I veterinärmedicinska frågor bör den lokala galoppdomstolen
samråda med banveterinären.
Tävlingsfunktionär och hästägare, tränare eller ryttare som ej är
part i ärendet och som har upplysningar av betydelse att lämna
ska kallas till förhandlingen.
Överflödig utredning ska avvisas.

10 §

Vid förhandlingen förs protokoll som skall innehålla
1. uppgift om parter och andra som hörts i ärendet
2. beslutet med kort angivande av de skäl som har bestämt
utgången och uppgift om de bestämmelser som har
tillämpats
3. sättet för meddelande av beslut.

11 §

Beslutet bör avkunnas muntligt i parts närvaro och i omedelbar
anslutning till förhandlingen på tävlingsdagen.
Om beslut inte kan fattas på tävlingsdagen skall dock
handläggningen av ärendet så långt möjligt fullföljas den dagen.
I undantagsfall kan ytterligare utredning fordras in till senare
löpningsdag vid banan.
Om part ej har fått del av beslutet muntligen ska parten anses
ha fått del av beslutet en vecka efter publiceringen på
www.svenskgalopp.se

12 §

Den lokala galoppdomstolens beslut gäller omedelbart, om inte
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annat anges i beslutet eller Galoppöverdomstolen meddelar
interimistiskt eller slutligt beslut i ärendet.
13 §

Finner den lokala skiljedomstolen att ett beslut som den har
meddelat är uppenbart oriktigt på grund av att nya
omständigheter har framkommit eller av någon annan
anledning, får domstolen ändra beslutet, om det kan ske snabbt
och enkelt och utan att det blir till nackdel för enskild part.

Överklagande
14 §

Slutliga beslut i fråga om
1. registrering av ponnyhästägare och ponnyer enligt 3 kap
2. licenser för ponnytränare och ponnyryttare enligt 3 kap
3. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap och
4. påföljd vid överträdelser enligt 8 kap får överklagas till
Galoppöverdomstolen.
Även beslut som inte är slutliga får överklagas om de avser
föreläggande att vid vite företa viss åtgärd eller utdömande av
förelagt vite.

15 §

Beslut av den lokala galoppdomstolen enligt 5 § och beslut av
tävlingsfunktionärerna som gäller själva genomförandet av
tävlingarna får inte överklagas.

16 §

Beslut enligt 14 § får överklagas av den som beslutet angår om
det gått honom eller henne emot och beslut enligt 14 § p4 av
Svensk Galopp.
I ärenden om påföljd fungerar Svensk Galopp som motpart till
den som ärendet gäller.

17 §

Ett beslut överklagas skriftligen och ska tillsammans med en
överklagandeavgift, 1 000 kr, ges in till Galoppöverdomstolen
inom nio dygn från den dag då klaganden delgavs beslutet.
Svensk Galopp erlägger inte någon överklagandeavgift. Svensk
Galopp anses ha fått del av beslutet den dag det meddelades.
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18 §

Galoppöverdomstolen ska avvisa överklagandet om
överklagandeskriften och avgiften kommit in för sent såvida det
inte har berott på att den lokala galoppdomstolen lämnat
felaktiga uppgifter om hur man överklagar eller skriften och
avgiften i rätt tid har lämnats till den lokala galoppdomstolen.

19 §

Bifalles överklagandet helt eller delvis eller har det annars
funnits skälig anledning till överklagande, kan
Galoppöverdomstolen förordna att överklagandeavgiften ska
återbetalas.

20 §

Om Galoppöverdomstolens sammansättning och beslutsförhet
och om handläggningen i Galoppöverdomstolen gäller i
tillämpliga delar 9 kap 19-27 §§ Tävlingsreglemente (RG).
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10 kap.
DOPNING
Allmänna regler om användning av läkemedel m m
1§

Häst som är intagen i Svensk Galopps register eller tränas
och/eller tävlar i Sverige, får endast behandlas med läkemedel
som enligt läkemedelslagen är tillåtna att försäljas eller
användas i Sverige.
Häst får tillföras receptbelagt läkemedel endast om veterinär för
namngiven häst ordinerat detta.
Häst som är i behov av substitutionsbehandling är inte att
betrakta som varande i tävlingsmässigt skick och får därmed inte
delta i tävling, se även 7 kap 1 §. Med substitutionsbehandling
menas behandling där man tillför hästen ett ämne som den
normalt framställer men på grund av sjukdom eller annat inte
kan framställa, t ex behandling med sköldkörtelhormon. Häst
diagnosticerad för kronisk sjukdom, t ex kronisk
luftvägssjukdom, och som med anledning av detta är i behov av
kontinuerlig medicinering, anses inte vara i tävlingsmässigt
skick och är därmed inte tillåten att delta i tävling.
På häst intagen i Svensk Galopps register eller häst som tränas
och/eller tävlar i Sverige är följande åtgärder som anges i en
särskild förteckning – ”Förbjudna åtgärder m.m.” – på
www.svenskgalopp.se, förbjudna och kan innebära att hästen för
viss tid eller för alltid förbjuds att delta i tävlingar.

1a§

Har behandling av en häst med läkemedel, substanser eller
särskilda åtgärder skett i ett land, anslutet till International
Agreement on Racing, Breeding and Wagering, får hästen starta
i Sverige under förutsättning att
1.

behandlingen är tillåten i landet i fråga

2.

de svenska karenstiderna för motsvarande
behandling har följts, och

3.

behandlingen inte är förbjuden enligt RG.
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Undantag kan medges från kravet i första stycket 3, om
behandlingen kan antas inte längre påverka hästens
prestationsförmåga i tävling.

Behandling m m av häst i samband med tävling och träning som
är att jämställa med tävling
2§

Vid analys av kroppsvätskor (urin, blod, m m) eller annat
provmaterial (hud, hår, m m) från häst, som avses starta eller
har startat i tävling eller tränas på sätt som är att jämställa med
tävling, får kroppsvätskorna inte innehålla ämnen som inte är
kroppsegna eller hänförliga till naturligt foderintag. För vissa
kroppsegna och vissa foderrelaterade ämnen finns gränsvärden
som inte får vara överskridna. Även för vissa andra ämnen, vilka
publiceras i Svensk Galopps karenstidslistor, finns värden som ej
får vara överskridna.
Karenstidslistan finns att hämta på www.svenskgalopp.se
På häst, som avses starta i tävling eller tränas på sätt som är
att jämställa med tävling, får inte vidtas särskilda behandlingar
eller särskilda åtgärder som vid tävlingen eller träningen kan
medföra en positiv eller negativ förändring av hästens aktuella
prestationsförmåga eller temperament, såsom till exempel
alternativa behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser,
blistring och elektricitet.
Vid analys av kroppsvätskor (urin, blod m.m.) eller annat
provmaterial (hud, hår m.m.) som tagits från häst, som är i
tävlingsmässig ålder eller yngre, i annat sammanhang än
tävling eller träning som är att jämställa med tävling, får
kroppsvätskorna inte innehålla förbjudna ämnen, se lista
”Förbjudna åtgärder m.m.” på www.svenskgalopp.se, eller
ämnen som inte kan härledas till legitima behandlingar
antecknade i behandlingsjournalen.
För vissa preparat, vissa behandlingar eller vissa andra
särskilda åtgärder gäller karenstider då häst avses starta i
tävling eller avses tränas på sätt som är att jämställa med
tävling. Dessa karenstider finns förtecknade på särskild lista
som publiceras på www.svenskgalopp.se. Den senast publicerade
listan gör tidigare publicerad lista ogiltig.
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Det är ett brott mot karenstidsreglerna att startanmäla en häst
till ett tävlingstillfälle som inträffar innan karenstiden löpt ut.
Den som är ansvarig för en häst har att i anslutning till
behandling eller åtgärd förvissa sig om vad detta innebär i fråga
om hästens rätt att starta och tränas.

Tillämpningsföreskrifter
Startboxträning, kvalificeringslöpning, icke offentlig löpning och
andra löpningar med anmälningsförfarande är att jämställa med
tävling.
Med begreppet ”träning som är att jämställa med tävling” avses
sådan träning som för hästens vidkommande inte är ägnad
enbart att bibehålla normal kondition och rörlighet.

Ordningsregler vid medicinering m m
3§

Tränaren ansvarar för rutiner vid medicinering av de hästar
som han eller hon har i träning. Substans som påträffas vid
analys av kroppsvätskor och vilken kräver veterinär förskrivning
ska kunna vidimeras av den veterinär som ansvarar för
behandlingen.
I stall får läkemedel, sprutor och kanyler endast förvaras om de
utskrivits för namngiven häst och under ordinerad
behandlingstid. Hästens namn ska av tränaren anges på
förpackningen. Otillåtna läkemedel, ämnen och utrustning får
inte förvaras i stall. Läkemedel för profylaktisk behandling
behöver inte vara utskrivet för enskild häst. Under ordinerad
behandlingstid ska förvaring ske i låst skåp eller annat låst
utrymme. Nycklarna till sådant skåp ska på tränarens ansvar
förvaras på betryggande sätt. Vid behandlingsperiodens slut ska
överbliven medicin, sprutor och kanyler avlägsnas från stallet
enligt gällande veterinära författningar.
Injektion ska utföras av veterinär eller av veterinär
instruerad och i varje enskilt fall delegerad person. Nedförande
av nässvalgssond och/eller infusionsbehandling ska endast
utföras av veterinär.
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All medicinering i banornas gäststallar är förbjuden. Det är också
förbjudet att stalla upp häst under medicinering samt under den
påföljande karenstiden i banornas gäststallar.
Vid varje behandling eller åtgärd, för vilken Svensk Galopp har
fastställt karenstid enligt 10 kap 2 § andra stycket, är tränaren
skyldig att föra behandlingsjournal. Tränaren är skyldig att på
begäran lämna ut behandlingsjournal till Svensk Galopp eller
till hästens ägare.
Behandlingsjournalen ska förvaras på ett säkert ställe i
tränarens stall eller i anslutning till detta.
Behandlingsjournalen ska förvaras i ett år efter att
behandlingen utfördes. Behandlingsjournal finns att hämta på
www.svenskgalopp.se
Tränaren ansvarar för att bestämmelserna i 10 kap 1-3 §§
iakttas. Det åligger tränare att skaffa sig vetskap om och
informera sin personal om bestämmelser i 10 kap 1-4 §§ och av
Svensk Galopp och tävlingsarrangör meddelade särskilda
föreskrifter enligt 10 kap 1-4 §§.
För häst som är i tävlingsmässig ålder eller yngre och inte finns
upptagen på någon tränares träningslista ansvarar
företrädaren/firmatecknaren, i det ägarskap som är registrerat i
Svensk Galopps ägarregister, för att bestämmelserna i
10 kap 1 – 3 §§ iakttas.

Dopningsprov
4§

Lokal galoppdomstol, banveterinär eller av Svensk Galopp
bemyndigad person äger rätt att besluta om
dopningsprovtagning. Dopningsprov kan tas vid annan tidpunkt
än i direkt anslutning till tävling. Dopningsprov kan även tas när
ägaren har tagit häst ur träning.
Lokal galoppdomstol ska låta ta dopningsprov på minst en häst
varje tävlingsdag. Prov ska också tas på segraren i löpningar där
förstapriset uppgår till minst 150.000 kr och på hästar som visar
anmärkningsvärda formförändringar eller om det annars finns
särskilda skäl.
Tränare och hästägare är skyldiga att ställa häst till förfogande
vid tidpunkt då dopningsprov är beslutat samt vid den ytterligare
undersökning som kan föranledas därav.
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Ägare/tränare äger rätt att personligen eller genom ombud
närvara vid provtagning.

Påföljd vid otillåten användning av läkemedel m m
5§

För brott mot 10 kap 1 eller 2 § med avsikt att påverka en
hästs aktuella prestationsförmåga i tävling eller träning som är
att jämställa med tävling, döms tränare eller ryttare till förlust
av licens i minst två år och till totalt eller partiellt
tillträdesförbud i minst två år.
Är brottet begånget av hästägare, kan dennes rätt att vara
registrerad hos Svensk Galopp återkallas eller vägras för viss tid
eller för alltid.
Är brottet begånget av tränares medhjälpare döms medhjälparen
till påföljd enligt 8 kap. 1 §.
Bedöms påföljd vara uppenbart oskälig, kan lägre straff eller
annan påföljd ådömas.

6§

För brott mot 10 kap 1 eller 2 §, begånget av oaktsamhet,
döms tränare till förlust av licens och ryttare till ridförbud i
minst tre och högst tolv månader. Vidare kan böter, högst
100 000 kr, ådömas särskilt eller i förening med annan påföljd.
Är brottet begånget av hästägare, kan dennes rätt att vara
registrerad hos Svensk Galopp återkallas för viss tid. Föreligger
särskilda skäl kan lägre straff eller annan påföljd ådömas.
Påföljd ska inte ådömas, om det bedöms som uppenbart oskäligt.
Är brottet begånget av tränares medhjälpare döms medhjälparen
till påföljd enligt 8 kap. 1 §.

7§

För överträdelse av 10 kap 1 eller 2 § döms tränaren även om
han eller hon inte är ansvarig enligt 10 kap 5 eller 6 § till förlust
av licens i högst sex månader eller till böter högst 100 000 kr.
Påföljd ska inte ådömas om det bedöms som uppenbart oskäligt.

8§

För brott mot 10 kap 3 § döms tränaren till böter, högst
40 000 kr.

9§

Ställs en häst inte till förfogande för dopningsprov, döms
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tränaren till förlust av licens i högst sex månader eller till böter
högst 100 000 kr. Hästen ska meddelas startförbud i de löpningar
som den är anmäld till när dopningsprov skulle ha tagits.
9 a§

För brott mot 10 kap 1 §, 10 kap 2 § eller 10 kap 4 § tredje
stycket ska i varje enskilt fall även prövas frågan om förbud att
delta i tävling på viss tid eller för alltid för den ifrågavarande
hästen eller annan häst, helt eller delvis ägd av den ansvarige.
Förbudet för häst att delta i tävling kan utsträckas till att gälla
även i det fall äganderätten övergår till annan.
Vid tillämpning av första stycket ska särskilt beaktas de
konsekvenser påföljd kan medföra för tredje man.
Ansvarsnämnden och Svensk Galopp

10 §

Frågor om påföljd för dopning m m enligt 10 kap prövas av
Ansvarsnämnden.
Frågor om påföljd vid enbart överträdelse av 10 kap 3 § kan med
uteslutande av Ansvarsnämnden prövas av Svensk Galopp.
Ansvarsnämnden består av sex ledamöter. Ordföranden samt en
ledamot ska vara lagfarna. Dessutom ska ingå två
förtroendevalda från travsporten och en förtroendevald från
galoppsporten samt en person representerande
veterinärmedicinsk sakkunskap. Ledamöter och suppleanter
utses av Svensk Travsport, ST, för en tid av två år;
galoppsportens representant samt ordförande i samråd med
Svensk Galopp. I fråga om jäv mot ledamot i Ansvarsnämnden
gäller 2 kap 6 §.
Ansvarsnämnden är beslutför då minst fyra ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Ärende anhängiggörs i Ansvarsnämnden genom att Svensk
Galopp skriftligen väcker talan hos nämnden.
Förhandling inför Ansvarsnämnden är muntlig men kan vara
skriftlig. Av Svensk Travsport utsedd person är föredragande.
Vid muntlig förhandling ska Ansvarsnämnden kalla till
sammanträde snarast efter det att skriftväxlingen i ärendet
bedöms avslutad. Till förhandling ska part kallas att närvara
personligen eller genom ombud minst sex dagar i förväg. Parts
frånvaro utgör inte hinder för ärendets handläggning och
avgörande.
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Vid förhandling inför Ansvarsnämnden ska föras protokoll
som ska innehålla namnuppgift på närvarande ledamöter, parter
och hörda personer i ärendet. I protokollet ska vidare anges
yrkanden och parts inställning därtill, grunden härför och i
korthet ska återges parts och hörda personers utsagor.
Vid skriftlig handläggning ska part av Ansvarsnämnden beredas
tillfälle att yttra sig över den utredning som förebringas i
Ansvarsnämnden.
Ansvarsnämndens beslut ska avfattas skriftligen. Hur beslutet
meddelas ska antecknas i protokoll vid sammanträde eller
överläggning.
11 §

Ansvarsnämndens och Svensk Galopps beslut får överklagas till
Galoppöverdomstolen av part, om beslutet har gått honom eller
henne emot och av Svensk Galopp. Svensk Galopp får även i
annat fall överklaga Ansvarsnämndens beslut.
Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit till
Galoppöverdomstolen inom nio dagar från den dag klaganden fick
del av beslutet.

Ansvarsnämnden
Om Ansvarsnämnden se 10 kap 10 § i Tävlingsreglemente (RG)

