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Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar
Detta reglemente gäller fr o m 1 juli 2022.
Med Skandinavisk Galopp och med respektive galopporganisation avses (refereres
det til) Svensk Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub.
Webbplatser:
-

svenskgalopp.se
danskgalop.dk
ovrevoll.no

Följande banor omfattas av reglementet:
-
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Bro Park
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Gärdet
Göteborg Galopp
Jydsk Væddeløbsbane
Jägersro Galopp
Klampenborg Galopbane
Strömsholm
Övrevoll Galopp

Förkortningar som används:
-
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1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Detta reglemente gäller offentlig galopptävling som anordnas (organiseres) efter
tillstånd (med tillatelse) av Skandinavisk Galopp.
Reglementet är tillämpligt på (underlagt dette reglement er)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

hästägare och befullmäktigat ombud (representant med fullmakt)
tränare och tränarens medhjälpare
ryttare
hästägares och ryttares agent
tävlingsfunktionär enligt 2 kap 5 § (løpsfunksjonær iht kap 2 § 5)
ledamot (representant) av Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd
ledamot Svensk Travsports Överdomstol
Galoppöverdomstolen, Dansk Galops Appeldomstol och Den Høyere
Voldgiftsrett (DHV)
i) ledamot av Galoppsportens Domsutvalg.
Påföljd (straff) vid överträdelse av tävlingsbestämmelserna får ådömas hästägare,
tränare och ryttare enligt 3 kap även om han eller hon vid den rättsliga prövningen
inte längre är underkastad detta reglemente.
Hästägare, tränare eller ryttare enligt 3 kap samt tränares medhjälpare som gör sig
skyldig till överträdelse av det tävlingsreglemente som gäller för en utländsk
galopporganisation erkänd av Skandinavisk Galopp, får ådömas påföljd (idømmes
straff) enligt detta reglemente om överträdelsen är straffbar enligt detta reglemente
och inte har blivit föremål för rättslig prövning enligt det reglemente som gäller för
den utländska galopporganisationen.
Översätts reglementet till annat språk och uppkommer tvist om innebörden av
översättningen gäller den svenska versionen.
2 § Offentliga galopptävlingar anordnas av Skandinavisk Galopp och av lokal
tävlingsarrangör efter godkännande av Skandinavisk Galopp.
Skandinavisk Galopp samordnar tävlingsverksamheten och övervakar efterlevnaden
(overholdelse) av reglementet.
Vid tävlingar utanför Skandinavien är ägare, tränare och ryttare skyldig att känna till
och följa de regler som gäller i landet de tävlar i. Ägare, tränare och ryttare är själv
ansvarig för utgifter och eventuella skador.
3 § Den som kan påverka utgången av vadhållningen (totalisatorspill) eller som på
annat sätt har sådant samröre (forbindelse) med vadhållningen eller hästtävlingen att
spelsäkerheten äventyras (trues) får varken personligen, genom ombud eller som
ombud ingå vad.
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Det är förbjudet för tävlingsfunktionär (løpsfunksjonær) att under tjänstgöring
personligen, genom ombud eller som ombud (via mellommann eller som
mellommann) ingå eller förmedla vad (spill) vid totalisatorn eller hos andra
spelarrangörer. Detta förbud avser även förtidsvad (forskuddsspill) till tävling vid
vilken vederbörande (vedkommende) tjänstgör.
Den som rider häst som startar i ett lopp får varken personligen, genom ombud eller
som ombud ingå vad vid totalisatorn eller hos andra spelarrangörer på något lopp
under tävlingsdagen.
Den som tränar häst som startar i ett lopp får inte i detta, varken personligen, genom
ombud eller som ombud, ingå vad vid totalisatorn eller hos andra spelarrangörer.
Detta förbud omfattar även sammansatta spelformer om aktuellt lopp ingår i dessa
spelformer.
För hästägares rätt att spela gäller spelarrangörens bestämmelser.
4 § Vid offentliga galopptävlingar tillvaratas djurvälfärdens intressen av
banveterinärer, förordnade (ansatt) av förvaltningsmyndigheter i respektive land.
Person underställd detta reglemente är skyldig att känna till innebörden av landets
djurskyddslag, djurskyddsförordning samt myndigheters författningar och
tillämpningsanvisningar (regler og forskrifter) om djur och smittskydd.
Person underställd detta reglemente är skyldig (har plikt) låta representant för
Skandinavisk Galopp eller tillsynsmyndighet inspektera hästar, stallar och
transportfordon (hestetransporter) samt ställa häst till förfogande (tilgjengelig) för
provtagning, märkning eller annan åtgärd (handling). Samma skyldighet gäller mot
banveterinär under eller i anslutning (tilknytning) till tävling. Om skyldighet för
tränare och hästägare att ställa häst till förfogande för dopningsprov samt den
ytterligare undersökning som kan föranledas därav, finns bestämmelser i
Antidopningsreglementet. Banveterinären har oavsett ägarens samtycke rätt att av
djurskyddsskäl avliva häst under eller i anslutning till tävling.
För häst som är registrerad hos Skandinavisk Galopp eller motsvarande utländsk
organisation och som tränas och/eller tävlar i Skandinavien äger Skandinavisk
Galopp rätt att inhämta journaler från veterinär, sakkunnig eller annan som utfört
någon form av behandling av hästen. Detsamma gäller för resultat från utförda
laboratorieundersökningar. Skandinavisk Galopps rätt enligt ovan är begränsad till
utredning avseende djurskydd, otillåten användning (ulovlig bruk) av läkemedel,
behandling eller åtgärd (handling) enligt Antidopningsreglementet samt till
förebyggande av smitta.
Skandinavisk Galopp ska upplysa registrerad ägare om att Skandinavisk Galopp har
inhämtat uppgifter, senast en månad efter det att uppgifterna inhämtats eller om
särskilda skäl föreligger när eventuell utredning är slutförd.
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Person underställd detta reglemente är skyldig att bistå Skandinavisk Galopp vid
inhämtande av uppgifter om Skandinavisk Galopp kräver detta. Skandinavisk
Galopp har rätt att hos person underställd detta reglemente beslagta (beslaglegge)
enligt i detta angivet otillåtet läkemedel, preparat eller substans samt otillåten
utrustning (utstyr). Representant för Skandinavisk Galopp har rätt att ta prov från
mediciner, substanser och/eller annat material som förvaras på uppstallningsplatsen
och som ansvarig tränare eller annan representant för hästen är i besittning av.
5 § Person som ådömts djurförbud tillåts inte hantera eller äga häst registrerad hos
Skandinavisk Galopp.
6 § Har en tävlingsfunktionär eller ett enligt SRG behörigt organ gjort en bedömning
som måste anses stå i uppenbar strid mot SRG eller stadgad (vanlig) praxis eller om
det annars föreligger särskilda skäl (grunner) kan Skandinavisk 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 22 § p 2 SRG mot Skandinavisk Galopp eller lokal
tävlingsarrangör på grund av påstådd felbedömning av tävlingsfunktionär eller enligt
SRG behörigt organ prövas, med uteslutande av prövning i allmän domstol, av
Galoppöverdomstolen, Dansk Galops Appeldomstol eller Den Höyere Voldgiftsret.
7 § För offentliga galopptävlingar gäller även förpliktelser med anledning av att
Skandinavisk Galopps anslutning (forbindelse) till internationella överenskommelser
International Agreement on Breeding, Racing and Wagering.
8 § Ändring i tävlingsbestämmelserna beslutas av Skandinavisk Galopp.
Representant för respektive lands tävlingsorganisation får i särskilt fall (spesielle
tilfeller) ge dispens från tillämpningen (bruk) av viss bestämmelse, om tillämpningen
skulle leda till avsevärd olägenhet (betydelig ulempe) för tävlingsverksamheten eller
om det annars finns synnerliga skäl.
9 § Ändringar i tävlingsbestämmelserna ska publiceras på respektive lands
tävlingsorganisations webbplats med uppgift om när ändringen träder i kraft.
På respektive lands tävlingsorganisations webbplats tillkännages propositioner,
anmälningsterminer, anmälningar till större löpningar, beslut av galoppdomstolarna,
startförbud för hästar, inregistrerade hästar, ägarfärger, valacklistor, tävlingsresultat
och andra uppgifter av intresse för galoppsporten.
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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.
11 § Ägare, tränare och ryttare är skyldig att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser
till Skandinavisk Galopp och till annan trav- eller galopporganisation som har avtal
med Skandinavisk Galopp (samarbetande organisation).
Skandinavisk Galopp äger debitera ägare, tränare och ryttare för upplupna kostnader
och avgifter.
Skandinavisk Galopp har rätt att kvitta premier och andra fordringar som
Skandinavisk Galopp har mot ägare, tränare och ryttare enligt ägarens, tränarens och
ryttarens konto hos Skandinavisk Galopp. Vid lopp utomlands kan finansiella
transaktioner genomföras mellan Skandinavisk Galopp och samarbetande utländsk
organisation.
Ägare som står i skuld till Skandinavisk Galopp eller till annan trav- eller
galopporganisation vilken har avtal med Skandinavisk Galopp kan inte startanmäla
häst till löpning. Skandinavisk Galopp utfärdar inte betäcknings-, import- eller
exporttillstånd för häst vars ägare står i skuld till organisationen. Skandinavisk
Galopp registrerar inte hästägarfärger och pseudonym för ägare som står i skuld till
organisationen. Vid försäljning av häst vars ägare står i skuld till Skandinavisk
Galopp registreras hästen med en spärr till dess att den tidigare ägaren reglerat sin
skuld. Hästen kan under den tiden inte anmälas till tävling. Ägaren kan inte heller
tillgodogöra sig uppfödarpremier för hästens avkommor.
Dansk Galop kan desuden nedlægge startforbud, hvis der ikke er betalt skyldige
omkostninger vedrørende træning, pension, beslagsmed, transport, dyrlæge m.v.
12 § Skandinavisk Galopp förbehåller sig rätten att inte betala ut prispengar om 100
000 kr eller mer förrän resultatet av dopningsprovet är klart.
13 § Skandinavisk Galopp ska enligt (ifølge) gällande dataskyddsbestämmelser
(GDPR) vidta lämpliga åtgärder (iverksette passende tiltak) för att kunna dela
personuppgifter om licensierade personer och hästägare med trav- och andra
galopporganisationer för licensgivning och andra liknande ändamål (grunner).
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2 kap. Tävlingsorganisationer (Konkurranse
organisasjoner)
1 § Respektive lands tävlingsorganisation svarar för att tävlingarna anordnas
(avholdes) och genomförs i överensstämmelse med tävlingsbestämmelserna.
2 § Tävlingsbanan ska uppfylla de krav som Skandinavisk Galopp ställer i fråga om
längd, sträckning, underlag och utformning i övrigt.
3 § Propositioner för löpningarna som anger tävlingsvillkoren, utarbetas av
Skandinavisk Galopp efter samråd med lokal tävlingsarrangör.
4 § Skandinavisk Galopp ska ge ut löpningsprogram för offentlig galopptävling.
5 § Vid tävling ska följande tävlingsfunktionärer med erforderligt (nødvendig) antal
suppleanter finnas. Med tävlingsfunktionär avses:
1. tävlingsledare
2. ledamöter (medlem) av lokal galoppdomstol
3. måldomare
4. starter och dennes medhjälpare
5. handicapper
6. vågkontrollant (vektsjef)
7. banveterinär
8. banläkare
9. ringmaster (paddocksjef)
10. hovslagare
11. dopningskontrollant
12. ID-kontrollant
Samma person kan vid tävling fullgöra flera funktioner enligt ovan.
Banveterinär är den av förvaltningsmyndigheten förordnade (ansatte) veterinären.
Övriga funktionärer utses för ett år i taget av Skandinavisk Galopp.
En tävlingsfunktionär är behörig att tjänstgöra i samma befattning vid flera
tävlingsbanor.
En tävlingsfunktionär ska ha fyllt 18 år.
6 § Om en tävlingsfunktionär direkt eller indirekt kan ha ett ekonomiskt intresse av
resultatet av en löpning eller om det annars finns någon omständighet som kan rubba
förtroendet (svekke tillit) för hans eller hennes opartiskhet, får han eller hon inte ha
2 kap. Tävlingsorganisationer (Konkurranse organisasjoner)
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någon funktion eller delta i beslut rörande löpningen. Tävlingsfunktionär som har
skäl (grunn) att anse sig vara jävig (inhabil) är skyldig att snarast anmäla frågan till
Skandinavisk Galopp för avgörande.
7 § Tävlingsorganisationen svarar för att läkare (lege), sjukvårdskunnig (medisinsk)
personal, ambulans och transportmedel för hästar finns tillgängliga vid banan under
tävlingarna.

2 kap. Tävlingsorganisationer (Konkurranse organisasjoner)
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3 kap. Villkor för deltagande i offentlig galopptävling
1 § För att en galopphäst ska få delta i en offentlig galopptävling krävs
1. att hästen och hästens ägare är registrerade hos Skandinavisk Galopp eller
motsvarande utländsk organisation
2. att hästens tränare och ryttare har giltig licens utfärdad av Skandinavisk
Galopp eller motsvarande utländsk organisation
3. att hästen uppfyller dels de allmänna villkor som gäller för deltagande i
offentlig galopptävling, dels de särskilda villkor som anges i propositionen
för löpningen samt att anmälningarna om deltagande skett i föreskriven
ordning (rett tid).
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.

Hästägare
2 § Endast hästägare som har registrerats under eget namn eller pseudonym av
Skandinavisk Galopp eller som på motsvarande sätt har godtagits av utländsk
organisation, erkänd av Skandinavisk Galopp, får starta häst i offentlig
galopplöpning. Hästägaren ska även låta registrera de färger som dennes häst ska
bära under tävling. Utländsk hästägare, som inregistrerat färger i utlandet, får
använda samma färger i Skandinavien men är skyldig att godta de ändringar av
färgerna som Skandinavisk Galopp föreskriver. Med hästägares färger avses de
färger och mönster på ryttarnas tävlingsdresser som ska skilja de olika tävlande åt.
Om två eller flera hästar som tillhör samma ägare deltar i samma löpning, ska
ryttarna särskiljas genom olikfärgade mössor eller på annat lämpligt sätt.
3 § Närmare bestämmelser om registrering av hästägare och hästägares färger finns i
Skandinavisk Galopps Registrerings- och Licensreglemente.

Tränare
4 § För att häst ska få delta i offentlig galopptävling ska den vara i träning hos
tränare som har licens, utfärdad (innvilget) av Skandinavisk Galopp
1. att yrkesmässigt träna andras och/eller egna hästar
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att som amatör träna hästar som ägs av tränaren eller någon denne nära anhörig
(nærmest familie) samt maximalt fem hästar som helt eller delvis ägs av annan
person. Under samma kalenderår får amatörtränare träna högst åtta hästar som ägs
eller delägs av annan än nära anhörig. Återgår häst i träning hos tränaren under
kalenderåret ingår hästen i det antal hästar som tränaren högst får träna. Som nära
anhörig räknas: make/maka (ektefelle), sambo, barn, barns make/maka/sambo,
barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt makes/ makas/ sambos barn,
föräldrar, far- och morföräldrar.
Lämnar häst träningsstall på grund av uppsägning från ägaren, är denne skyldig att
erlägga träningsavgift för hästen under 14 dagar från uppsägningsdagen såvida inte
hästägaren och tränaren har kommit överens om annat.
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, efter att ha framställt krav om det.
5 § Som tränare godtas den som innehar licens utfärdad i EU/EES/EÖS-land av
organisation erkänd av Skandinavisk Galopp. Tränare med licens utfärdad i annat
land än EU/EES/EÖS-land får enligt vad som följer av internationella bestämmelser
tillfälligt starta häst i Skandinavien.
6 § Tränaren ska anses ha fullmakt att för hästägaren anmäla, ur löpning stryka samt
startanmäla och starta dennes häst, om inte fullmakten återkallats (er inndratt) och
vederbörande (ansvarlig) organisation underrättats om detta.
7 § Närmare bestämmelser om tränarlicenser finns i Skandinaviskt Registreringsoch Licensreglemente.

Ryttare
8 § För att få rida häst vid offentlig galopptävling ska ryttaren ha licens utfärdad av
Skandinavisk Galopp eller utländsk organisation erkänd av Skandinavisk Galopp.
9 § Ryttarlicens ges som jockeylicens, amatörryttarlicens eller lärlingslicens.
Jockeylicens ger rätt att rida i löpningar öppna för professionella ryttare.
Amatörryttarlicens ger rätt att rida i löpningar förbehållna amatörryttare och i
hinderlöpning. Amatörryttare har även rätt att rida i slätlöpningar 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
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make/maka, sambo, barn, barns make/maka/sambo, barnbarn, syskon, föräldrar, faroch 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.
10 § Amatörryttare har inte rätt till annan ersättning för ritt än för resa och uppehälle.
11 § Ryttare får i offentlig galopptävling inte rida
1. annan tillhörig häst mot egen, direkt eller indirekt, hel- eller delägd häst
2. av annan tränad häst mot häst som ryttaren själv tränar vid tidpunkten för
startanmälan
3. om ryttaren är ägare av eller delägare i mer än en häst i samma löpning ska
ryttaren rida den hästen med störst ägande (eierandel) i. Är ägarandelen lika
stor bestämmer ryttaren vilken häst han eller hon vill rida.
12 § Närmare bestämmelser om ryttarlicenser finns i Skandinaviskt Registreringsoch Licensreglemente.

Hästar
13 § För att en häst ska få delta i offentlig galopptävling ska den ha registrerats hos
Skandinavisk Galopp eller utländsk organisation erkänd av Skandinavisk Galopp.
Hästen ska ha getts ett namn som har godkänts av Skandinavisk Galopp eller
motsvarande utländsk organisation. Närmare bestämmelser om registrering av hästar
och godkännande av hästnamn finns i Skandinaviskt Registrerings- och
Licensreglemente.
14 § För att en häst ska vara startberättigad i offentlig galopptävling krävs
1. att hästen är chipmärkt och utan svårighet kan identifieras
2. att hästen i Sverige senast dagen före startanmälan har godkänts av lokal
galoppdomstol i kvalificeringslöpning eller på annat sätt visat sig vara
kvalificerad, i Danmark och Norge kan visa upp intyg om
startboxgodkännande, godkänts i kvalificeringslöpning eller på annat sätt
visat sig vara kvalificerad.
3. att hästpass innehållande veterinärintyg om vaccination mot hästinfluensa
kan uppvisas.
Godkänd kvalificeringslöpning gäller i 12 månader. Detta gäller dock inte om hästen
inom denna tid startar i en ny kvalificeringslöpning och underkänns vid denna.
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Häst som inte startat i hinderlöpning måste godkännas av Skandinavisk Galopp
utsedd representant i träningsarbete över hinder innan den kan anmälas till
hinderlöpning. För att godkännas ska hästen ha uppfyllt de krav som Skandinavisk
Galopp ställer med hänsyn till förhållandena vid olika banor.
15 § Hästar som föds under ett och samma kalenderår anses ha samma ålder. Hästar
räknas således som föl det första kalenderåret och som ettåringar hela nästa
kalenderår.
16 § Häst får inte starta i mer än en löpning under en tävlingsdag, om inte löpningen
ska ridas om. Häst som är startanmäld till offentlig galopptävling får inte
startanmälas till tävlingsdag som avrids inom två dagar från tävlingsdag som hästen
redan är startanmäld till.

3 kap. Villkor för deltagande i offentlig galopptävling
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4 kap. Tävlingsarrangemangen
Olika löpningar
1 § Löpningar anordnas som slätlöpning (flatløp) eller hinderlöpning (häcklöpning
och steeplechase). Högsta tillåtna antal startande hästar är 15 per löpning. Antalet
kan dock begränsas av säkerhetsskäl.
2 § I handicaplöpning bär hästarna olika vikter för att ge alla startande hästar
likvärdiga segerchanser. Handicappern bestämmer de vikter hästarna ska bära efter
en jämförelse (sammenlikning) mellan hästarnas löpförmåga (løpsevne) och form
inbördes.
Handicappas kan endast häst som dagen före vikternas bekantgörande segrat i, minst
två gånger med mätbara (målbart) resultat varit prisplacerad eller minst tre gånger
med mätbara resultat har fullföljt offentlig slätlöpning.
Handicapvärdering får göras på starter gjorda utanför Skandinavien.
De viktskillnader som gäller mellan yngre och äldre hästar följer internationellt
vedertagna bestämmelser.
Häst som på startanmälningsdagen efteranmäls eller anmäls till nyutskriven
handicaplöpning erhåller vikt baserad på det handicaptal hästen hade vid ordinarie
viktdatum för tävlingsdagen.
3 § Handicapvärdering (ranking inför storlopp) görs av handicappern enligt
bestämmelserna om handicaplöpning, dock med det undantaget att
handicapvärdering även får göras för häst som endast startat en gång.
Hästar med samma handicap och eller som inte kan handicappas, rangordnas enligt
poängsystemet i SRG Bilaga 1 Poängberäkning. Hästar med samma handicap och
poäng rangordnas efter poängen i sista start. Hästar som inte kan handicappas
rangordnas efter hästar med handicaptal. Fastställande (fastsettelse) och publicering
av handicapvärdering och poängberäkning görs vid samma tidpunkt som när
viktsättning sker.
4 § Åldersviktslöpning är löpning, i vilken hästarnas ålder utgör den grund efter
vilken vikten bestämmes. De viktskillnader som gäller mellan yngre och äldre hästar
följer internationellt vedertagna bestämmelser.
5 § Löpningar kan anordnas som är förbehållna (Løp kan skrives ut forbeholdt)
1. hästar i viss ålder eller av visst kön
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2. hästar som vunnit visst antal segrar eller viss prissumma eller som sprungit in
viss summa pengar
3. hästar som inte segrat eller inte segrat ett visst antal gånger
4. svensk-, dansk-, norsk- eller skandinaviskuppfödda hästar
5. hästar som fullföljt visst antal offentliga galopplöpningar
6. ryttare som har amatörryttar- eller lärlingslicens
7. särskilt inbjudna ryttare eller ryttare av en viss ålder.
6 § Kvalificeringslöpning är öppen för hästar som inte tidigare fullföljt en löpning
med startboxar eller som av lokal galoppdomstol beordrats att delta i denna.
Kvalificeringslöpning är mot erläggande av särskild avgift även öppen för häst som
tidigare godkänts i sådan löpning. Lokala galoppdomstolen kan ställa särskilda
villkor för en hästs genomförande av kvalificeringslöpning.
För kvalificeringslöpning gäller samma regler som för övriga löpningar beträffande
anmälan, startanmälan, krav på registrering m m.
Häst ska ridas av licensierad professionell ryttare eller amatörryttare enligt de regler
som gäller för amatörryttares rätt att rida löpningar öppna för professionella ryttare.
Viktlättnad får inte utnyttjas.
Om endast en häst kommer till start erbjuds tränaren att medta ytterligare en häst,
som ska vara i träning, som följehäst. Följehästen ska ridas av person med licens
(ryttar- eller tränarlicens).
Fråga om hästs godkännande i kvalificeringslöpning prövas av lokala
galoppdomstolen. Underkänd kvalificeringslöpning medför startförbud för hästen.
För att godkännas i kvalificeringslöpning krävs att tävlingsbestämmelserna följts (er
fulgt) och att hästen kommer i mål inom föreskriven maximitid för distansen.
Distansen ska vara 800 -1100 m, maximitiden ska motsvara 1.08/1000 m för fullblod
och 1.16/1000 m för hästar av arabisk fullblodsras. Tiden kan förlängas om
omständigheterna kräver det.
Propositionsvikten för kvallöpningar är 59 kg.
7 § De högst rankade löpningarna betecknas Grupp 1, 2 eller 3 och Listed Race,
gemensamt kallade ”Black type”. En löpning tillerkänns Black type-status av
European Pattern Race Committee främst på grundval av de bästa hästarnas formtal
och prissummorna i löpningen.
8 § Storlopp är löpning som är publicerad i häftet Propositioner Större löpningar i
Skandinavien.
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9 § Sweepstakes är insatslöpning i vilken alla insatser och eventuellt ett bestämt
tillskott från tävlingsorganisation tillfaller de prisplacerade hästarna.
10 § Om insatserna i en löpning överstiger utsatt prissumma, ska överskottet delas
mellan pristagarna i löpningen i proportion till de utsatta prisernas storlek eller kan
användas till priser i s k tröstlöpning för hästar som inte får starta i huvudlöpningen.

Propositioner
11 § Villkoren för att en häst ska få delta i offentlig galopplöpning anges i
proposition.
12 § Propositionerna ska utfärdas (publiseres) på lång sikt för att ge hästägarna och
tränarna tillräcklig tid att planera för sina hästar. Propositionen ska publiceras i god
tid före första anmälningsdagen. Propositionsförändringar ska meddelas så snart som
möjligt.
13 § Propositionen ska innehålla bestämmelser om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tid och plats för löpningen
löpningens namn, art och distans
prissumma
hästarnas kvalifikationer för deltagande i fråga om bl a ålder, kön, vunnen
eller insprungen summa eller antal segrar
viktbestämmelser och tidpunkt för vikternas bekantgörande
i förekommande fall (der det er aktuelt), ryttarnas kvalifikationer
insatssumman och dess erläggande (terminer). Anmälningsavgifterna får inte
överstiga 4 procent av loppets prissumma.
tiden för anmälan och startanmälan
vid vilken tidpunkt villkoren enligt 4 och 5 ska vara uppfyllda.

Uppgift i proposition kan lämnas genom hänvisning till föreskrift (regel) i detta
reglemente.
14 § Uppkommer tvist eller osäkerhet om tolkningen av proposition, av hästs eller
ryttares kvalifikation eller av den vikt en häst ska bära, ska frågan anmälas före
strykningstidens utgång. Frågan avgörs av Skandinavisk Galopp. För hög vikt får
korrigeras senast vid tidpunkten för publicering av definitiv startlista.

Viktbestämmelser
15 § Den vikt en häst ska bära i löpningen anges i hela eller halva kg. Lägsta ridvikt
är 52 kg, exklusive ryttarens viktlättnad. I löpning utskriven för amatörryttare samt i
4 kap. Tävlingsarrangemangen
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hinderlöpning är den lägsta vikten 60 kg exklusive ryttarens viktlättnad om inget
annat anges i propositionen.
Tabeller för de viktskillnader i slät- och hinderlöpningar som ska ligga till grund för
viktbestämmelserna vid utfärdande av propositioner finns i SRG Bilaga 2 Tabeller
för viktskillnader.
16 § I alla löpningar utom handicaplöpning erhåller sto gentemot hingst och valack
1,5 kg i viktlättnad (I aldersvektløp bærer hoppe 1,5 kg mindre enn hingst og vallak).
I löpningar utom handicaplöpning för hästar av arabisk fullblodsras erhåller sto
gentemot hingst och valack 2 kg i viktlättnad.
I proposition för andra löpningar än handicaplöpningar kan häst som inte segrat
tillerkännas viktlättnad om högst 3 kg.
17 § Följande viktlättnader gäller för
Lärling
-

som inte vunnit 10 segrar 4 kg
som inte vunnit 30 segrar 3 kg
som inte vunnit 70 segrar 2 kg

Amatörryttare
-

som inte vunnit 3 segrar 4 kg 1)
som inte vunnit 10 segrar 2 kg 1)
som inte vunnit 10 segrar 4 kg 2)
som inte vunnit 30 segrar 2 kg 2)

1) i amatörlöpning
2) i övriga löpningar
Ryttares viktlättnad får inte utnyttjas i åldersviktlöpning som är publicerad i
Propositioner Större löpningar i Skandinavien eller om detta särskilt anges i den
aktuella propositionen.
I lärlingslöpning erhålls inte någon viktlättnad.
Viktlättnaden gäller t o m sista löpningen som ryttaren är startanmäld till.

Beräkning av vunnet pris, vunnen summa och insprungen summa
18 § Med vunnet pris (premie) avses segerpris. I proposition kan föreskrivas att
vunnet pris ska likställas med platspris över viss storlek.
Med vunnen summa avses summan av alla segerpriser.
Med insprungen summa (inntjent) förstås summan av samtliga insprungna
prispengar.
4 kap. Tävlingsarrangemangen
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I proposition kan föreskrivas att med vunnet pris, vunnen summa och insprungen
summa ska avses under viss angiven tid insprungen summa.
Avdrag görs inte för insatssumman. Bonuspremier ska inte medräknas vid
kvalifikation eller viktberäkning.
19 § Beräkning av utomlands vunnet pris, platspris eller insprungen summa sker
enligt en av IFHA årligen fastställd kurs för varje land.

Kvalifikationsdatum och beräkning av vikt
20 § 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 kap 14 § p 2.
Häst som segrat får inte delta i löpningar för hästar som inte har segrat (maidenløp).

Regler för handicaplöpningar
Open handicap
21 § Open handicap är en löpning där hästen med högsta handicaptalet, exklusive
eventuell åldersviktskillnad, tilldelas toppvikten för löpningen, vilken anges i
propositionen. Om en häst som fått toppvikt inte startanmäls kommer viktskalan att
höjas till toppvikten. För efteranmäld häst kan viktskalan komma att överskridas.
Övriga handicaplöpningar
22 § Handicaplöpning kan även utfärdas i olika tal i förhållande till viss vikt (t ex
minus 10 kg, minus 5 kg etc)
Tröstlöpningar
23 § Vid storlopp kan s k tröstlöpning (consolation) anordnas för hästar för vilka alla
insatser erlagts, eller enligt särskilda bestämmelser i propositionen för löpningen.
Propositionen för tröstlöpning publiceras samtidigt med propositionen för
huvudlöpningen.
Tröstlöpningen kan ställas in om färre än tolv hästar har startanmälts till
huvudlöpningen och färre än sju hästar till tröstlöpningen.

4 kap. Tävlingsarrangemangen
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5 kap. Anmälningsförfarandet, ändringar i
arrangemangen (fremgangsmåte ved anmeldelser og
endringer arrangement)
1 § Anmälningsförfarandet (prosedyren) inleds genom att hästen anmäls till en
löpning för vilken proposition har utfärdats (er offentliggjort).
Anmälningsförfarandet fullföljs genom att hästen startanmäls till löpningen.
2 § Anmälan till löpning i Sverige och startanmälan ska ske via användarkonto på
webbplatsen, svenskgalopp.se. Är hästen inte i träning ska anmälan till insatslöpning
ske via e-post eller skriftligen till Svensk Galopp. Anmälan från utlandet (utanför
Skandinavien) till löpning i Sverige kan även ske via e-post sport@svenskgalopp.se
eller skriftligen till Svensk Galopp.
Anmälan till löpning i Danmark och Norge ska ske till arrangörsbanan via e-post.
Danskt Breeders Cup anmäls till Dansk Galop.
3 § Anmälan till löpning ska ske senast kl 14 på den i propositionen angivna dagen
och ska innehålla uppgift om hästens namn, ålder och den vikt hästen ska bära,
ägarens och tränarens namn samt resultatrad för senaste starten om denna skett
utanför Skandinavien.
Anmälan av en häst som är registrerad i utlandet ska därutöver innehålla uppgift
(informasjon) om hästens härstamning och uppfödare, ägarens adress och
inregistrerade färger i utlandet samt fullständiga formrader för hästens starter.
Anmälningstiden förlängs inte till ordinarie löpning i Sverige. I Norge och Danmark
förlängs anmälningstiden om färre än 10 hästar har anmälts.
Anmälningstiden till storlopp kan förlängas om organisationen finner detta lämpligt.
I startanmälan ska därutöver anges
1. ryttarens namn och den vikt hästen ska bära med hänsyn till ryttarens
eventuella viktlättnad eller övervikt
2. om hästen ska bära blinkers, sidoludd eller flexibla blinkers (detta gäller
endast i Norge)
3. hästens poäng enligt reglerna om poängberäkning för tvångsstrykning av
övertaliga hästar, om inte hästens poäng framräknad i Sportsystemet godtas
4. om hästen är startanmäld eller avses (planlegger å) starta i annan löpning i
eller utanför Skandinavien före den löpning som avses med startanmälan
5. fullständiga formrader för hästens eventuella starter under tiden från anmälan
till startanmälan i såväl Skandinavien som utanför Skandinavien

5 kap. Anmälningsförfarandet, ändringar i arrangemangen
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6. ansökan om undantag från ledvoltsrutiner och nedstartsgalopp enligt 6 kap 14
§ och om undantag från startboxrutiner enligt 6 kap 19 §
7. prioritetsordning om hästen startanmäls till flera löpningar samma dag.
Startanmälan till insatslöpning med tröstlöpning kan göras enligt fyra alternativ:
1. huvudlöpning
2. huvudlöpning/tröstlöpning
3. tröstlöpning
4. tröstlöpning/huvudlöpning.
Häst som startanmälts till tröstlöpning/huvudlöpning (alternativ 4) kommer, om
tröstlöpning inte genomförs, att placeras enligt ordinarie rangordning i
huvudlöpningen.
På startanmälningsdagen kan löpningar med färre än 8 startanmälda hästar öppnas
för efteranmälningar. Löpningar som avses utgöra underlag för viktiga spelprodukter
kan dock öppnas om färre än 12 hästar startanmäls.
Ställs löpning in när startanmälningstiden har gått ut kan häst som var startanmäld i
löpningen, fram till en timme efter startanmälningstidens utgång, anmälas och
startanmälas i andra ordinarie löpningar som startanmäls samma dag till samma bana
även om dessa löpningar inte öppnats för efteranmälningar.
I föreskriven tid anmäld häst har alltid företräde framför efteranmäld häst.
4 § Anmälan görs av hästens ägare eller tränare.
Anmälaren är ansvarig för att hästen och ryttaren är kvalificerad att delta (anmälas,
startanmälas och starta) i löpningen och att alla uppgifter i anmälan är korrekta och
fullständiga.
Anmälaren ansvarar även för att startanmäld ryttare har åtagit sig ritten och kan rida
med den vikt som anmälts.
5 § 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.
En anmälan som innehåller ofullständiga uppgifter om hästens ägare, färger, tränare,
vaccination och eventuellt startförbud prioriteras sist vid startanmälan. Är dessa
uppgifter korrekta senast dagen före tidpunkten för viktsättning, kommer hästen att
föras in på poänglistan.
Häst med fullständiga formrader vid startanmälan har företräde framför häst med s k
halvrad.
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Löpningsprogram
6 § Löpningsprogram ska publiceras i god tid före tävlingsdagen. Till grund för
programmet ligger den startlista som tävlingsorganisationen efter granskning och
rättelse av startanmälningarna ska fastställa så snart som möjligt efter
startanmälningstidens utgång. Den som har startanmält en häst är skyldig att
omedelbart anmäla oriktig programuppgift eller ändring av uppgift i programmet.
7 § Hästarna tilldelas startspår och programnummer så snart startlistan fastställts.
Lottning av startspår sker med hjälp av dator.

Strykning av övertaliga hästar
8 § Om antalet startanmälda hästar överstiger högsta tillåtna antal startande hästar i
löpningen stryks övertaliga hästar
-

efter rangordning enligt poängsystem i SRG Bilaga 1 Poängberäkning. Detta
gäller i ordinarie löpningar och när inget annat anges i propositionen
efter rangordning genom särskild handicapvärdering enligt 4 kap 3 § i
Grupplöpningar och Listed races eller när detta anges i propositionen
genom lottning om hästarna inte kunnat skiljas åt på annat sätt. Häst som
fullföljt löpning rangordnas före häst som inte startat.

I propositionen till löpningen kan anges att ovanstående metoder får kombineras.
I Grupplöpningar och Listed races gäller enbart lottning avseende den sista platsen i
löpningen för hästar med samma handicaptal. Lottningen genomförs efter
startanmälningstidens utgång.
I Maidenlöpning har 2- och 3-åriga hästar som inte startat företräde framför hästar
som har startat.
För häst som startanmäls till ordinarie löpning men inte kommer med i löpningen
debiteras ingen startanmälningsavgift.
För häst som startanmäls till storlopp utan startanmälningsavgift men inte kommer
med i löpningen återbetalas sista insats.
För häst som startanmäls till storlopp med startanmälningsavgift men inte kommer
med i löpningen debiteras ingen startanmälningsavgift.

Förtur
9 § 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 i det egna landet (Sverige och Norge) eller på den egna banan (Danmark).
Endast häst som på viktlistan har fullständiga uppgifter erhåller förtur. Har hästen
startat i löpning oavsett var det sker upphör rätten till förtur.
5 kap. Anmälningsförfarandet, ändringar i arrangemangen
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Startanmäld häst som på grund av force majeure inte får starta (t ex inställd löpning,
epizooti) (smittsom sykdom) behåller förtursrätten till nästa startanmälan. Förtur kan
inte utnyttjas i slätlöpningar eller hinderlöpningar som är publicerade i
storloppshäftet eller om detta särskilt anges i propositionen.

Ändringar i arrangemangen
10 § Före anmälningstidens utgång kan tävlingsorganisationen ställa in löpning eller
ändra offentliggjord proposition, om det föreligger särskilda skäl. Om
anmälningstiden förlängs är den nya tiden att betrakta som anmälningstidens utgång.
11 § Tävlingsorganisationen får dela upp löpningen i två eller flera avdelningar, om
antalet startanmälda hästar medger det. Delning av löpning 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 ska fördelas så
jämnt som möjligt mellan avdelningarna. De priser som har angivits i propositionen
ska i sådant fall utgå i varje avdelning.
12 § Om otjänlig väderlek (uvanlig værforhold), banförhållandena eller andra
särskilda omständigheter allvarligt försvårar genomförandet av viss löpning 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.
Ställs löpning in med stöd av första eller andra stycket ska erlagda insatser och
anmälningsavgifter för startanmälda hästar återbetalas. Om löpningarna eller
tävlingarna ställs in före startanmälan återbetalas erlagda anmälningsavgifter.
13 § Försvåras i annat fall än som avses i 5 kap 12 § genomförandet av en löpning på
grund av banförhållandena kan beslut med i övrigt oförändrade villkor fattas om
ändring av
1.
2.
3.
4.
5.
6.

banans sträckning
banunderlag
distansen för löpningen
steeplechase till häcklöpning
hinderlöpning till slätlöpning
startmetod.

Kan det antas att genomförandet av löpningen skulle medföra risk för framtida skada
på banan kan byte av banunderlag ske.
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14 § Fråga som avses i 5 kap 12 eller 13 § ska avgöras före löpningen av
Skandinavisk Galopp efter hörande av banveterinären.
15 § Om banveterinärs behörighet (rett til) att inställa tävlingar finns bestämmelser i
respektive lands djurskyddslagstiftning.
Om bekämpning av allmänfarliga djursjukdomar (epizootiska sjukdomar) som kan
leda till att tävlingar ställs in eller begränsas, finns bestämmelser i respektive lands
epizootilag (matlov/dyrehelseforskrifter). För tränare, hästägare, lokala
epizootigrupper (dyrehelseansvarlige) och transportörer gäller
Smittskyddsreglementet.
Beslut med anledning av överträdelse av Smittskyddsreglementet fattas av
Skandinavisk Galopp.

Strykning av startanmäld häst och ryttarbyte
16 § Startanmäld häst ska strykas ur löpningen
1. på grund av sjukdom, hälta eller av andra veterinära skäl eller annan
omständighet som bedöms utgöra hinder för start
2. på grund av sjukdom eller skada hos ryttare, om byte av ryttare inte kan ske
enligt 5 kap 19 §
3. om hästen inte är kvalificerad enligt propositionen eller av annan anledning
inte är berättigad att delta i löpningen
4. om hästen när den lämnar ledvolten inte bär i löpningsprogrammet angiven
utrustning
5. på grund av fel i löpningsprogrammet eller annan omständighet av betydelse
som väsentligen kan ändra förutsättningarna för utgången av loppet
6. om tränaren anser att banförhållandena utgör hinder för start
7. om tränaren anser att ändrade förutsättningar enligt 5 kap 13 § 1-5 utgör
hinder för start
8. om transporthinder utanför tränarens eller ägarens kontroll föreligger.
Stryks häst på grund av skäl som anges i p 1, 6 eller 8 ska på begäran detta kunna
styrkas.
Felaktig programuppgift om blinkers är inte giltigt skäl för strykning.
Strykning ska ske senast kl 10.00 vid dagtävlingar (första start före kl 15.00) och
senast kl 12.00 vid kvällstävlingar. Strykning ur löpning i Sverige meddelas
sport@svenskgalopp.se, i Danmark och i Norge till arrangörsbanan via e-post.
Bestämmelser om starterns behörighet att (rett til å) stryka häst finns i 6 kap § 20.
17 § Startanmäld häst kan strykas ur löpningen om tränaren lämnat felaktig uppgift
5 kap. Anmälningsförfarandet, ändringar i arrangemangen
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om hästens vaccinering.
18 § Om startanmäld häst stryks av skäl som anges i 5 kap 16 § p 1, ska hästen
följdstrykas i alla löpningar i Skandinavien där den redan är startanmäld. Om
startanmäld häst stryks 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.
Om startanmäld häst stryks 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.
19 § Startanmäld ryttare får bytas ut på grund av sjukdom, skada, övervikt eller
annan omständighet som bedöms utgöra hinder för start.
Ryttarbyte efter strykningstidens utgång får endast ske vid akut skada eller annan
händelse som påverkar ryttarens möjligheter att genomföra löpningen och som
inträffar efter strykningstidens utgång.
Vid ryttarbyte mellan ryttare med rätt till viktlättnad och ryttare utan rätt till
viktlättnad och mellan ryttare med olika viktlättnad ska korrigering av vikten ske
enligt reglerna om viktlättnad i 4 kap 17 §.
Ryttarbyte som innebär mer än ett kilos övervikt i förhållande till den i startlistan
angivna vikten kan ske fram till strykningstidens utgång.
Häst som startanmälts med övervikt ska bära samma övervikt efter ryttarbyte oavsett
när detta sker.
I Sverige får i löpning med vadhållning ryttarbyte inte ske till ryttare som inte fyllt
18 år.
Amatörryttare kan på tävlingsdagen i slätlöpning i Sverige och på Klampenborg
Galopbane inte ersättas av professionell ryttare. Detta gäller oberoende av om
amatörryttaren har rätt till viktlättnad.
Ryttarbyte får inte ske efter det att hästarna lämnat ledvolten.
20 § Fråga om strykning av häst enligt 5 kap 16 § eller om byte av ryttare enligt 5
kap 19 § ska avgöras före löpningen av tävlingsorganisationen eller om frågan väcks
på tävlingsdagen senare än 60 minuter före den i programmet angivna tiden för
första löpningen avgöras av lokala galoppdomstolen. Fall som avses i 5 kap 16 § p 1
avgörs i samråd med banveterinären.

Identifiering
21 § Innan en häst får starta på en bana, där den inte har deltagit i tävling eller i
kvalificeringslöpning under de senaste tolv månaderna ska hästen identifieras. Häst
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som ska identifieras ska finnas på banan senast två timmar före utsatt starttid där
hästen avses starta, om inte annan tid har överenskommits med tävlingsfunktionär.
Kan hästens identitet inte med säkerhet fastställas, ska detta anmälas till den lokala
galoppdomstolen. Finner lokala galoppdomstolen att hästen påtagligt avviker från
givet signalement, ska hästen meddelas startförbud till dess att blodprov eller DNAprov från hästen kontrollerats.
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6 kap. Tävlingsbestämmelser
(Konkurransebestemmelser)
Tränarens och ryttarens förpliktelser
1 § Tränaren ska
1. på bästa sätt tillvarata hästägarens intressen
2. tillse att de hästar som han eller hon tränar, startar i tävlingsmässigt skick
(konkurransemessig stand), har fått tillräcklig övning i start med startboxar
och inte lider av sjukdom eller skada
3. svara för att ryttaren bär hästägarens färger
4. före sadling kontrollera att ryttarens och sadelns vikt är korrekt
5. personligen eller genom ställföreträdare vara närvarande vid löpning där häst
som han eller hon tränar deltar
6. efter löpningen meddela lokala galoppdomstolen om hästen haft/har näsblod,
om missljud hörts från hästens andning, om hästen visat onormal trötthet, om
hästen inte hanterat underlaget på sedvanligt sätt eller om hästen kom i mål
skadad eller hade tappat sko/skor under löpningen
7. i övrigt följa tävlingsbestämmelserna.
Uppgift om ställföreträdare enligt första stycket p 5, ska ges in till Skandinavisk
Galopp som prövar ställföreträdarens lämplighet (kvalifikasjon). Ställföreträdaren
har samma rättigheter och skyldigheter som tränaren.
Byter häst som är startanmäld tränare ansvarar den förre tränaren för hästen till dess
tränarbytet i föreskriven ordning har anmälts till Skandinavisk Galopp.
2 § Ryttaren är skyldig att
1. genomföra åtagna (avtalte) ritter, om inte annat följer av
tävlingsbestämmelserna
2. i rätt tid inställa sig till vägning och uppsittning
3. bära reglementsenlig utrustning med vita ridbyxor, svarta ridstövlar,
skyddshjälm och skyddsväst. Närmare bestämmelser om utrustning finns i
Utrustningsbestämmelser för häst och ryttare
4. rida med fötterna i stigbyglarna när hästen rör sig i trav eller galopp såvida
inte hästens uppträdande (oppførsel), medtävlarnas (konkurrenters) ridning
eller andra särskilda omständigheter ger anledning till annat
5. på bästa sätt tillvarata hästens chanser i löpningen
6. efter löpningen meddela lokala galoppdomstolen om missljud (ulyd) hörts
från hästens andning (pust), om hästen varit inblandad i störning (sjenering)
med annan häst, om hästen ”hängt” i någon riktning, om sadeln glidit, om fel
på utrustningen förelegat, om hästen påverkats negativt av blinkers, om
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hästen inte hanterat underlaget på sedvanligt sätt eller inte visat sedvanlig
prestanda (prestert som forventet) i löpningen
7. i övrigt följa tävlingsbestämmelserna
8. när Skandinavisk Galopp har bestämt detta, medföra fungerande teknisk
utrustning (transponder) som utvisar hästens placering under löpningen.
Ryttaren får vid ankomst till ledvolten till avsittning efter löpningen inte
medföra teknisk utrustning för inspelning av bild och/eller ljud såvida inte
Skandinavisk Galopp före löpningen har godkänt detta
9. efter löpningen meddela den lavere voldgiftsrett om hästen varit utrustad med
flexibla blinkers och ryttaren inte fällt upp eller ner dessa under löpningen.

Utrustning och hjälpmedel
3 § Hästen ska vara rätt sadlad och betslad. Utrustningen ska vara reglementsenlig
och i fullgott skick enligt Utrustningsreglementet för häst och ryttare. Hästen ska
vara försedd med nummervojlock som tydligt och synligt visar hästens
programnummer.
4 § Den i programmet angivna utrustningen ska finnas väl synlig på hästen i
ledvolten och får inte tas av innan hästen går i mål.
Tränaren ska senast i samband med strykningstidens utgång anmäla om hästen inte
är skodd med aluminiumskor runt om.

Vägning
5 § Ryttare som ska delta i löpning är skyldig att under kontroll av vågkontrollanten
(vektsjef) väga ut inför löpningen och väga in efter löpningen.
6 § Vågkontrollanten svarar för att vägningen sker på ett tillförlitligt sätt (pålitelig
måte) och ska notera ryttarnas vikt vid utvägningen och invägningen. Ryttare är
skyldig att följa vågkontrollantens anvisningar.
7 § I den vikt som häst ska bära i löpning medräknas - förutom ryttaren med klädsel endast sadel med tillbehör samt viktvojlock (blydekken). Andra hjälpmedel eller
annan utrustning medräknas inte. Vid vägningen minskas (fratrekkes) ut - och invägd
vikt med 1,5 kg som viktkompensation för den skyddsväst som ryttaren är skyldig att
bära.
8 § Utvägningen ska vara avslutad 40 min före utsatt tid för varje löpning. Den
lokala galoppdomstolen kan medge senare utvägning.
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9 § Skandinavisk Galopp får besluta om generell höjning av den viktskala som anges
i programmet för en löpning, om det finns särskilda skäl.
10 § Ryttare ska väga ut med den vikt som anges i programmet, såvida inte 5 kap 19
§ anger annat. Kan ryttaren inte göra det, får han eller hon väga ut med en övervikt
som med högst 1 kg överstiger den i programmet angivna eller enligt 5 kap 19 §
beslutade vikten. Överstiger övervikten 1 kg, ska hästen strykas ur löpningen, om
inte ryttarbyte kan ske. Övervikt vid utvägningen på 0,5 kg eller mer ska omedelbart
rapporteras till den lokala galoppdomstolen och offentliggöras före löpningen.
Ryttare som vid två tillfällen under sex kalendermånader inte har kunnat rida sin
angivna ridvikt (minimumsvekt) eller har vägt in med vikt som överstiger den vikt
för invägning som anges i 6 kap 12 § kan av galoppdomstolen erhålla varning
(advarsel) eller åsättas (tildeles) högre ridvikt.
Den av lokala galoppdomstolen bestämda ridvikten gäller till dess ryttaren kan väga
ut med en ridvikt som med 1 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.
Kan ryttaren vid något tillfälle inom sex månader, efter att vågkontrollanten har
fastställt den nya ridvikten, inte rida denna vikt ska lokala galoppdomstolen åsätta
(tildele) ryttaren en högre ridvikt.
11 § Så snart mållinjen passerats, ska ryttarna rida till den för avsittning avsedda
platsen och därefter direkt bege (returnere til vektrommet) sig till vågen för att väga
in. Ryttaren får inte efter avsittningen, annat än vid prisutdelning i vinnarcirkeln,
komma i beröring med annan person före invägningen.
Om häst eller ryttare skadats gäller inte första och andra stycket.
12 § Vid invägningen ska vikten i huvudsak vara densamma som vid utvägningen.
Om viktförlusten i slätlöpning är 0,5 kg eller mer eller i hinderlöpning 1 kg eller
mer, ska hästen diskvalificeras. Viktförändring på 0,5 kg eller mer ska omedelbart
rapporteras till den lokala galoppdomstolen.

Förberedelse för start
13 § De hästar som ska delta i en löpning ska bära i löpningsprogrammet angiven
utrustning, vara sadlade och betslade samt visas upp med uppsutten ryttare i
ledvolten. Hästen ska vara på plats enligt angiven tid för att besiktigas av veterinär
och komma till ledvolten senast 15 min före angiven starttid i Sverige och Norge och
senast 20 min före angiven starttid i Danmark om inte andra tider har angetts i
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löpningsprogrammet. Tränare har rätt att medta en följehäst i ledvolten och bakom
startboxarna. Smittskyddsreglementet gäller även för följehäst.
Därefter ska hästarna ridas i galopp till start och komma till startplatsen i sådan tid
att den enligt programmet eller genom särskilt beslut av tävlingsledaren fastställda
starttiden kan hållas. Tävlingsledaren kan besluta att hästarna ska ledas förbi
publiken.
14 § Om det finns godtagbara skäl (rimelige grunner) kan Skandinavisk Galopp, i
Danmark lokal tävlingsarrangör, efter ansökan medge (innvilge søknad) att en häst
rids eller leds med uppsutten ryttare direkt till startplatsen, att ryttaren sitter upp på
banan eller att hästen rids först eller sist till startplatsen. Sådan ansökan ska göras i
samband med startanmälan. Beviljas ansökan ska publiken på lämpligt sätt
underrättas om beslutet.
15 § Efter uppsittning får ryttaren inte sitta av förrän hästen gått i mål, om det inte
föreligger särskilda skäl.
16 § Tränaren ansvarar för att hästen kommer till ledvolten i föreskriven tid.

Start
17 § När starttillstånd har meddelats, står de hästar som befinner sig på startplatsen
under starterns kommando. Startern biträds av en eller flera medhjälpare.
När ilastning av hästarna har påbörjats får endast hästens ryttare och Skandinavisk
Galopps personal vistas i eller i anslutning till startboxarna.
I Norge och Danmark kan tränaren ansöka om undantag för att bistå vid startplatsen.
Beviljas undantag ska medhjälparen bära skyddshjälm med knäppt hakband.
18 § Ryttaren och dennes medhjälpare är skyldig att åtlyda starterns anvisningar. Det
åligger ryttaren att meddela startern om ryttaren inte är klar att starta i löpningen.
Löpningen kan startas utan hänsyn till ryttarens bristande skicklighet (mangel på
dyktighet), hästens uppträdande (oppførsel), ryttarens eller hästens utrustning.
19 § Startern beslutar med hänsyn till hästarnas uppträdande (oppførsel), att en häst
ska lastas i annan ordning än enligt de gängse startboxrutinerna.
Ansökan enligt första stycket ska göras i samband med startanmälan.
20 § Om en häst lämnar startplatsen under startförberedelserna eller är oregerlig kan
startern sedan tävlingsledaren underrättats (når løpsleder er informert) stryka hästen
ur löpningen. Detsamma gäller om hästen eller ryttaren på grund av olyckshändelse
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eller av annan anledning bedöms inte kunna genomföra löpningen på ett godtagbart
sätt.
21 § Start ska i slätlöpning ske från startboxar. Om startboxarna inte fungerar eller
om det annars finns särskilda skäl, sker starten med band eller flagga.
Start med startboxar sker genom att startern öppnar startgrindarna. Vid start med
band eller flagga höjer startern en röd flagga som tecken på startberedskap och ger
sedan tecken till start genom att sänka flaggan.
22 § Startern avgör om giltig start har ägt rum (om starten er gyldig) eller om starten
ska återkallas (tilbakekalles). Beslut om återkallelse av start ska fattas innan första
häst har passerat den tekniska anordning med stopptecken, som ska finnas på banan
150 meter framför startplatsen. Anordningen kan ersättas med hjälpstarter med
stoppflagga. Startern utlöser stopptecknet eller ger signal till hjälpstartern att höja
stoppflaggan.
23 § Startern ska vid start med startboxar återkalla starten och beordra omstart om
1.
2.
3.
4.

startgrindarna inte fungerat korrekt
startgrindarna öppnats för att undvika olyckshändelse
de bakre grindarna inte varit stängda
annat missöde inträffar vid starten.

24 § Häst anses ha startat och deltagit i löpning, om den i det ögonblick starten gått,
befunnit sig i startboxen.

Ridningen från start till mål
25 § Häst ska ridas ut tävlingsmässigt för bästa möjliga prisplacering.
Ryttaren är dock 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.
26 § Ryttaren får inte byta spår efter start framför någon medtävlare förrän ett
särskilt markeringsmärke har passerats, om det inte är uppenbart att spårbytet inte
har stört någon medtävlare.
Markeringsmärket ska finnas uppsatt på ett avstånd av 75-200 meter från
startplatsen.
27 § Ryttaren får inte under något skede (noe tidspunkt) genom sin ridning störa
(sjenere), hindra eller utsätta medtävlare (medkonkurrenter) för fara genom
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trängning, spårbyte utan tillräckligt utrymme, påtaglig tempominskning eller på
annat oaktsamt sätt. Ryttaren får inte heller med sin arm, tygel eller spö störa
medtävlare eller häst eller i övrigt rida hästen på ett oaktsamt sätt.
28 § Häst får inte ridas utanför banans gräns eller mot tävlingsriktningen. I
hinderlöpning ska alla hinder tas i rätt ordning.
29 § Om ryttaren faller av hästen under pågående löpning, får ryttaren inte sitta upp
och fortsätta löpningen.

Olyckshändelse
30 § Om olyckshändelse eller annat allvarligt missöde (uhell) inträffar eller kan
befaras (fryktes) inträffa under pågående löpning har tävlingsledaren rätt att avbryta
löpningen. Tävlingsledaren bestämmer efter samråd med den lokala
galoppdomstolen om den avbrutna löpningen ska ställas in eller ridas om.

Spöbestämmelser
31 § Spö får endast användas för att avvärja en farlig situation. Spöet ska vara
nedvinklat under löpningen. Ryttaren får inte förlora kontakten med tygeln för att
pendla med spöet eller med armen. Ryttaren får inte rikta spöet mot hästens huvud.
Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Ryttare får
endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat
spö).
Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.
Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och
psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med
träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt,
på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk
kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.
Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5.
I Norge kan spö endast medtas i lopp för tvååriga hästar och i hinderlopp.
32 § Bestämmelsen har utgått

Fastställande av ordningsföljden i mål (Fastsettelse av rekkefølge i mål)
33 § Måldomaren beslutar om ordningsföljden i mål och fastställer de uppnådda
tiderna samt avstånden mellan hästarna i mål. För häst som fullföljt löpningen ska
om möjligt tid anges även om målkameran varit ur funktion.
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Målkamera ska användas och erhållet målfoto är vägledande för ordningsföljden i
mål. Skulle målkameran vara ur funktion, ett målfoto är otydligt eller av annan
anledning inte ge en fullt säker bild av målpassagen beslutar måldomaren om
ordningsföljden med ledning av samtliga föreliggande omständigheter.
Kan måldomaren inte med hjälp av målfoto avgöra, vilken av två eller flera hästar
som nått mållinjen först eller på annan prisplats ska måldomaren döma död löpning
om segerpris eller platspris mellan dem.
Finner måldomaren att en häst i slätlöpning nått mållinjen mer än 20 sekunder efter
vinnaren ska hästen noteras som distanserad i löpningen. Sådan häst blir
diskvalificerad i löpningen.
Sedan ordningsföljd och tider fastställts och lokala galoppdomstolen fastställt
resultatet ska måldomarens beslut anges på resultatlistan. Sådant beslut kan inte
överklagas i Danmark och i Sverige. I Norge kan beslut som gäller diskvalificering
och nerflyttning överklagas enligt vad som anges i 9 kap. 15 andra stycket.
34 § När hästens nos når mållinjen är loppet fullföljt.
35 § Om vid invägningen anledning till anmärkning från vågkontrollantens sida inte
föreligger och invägning avslutas utan att protest inlagts eller den lokala
galoppdomstolen på eget initiativ tagit upp fråga, vars avgörande kan medföra
diskvalificering eller nedflyttning, är den i domarrapporten angivna ordningsföljden i
mål definitiv och ska genom tävlingsledarens försorg snarast tillkännages såsom
definitivt resultat av löpningen.
36 § Den lokala galoppdomstolen ska snarast möjligt pröva frågor som kan medföra
diskvalificering eller nedflyttning. Sedan frågan avgjorts fastställer den lokala
galoppdomstolen det definitiva resultatet av löpningen.
Besked ska omedelbart lämnas tävlingsledaren, som snarast ska tillkännage
resultatet.

Walk over
37 § Deltar endast en häst i en löpning, vinner hästen på walk over och behöver bara
ridas över mållinjen.
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7 kap. Startförbud, avstängning av ryttare,
diskvalificering och nedflyttning, ogiltig löpning
1 § Startförbud kan meddelas häst som
1. bedöms inte vara i tävlingsmässigt skick
2. visat tecken på sådan psykisk eller fysisk defekt att deltagande i tävling är
olämpligt (upassende)
3. varit oregerlig
4. strukits av startern med stöd av 6 kap 20 §.
Meddelas startanmäld häst startförbud, ska hästen strykas.
2 § Skandinavisk Galopp kan meddela häst startförbud
1. om det är oklart vem som äger hästen
2. om utredning om dopning pågår och A-provet visar otillåtna medel
3. om hästägaren inte betalar förfallen skuld till Skandinavisk Galopp, till annan
trav- eller galopporganisation eller till ägare av galoppbana, vilken har avtal
med Skandinavisk Galopp
4. om det annars finns särskilda skäl.
Är hästen redan startanmäld, kan beslut enligt p 3 inte meddelas. Meddelar
Skandinavisk Galopp häst startförbud enligt p 1, 2 eller 4 ska hästen strykas.
3 § Startförbud meddelas för viss tid eller tills vidare. Startförbud kan förenas 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.
Startförbud omfattar även deltagande i kvalificeringslöpning och deltagande för
godkännande i startboxträning.
Startförbud gäller alla banor i länder upptagna under appendix 6C, artikel 10,
International Agreement on Breeding and Racing and Wagering.
I fall som avses i 7 kap 2 § p 2 ska startförbud förenas med villkor att friskintyg
företes, innan hästen får starta.
4 § Om det inte längre finns skäl för startförbud, ska detta så snart som möjligt hävas
av den som meddelat förbudet.
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Avstängning av ryttare
5 § Banläkaren kan på grund av medicinska skäl förbjuda ryttare att rida under
tävlingsdagen eller att rida i offentliga galopptävlingar till dess att friskintyg av
läkare har företetts. Ryttare som på grund av att banläkaren behöver undersöka
ryttaren för befarad hjärnskakning (hjernerystelse) eller för att få behandling av en
mindre sårskada kan av banläkaren tillåtas rida senare under dagen. Ryttare som på
grund av andra skador eller sjukdom avstått ritter under tävlingsdagen tillåts inte rida
mer under dagen.

Diskvalificering och nedflyttning
6 § Häst som diskvalificeras i löpning, frånkänns rätten till pris.
7 § Häst ska diskvalificeras i löpningen om
1. ryttaren underlåtit att väga in eller om det vid invägningen konstaterats en
viktförlust som i slätlöpning uppgår till 0,5 kg eller mer och i hinderlöpning 1
kg eller mer. Diskvalifikation sker inte om ryttaren på grund av sjukdom,
skada eller andra extraordinära orsaker inte kunnat väga in och
galoppdomstolen inte finner anledning att anta att hästen burit fel vikt
2. hästen ridits utanför banan eller i fel riktning
3. hästen får otillåten hjälp vid starten eller ryttaren utnyttjar otillåten hjälp eller
hjälpmedel vid starten eller under löpningen
4. hästen nått mållinjen mer än 20 sekunder efter vinnaren
5. ryttaren gör sig skyldig till farlig ridning. Farlig ridning innebär att ryttaren
orsakar (forårsaker) en allvarlig störning (sjenering) genom att uppsåtligen
(forsettlig) störa annan häst eller ryttare eller att ryttaren rider på ett sådant
sätt som i hög grad avviker från vad en erfaren och omdömesgill (fornuftig)
ryttare gör och därvid utsätter annan häst eller ryttare för fara
6. om ryttaren använt spö eller tyglar för drivning i strid med bestämmelserna i
6 kap 31 § och om galoppdomstolen bedömer att förseelsen har betydelse för
löpningens resultat. I stället för att diskvalificera hästen kan den flyttas ner
om lokala galoppdomstolen bedömer att hästen ändå skulle ha kommit på
prisplats.
8 § Ryttare eller häst som förorsakar en störning (sjenering) och vars häst av
måldomaren placeras före den störda hästen ska endast diskvalificeras eller flyttas
ner efter den störda hästen om det av lokala galoppdomstolen bedöms att ekipaget på
grund av störningen kommit före den störda hästen i mål.
9 § Fråga om diskvalificering eller ändring av ordningsföljden enligt 7 kap 7 och 8
§§ ska avgöras innan det definitiva resultatet av löpningen tillkännages. Sådan fråga
7 kap. Startförbud, avstängning av ryttare, diskvalificering och
nedflyttning, ogiltig löpning

34

kan inte upptas efter det att invägningen avslutats. Detta gäller inte i Danmark och
Norge enligt 9 kap 15 § andra stycket.

10 § Har häst tävlat under felaktig identitet och därmed inte varit kvalificerad att
starta i löpningen eller av annat skäl inte varit kvalificerad att starta i löpningen eller
tävlat i strid mot bestämmelserna om dopning i Antidopningsreglementet, ska hästen
diskvalificeras och fråndömas eventuellt pris. Beslut om diskvalificering och
fråndömande av pris meddelas av Skandinavisk Galopp. Om det framkommer i
samband med löpningen att häst tävlat under felaktig identitet beslutar lokala
galoppdomstolen om diskvalificeringen och fråndömande av pris.
Bestämmelserna i första stycket har motsvarande tillämpning om en ryttare som
ådömts ridförbud eller som saknar licens har deltagit i löpning under förbudstiden.
Ryttaren kan dömas till påföljd (straffes) efter anmälan till lokala galoppdomstolen.

Ogiltig löpning
11 § Löpning ska förklaras ogiltig
1. om alla hästar ridits fel bana eller burit fel vikt
2. om oförutsedda händelser påverkat löpningens resultat.
12 § Löpning, som förklarats ogiltig, ska ställas in eller ridas om, såvitt möjligt
samma dag efter sista löpningen. Vid förfall för ryttare som deltagit i den
ursprungliga löpningen tillämpas 5 kap 19 §.
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8 kap. Påföljder (straffer) m m
1 § Påföljd som kan ådömas vid överträdelse av tävlingsbestämmelserna är
1.
2.
3.
4.
5.
6.

varning
böter
böter motsvarande procent av hästens prissumma i det aktuella loppet
ridförbud
indragning av ryttarlicens eller tränarlicens
förbud för hästägare att starta häst eller återkallelse av rätten att vara
registrerad som hästägare.

Om det är uppenbart oskäligt (urimelig) ska påföljd inte dömas ut.
Påföljd för vid brott mot dopningsbestämmelserna finns föreskrifter i
Antidopningsreglementet.
Påföljd får inte utdömas om den misstänkte inte delgivits misstanke (ikke får
mistanke mot seg) om överträdelse av detta reglemente eller
Antidopningsreglementet inom fem år från gärningen eller inom annan kortare
preskriptionstid (foreldelsesfrist) som följer av respektive lands lagstiftning.
2 § Påföljd förutsätter att gärningen har begåtts med uppsåt (med forsett) eller av
oaktsamhet. Detta gäller inte för gärning enligt 8 kap 17 § och
Antidopningsreglementet där strikt ansvar tillämpas.
3 § Varning innebär att den som bryter mot en bestämmelse uppmanas (oppfordres)
att i fortsättningen noga rätta sig efter tävlingsbestämmelserna.
4 § Böter bestäms till lägst 500 kr, högst 100 000 kr.
5 § Ådömda böter ska betalas till Skandinavisk Galopp inom 30 dagar från den dag
då bötesbeslutet meddelades.
Skandinavisk Galopp kan ge anstånd (tidsfrist) med betalning av böterna.
Upphävs eller nedsätts bötesstraff efter överklagande, återbetalar Skandinavisk
Galopp för mycket erlagt belopp.
6 § Ridförbud ådöms ryttare för en tid om högst 60 dagar.
Under lågsäsong, när endast ett fåtal tävlingar anordnas, kan i stället för ridförbud
dömas till ett strängt bötesstraff.
Ridförbud innebär att ryttare som har licens utfärdad av Skandinavisk Galopp under
förbudstiden inte får delta i löpning vare sig i Skandinavien eller utomlands.
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Har licens utfärdats av en av Skandinavisk Galopp erkänd organisation i utlandet,
har ridförbud den verkan som följer av internationella överenskommelser.
7 § Återkallelse av ryttarlicens eller tränarlicens sker för viss tid. Återkallelsen
innebär avstängning från den del av sporten som licensen avser.
8 § Förbud för hästägare att starta häst eller återkallelse av rätten att vara registrerad
som hästägare meddelas för viss tid.
9 § De påföljder som anges i 8 kap 1 § p 2, 3 och 4 kan kombineras med varandra.
10 § Särskild påföljd (separat straff) utdöms för varje brott för sig. Om två eller flera
brott har samband med samma händelseförlopp utdöms dock gemensam påföljd.
11 § Vid straffmätningen (straffeutmålingen) ska galoppdomstolarna i första hand ta
hänsyn till omständigheterna idet särskilda fallet. Försvårande och förmildrande
omständigheter (skjerpede og formildende) ska beaktas i skälig utsträckning (rimelig
grad).
12 § Som försvårande omständighet (skjerpende omstendigheter) vid
straffmätningen ska särskilt beaktas återfall i brott av samma slag som sker inom två
månader. Med brott av samma slag avses även överträdelse av bestämmelserna om
ut- och invägning. Vid farlig ridning enligt 8 kap 16 § 6 p, vid brott mot 8 kap 19 §
och vid påverkan av alkoholhaltiga drycker m.m. enligt 8 kap 20 första stycket är
återfallstiden 12 månader.
13 § I fråga om brotten oaktsam ridning enligt 6 kap 27 § och felaktigt bruk av spö
enligt 6 kap 31 ska vid straffmätningen särskild hänsyn tas till förstaprisets storlek.
Som försvårande omständighet vid straffmätningen i fråga om brottet vårdslös
ridning ska även beaktas
1. om ryttaren är ansvarig för att hästen diskvalificerats eller flyttats ner
2. om ryttaren genom sin ridning har riskerat medtävlares säkerhet.
14 § Till påföljd döms hästägare eller tränare som är ansvarig anmälare enligt 5 kap
4 § och som bryter mot
1. skyldighet att tillåta inspektion eller ställa häst till förfogande (disposisjon)
enligt 1 kap 4 § tredje stycket
2. bestämmelserna om inskränkningar i rätten för häst att delta i tävling enligt 3
kap 14-16 §§
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3. skyldighet att (forpliktet til å) svara för att häst och ryttare är kvalificerade
och att riktiga och fullständiga uppgifter lämnas enligt 5 kap 4 § andra
stycket
4. skyldighet att svara för att anmäld ryttare åtagit sig ritten och kan rida med
den vikt som anmälts enligt 5 kap 4 § tredje stycket
5. skyldighet att anmäla oriktig eller ändrad programuppgift enligt 5 kap 6 §
6. skyldighet att i samband med startanmälan ansöka om undantag enligt 6 kap
14 §.
15 § Till påföljd döms tränare som bryter mot
1. bestämmelserna om tränarens åligganden (plikter) eller utrustning och
hjälpmedel enligt Utrustningsreglementet och enligt 6 kap 1, 3, 4 och 13 §§
2. bestämmelserna om tid för utvägning eller ankomst till ledvolt enligt 6 kap 8
och 16 §§
3. bestämmelserna om utvägning och invägning enligt 6 kap 10 och 12 §§, om
övervikten vid utvägningen eller invägningen, eller viktförlusten vid
invägningen uppgår till 0,5 kg eller mer i slätlöpning och 1 kg eller mer i
hinderlöpning och viktförändringen beror på tränaren.
16 § Till påföljd (straff) döms ryttare som bryter mot
1. förbud att rida häst i vissa fall enligt 3 kap 11 §
2. de åligganden som anges i 6 kap 2 § 1 – 8, 6 kap 5 och 11 §§
3. bestämmelserna om utvägning och invägning enligt 6 kap 10 och 12 §§, om
övervikten vid utvägningen eller invägningen, eller viktförlusten vid
invägningen uppgår till 0,5 kg eller mer i slätlöpning och 1 kg eller mer i
hinderlöpning och viktförändringen beror på ryttaren
4. bestämmelserna om förberedelse för start enligt 6 kap 13- 15 §§
5. bestämmelserna om ridningen från start till mål och om användningen av spö
enligt 6 kap 25-29 och 31§§
6. bestämmelsen om farlig ridning enligt 7 kap 7 § p 5.
17 § Till påföljd döms ryttare som intagit förbjuden substans enligt WADA:s (World
Anti-Doping Agency) dopinglista. World Anti-Doping Code och WADA:s
dopinglista finns att tillgå på Skandinavisk Galopps webbplats.
Vid positivt A-prov om påverkan ska ryttaren med omedelbar verkan stängas av,
såvida inte särskilda omständigheter föreligger. Avstängningen beslutas av
Skandinavisk Galopp. Ryttaren kan inom en vecka efter att A-provet meddelats
begära att B-provet ska analyseras. Det åligger ryttaren att bekosta analysen av Bprovet såvida inte detta är negativt. Avstängd tid ska tillgodoräknas ryttaren vid
beräkning av straffet. Vid negativt B-prov upphör avstängningen att gälla med
omedelbar verkan.
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18 § Till påföljd (straff) döms hästägare, tränare, tränares medhjälpare eller ryttare
som bryter mot 6 kap 17 § andra stycket.
19 § Till påföljd döms hästägare, tränare, tränares medhjälpare eller ryttare som i
samband med galopptävlingar inte rättar sig efter Skandinavisk Galopps
representant, personal eller tävlingsfunktionärs anvisningar eller uppträder
otillbörligt mot dessa personer, mot annan hästägare, annan tränare, annan tränares
medhjälpare eller annan ryttare.
Till påföljd döms hästägare, tränare, tränares medhjälpare eller ryttare som vid
träning eller tävling behandlar häst olämpligt.
20 § Ryttare ska förbjudas delta i löpningar under tävlingsdagen om han eller hon är
så påverkad av alkoholhaltiga drycker, droger eller något annat medel att det kan
antas att han eller hon inte kan rida på ett betryggande sätt. Ryttaren ska även dömas
till påföljd. Detsamma gäller om alkoholutandningsprov som tas på tävlingsdagen
med godkänd alkoholmätare visar att ryttaren har en alkoholkoncentration i blodet
som uppgår till minst 0,2 promille eller till minst 0,10 milligram per liter luft i
utandningsluften. Ryttaren ska även dömas till påföljd.
Ryttare är efter beslut av lokala galoppdomstolen skyldig att genomgå alkotest,
drogtest eller annan undersökning om påverkan. Ryttare som vägrar sådan
undersökning ska förbjudas delta i löpningarna under tävlingsdagen och ska
dessutom dömas till påföljd. Vägrad provtagning betraktas som positivt prov.
21 § Hästägare, tränare eller ryttare som genom sitt handlande i samband med
offentliga galopptävlingar skadar galoppsporten eller dess anseende döms för brott
mot galoppsporten till påföljd oavsett om förfarandet faller under någon annan
tävlingsbestämmelse. Detsamma gäller hästägare, tränare eller ryttare som
medverkar till att otillbörligt (utilbørlig) påverka löpningsresultatet.
22 § Om olovlig vadhållning finns bestämmelser i respektive lands spellagstiftning.
23 § Till böter döms hästägare eller tränare
1. om en häst stryks på grund av banförhållandena enligt 5 kap 16 § första
stycket p 5 eller på grund av transporthinder enligt 5 kap 16 § första stycket p
7 utan att det finns godtagbara skäl
2. om en häst stryks senare än kl 10.00 vid dagtävlingar (första start före kl
15.00) eller kl 12.00 vid kvällstävlingar (första start kl 15.00 eller senare)
oavsett orsaken till strykningen
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3. om ansökan om undantag från bestämmelserna om nedstartsgalopp enligt 6
kap 14 § eller från bestämmelserna om startboxrutiner enligt 6 kap 19 § görs
för sent.
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9 kap. Galoppdomstolarna
1 § Vid varje tävlingsbana ska finnas en lokal galoppdomstol (voldgiftsrett) som
tjänstgör de dagar tävlingar hålls. Om det finns särskilda skäl (særskilte grunner),
kan domstolen även tjänstgöra annan dag.
I varje land ska finnas en galoppöverdomstol. Med Galoppöverdomstolen jämställs i
detta kapitel Dansk Galops Appeldomstol och Den Høyere Voldgiftsrett.

Lokal galoppdomstol (den lavere voldgiftsrett)
2 § Den lokala galoppdomstolen består av och är beslutsför med minst tre ledamöter
(medlemmer), av vilka en är ordförande (leder). För ledamöterna ska finnas ett
tillräckligt antal suppleanter.
Bestämmelser om utseende av ledamot finns i 2 kap 5 § tredje stycket.
Vid förfall för ledamot kan domstolen inkalla någon lämplig (kvalifisert) person att
tillfälligt tjänstgöra som ledamot.
3 § Som lokala galoppdomstolens beslut gäller den mening för vilken rösterna är
flera än för annan mening (flertall). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
4 § Den lokala galoppdomstolen övervakar efterlevnaden (overholdelse) av
tävlingsbestämmelserna.
5 § Den lokala galoppdomstolen prövar frågor om påföljd (straff) enligt 8 kap.
Frågor om dopning av häst prövas enligt Antidopningsreglementet av en särskild
ansvarsnämnd.
6 § Den lokala galoppdomstolen prövar även frågor om
1. strykning av häst eller ryttarbyten enligt 5 kap 20 §
2. utsträckt (utvidet) tid för utvägning enligt 6 kap 8 §
3. startförbud enligt 7 kap 1 §, startförbudets längd och villkor förenade med
startförbudet enligt 7 kap 3 § första stycket, diskvalificering och nedflyttning
enligt 7 kap 7 och 8 §§ samt ogiltigförklarande (erklære ugyldig) av löpning
enligt 7 kap 11 §
4. påverkan enligt 8 kap 17 första stycket och 20 §§. I Norge prövas påverkan
enligt 8 kap 17 § första stycket av Den Höyere Voldgiftsrett.
5. hästs godkännande i kvalificeringslöpning enligt 4 kap 6 §
6. andra frågor som gäller själva genomförandet av tävlingarna.
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7 § Den lokala galoppdomstolen prövar frågor enligt tävlingsbestämmelserna
1.
2.
3.
4.

på eget initiativ
efter anmälan av tävlingsfunktionär
efter anmälan av Skandinavisk Galopp
efter anmälan av ägare, tränare eller ryttare till häst som ska eller har deltagit
i löpning
5. efter protest enligt 9 kap 8 §.
8 § Protest kan endast avse förhållande som kan leda till hästs diskvalificering eller
nedflyttning enligt 7 kap 7 § p 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. Protest tillkännages (kunngjøres) genom signal och/eller
högtalarmeddelande. Tävlingsledaren ska omgående underrättas. Detsamma gäller
om den lokala galoppdomstolen på eget initiativ tar upp en fråga om hästs
diskvalificering eller nedflyttning.

Handläggningen i lokal galoppdomstol (saksbehandling)
9 § Handläggningen är muntlig. Den som saken angår ska, om det inte finns något
hinder, få tillfälle att lämna uppgifter i ärendet (få mulighet til å uttale seg i saken).
10 § Den lokala galoppdomstolen ska se till att varje ärende blir tillräckligt utrett.
I veterinärmedicinska frågor ska den lokala galoppdomstolen samråda med
banveterinären.
Tävlingsfunktionär och hästägare, tränare, tränares medhjälpare eller ryttare som inte
är part i ärendet och som har upplysningar av betydelse att lämna ska kallas till
förhandlingen. Överflödig utredning ska avvisas.
11 § Vid förhandlingen ska föras protokoll som ska innehålla
1. namnuppgift på ledamöter (medlemmer), parter och den som i övrigt hörts i
ärendet (saken)
2. beslutet med kort angivande av de skäl (grunner) som har bestämt utgången
(ligger till grunnlag for) och uppgift om de bestämmelser som har tillämpats
(henvisningar til aktuelle bestemmelser)
3. ledamots skiljaktiga mening (medlemmers avvikende mening).
Ljud- och bildinspelning kan göras av Skandinavisk Galopp i samband med
förhandlingen. Inspelningen ska hanteras i enlighet med gällande
dataskyddsbestämmelser (GDPR). Vid överklagande till Galoppöverdomstolen får
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inspelningen från den lokala galoppdomstolen åberopas som bevis av parterna om
vad som ägt rum vid förhandlingen i lokala galoppdomstolen. Galoppöverdomstolen
kan besluta att ljud- och bildinspelningen från lokala galoppdomstolen ska spelas
upp i Galoppöverdomstolen.
12 § Beslutet bör avkunnas (kunngjøres) muntligt i parternas närvaro (nærvær) och i
omedelbar anslutning till förhandlingen på tävlingsdagen. Beslutet ska även
publiceras på respektive organisations webbplats.
Om beslut inte kan meddelas på tävlingsdagen ska dock handläggningen av ärendet
så långt möjligt fullföljas den dagen. I undantagsfall kan ytterligare utredning fordras
(utsettes) in till senare löpningsdag vid banan.
Om part inte har fått del av beslutet muntligen ska parten anses ha fått del av beslutet
en vecka efter publiceringen på Skandinavisk Galopps webbplats.
Skandinavisk Galopp anses dock ha fått del av beslutet den dag det meddelades.
13 § Den lokala galoppdomstolens beslut gäller omedelbart, om inte annat anges i
beslutet eller Galoppöverdomstolen meddelar interimistiskt (kunngjør midlertidig)
eller slutligt beslut (endelig beslutning) i ärendet (saken). Den lokala
galoppdomstolens beslut om ridförbud får verkställas tidigast fjorton dagar från
beslutsdagen. Galoppöverdomstolens beslut får verkställas tidigast nio dagar från
beslutsdagen.
14 § Finner den lokala galoppdomstolen 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 (ulempe for noen part i saken).

Överklagande (anke)
15 § Beslut av Skandinavisk Galopp enligt 8 kap 17 § andra stycket och av den
lokala galoppdomstolen i fråga om överträdelse av tävlingsbestämmelserna får
överklagas till Galoppöverdomstolen i det land där överträdelsen har ägt rum av den
som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot eller av Skandinavisk
Galopp. I Norge får Den Höyere Voldgiftsretts beslut enligt 8 kap 17 § första stycket
överklagas till Galoppsportens Domsutvalg.
Beslut av den lokala galoppdomstolen enligt 9 kap 6 § med undantag för p 4 och
beslut av tävlingsfunktionärerna som gäller själva genomförandet av tävlingarna får
inte överklagas. I Norge får beslut som gäller diskvalificering eller nerflyttning enligt
7 kap 7 § p 5, p 6 och 8 § överklagas till Den Høyere Voldgiftsrett och i Danmark av
Dansk Galopp till Dansk Galops Appeldomstol.
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16 § Ett beslut överklagas skriftligen och ska tillsammans med en
överklagandeavgift, 4 000 kr, ges in till Galoppöverdomstolen inom nio dagar från
den dag då klaganden fick del av beslutet enligt 9 kap 12 tredje stycket.
Överklagandeavgiften för amatörryttare och lärling är 2 000 kr. Skandinavisk
Galopp erlägger inte någon överklagandeavgift.
Överklagandet ska innehålla uppgifter om
1. det beslut som överklagas (avgjørelsen som ankes)
2. den ändring i beslutet som yrkas (den endring som anmodes omgjort)
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende den lokala
galoppdomstolens beslut enligt klagandens mening är oriktigt (begrunnelse
for anken og på hvilken måte den lokale galoppdomstolens beslutning i følge
ankende parts mening, er uriktig)
4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis (de bevis
som påberopes og hva som skal styrkes med hvert bevis).
Uppfyller överklagandet inte kravet enligt ovan eller i övrigt är ofullständigt, ska
Galoppöverdomstolen förelägga klaganden att avhjälpa bristen (utbedre manglene).
17 § Galoppöverdomstolen ska avvisa överklagandet om överklagandet och avgiften
kommit in för sent såvida det inte har berott på att den lokala galoppdomstolen har
lämnat felaktiga uppgifter om hur man överklagar eller skriften och avgiften i rätt tid
har lämnats till den lokala galoppdomstolen.
Följer klaganden inte ett föreläggande enligt 9 kap 16 § tredje stycket, ska
överklagandet avvisas, om det är så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet
(besvær) kan läggas till grund för en prövning i Galoppöverdomstolen. Avvisas
överklagandet tillfaller överklagandeavgiften Skandinavisk Galopp.
18 § Bifalles överklagandet helt eller har det annars funnits skälig anledning
(berettiget grunn) till överklagande, kan Galoppöverdomstolen förordna (pålegge) att
överklagandeavgiften ska återbetalas.
19 § Vid handläggning i Galoppöverdomstolen av frågor om ersättningsskyldighet
för Skandinavisk Galopp enligt 9 kap 22 § p 2 gäller 9 kap 20-21, 23, 25 – 28 §§.
Ett krav på ersättning mot Skandinavisk Galopp ska framställas senast inom tre
månader från det att det uppgivna ersättningskravet uppkom och ska ges in
skriftligen till Galoppöverdomstolen tillsammans med en ansökningsavgift om 900
kr. Överstiger kravet 24 000 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kr.
Ett krav på ersättning mot Skandinavisk Galopp ska innehålla
1. ett bestämt yrkande (et bestemt krav)
2. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet
(en redegjørelse for hendelsen kravet henviser til)
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3. uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis
(opplysning om de bevis det henvises til og hva som begrunnes med hvert
bevis)
Uppfyller ett krav på ersättning mot Skandinavisk Galopp inte vad som anges i första
stycket eller i övrigt är ofullständigt ska Galoppöverdomstolen förelägga sökanden
att avhjälpa bristen (butbedre mangelen) .
Följer sökanden inte ett föreläggande enligt fjärde stycket, ska ansökan avvisas, om
den är så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet (besvær) kan läggas till
grund för en prövning i Galoppöverdomstolen. Avvisas ansökan tillfaller
ansökningsavgiften Skandinavisk Galopp.

Galoppöverdomstolen
20 § Galoppöverdomstolen består av fyra ledamöter, av vilka en är ordförande.
Därutöver ska ett lämpligt antal suppleanter utses. Ordföranden och ytterligare en
ledamot samt minst en suppleant ska ha avlagt juristexamen. Övriga ledamöter och
suppleanter ska ha särskild insikt i galoppsporten.
Ledamöter och suppleanter utses av Skandinavisk Galopp för en tid av tre år. I fråga
om jäv mot ledamot (spørsmål om medlemmer er inhabile) i Galoppöverdomstolen
gäller 2 kap. 6 §.
21 § Galoppöverdomstolen är beslutför om ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande (tilstede).
Som Galoppöverdomstolens beslut gäller den mening för vilken rösterna är flera än
för en annan. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden får ensam
fatta beslut som inte innefattar slutligt avgörande i sak eller som grundas på
medgivande (bygger på samtykke) från motparten.
22 § Galoppöverdomstolen prövar
1. frågor om överklagande av Skandinavisk Galopps och lokala galoppdomstols
beslut
2. frågor om ersättningsskyldighet för Skandinavisk Galopp på grund av
felbedömning av tävlingsfunktionär i tävlingssammanhang eller av enligt
SRG behörigt organ. Frågan om ersättningsskyldighet prövas av
Galoppöverdomstolen i det land där den uppgivna ersättningsskyldigheten
ska anses ha uppkommit.
23 § Handläggningen är muntlig eller kan, om ordföranden finner det lämpligt,
föregås eller ersättas av ett skriftligt förfarande (prosedyre).
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24 § I ärende om påföljd fungerar Skandinavisk Galopp som motpart till den som
ärendet gäller.
25 § Till muntlig förhandling ska parterna kallas minst en vecka i förväg, om det inte
föreligger särskilda skäl. Vid skriftligt förfarande ska part ges tillfälle att inom viss
tid yttra sig över motpartens inställning och de omständigheter som åberopas (det
henvises til).
Underlåter part att efter kallelse inställa sig till förhandling eller att inom förelagd tid
avge yttrande (forklaring) utgör det inte hinder för ärendets avgörande (å avgjøre
saken). Part ansvarar för att den som ska höras kommer till förhandlingen.
26 § Vid förhandling ska föras protokoll. Galoppöverdomstolens beslut liksom
ledamots skiljaktiga mening ska intas i protokollet eller upprättas särskilt.
Ordföranden bestämmer i övrigt vad protokollet och beslutet ska innehålla. Protokoll
och beslut ska skrivas under av ledamot som deltagit i beslutet.
27 § Galoppöverdomstolen kan med ledning av utgången i ärendet ålägga
Skandinavisk Galopp att helt eller delvis ersätta motpartens kostnader i ärendet såvitt
kostnaden varit skäligen påkallad (kravet er rimelig) för att tillvarata partens rätt.
Understiger ett krav enligt 9 kap 19 § första stycket 24 000 kr är Skandinavisk
Galopp inte skyldig att betala ersättning för motpartens ombud eller biträde.
Överstiger kravet enligt andra stycket 24 000 kr kan Galoppöverdomstolen med
ledning av utgången i ärendet ålägga motparten att ersätta Skandinavisk Galopps
kostnad för anlitat ombud och eller biträde.
28 § Parterna ska underrättas om Galoppöverdomstolens beslut.
29 § Finner Galoppöverdomstolen att ett beslut som den meddelat är uppenbart
oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat liknande förbiseende, får
Galoppöverdomstolen rätta beslutet. Innan beslut om rättelse fattas, ska parterna ha
fått tillfälle att yttra sig, om detta inte är uppenbart obehövligt (overflødig).
30 § Mot Dansk Galops Appeldomstols, Galoppöverdomstolens och Svensk
Travsports Överdomstols beslut får talan inte föras.

Gjelder i Norge
31 § Avgjørelser i Norsk Jockeyklubs dømmende organer kan ikke bringes inn for de
alminnelige domstoler. De avgjørelser fra Den Høyere Voldgiftsrett som etter sin art
kan bringes inn for de alminnelige domstoler, skal avgjøres med bindende og endelig
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virkning av Galoppsportens Domsutvalg. Det samme gjelder for forvaltningsvedtak
og andre avgjørelser fra Norsk Jockeyklubs styrende organer, jfr. Lov om voldgift.
Overprøving skal ikke skje i de ordinære domstoler der sakene på grunn
av voldgiftsklausul i dette reglement skal avvises etter regelen i tvistemålsloven.
Når saken er behandlet av Den Høyere Voldgiftsrett, er den endelig avgjort i
selvdømmeordningen. Når saken er behandlet av Den Høyere Voldgiftsrett som
førsteinstans, er Galoppsportens Domsutvalg ankeinstans. Overprøving kan da bare
skje av Galoppsportens Domsutvalg. Den Høyere Voldgiftsretts avgjørelser
offentliggjøres på arrangørbanens nettsider.
Når alle anke- og overprøvingsmuligheter innen Norsk Jockeyklubs
selvdømmeordning er benyttet, kan parter med rettslig interesse bringe avgjørelser i
tilknytning til galoppvirksomheten inn for Galoppsportens Domsutvalg. Stevning
sendes Norsk Jockeyklub v/adm. direktør innen 14 dager etter at den avgjørelse som
påankes ble meddelt partene. Lederen i Galoppsportens Domsutvalg avgjør alene om
saker som bringes inn for Domsutvalget skal gis oppsettende virkning og aviser
anken hvis det er åpenbart at denne ikke vil føre frem. Prosessen vil også gjelde i
saker der DHV har avgjort saker som førsteinstans.
32 § Galoppsportens Domsutvalg skal bestå av tre dommere med juridisk
embetseksamen, hvorav domsutvalgets leder fortrinnsvis skal være embetsdommer.
Lederen skal oppnevnes for 3 år av gangen av Norsk Jockeyklubs generalforsamling.
Norsk Jockeyklub og den ankende part velger så hver sin voldgiftsmann for den
enkelte sak. Lederen kan behandle saken som enedommer hvis vedkommende finner
dette mest hensiktsmessig og partene er enig.
33 § Domsutvalget er nøytral og fullstendig uavhengig av Norsk Jockeyklub.
Domsutvalget avgjørelser er endelig og bindende for partene.
34 § Domsutvalget kan prøve om den påankede avgjørelse lider av
saksbehandlingsfeil, feil bevisbedømmelse, feil reglementstolkning og dessuten
hvorvidt den påankede avgjørelse er kvalifisert urimelig. Domsutvalget kan fatte ny
avgjørelse i saken, eller stadfeste eller oppheve underinstansens avgjørelse og
henvise saken til ny behandling i klubbens styre eller dømmende organer
35 § Domsutvalget fastsetter ved flertallsbeslutning selv hvordan den enkelte sak
skal behandles under hensyn til sakens karakter og de berørte interesser. Den
ankende part kan møte med en representant / advokat.
36 § Galoppsportens Domsutvalg kan pålegge den tapende part å dekke
Galoppsportens Domsutvalg sine utgifter, samt motpartens omkostninger dersom
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dette finnes rimelig.
37 § Mottatt anke bekreftes skriftlig. Ankegebyr fastsatt av Norsk Jockeyklubs styre
belastes konto i Norsk Jockeyklub.
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