Särskilda kvalificeringsregler för
3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras
6§
Utöver 3 § gäller
1. att propositionsvikten ska vara 59 kg
2. att distansen ska vara 800 m eller 1000 m
3. att maximitiden är 1.01 för 800 m och 1.16,0 för 1000 m.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2020
FASTSTÄLLDA AV SVENSK GALOPP AB
ATT GÄLLA FR O M 2020-03-25
Innehåll
1§
I Allmänna Bestämmelser (AB) ges kompletterande bestämmelser
till Tävlingsreglemente (RG), Registrerings- och Licensreglemente
(RegRG) och andra bestämmelser inom galoppsporten.

Särskilda regler för hinderlöpning
7§
Häst som inte startat i hinderlöpning måste godkännas av Svensk
Galopp utsedd representant i träningsarbete över hinder innan
den kan anmälas till hinderlöpning. För att godkännas ska hästen
ha uppfyllt de krav som Svensk Galopp ställer med hänsyn till
förhållandena vid olika banor.

Villkor för deltagande i offentliga galopptävlingar
Amatörryttare
2§
Förutom i amatörlöpningar och hinderlöpningar har amatörryttare rätt att rida egen eller nära anhörig helt eller delvis tillhörig
häst i öppna slätlöpningar där segerpriset inte överstiger 50.000
kr, om ryttaren har vunnit minst 10 segrar.

Hinderlöpning är öppen även för hos Direktorium i Tyskland registrerat tyskt varmblod som startat i offentlig galopplöpning öppen
för fullblods- hästar samt för AQPS enligt France Galops register.

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.

Djursjukdomar
8§
För gästande hästar ska på begäran veterinärintyg kunna uppvisas
om att i det stall varifrån hästen kommer inte finns symptom på
smittsamma djursjukdomar.

Allmänna bestämmelser
Allmänna regler för kvalificeringslöpningar
3§
1. För att kunna startanmälas till offentlig slätlöpning, se 1 kap
1 § 1 st RG, fordras att hästen har fullföljt en sådan löpning med
startboxar eller godkänts i en kvalificeringslöpning före dagen för
startanmälan. Godkänd kvalificeringslöpning gäller i 12 månader.
Detta gäller dock inte om hästen inom denna tid startar i en ny
kvalificeringslöpning och underkänns vid denna.

Vid in- och utförsel av häst gäller de föreskrifter
som Statens Jordbruksverk har meddelat.
Obligatorisk vaccination mot hästinfluensa
9§
För att en häst ska vara startberättigad 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 21-92 dagar efter A.
Vaccination C 150-215 dagar efter B.
Därefter sker revaccination med högst 12 månaders intervall.
Vid utebliven vaccination ges vaccination A.
Det åligger tränaren att registrera vaccination via inloggning på
www. svenskgalopp.se. För brott mot vaccinationsbestämmelserna döms tränaren till påföljd enligt 8 kap RG.

2. Anmälan och startanmälan till kvalificeringslöpning sker vid
samma tidpunkt som för övriga löpningar aktuell tävlingsdag.
Tävlingsarrangör kan också anordna kvalificeringslöpning vid annan tidpunkt än tävlingsdag enligt särskilt meddelande på Svensk
Galopps webbplats om anmälan och startanmälan.
3. För anmälan, startanmälan och start i kvalificeringslöpning
gäller bestämmelser i RG och AB (t ex krav på registrering, anmälan i träning, inregistrerade färger, etc).
4. Häst ska ridas av licensierad jockey eller lärling. Amatörryttare,
som vunnit minst 10 segrar, äger rätt att rida egen eller närstående
helt eller delvis tillhörig häst. Viktlättnad får inte utnyttjas.

Tävlingsarrangemangen
Ridvikt, handicap, vikter och viktlättnad
10 §
Lägsta ridvikt är 52 kg, exklusive ryttarens viktlättnad. I löpningar
utskrivna för amatörryttare samt i hinderlöpningar är dock den
lägsta vikten 60 kg, exklusive ryttares viktlättnad.

5. Om endast en häst kommer till start erbjuds tränaren/hästägaren att medta ytterligare en häst, som ska vara i träning, som följehäst. Denna ska i kvalificeringslöpning ridas av licensierad ryttare.

10 a §
Handicappas kan
a) i slätlöpning endast häst som dagen före vikternas bekantgörande segrat i, minst två gånger varit placerad i eller minst tre
gånger har fullföljt offentlig slätlöpning

6. Häst, som av lokal galoppdomstol beordrats att delta i kvalificeringslöpning, kan av tävlingsarrangören placeras ytterst i startboxarna intill en tom startbox.
7. Fråga om hästs godkännande i kvalificeringslöpning prövas av
lokala galoppdomstolen. Underkänd kvalificeringslöpning medför
startförbud för hästen.

b) i hinderlöpning endast häst som dagen före vikternas bekant-

görande segrat i eller minst två gånger har fullföljt offentlig hinderlöpning i Skandinavien

8. För att godkännas i kvalificeringslöpning krävs att tävlingsbestämmelserna följts och att hästen kommer i mål inom föreskriven maximitid för distansen. Vid onormala ban- eller väderleksförhållanden kan de maximitider som anges i 4 § 3, 5 § 3 eller
6 § 3 förlängas.

c) arabiskt fullblod som dagen före vikternas bekantgörande

segrat i eller minst två gånger har fullföljt offentlig slätlöpning för
arabiskt fullblod.
11 §
Vid beräkning av den vikt hästen ska bära eller kvalifikation i övrigt
för deltagande i löpning ska hänsyn tas endast till resultat i löpning
som ridits före tidpunkten för vikternas bekantgörande. Se dock 3
§ 1 och 24 § sista stycket. Häst som segrat får aldrig delta i löpning
för hästar som inte segrat.

9. Spö får endast användas i korrigerande syfte.
Särskilda kvalificeringsregler för 2-åriga och äldre hästar
4§
Utöver 3 § gäller
1. att propositionsvikten ska vara 59 kg
2. att distansen ska vara 800 m eller 1000 m
3. att maximitiden är 0.56,0 på 800 m och 1.08,0 på 1000 m.

12 §
Ryttares viktlättnad får inte utnyttjas i åldersviktlöpningar som är
publicerade i häftet ”Propositioner Större löpningar i Skandinavien 2020” eller om detta särskilt anges i aktuell proposition.

5§
Bestämmelsen har utgått.
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Öppnad löpning
19 §
Anmälningstiden förlängs inte till ordinarie löpningar. På startanmälningsdagen kan löpningar med färre än 8 startanmälda hästar
öppnas för efteranmälningar.

13 §
I slätlöpning som skrivs ut som handicaplöpning sker viktsättningen enligt följande handicapkategorier.
Handicap 1: från högst 62 kg till lägst 52 kg
Handicap 2: från högst 63 kg till lägst 52 kg
Handicap 3: från högst 64 kg till lägst 52 kg

Löpningar som avses utgöra underlag för viktiga spelprodukter
kan dock öppnas om färre än 12 hästar startanmäls. Flera löpningar kan öppnas för att bästa alternativ ska kunna användas.

I hinderlöpning som skrivs ut som handicaplöpning sätts vikterna
från högst 75 kg till lägst 60 kg.

Om en häst som fått toppvikt i Handicap 1,2, 3 eller H (Hinder) inte
startanmäls, ska viktskalan höjas upp till toppvikten. För efteranmäld häst kan viktskalan i Handicap 1, 2, 3 och H överskridas.

Anmälningsförfarandet, ändringar i arrangemangen
Anmälan till löpningar i utlandet
20 §
Anmälan till löpning och startanmälan i utlandet ska göras av
tränaren direkt till den utländska tävlingsorganisationen. Det åligger tränaren att i god tid kontakta Svensk Galopp för s k Racing
Clearance Notification (RCN), se RegRG bilaga 3.

Häst som på startanmälningsdagen efteranmäls till handicaplöpning erhåller vikt baserad på det handicaptal hästen vid ordinarie
viktdatum för löpningen.

Löpningsprogram
21 §
Bestämmelsen har utgått.

14 §
Handicaplöpning kan även skrivas ut i olika tal i förhållande till viss
vikt (t ex minus 10, minus 5 kg, etc).

Delning av löpning
22 §
Delning av löpning i två eller flera avdelningar enligt 5 kap 11 § RG
görs så att hästarna fördelas växelvis mellan avdelningarna i poängordning enligt gällande poängsystem. Hästar som tillhör samma
ägare eller är i träning hos samma tränare fördelas så jämnt som
möjligt mellan avdelningarna.

Om handicappern anser att en häst ska bära lägre vikt än som anges i första stycket ska denna vikt anges inom parentes i programmet.

Tröstlöpningar
15 §
I insatslöpningar där fler än två insatser ska erläggas kan s k
tröstlöpning (consolation) anordnas för hästar, vilka inte får plats i
huvudlöpningen och för vilka alla insatser erlagts.

Strykning av övertaliga hästar
23 §
Högsta tillåtna antal startande hästar
i slätlöpning är 15 och i hinderlöpning 12.

Proposition för tröstlöpning ska publiceras samtidigt med proposition för huvudlöpningen.

På Jägersro är antalet startande hästar begränsat till 12 i alla löpningar på distanserna 1000 m, 1600 m, 2200 m samt i amatörlöpningar. På Strömsholm i Svenskt Grand National är högsta tillåtna
antal startande hästar 14, i övriga löpningar 12. På Bro Park är
antalet startande hästar begränsat till 12 på distansen 1400 m
dirttrack.

Tröstlöpning kan inställas om mindre än tolv hästar har startanmälts till huvudlöpningen och mindre än sju hästar till tröstlöpningen. Startanmälan kan ske enligt något av följande fyra alternativ:
1. Huvudlöpning
2. Huvudlöpning/tröstlöpning
3. Tröstlöpning.
4. Tröstlöpning/huvudlöpning.

Startanmäls fler hästar än vad som tillåts starta,
stryks övertaliga hästar:
- efter rangordning enligt det poängsystem som anges i 24 §.
Detta gäller i ordinarie löpningar och när inget annat
anges i propositionen.
- efter rangordning genom särskild handicapvärdering i Grupp-löp
ningar och Listed races eller när detta anges i propositionen, eller
- genom lottning om hästarna inte kunnat skiljas åt på annat sätt.

Häst som startanmälts till tröstlöpning/huvudlöpning (alternativ
4) kommer, om tröstlöpning inte avhålls, att sättas in enligt ordinarie rangordning i huvudlöpningen.
Tabeller för viktskillnader
16 §
De tabeller för viktskillnader i slät- och hinderlöpningar som ligger
till grund för viktbestämmelserna i propositionerna finns intagna
som bilaga till Allmänna Bestämmelser.

I propositionen till löpningen kan anges att ovanstående metoder
får kombineras. I Grupplöpningar och Listed races gäller enbart
lottning avseende den sista platsen i loppet. Lottningen genomförs
efter startanmälningstidens utgång.

Ryttares ridvikt
17 §
Ryttare som vid två tillfällen under sex kalendermånader inte har
kunnat rida sin angivna ridvikt (minimivikt) eller har vägt in med
vikt som överstiger den vikt för invägning som anges i 6 kap 12 §
RG, kan av lokala galoppdomstolen erhålla varning eller åsättas
en högre ridvikt.

Poängberäkning
24 §
Poängberäkning görs på grundval av segerprisets storlek och
hästens placeringar (15) i de fem senaste löpningarna under ett års
tid före dagen för offentliggörande av vikter till löpningen i fråga.
Poäng sätts enligt följande tabell:
Segerpris		
1-2-3-4-5. placering
100.001 kr >
150-90-60-40-30
75.000-100.000 kr
100-60-40-30-25
50.000-74.999 kr
70-40-25-20-15
31.000-49.999 kr
50-30-20-15-10
30.999 kr <
30-20-12-5-4

Den av lokala galoppdomstolen bestämda ridvikten gäller till dess
ryttaren kan väga ut med en ridvikt som med ett kilo understiger
den av lokala galoppdomstolen bestämda ridvikten. Ryttarens
nya ridvikt fastställs av vågkontrollanten under översinseende av
banläkaren tidigast tre månader efter lokala galoppdomstolens
beslut.
Överklagande av lokala galoppdomstolens beslut sker enligt RG.

Vid lika poäng sker rangordning genom lottning. Häst som fullföljt
löpning rangordnas före häst som inte startat.

Kan ryttaren vid något tillfälle inom sex månader, efter att vågkontrollanten har fastställt den nya ridvikten, inte rida denna vikt ska
lokala galoppdomstolen åsätta ryttaren en högre ridvikt.
18 §
Bestämmelsen har utgått.
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Handicapvärdering
25 §
Särskild handicapvärdering görs av handicappern enligt bestämmelserna om handicaplöpning, dock med det undantaget att handicapvärdering även får göras för häst som endast startat en gång.
Handicapvärdering får göras på starter gjorda utanför Skandinavien. Hästar med samma handicap eller som ej kan handicappas, rangordnas enligt poängsystemet i 24 §. Fastställande och publicering
av handicapvärdering och poäng görs vid samma tidpunkt som när
viktsättning sker.

Fram till kl 14.00 startanmälningsdagen kan fel rättas i den preliminära startlistan. Det åligger tränare och ryttare att kontrollera
startlistan och snarast meddela eventuella fel i denna.
Avgifter
31 §
Om inget annat anges i propositionen är anmälnings- och startanmälningsavgiften i ordinarie löpningar (andra än insatslöpningar)
0,6 procent av den totala prissumman.
Anmälningsavgift kan delas upp i flera poster.

Ordinarie löpningar
26 §
I ordinarie löpningar (andra än insatslöpningar) rangordnas
hästarna enligt poängsystemet. Vid lika poäng sker rangordning
genom lottning. Häst som fullföljt löpning rangordnas före häst
som inte startat.

I amatörlöpningar debiteras en extra startanmälningsavgift
på 200 kr. Summan tillfaller oavkortat Amatörryttarklubben.
För häst som startanmäls till ordinarie löpning, men ej kommer
med i löpningen, debiteras ingen startanmälningsavgift.
För häst som startanmäls till insatslöpning utan startanmälningsavgift, men ej kommer med i löpningen, återbetalas sista insats.
För häst som startanmäls till insatslöpning med startanmälningsavgift, men ej kommer med i löpningen, debiteras ingen startanmälningsavgift.

I maidenlöpningar har 2- och 3-åriga hästar som inte startat
företräde framför hästar som har startat.
En anmälan som innehåller ofullständiga uppgifter om hästens
ägare, färger, tränare, vaccination och eventuellt startförbud placeras sist på anmälningslistan. Är dessa uppgifter korrekta senast
dagen före tidpunkt för viktsättning, kommer hästen att föras in
på poänglistan.

Vid ansökan om undantag från ledvoltsrutiner, nedstartsgalopp
och startboxrutiner debiteras tränaren en avgift om 300 kr.
Strykning
32 §
Strykning ska göras senast kl 10.00 vid dagtävlingar
(första start före kl 15.00) och senast kl 12.00 vid kvällstävlingar till sport@svenskgalopp.se. Se vidare RG 8 kap 22 §.

Häst med fullständiga formrader vid startanmälan
har företräde framför häst med s k halvrad.
Insatslöpningar
27 §
I insatslöpningar är två tredjedelar av antalet hästar med högst
handicap och därefter en tredjedel med högst poäng kvalificerade.
Vid lika handicaptal sker rangordning genom poäng. Vid lika poäng
sker rangordning genom lottning.

Identifiering
33 §
Häst som ska identifieras ska finnas på banan senast två timmar
före utsatt starttid för loppet där hästen avses starta, om inte annan tid överenskommits med tävlingsfunktionär.

Förtur
28 §
Häst som inte fått starta i ordinarie löpning på grund av övertalighet eller inställd löpning erhåller inom ett år förtur vid nästa startanmälningstillfälle till ordinarie löpning. Endast häst som
på viktlistan har fullständiga uppgifter erhåller förtur. Har hästen
startat i löpning, detta gäller oavsett var detta sker, upphör rätten
till förtur. Startanmäld häst som på grund av force majeure-händelse inte får starta (t ex inställd löpning, epizooti) behåller förtursrätten till nästa startanmälan. Förtur kan inte utnyttjas i
slätlöpningar eller hinderlöpningar som är publicerade i häftet
”Propositioner Större löpningar i Skandinavien 2020” eller om
detta särskilt angetts i aktuell proposition.

Tävlingsbestämmelser
Utrustning och hjälpmedel
34 §
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.
Skyddsvästen ska användas i originalutförande.
Ridstövlarna ska vara svarta. Översta delen av stövelskaftet får
vara av annan färg om färgen är enhetlig.

29 §
Bestämmelsen har utgått.

35 §
Som hjälpmedel att begränsa hästens synförmåga under löpning
får endast blinkers (B) eller sidoludd (S), som hindrar hästen från
att se bakåt eller år sidorna, användas.

Anmälan och startanmälan
30 §
Anmälan ska göras senast kl 14.00 anmälningsdagen och startanmälan senast kl 9.30 startanmälningsdagen om inget annat meddelas. Anmälan och startanmälan ska göras via användarkonto på
webbplatsen svenskgalopp.se.

Öronbollar med urryckare får användas till dess starttillstånd i
löpningen meddelas.
Tränaren ska i samband med startanmälan skriftligen meddela om
hästen har utrustning som ska tas bort vid startplatsen.

Om anmälan eller startanmälan görs på annat sätt än via användarkonto på webbplatsen svenskgalopp.se debiteras tränarens konto
en avgift om 300 kr per anmälan respektive startanmälan.
Öppnad löpning ska startanmälas via e-post
till sport@svenskgalopp.se.

36 §
Tungband ska ha en bredd av minst 10 mm vid anläggningsytan.
Tungband får endast användas för att fixera tungans läge i munnen
och får inte fästas så att hästen utsätts för lidande.

Anmälan från utlandet (utanför Skandinavien) till löpning i Sverige
kan även göras skriftligen till Svensk Galopp eller motsvarande organisation i utlandet.

Bettlösa träns, t ex sidepull och hackamore, är inte tillåtna om de
inte kompletteras med ett bett. Huvudlag i form av s k Cornell collar eller motsvarande är förbjudet att använda.

Alla startanmälda hästar är definitivt anmälda. För hästar som
startanmäls till mer än en löpning måste prioritetsordning anges
och får inte ändras. För häst som tas bort efter kl 09.30 startanmälningsdagen debiteras tränaren en avgift om 500 kr. Detsamma
gäller om häst flyttas till öppnad löpning från en löpning som den
vid ordinarie startanmälningstidens utgång kommit med i.

37 §
Endast s k cushion whip (vadderat spö) får användas.
För sådant spö gäller att:
Spöet ska vara av mörk färg.
Spöets längd får inte överstiga 70 cm.
3

att tränaren/hästägaren inte ska ha rätt till sådant bidrag. Svensk
Galopps beslut enligt detta stycke kan överklagas till Galoppöverdomstolen.

Spöets ända ska bestå av en mjuk vaddering om minst 17 cm.
Spöets tjocklek får inte understiga 1 cm i diameter.
Spöets totalvikt får inte överstiga 160 gram.
Den vadderade delen av spöet ska kunna tryckas samman minst 6
mm. Ändringar av ett godkänt spö får inte göras förutom av spöets
handtag.

För hästar i träning i Danmark/Själland utgår inget bidrag vid start
på Jägersros, Blommeröds eller Göteborgs galoppbana. För hästar
i träning på Fyn eller på Jylland utgår transportbidrag till samtliga
galoppbanor i Sverige.

Hovbeslag
38 §
I slätlöpningar på gräsbana är skor med grepp förbjudna. I hinderlöpningar är skor med tågrepp förbjudna. Aluminiumskor av typen
”outer rim” anses inte som skor med grepp. Uppgift om att hästen
inte är skodd med aluminiumskor runt om ska lämnas senast vid
den tidpunkt då ordinarie tidpunkt för strykning av hästen löper
ut. I slätlöpning ska hästen vara skodd runt om.

För hästar i träning i Norge utgår inget bidrag vid start på Göteborgs galoppbana till skillnad från vid start på övriga galoppbanor
i Sverige.
Hästägarpremie
44 §
Svenskuppfödda engelska fullblod erhåller hästägarpremie på
prispengar i öppna löpningar i Sverige enligt följande:
2-åriga 40%, 3-åriga 35%, 4-åriga 30%
Undantagna är löpningar reserverade för svenskuppfödda hästar
samt de storlopp där en annan bonus finns angiven i propositionen.
Högsta beloppet är 50.000 kr per löpning och häst.

Ankomsttid till ledvolt
39 §
Hästarna ska komma till ledvolten senast 15 min före utsatt
starttid, om inte andra tider har angetts i löpningsprogrammet.
40 §
Överträdelse(r) av 34-39 och 46 §§ bestraffas enligt RG.

Övriga bestämmelser
45 §
Bestämmelsen har utgått.

Bidragsbestämmelser
Uppfödarpremier
41 §
Svensk Galopp utbetalar uppfödarpremier för svenskuppfödda
hästar efter viss procentsats, med totalt 5 395 000 kr för år 2020,
på den prissumma och den bonus som svenskuppfödda hästar har
sprungit in i Sverige eller utomlands. För penningplaceringar i utlandet utbetalas premier med högst 100.000 kr om året för varje
häst.

Reklam på ryttarens tävlingsdress och byxa
46 §
Svensk Galopp ska godkänna reklam på ryttarens tävlingsdress
och byxa.
För godkännande krävs:
- att reklamen har utformats i överensstämmelse med vedertagna
regler om textreklam
- att reklamen inte kan uppfattas som olämplig eller stötande
- att reklamen inte förändrar dressens grundfärg eller mönster
- att reklamen inte avser spelbolag, spelformer eller andra
varumärken kopplade till spel och
- att ägare av firma eller märkesnamn eller annan rättighetsinnehavare som berörs av reklamen har lämnat sitt medgivande.

Uppfödarpremier utbetalas för 2-4-åriga hästar (3-5-åriga arabhästar), samt äldre hästar som vunnit premie på minst 50.000 kr.
Premier utbetalas till den som vid hästens födelse var registrerad
som ägare till hästens moder (uppfödaren). Rätten till uppfödarpremie kvarstår om uppfödaren avlider och efterlämnar make/
sammanboende eller arvsberättigad. Utbetalning sker dels löpande varje månad med 10%, dels slutgiltigt efter kalenderårets utgång när den definitiva procentsatsen har räknats fram.

På tävlingsdressen får reklam bäras på tröjans fram- och baksida
på maximalt 350 kvadratcentimeters yta på vardera sidan. Ärmarna ska vara fria från reklam.

Tränarpremier
42 §
Till tränare som har licens, utfärdad av Svensk Galopp, att
yrkesmässigt träna hästar, utbetalar Svensk Galopp tränarpremier för de hästar i hans eller hennes träning som placerar sig på
platserna 1-6 i offentliga galopptävlingar i Sverige. Tränarpremierna utbetalas med 700-375-265-200-165 respektive 130 kr för
placeringarna 1-6. Premierna påförs tränarens faktura av Svensk
Galopp.

Reklam på byxans utsida ska anbringas mellan höft och knä.
Ytan får vara högst 200 kvadratcentimeter.
På banområdet i samband med tävling får ekipagen inte bära
reklam för spelbolag, spelformer eller andra varumärken knutna
till spel.
Tävlingsorganisation har rätt att för viss löpning eller viss tävlingsdag förbjuda reklam. I sådant fall ska detta meddelas senast 14
dagar före tävlingsdagen.

Transportbidrag
43 §
Transportbidrag utbetalas för hästar i svensk, dansk och norsk
träning som transporteras till Bro Park, Gärdet, Göteborg,
Jägersro, Strömsholm och Blommeröd förutsatt att hästen:
1. transporterats till och från banan i anslutning till start
2. blir oplacerad

Praxis
47 §
Enligt vedertagen praxis inom galoppsporten gäller:
1. Lämnar häst träningsstall på grund av uppsägning från ägaren,
är denne skyldig att erlägga träningsavgift för hästen under en
månad från uppsägningsdagen såvida inte hästägaren och tränaren har kommit överens om något annat.
2. Byter ägare av en häst tränare av annan anledning än uppsägning från tränarens sida, har denne rätt till vinstandel av prispengar
som hästen vinner inom 14 dagar från den dag då hästen lämnar
träningsstallet.

Följande bidrag gäller fr o m den 1 april t o m den 31 december
2020:
400 kr
20-35 mil
>35 mil
1.100 kr
Avstånden avser enkel resa.
För kvallöpning och insatslöpning utbetalas inga transportbidrag.
Transportbidragen kommer automatiskt att krediteras hästägaren. Tränaren/hästägaren är skyldig att anmäla om hästen inte
transporterats till och från banan i anslutning till start.
Bidrag som utbetalts p g a oriktigheter kommer att återkrävas.
Lämnar tränaren/hästägaren felaktig uppgift som underlag för
transportbidrag, kan Svensk Galopp besluta att transportbidrag
inte ska utgå och vid upprepade fall av felaktig uppgift besluta
4

Krav på ersättning
48 §
Har en tävlingsfunktionär eller ett enligt RG behörigt organ gjort
en bedömning som måste anses stå i uppenbar strid mot RG eller
stadgad praxis eller om det annars föreligger särskilda skäl kan
Svensk Galopp utge ersättning till tävlingsdeltagare för inträffad skada. Kan full bevisning inte föras om skadans storlek, utgår
ersättning med ett belopp som motsvarar högst fjärdepriset i löpningen.
Krav på ersättning enligt 9 kap 21 § RG mot Svensk Galopp eller lokal tävlingsarrangör på grund av påstådd felbedömning av tävlingsfunktionär eller enligt RG behörigt organ prövas, med uteslutande
av prövning i allmän domstol, av Galoppöverdomstolen.
Följehäst
49 §
Tränare har rätt att medta en följehäst i ledvolten och bakom startboxarna. Följehäst ska vara vaccinerad enligt 9 §. Smittskyddsreglementet gäller även för följehäst. Överträdelse bestraffas
enligt RG.
Registrering av utlandsfött föl undan utlandsregistrerat sto
50 §
Registrering av utlandsfött föl undan utlandsregistrerat sto enligt
2 kap 11 § fjärde stycket Registrerings- och Licensreglementet
förutsätter:
1. Stoet ska ha köpts in vid en offentlig auktion utanför
Skandinavien
2. Stoet ska inte ha varit svenskregistrerat
3. Ansökan om registrering av stoet ska göras hos Svensk Galopp
innan stoet fölar i utlandet och beslutas av Svensk Galopp senast
inom nio månader från ansökan
4. Stoet ska föras in till Sverige. Ansökan om import ska göras på
sedvanligt sätt inom nio månader från köpet; se regler för import
av häst på Svensk Galopps hemsida
5. Fölet ska registreras i födelselandet hos den utländska
galopporganisationen
6. Fölanmälan ska göras till Svensk Galopp inom tre månader
från fölets födelse. Inkommer anmälan efter denna tid utgår
förseningsavgift
7. Fölet ska införas till Sverige senast den 31 december födelseåret
och stanna kvar i Sverige till den 1 juni året därpå
8. Avritning av fölet utförd av svensk veterinär eller ID-kontrollant
på Svensk Galopps konturdiagram ska ske senast den 31 december
födelseåret.

Boxhyror vid tävling:
Bro Park Standardpris
400 kr + moms.
Bro Parks stallbacke
700 kr + moms.
(erbjuds enbart för övernattande gästhästar)
Göteborg 		
400 kr + moms.
Göteborg övernattning
500 kr + moms.
Jägersro 		
400 kr + moms.
Jägersro övernattning
500 kr + moms.
Extrabal spån
100 kr + moms
Blommeröd
700 kr + moms.
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