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DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND

EGENTLIGE MEDLEMMER (Baner)
Det Danske Travselskab

Sekretariat:
e-mails:
hjemmeside:

Jydsk Væddeløbsbane

Sekretariat:
888 112 02
e-mail:
jvb@trav.dk
hjemmeside: www.jvb-aarhus.dk

Billund Trav A/S

Sekretariat:
888 112 04
e-mail:
billund@trav.dk
hjemmeside: www.billundtrav.dk

DAGLIG LEDER

Sekretariat:
e-mail:
hjemmeside:

888 112 05
fvb@trav.dk
www.fvb-odense.dk

ADMINISTRATION (åbningstid 8.30 - 14.00)

Sekretariat:
e-mail:
hjemmeside:

888 112 06
skive@trav.dk
www.skive-trav.dk

NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25
9000 Aalborg

Sekretariat:
e-mail:
hjemmeside:

888 112 07
info@aav.dk
www.aav.dk

Nykøbing F. Travbane A/S

Sekretariat:
888 112 08
e-mail:
nft@trav.dk
hjemmeside: www.nykftrav.dk

Observatorievejen 2
8000 Århus C

Postbox 94, Nordmarksvej 1
7190 Billund

Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Allé 51 B
5250 Odense SV

Skive Trav

Skive Væddeløbsforening
Flyvej 2
7800 Skive

Aalborg Væddeløbsforening

Gedser Landevej 22
4800 Nykøbing F

Bornholms Travselskab
Bornholms Brand Park
Kannikegård, Rønnevej 1
3720 Åkirkeby

888 112 01
es@travbanen.dk
www.travbanen.dk

FORMAND

Charlottenlund Travbane
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund

Sekretariat:
888 112 09
Telefax:
56 97 47 40
e-mail:
bts@trav.dk
hjemmeside:
www.bornholmsbrandpark.dk

EGENTLIGE MEDLEMMER (Andre)
Sammenslutningen af Danske Travhesteejerforeninger
v/ Thomas Christensen, Solrød Strandvej 10, 2680 Solrød
Tlf. 20 49 08 96 - E-mail: Thomas.Christensen@sport.dk

Foreningen af Traveropdrættere i Danmark
Svanekevej 45, 3751 Østermarie,
Tlf. 32 50 65 35. Mobil 40 10 31 63.
E-mail: trav@travavl.dk

Trænerforeningen af 1909

v/ Frantz Praem, Mobil 21 74 69 26 – E-mail frantz.praem@mail.dk

Forenede Danske Travamatører

v/ Jørgen B Pedersen, Gydedalsvej 54, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Mobil 21 46 25 48 - www.fdt-trav.dk

Lindhardt Jensen

BESTYRELSE

Leif Skov (næstformand)
Frank Kjelde
Lars Trap
Jørn Borch
Klaus Storm (e-mail: storm.dtc@trav.dk)
Direkte telefon: 888 11 254
Tine Andreassen – barselsorlov

Peter Stenå (e-mail: stenaa.dtc@trav.dk)
Direkte telefon: 888 11 253
Susanne Olsen (e-mail: Susanne.dtc@trav.dk)
Direkte telefon: 888 11 251

LØBSDOMSTOLEN
Erik Hollensen
Ruben Nielsen
Gert Rasmussen
Jørgen Kold
H.C. Sørensen

AVLSKOMMISSIONEN
Jørn Borch
H. C. Sørensen
Svend Sørensen
Ole Berg Thomsen
Peter Stenå
Klaus Storm

VETERINÆR KONSULENT
Dyrlæge Peter Fog

DANSK HESTEVÆDDELØB
ØKONOMI

Helle Poulsen (e-mail: hp@danskhv.dk)
Direkte telefon: 888 11 244
Doris Jørgensen (e-mail: dj@danskhv.dk)
Direkte telefon: 888 11 245

SPORT & UDVIKLING (tidligere TRAVSEKRETARIATET)

Observatorievejen 2, 8000 Århus C
Tlf. 86 15 99 30 - Fax 86 15 03 20
Flemming Sunn 888 11 249 (sportschef) (e-mail: fs@danskhv.dk)
Kim Pedersen 888 11 248 (e-mail: kp@danskhv.dk)
Uwe Bredahl 888 11 250 (e-mail: ub@danskhv.dk)

Dansk Montéforening

v/ Therese Mikkelsen – E-mail:therese_mikkelsen@hotmail.com
www.danskmonteforening.dk,

Greyhoundsport Danmark

v/ Chr. Hundebøll, Buevej 14, 7323 Give. Tlf. 75 34 40 95

Dansk Pony Væddeløbs Forbund

DTCs INTERNATIONALE TILHØRSFORHOLD
DTC er medlem af UET. Liste over UETs medlemmer findes på www.uet-trot.eu
Adresseliste over udenlandske forbund findes inderst på omslagets bagside.

v/ Bente Østergaard, Mobil 20 33 52 06
www.dpvf.net
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Vedtægter for
Dansk Travsports Centralforbund
§1
Organisationens navn er Dansk Travsports Centralforbund (DTC).
DTC er det samlende organ for travsporten samt tilknyttede organisationer.
DTC skal lede, samle, fremme og repræsentere den samlede travsport og avl i Danmark.
DTC skal som led heri udarbejde indstillinger til Danske Spil A/S vedr. afvikling af
væddeløb og udarbejde indstillinger til Hestesportens Finansieringsfond om fordeling
af penge til DTCs formål.
DTC er i forhold til medlemmerne eneberettiget til at fremsætte indstillinger overfor
Danske Spil A/S og Hestesportens Finansieringsfond og eneberettiget til at indgå
aftaler vedr. lyd- og billedtransmission fra væddeløbene.
DTCs hjemsted er Gentofte Retskreds.
§2
Som medlemmer i DTC kan optages de i Danmark anerkendte travselskaber samt
organisationer, som repræsenterer interesseområder indenfor hestesport, greyhound,
avl, træning m.v.
Der kan alene optages én organisation indenfor hver interesseområde. DTC forpligter
sig til til enhver tid at føre en liste over eksisterende medlemmer.
§3
Medlemskab opnås ved fremsendelse af ansøgning til DTC bilagt vedtægter,
medlemsfortegnelse samt oplysninger om ansøgerens økonomiske grundlag.
Ansøgningen om optagelse skal behandles på førstkommende generalforsamling i DTC.
Optagelsen skal vedtages med kvalificeret flertal svarende til mindst 2/3 af de i DTC
værende 39 stemmer, jævnfør § 13.
Referat fra medlemmers generalforsamling med tilhørende godkendt regnskab
skal indsendes til DTC senest en måned efter afholdelse af generalforsamling.
Ændringer i de tilsluttede selskabers/foreningers vedtægter skal indsendes til
godkendelse i DTCs bestyrelse.
§4
DTCs generalforsamling er DTCs øverste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest første halvdel af juni måned.
Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
5. Godkendelse af ansættelse i DTC i henhold til § 7 (andet afsnit)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
9. Valg af løbsdomstol
10. Valg af avlskommission
11. Valg af revisor
12. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DTC i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden med hertil knyttede bilag skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af
de til enhver tid i DTC værende stemmer.
Begæringen skal indeholde forslag til motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske
senest 8 dage efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel til
afholdelse senest 4 uger efter at begæringen herom er modtaget.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer i DTC og DTCs medlemsorganisationer har adgang til
generalforsamlingen.
Hvert medlem er berettiget til at udpege 3 personer, som har taleret på general
forsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke taleret.
Som konsekvens af at Det Danske Travselskab ejer og driver landets hovedbane,
Charlottenlund Travbane, har medlemmerne stemmeret på generalforsamlingen som
følger
Det Danske Travselskab.....................................................................................6 stemmer
Jydsk Væddeløbsbane........................................................................................4 stemmer
Billund Trav A/S..................................................................................................4 stemmer
Fyens Væddeløbsbane A/S................................................................................4 stemmer
Skive Trav (væddeløbsforening)........................................................................4 stemmer
Aalborg Væddeløbsforening..............................................................................4 stemmer
Nykøbing F Travbane A/S..................................................................................3 stemmer
Bornholms Travselskab......................................................................................3 stemmer
Sammenslutningen af Travhesteejerforeninger i Danmark..............................1 stemme
Foreningen af Traveropdrættere i Danmark.......................................................1 stemme
Trænerforeningen af 1909..................................................................................1 stemme
Forenede danske Travamatører..........................................................................1 stemme
Greyhoundsport Danmark...................................................................................1 stemme
Dansk Ponyvæddeløbsforening..........................................................................1 stemme
Dansk Montéforening..........................................................................................1 stemme
I alt....................................................................................................................39 stemmer
Ved valg til bestyrelsen er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt der er anført det antal
navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsesposter.
Enhver myndig person er valgbar til bestyrelsen.
Hvert medlem skal stemme samlet på den medlemmet tilkommende stemmeret,
således at stemmerne ikke kan opdeles.
Bestyrelsen foranlediger referat udarbejdet af det på generalforsamlingen passerede.
Referatet underskrives af dirigenten og DTCs formand og udsendes til medlemmerne
senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
DTCs generalforsamling er åben for pressen.
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§5
DTC ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af
formand og næstformand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære
generalforsamling for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges der endvidere for et år ad gangen to
suppleanter. 1. suppleant er personen, som opnår flest stemmer. Genvalg kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indkaldes 1. suppleanten. Hvis
denne allerede har sæde i bestyrelsen indkaldes 2. suppleanten.
Suppleanten indgår i samme valgturnus, som det afgående bestyrelsesmedlem.
Hvis bestyrelsen afgår i utide, vælges der på en ekstraordinær generalforsamling en
bestyrelse, hvor de to, der opnår færrest stemmer er på valg på den førstkommende
ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne modtager et honorar, som
fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar for DTC’ virksomhed.
Bestyrelsens virksomhed skal til stadighed være nærmere beskrevet i en
forretningsorden for bestyrelsen.
§6
DTC kan, efter bestyrelsens beslutning, udøve virksomhed af administrativ og
kommerciel karakter gennem et aktie- eller anpartsselskab (datterselskab), der ejes
af DTC alene eller i forening med Foreningen Dansk Galop.
Bestyrelsen vælger/udpeger medlemmer til bestyrelsen i et datterselskab.
Såfremt et datterselskab ejes sammen med Foreningen Dansk Galop, skal bestyrelsen i
DTC sikre, at bestyrelsen i datterselskabet sammensættes, så den består af lige mange
repræsentanter fra henholdsvis travsporten og galopsporten, samt af medlemmer, der
ikke har tilknytning til sporten.
Som bestyrelsesmedlem i et datterselskab kan alene udpeges/vælges personer, der
ikke bestrider andre ledelsesposter inden for hestevæddeløbssporten. Dog er det
muligt at indtil ét medlem fra DTC’ bestyrelse tillige kan være medlem af bestyrelsen
i et datterselskab.
§7
Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller en sekretariatschef til at forestå den daglige
drift af DTC. Dennes virke og kompetence skal nærmere beskrives i en stillings
beskrivelse, som bestyrelsen skal påse og revidere med løbende mellemrum.
Lønnet ansættelse i DTC eller i et datterselskab af et bestyrelsesmedlem i DTC samt
tilknyttede organisationer kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse.
§8
DTCs årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor
som vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Den reviderede årsrapport
forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§9
1. Bestyrelsen har ret til at afkræve medlemmerne enhver oplysning, som DTC måtte
finde nødvendig til belysning af medlemmernes økonomiske forhold, herunder
f.eks. periode- og årsregnskaber, drifts- og likviditetsbudgetter.
2. Bestyrelsen har ret til at fastsætte et tidspunkt for, hvornår de begærede oplysninger
senest skal være DTC i hænde.
3. Bestyrelsen skal efter anmodning hjælpe banernes ledelse med at sikre en forsvarlig
drift. Hvis der opstår kritiske situationer, kan DTCs revisor inddrages i en vurdering
af den økonomiske situation.
Bliver det aktuelt, for at sikre eksterne økonomiske interesser og travsportens
omdømme, kan bestyrelsen opstille nærmere definerede betingelser for den
fremtidige drift, eller indstille til at en bane nægtes at afholde væddeløb.
4. Bestyrelsens afgørelse i henhold til punkt 3 kan med 3 ugers varsel indbringes for en
ekstraordinær generalforsamling. På den nævnte ekstraordinære generalforsamling
træffes beslutning om bestyrelsens afgørelse ved kvalificeret flertal svarende til
mindst 2/3 af de i DTC værende 39 stemmer, jævnfør §13. Såfremt bestyrelsens
beslutning indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, har beslutningen
først virkning, hvis den vedtages på denne generalforsamling.
§ 10
Medlemmer, som ikke følger de på DTC kompetente forsamlinger eller de af
bestyrelsen trufne beslutninger, kan af bestyrelsen idømmes bøder eller andre
passende sanktioner afhængig af forseelsens omfang.
§ 11
DTC hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke for DTC.
DTC oppebærer alle indtægter fra gebyrer, afgifter, attester, licenser, pseudonymer etc.
samt indtægter fra salg af kalender, stambøger, reglementer o.s.v., ligesom idømte
gebyrer tilfalder DTC.
§ 12
Udtrædelse af DTC kan finde sted med 1 år skriftlig varsel til en 1. januar.
Udelukkelse af DTC kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt et medlem
ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser overfor DTC eller foretager dispositioner
eller handlinger, der er i strid med DTCs formål eller er i strid med de for DTC vedtagne
regler og bestemmelser.
§ 13
DTC tegnes af:
a) Formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller
b) N
 æstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller
c) Formanden og en direktør/sekretariatschef i forening eller
d) Næstformanden, 1 bestyrelsesmedlem og en direktør/sekretariatschef i forening.
§ 14
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af DTCs vedtægter, optagelse af nye
medlemmer, opløsning af DTC samt beslutning om udelukkelse af et medlem kræves, at
forslaget vedtages med et flertal svarende til mindst 2/3 af de i DTC værende 39 stemmer.
I tilfælde af opløsning fordeles formuen mellem medlemmerne i forhold til deres
stemmeandele. Udelukkede eller udmeldte medlemmer kan dog ingensinde gøre krav
på andel af forbundets formue.
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Løbsbestemmelser

I Travkalender nr. 1/ 2016 er der foretaget ændringer i følgende paragraffer:
1, 2, 12, 27, 28, 38, 40, 52, 64, 67
Der er endvidere foretaget ændringer i Regler for forskellige typer af løb, Fremstilling af hingste,
Licensbestemmelser, Karenstider samt Landsdækkende retningslinjer
ved idømmelse af straffe

Løbsbestemmelser m.m. i denne udgave er gældende fra 1. marts 2016 med mindre ændringer er
blevet offentliggjort i Væddeløbsbladet i løbet af 2016.
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Generelle bestemmelser
Anvendelsesområde og personer,
der er underlagt bestemmelserne
§1
Dansk Travsports Centralforbund (DTC) er travsportens
og traveravlens øverste repræsentative, lovgivende og
tekniske myndighed i Danmark.
Dette reglement (Løbsbestemmelser samt det øvrige
indhold i Kalender nr. 1) gælder for Dansk Travsports
Centralforbund (i fortsættelsen kaldet DTC), og skal
anvendes i forbindelse med alle trav- og monteløb, som
arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer
af DTC. Disse løb kaldes anerkendte.
Alle anerkendte løb afholdes endvidere i
overensstemmelse med EU-rådets direktiv 90/428. I
tvivlstilfælde har direktivets bestemmelser altid fortrin
i forhold til dette løbsreglement.
Følgende er underlagt dette reglement samt øvrige
af DTC eller det arrangerende selskab udfærdigede
bestemmelser:
a) Hesteejere, trænere, kuske/ryttere og staldpersonale
(herunder også personer med licens i udlandet)
b) 
opdrættere eller andre personer, der anmelder
heste til optagelse i DTCs register,
c) 
andre personer, der udfærdiger officielle papirer
(bedækningsattester o. lign.), som tilstilles DTC
eller tilsluttet selskab,
d) 
bestyrelsesmedlemmer, løbsofficials eller ansatte
(tjenestemænd) ved DTC eller tilsluttet selskab.
Disse personer er forpligtet til at være bekendt med
indholdet i reglementet (inkl. ændringer og tilføjelser)
og øvrige af DTC eller tilsluttet selskab udfærdigede
bestemmelser på de områder, som vedrører hver enkelt.
Arbejdsgivere er forpligtet til at gøre deres personale
bekendt med dette reglement.
Abonnement på Væddeløbsbladet, der bringer nævnte
bestemmelser mv., er derfor obligatorisk for disse personer.
Retten til at besigtige heste og stalde m.m.
§2
Personer, der er underlagt dette reglement, har pligt
til at lade repræsentanter for DTC eller et travselskab
inspicere heste og stalde (på bane og/eller på
bopæl) og stille hest til rådighed for undersøgelser,
microchipsmærkning, DNAtest eller lignende.
For hest, der er indført i DTC’s register eller hest, som
trænes og/eller starter i Danmark, har DTC ret til at
indhente journaler fra veterinær, sagkyndig person
eller anden, der har udført nogen form for behandling
af hesten. Det samme gælder resultat af udførte
laboratorieundersøgelser. Personer, som er underlagt
reglementet, har pligt til at bistå DTC ved indhentning
af oplysninger, som DTC efterspørger. DTC har ret til at
beslaglægge ikke tilladt udrustning, lægemidler med
mere.

Obligatoriske løbsofficials
- funktionsbeskrivelse
Løbsofficials
§3
Som løbsofficials betragtes følgende: Overdommer,
medlemmer af dommerkomité, overstarter og banens
dyrlæge.
DTC udnævner en overdommer på hver af travbanerne.
DTC godkender efter forslag fra banerne følgende løbsofficials:
a) medlemmer af dommerkomité,
b) overstarter,
c) suppleanter for a - b.
Der kan vælges flere officials end her nævnt.
DTC kan godkende en løbsofficial til en enkelt løbsdag.
DTC kan tilbagekalde en meddelt udnævnelse.
Selskabets bestyrelse skal udpege banens dyrlæge og
startpersonale samt eventuelle hjælpere.
En løbsofficial har pligt til omgående at meddele en mulig overtrædelse af reglementet eller øvrige udfærdigede bestemmelser til dommerkomiteen.
Som løbsofficial kan udnævnes person, der i det år hvor
udnævnelsen gælder, fylder mindst 18 og højst 70 år.
Dog kan udnævnelse efter 70 år finde sted mod
fremvisning af lægeerklæring udstedt af egen læge
(samme som til kørekort). Fornyelse skal ske hvert år.
En løbsofficial må ikke udøve sin funktion i løb, hvor
der starter en hest, som helt eller delvis ejes eller er
opdrættet af den pågældende løbsofficial eller dennes
nærmeste pårørende. Som “nærmeste pårørende“
betragtes ægtefælle/samlever (fælles adresse registreret
hos DTC), børn, forældre samt søskende.
En person må ikke køre løb på den bane, hvor den
pågældende er udnævnt til løbsofficial.
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Undtaget fra denne regel er løbsofficials på Bornholms
Travbane og Nykøbing Travbane.
Det er en løbsofficial i arbejde forbudt personligt, gennem
trediemand eller som trediemand, at deltage i eller
formidle spil til løb, hvor den pågældende er i arbejde.
En dyrlæge skal være til stede under løbene. Dispensation
herfor kan gives. Ved et ulykkestilfælde afgør dyrlægen
suverænt, om en hest skal aflives.
Overdommeren
§4
Overdommeren skal i samarbejde med de øvrige officials sikre, at DTCs og myndighedernes krav om justits
indenfor travsporten varetages bedst muligt.
Overdommeren arbejder inden for rammerne af nærværende løbsreglementet og de øvrige udfærdigede
bestemmelser.
Overdommerens afgørelse skal altid være udslagsgivende.
Overdommeren skal afgøre rækkefølgen for de heste,
der fuldfører løbet, og skal aflæse de opnåede tider
på målfilmen.
Hvis tidsmåleren svigter, skal tiden for den vindende
hest altid kunne fastslås ved brug af stopur. Såfremt
målfilmen gør det muligt, udregnes de øvrige tider på
basis heraf.
Efter at rækkefølgen og tiderne er godkendt og eventuelle diskvalifikationer for galop eller rapporteringer
er registrerede i henhold til § 5, skal overdommerens
afgørelse offentliggøres på resultatlisten. En sådan
afgørelse kan ikke appelleres.
Målfotoanlæg skal anvendes og målfotoet er afgørende
for rækkefølgen. Er målfotoanlægget ude af drift, er et
målfoto utydeligt eller giver dette af anden anledning
ikke et fuldstændigt sikkert billede af målpassagen, er
den af overdommeren angivne rækkefølge definitiv.
Overdommeren kan lade offentliggøre et foreløbigt
resultat, men dette er uden forbindende af nogen
art. Kun det endelige resultat har gyldighed over for
totalisatoren, og kan aldrig ændres uanset senere
forandringer i præmierækken.
Forklarende anvisning:
For under alle belysningsforhold at undgå, at bane og
heste ikke med sikkerhed kan adskilles, fastsættes det,
at originaloptagelsen af et målfoto højst må forstørres
op til 2 gange af originaloptagelsen. Hvis det herefter
ikke er muligt at adskille de aktuelle heste, skal der
dømmes »dødt løb«.
Opnåede tider på målfoto offentliggøres altid i 1/10
sekunder. Der skiftes først over til nyt 1/10 sekund, når
»målstregen« berører markeringspunktet for denne.
Tidtagning aflæst i 1/100 sekunder, f.eks. 2:03,69
aflæses i 1/10 sekunder som 2:03,6.
Dommerkomitéen
§5
Dommerkomitéen skal bestå af den udnævnte overdommer og en eller flere meddommere.
På en løbsdag er komitéen højeste myndighed i alle
sager, som vedrører løbene.
Dommerkomitéen skal nøje overvåge at DTCs og myndighedernes krav om justits inden for travsporten varetages.
Dommerkomitéen skal bemærke om deltagerne
i løbene, og i det hele taget i løbet af løbsdagen,
overtræder reglementet eller de udfærdigede bestemmelser.
Komitéen skal behandle alle eventuelle overtrædelser
og den skal i sit arbejde anvende de tekniske hjælpemidler, som står til dens rådighed. I spørgsmål, som
vedrører banedyrlægens arbejdsområde, skal komitéen
så vidt muligt konsultere denne, inden den træffer sin
afgørelse.
Dommerkomitéen kan tillige meddele dispensationer.
Dommerkomitéen skal endvidere diskvalificere heste i
henhold til gældende bestemmelser i § 52.
Meddelelse om besluttet diskvalifikation skal snarest
gives med anførelse af programnummer og hestens
navn. Eventuelle fejl er uden indflydelse på løbets endelige resultat. Diskvalifikation for utilladt gangart kan
meddeles efter, at den pågældende hest har passeret
målstregen.
Dommerkomitéen skal udover, hvad der er nævnt foran
i denne §, overvåge eller kontrollere følgende:
- opvarmninger
- præsentationer
- afcantringer/prøvestarter
-
gennemførsel af alkoholtest/test for øvrige
stimulanser
- kuskenes løbsdragt
- ekvipagens udrustning, herunder korrekte nummerskilte og eventuelle regnvejrsskærme, når beslutning
herom er truffet.
Dommerkomitéen og DTC kan endvidere behandle
tilfælde, der vedrører løbsafviklingen og som sker uden
for selve løbsdagen.
Dommerkomitéens afgørelser skal offentliggøres på
resultatlisten.

Dommerkomitéen bestemmer hvilke personer, der
må opholde sig i dommertårnet på løbsdagen og
hvilke der, ud over repræsentanter fra DTC og selskabets bestyrelse, må opholde sig på baneterrænet
(løbsbanen og dens inderkreds).
Anvendelsesvejledning:
- Vedrørende behandling af straffesager: Som “tilfælde,
der vedrører løbsafviklingen og som sker uden for selve
løbsdagen betragtes alt, hvad der indgår i håndtering
og behandling af en travhest samt enhver gøren og
laden, der kan henføres til virket inden for travsporten.
- Et medlem af dommerkomitéen skal være til stede i
dommertårnet senest en halv time før første totalisatorløbs start og mindst 15 minutter efter sidste
totalisatorløbs afslutning.
Løbskontrollanter
§6
Løbskontrollanter, hvis sådanne forefindes, skal under
igangværende løb befinde sig på det af overdommeren
anviste sted ved banen. De skal kontrollere, at løbsdeltagerne ikke overtræder de gældende løbsbestemmelser og rapportere alle eventuelle overtrædelser til
dommerkomitéen

Sport & Udvikling (Travsekretariatet)
Funktioner og medarbejdere
§7
Travsekretariatet er en særskilt afdeling i DTCs
administration og ledes af en Sportschef. Travsekretariatet udarbejder propositioner og program til
løbsdage på alle baner undtagen Bornholm.
En medarbejder i Travsekretariatet, dennes ægtefælle/
samlever samt umyndige børn må ikke være ejer/
delejer af en travhest og må heller ikke deltage som
kusk i anerkendte travløb.
Person eller dennes nærmeste pårørende, som enten
ejer/delejer, kører, træner eller anmelder travheste må
ikke deltage i udarbejdelsen af propositioner.
I særlige tilfælde kan DTC give tilladelse til, at der
dispenseres fra ovenstående.

Løbsbanen
Opmåling af banens længde
§8
Banens længde skal opmåles i en afstand af én meter
fra banens inderkant.
For alle baner skal der af en professionel landmåler
udstedes et opmålingsbevis, som skal overdrages
til DTC. Nyt opmålingsbevis skal udstedes efter hver
ombygning af løbsbanen og overdrages til DTC.
Kontrol af banens udstyr
§9
Kontrol af målfotoanlæg, dommerkamera, højt
taler
anlæg, kommunika
tionsanlæg, tidtagningsanlæg,
startanlægget, start-vognen, TV-anlæg samt det øvrige
udstyr skal foretages af selskabet og være afsluttet så
tidligt, at eventuelle fejl kan være rettet inden første
totalisatorløbs start.

Beregningsgrundlag for en hests
startpræmiesum
Startpræmiesum og tvangspræmiesum
§ 10
En hests startpræmiesum er samtlige af hesten i
anerkendte travløb vundne pengepræmier inklusiv
rekordpræmier, præmie/bonus fra løbsserier/løb
(eksempelvis Årets Hest) og fradømt pengepræmie i
forbindelse med dopingtilfælde (før 1. januar 2012)
eller lignende.
Opdrætterpræmier og andre af DTC godkendte præ
mieringsordninger (præmieløb) indregnes ikke i præ
miesummen.
Heste, som er optaget i et fødselsregister i Norden
eller i et EU-land, starter altid med deres virkelige
præmiesum. En til Danmark importeret hest, som
ikke er optaget i et fødselsregister i Norden eller
i et EU-land, (hvis import er sket før 1. marts 2009)
skal - såfremt dens startpræmiesum er under den
foreskrevne tvangspræmiesum - starte i Danmark med
tvangspræmiesum. Alle efter indførselsdagen vundne
pengepræmier lægges siden til tvangspræmiesummen.
De nærmere regler herfor bekendtgøres i Sæson
bestemmelser.
I DTCs register for heste skal der findes oplysninger om
startpræmiesum, men hvert selskab skal umiddelbart
efter en løbsdags afslutning give meddelelse til
registret om vundne præmier på løbsdagen.
Anvendelsesvejledning:
- Startpræmiesummen er det beløb, som belaster
hesten. Den udgøres enten af hestens præmiesum,

eller af hestens tvangspræmiesum + senere vundne
pengepræmier.
Startpræmiesummen er summen af alle pengepræmier,
som hesten har vundet i anerkendte løb (trav,
monté og pasgang). Ærespræmier og gavekort, der
ikke kan omveksles til kontanter, regnes ikke som
pengepræmier.
Tvangspræmiesummen er det beløb, som hest født
uden for Norden og EU ((hvis import er sket før 1. marts
2009) belastes med ved start i Danmark, såfremt dens
startpræmiesum ikke allerede går op til den fastsatte
minimumsgrænse.
-
Gældende tvangspræmiesummer offentliggøres for
hvert år i Travkalender nr. 1, Væddeløbsbladet eller
www.trav.dk.
Eventuelle ændringer i løbet af året meddeles i samme.
- For hest født udenfor Norden og EU som midlertidigt
deltager i løb i Danmark gælder bestemmelserne om
tvangspræmiesum.
-
En hests startpræmiesum nedrundes til nærmeste
hele krone.

Ovennævnte terminer er også gældende for hopper, der
har fået foretaget embryo transfer, såvel donorhopper
som recipienter
Udenlandsk hest, som midlertidigt starter i Danmark
§ 15
For udenlandsk hest, som midlertidigt skal starte i løb
i Danmark, skal en af DTC godkendt dokumentation
fremlægges/være til stede. Dokumentationen skal
være udarbejdet af en af DTC anerkendt organisation
og skal indeholde oplysninger om hestens navn,
fødselsår, køn, farve, aftegn, evt. frysemærke/chip
mærkning, afstamning samt hestens rekord og
indvunden præmiesum.
Endvidere skal oplysning om ejer fremgå.
Ejerforhold

§ 12
En hests alder regnes altid fra 1. januar og den betragtes
derfor som 1-åring i hele det på fødselsåret følgende år,
og som 2-åring i det næstfølgende år og så fremdeles.
I anerkendte travløb kan der deltage 2-14 årige heste (i
monté 4-14 årige heste), der er optaget i DTCs register,
eller for hvilke DTC er i besiddelse af dokumentation
udarbejdet af en af DTC anerkendt udenlandsk orga
nisation.
Der kan ikke dispenseres fra disse aldersgrænser.
2 årige heste må ikke deltage i anerkendte travløb
før den 1. juni, og må ikke deltage i løb sammen med
ældre heste før den 1. juli (prøveløb og præmieløb er
undtaget fra denne regel). Der kan i særlige tilfælde
dispenseres for sidstnævnte regel.

§ 16
En hest, som er optaget i hesteregistret kan kun
anmeldes til anerkendte travløb, hvis hestens ejer er
optaget i DTCs hesteejerregister.
Ejeren eller den delejer, der som teknisk repræsentant
bemyndiges til at repræsentere øvrige delejere, skal
være mindst 18 år og myndig, med mindre hesten
eller del af denne er erhvervet ved arveudlæg.
Der kan maximalt registreres 4 personer som ejere
eller anpartshavere (fremover kaldet ejere) i en hest.
Med ejer menes i dette reglement også den, som
lejer/leaser en hest. Ansvar for fyldestgørende leje/
leasingaftale påhviler alene udlejer og lejer. Aftalens
indhold er DTC uvedkommende.
Hvis en træner eller en jockey ejer en hest sammen
med en anden person eller er aktieejer eller på anden
måde andelsejer eller medlem af en juridisk person
(f.eks. ApS, A/S, I/S), som er optaget i ejerregistret,
skal træneren eller jockeyens navn altid optages i
registret og i løbsprogrammet ved siden af navnet
på den juridiske person. Det påhviler træneren og
jockeyen at meddele ejerinteresse til ejerregistret.
Hvis en hest ejes af flere fysiske personer, skal en af
disse bemyndiges til som teknisk repræsentant at
repræsentere de øvrige delejere overfor DTC og overfor
de til DTC tilknyttede travselskaber i alle henseender.
Disse bestemmelser gælder også for juridisk person,
der ejer hest og indebærer at sådan person også
skal repræsenteres af en fysisk person som teknisk
repræsentant for ejeren. De handlinger, som foretages
af den tekniske repræsentant, er bindende.
En hesteejers død har ingen indflydelse på hans hests
ret til at deltage i alle de løb, hvortil den rettidigt er
anmeldt, og hvortil de fastsatte indskud er betalt
eller rettidigt betales. Meddelelse om dødsfald og om
hvorledes man herefter skal forholde sig med hesten,
tilstilles snarest DTC af afdødes bo eller arvinger.
Ved registrering af ejerskifte skal samtlige registrerede
ejere (maximalt 4 personer) bekræfte ejerskiftet ved
deres underskrift på hestens registreringsattest.
DTC kan nedlægge startforbud, hvis der opstår tvivl om
ejerforholdet på en hest.
For en udenlandsk hest, som lejlighedsvis skal løbe
i Danmark skal de ejeroplysninger, som opgives af
pågældende udenlandske centralorganisation, godtages.
Ejerskifte kan udelukkende ske ved indsendelse af
original registreringsattest til DTC.

Bestemmelser om startfrekvens

Flere ejere eller pseudonym

§ 13
En hest må ikke starte mere end én gang pr. løbsdag.
Herfra er dog undtaget afdelingsløb samt løb med
indledende afdelinger og finale.
En hest må ikke starte dagen efter at den har deltaget i
et anerkendt eller ikke-anerkendt travløb.
2 årige heste må højst starte med 6 dages interval (eks.
søndag - lørdag)

§ 17
En ejer kan i program optages under eget navn eller
pseudonym, som skal være registreret i DTC. I et
pseudonym kan DTC maximalt registrere 4 personer.
En person kan kun være registreret som teknisk
repræsentant for mere end én programbenævnelse,
såfremt de forskellige programbenævnelser omfatter
forskellige personer og disse ikke er nærmeste
pårørende til den tekniske repræsentant.
Med programbenævnelse menes navnet på en fysisk
eller juridisk person eller et pseudonym.
Såfremt en kontohaver har flere konti, forbeholder DTC
sig ret til at foretage udligning kontiene imellem.
Den omstændighed, at registrering sker under
pseudonym, medfører ikke, at ejernes virkelige navn
skal hemmeligholdes af DTC.
En professionel, dennes hustru/samlever og umyndige
børn må ikke være deltager i et pseudonym.

Beregning af i udlandet vundne pengepræmier
§ 11
DTC beregner i overensstemmelse med de normer,
der udarbejdes af UET (Den europæiske Travunion),
kurserne, som i udlandet vundet pengepræmie
omregnes til danske kroner. Disse kurser offentliggøres
i Sæsonbestemmelserne eller på DTCs hjemmeside.
En pengepræmie, som en hest, der er optaget i DTCs
register, har vundet i udlandet, omregnes til danske
kroner efter den kurs, som var gældende på den
aktuelle løbsdag.
Ved optagelse i DTCs Importregister omregnes en hests
præmiesum til danske kroner efter den gældende kurs.
Præmiesummen for en udenlandsk hest, der midlertidigt skal deltage i løb i Danmark, omregnes efter
den kurs, som er gældende på tidspunktet for startmeldingsfristens udløb til det aktuelle løb. Omregning
sker efter den præmiesum, som Centralforbundet i
hestens hjemland giver meddelelse om (inkl. evt.
tvangspræmiesum).

Bestemmelser for en hests
startberettigelse i anerkendte
travløb
Registreringskrav og aldersgrænser

Startbegrænsning for bedækkede hopper
§ 14
En hoppe, som bedækkes, må ikke starte i løb senere
end 4 måneder (120 dage) efter sidste bedækningsdato,
medmindre en dyrlæge skriftligt erklærer, at hoppen
ikke er drægtig. En sådan erklæring skal ske på
grundlag af en drægtighedsundersøgelse, som finder
sted tidligst otte uger efter seneste bedækningsdato.
Erklæringen skal af hestens ejer indsendes til DTC.
En hoppe må ikke starte før tidligst 8 måneder efter
foling. Dog kan DTC tillade, at hoppe, som enten kaster
føl eller hvis føllet dør, kan starte tidligst 4 måneder
efter den dag, da hoppen kastede eller føllet døde.
Dyrlæge skal i et sådant tilfælde bevidne, at hoppen
befinder sig i væddeløbsmæssig form, og hoppen skal
godkendes i prøveløb før anmeldelse til løb.
I tilfælde af salg af en bedækket hoppe er sælgeren
forpligtet til at gøre køberen bekendt med
bedækningen.
Undladelse heraf udelukker dog ikke, at ansvar kan
gøres gældende overfor såvel sælger som køber.
Ansvaret for at disse bestemmelser følges påhviler
hoppens ejer.

Hests træner og kusk/rytter
§ 18
For at være startberettiget i løb med totalisator skal en
hest være opført på startlisten med en A-, B-, C- eller
M-licensindehaver som ansvarlig træner i henhold til
DTCs licensbestemmelser.
På forlangende skal hestens opstaldningssted oplyses.
Endelig skal navnet på kusken/rytteren, som skal
være indehaver af en gyldig licens til løbsdeltagelse
i henhold til DTCs licensbestemmelser, være anført på
den officielle startliste.

Deltagelse i prøveløb
§ 19
For at være startberettiget skal en hest opfylde de af
DTC fastsatte bestemmelser for deltagelse i prøveløb
(Se under Sæsonbestemmelser).

Bestemmelser om propositioner,
anmeldelsestid og startspor
Udarbejdelse af og indhold af propositioner
§ 20
Propositioner skal indeholde bestemmelser om:
a) Dato og sted for løbene
b) Tidspunkt for startmelding
c) Hestenes kvalifikationer
d) Kuskens/rytterens kvalifikationer
e) Løbets længde og startmetode
f) Grundlag for eventuelle tillæg og beregningsdato
g) Indskud og startafgifter
h) Præmiesum
Sport&Udvikling
(Travsekretariatet)
udarbejder
propositioner.
Opstår tvivl om fortolkningen af en proposition afgøres
denne af Sport&Udvikling (Travsekretariatet).
Sport&Udvikling (Travsekretariatet) kan ophæve
eller foretage ændringer i allerede offentliggjorte
propositioner,
og
det
skal
betragtes
som
fyldestgørende, når meddelelse desangående opslås/
gives på anmeldelsesstedet.
Når ikke udtrykkeligt forbehold er taget i sæsoneller
meetingsbestemmelserne,
kan
efter
startmeldingsfristens udløb ingen præmie mindskes eller
inddrages,
med
mindre
Sport&Udvikling
(Travsekretariatet) erklærer, at der ved propositionernes
udskrivning er begået utvivlsomme forglemmelses-,
skrive- eller trykfejl.
Grundlag for propositionens udformning
§ 21
Regler for udformning af propositioner (jvf. inddelingen
i § 20 stk. 1):
Vedr. hestenes kvalifikationer:
Forudsætninger om alder, køn, startpræmiesum og
antal sejre anføres.
Al beregning af antal starter, startpræmiesum, i et
vist tidsrum vundne penge, opnåede placeringer for
startberettigelse i løb samt øvrige for løbet gældende
vilkår gælder ved startmeldingsfristens udløb, med
mindre andet er anført.
For at være startberettiget i specielle løb, der indgår i
løbsserier eller lignende, kan der ligeledes fastsættes
særlige bestemmelser, som skal være godkendt af
Sport&Udvikling (Travsekretariatet).
Vedr. løbets længde og startmetode:
I løb skal grunddistancen mindst være 1600 og højst
4200 meter uanset banens længde. Grunddistancen i
løb åbne for 2-årige heste må ikke overstige 2300 meter.
Undtagelse herfra kan dog forekomme i specielle løb.
Vedr. regler for evt. tillæg:
Tillæg gives altid for hver 20 meter, med mindre andet
er anført.
Vedr. præmiesum:
Ekstrapræmier i form af penge skal være angivet i
propositionen for at kunne uddeles. Markedsværdien
af ærespræmier til træner eller kusk/rytter må som
hovedregel højst andrage 50% af den pengepræmie,
som tilfalder hestens ejer i løbet. Ved overskridelse skal
DTCs tilladelse indhentes.
Startmelding, efteranmeldelse og deling af løb
§ 22
Startmelding til de i propositionerne opførte løb skal
foretages skriftligt til det i propositionen fastsatte
anmeldelsessted og på det angivne tidspunkt.
Ved startmelding på anden vis end skriftlig kan
Sport§Udvikling (Travsekretariatet) ikke holdes
ansvarlig for eventuelle fejl.
Sport§Udvikling (Travsekretariatet) kan til enhver
tid dele et løb, hvorefter den i propositionen
udsatte præmiesum skal udsættes i respektive løb,
eller ophæve et løb, udskrive et nyt eller udsætte
startmeldingsfristen.
Såfremt der ikke i ordinære løb startmeldes det tilladte
antal heste, kan der åbnes for yderligere anmeldelser
efter ordinær frist. Allerede anmeldte heste bibeholder
engagement og eventuelt lodtrækningsnummer.
Således efteranmeldte heste deltager på grundlag
af kvalifikationer (startpræmiesum m.v.) ved den
ordinære startmeldingsfrists udløb.
Løb, der oprindeligt var udskrevet med snorestart og
i hvilke der efter endelig startanmeldelse kun er ét
startfelt, kan afvikles som autostart.
Såfremt der i løb med tillæg fra én volte er startmeldt for
mange heste, kan Sport§Udvikling (Travsekretariatet)
tvangsslette øvrige heste, når løbet derved kan afvikles
som auto-/liniestart med mindst samme deltagerantal,
som ved afvikling med snorestart.
Såfremt der i løb med tillæg ikke er startmeldt heste fra
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grunddistancen, kan alle volter flyttes frem.
Heste startmeldt i løb, der annulleres på grund af for få
startmeldte, kan efteranmeldes i andre løb samme dag.
Heste, der på denne måde overflyttes til andet løb,
indgår på samme vilkår som heste, der efteranmeldes
til løb med for få startende.
Såfremt der gives mulighed for ændringer/tilføjelser til
startlisten i tidsrummet fra startmeldingsfristens udløb
til offentliggørelse af startliste, kan heste, der i dette
tidsrum godkendes i prøveløb, efteranmeldes.
Endelig startmelding af hest skal være Sport§Udvikling
(Travsekretariatet) i hænde inden fristens udløb. For
sent indkommen startmelding indebærer, at hesten
slettes. Den kan dog optages på startlisten med højeste
lodtrækningsnummer, såfremt der er plads.
Forklarende anvisning:
- Hvis flere heste meldes til start end tilladt i henhold
til bestemmelserne skal DTCs pointsystem anvendes til
begrænsning af deltagerantallet med mindre andet er
anført. (Se Sæsonbestemmelserne).
- Fremkommer der efter offentliggørelse af startliste
i et løb med snorestart kun ét startfelt, vil dette ikke
kunne startes som autostart.
Tildeling af startspor
§ 23
Hestene tildeles startspor ved lodtrækning, som sker ved
hjælp af travsportens dataanlæg og foretages af DTC.
Manuel lodtrækning kan foretages i specielle løb samt
for det tilfælde, at dataanlægget ikke kan anvendes.
Udgår en hest i et løb, hvor der er mulighed for at foretage ændringer mellem startmeldingsfristens udløb og
offentliggørelse af startliste, indtræder reservehest på
den udgåede hest startplads. Hvis reservehest starter fra
en anden distance, placeres denne med højeste startspor.
Er der ingen reserver, markeres den udgåede hest med
»starter ikke«.

Ændringer i løbsarrangement
Retten til at foretage ændringer i arrangement
§ 24
For at kunne gennemføre løb/løbene har et travselskab
ret til at foretage fornødne ændringer.
Selskabet kan helt eller delvist indstille løbene og/eller
fremrykke en løbsdag eller en del af denne.
Ved udbrud af smitsom sygdom har DTC og selskab ret
til at foretage de forandringer i arrangementet eller i
spørgsmål om opstaldning, som situationen kræver.
DTC og selskab har også ret til at foretage de foranstaltninger, som findes nødvendige for at hindre opståen
eller udbredelse af smitsom sygdom.

Retten til at startmelde
og køre/ride hest
Bestemmelser om træner-, køre- og ridelicens
§ 25
For at startmelde hest til og for at køre eller ride hest i
travløb fordres licens (se Licensbestemmelserne).
Licens udstedt af anerkendte udenlandske organisationer giver ret til deltagelse i Danmark.

Bestemmelser for
anmeldelse af hest
Ansvarlig anmelders forpligtelser
§ 26
Den person, der i henhold til licensbestemmelserne er
ansvarlig for hesten, er også ansvarlig anmelder ved
ethvert anmeldelsesforhold. Startmelding er bindende
for hestens ejer ved startmeldingstidspunktet, såvel
som ved løbets afholdelse. Retten til at slette hest efter
startmelding tilkommer kun den ansvarlige anmelder.
Anmelderen skal før startmelding have forvisset sig
om, at hestens signalement og frysemærkningsnummer
eller chipmærkningskode er i overensstemmelse med
det, som angives i hestens identitetspapirer. Dette
gælder også i forbindelse med anmeldelse til prøveløb.
Startmelding skal indeholde oplysning om navn på
hest, kuskevalg, ansvarlig person samt evt. træner (jvf.
§ 18).
Hvis en hest efter sin seneste start i Danmark har
startet i udlandet eller hvis en sådan start finder sted
før det aktuelle løb, skal anmelderen opgive dette med
angivelse af dato og bane.
Ansvarlig anmelder er ansvarlig for, at der ikke foreligger forhold, som strider mod bestemmelserne i
dette reglement eller mod de af DTC eller selskab
udfærdigede bestemmelser. Indeholder anmeldelsen
urigtige oplysninger, kan den ansvarlige anmelder og/
eller anden person, som i denne forbindelse har afgivet
vildledende oplysninger, straffes.
Ansvarlig anmelder skal umiddelbart anmelde enhver
eventuel urigtig oplysning på den officielle startliste og
er pligtig til omgående at meddele ændringer til de på
den officielle startliste optagne oplysninger.
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Ansvarlig anmelder er ansvarlig for, at de på en løbsdag
indtrufne ændringer til startlisten umiddelbart meddeles
sekretariatet eller dommerkomitéen til godkendelse.
En hest skal være i væddeløbsmæssig stand for at
kunne skrives til start og deltage i løb. Ansvaret herfor
påhviler anmelderen.
Anmelderen er ansvarlig for at kusken/rytteren er
egnet til at opvarme eller køre/ride den aktuelle hest.
Ansvarlig anmelder er ved mistanke om smitsom
sygdom pligtig at tilkalde dyrlæge og til at foretage
isolation af den/de pågældende heste.
Programændringer
§ 27
En tilskreven hest kan før løbsdagen kun trækkes
tilbage med Sport§Udviklings (Travsekretariatet) eller
dommerkomitéens tilladelse, eller når en af disse
fordrer dette.
På løbsdagen godkendes beslutning om kuskeændring,
sletning af hest og øvrige programændringer af
dommerkomitéen.
Indtil præsentationen kan kuskeændring kun ske i
tilfælde, hvor den oprindelig tilskrevne kusk er lovligt
forhindret i at deltage.
Kuskeændring kan kun ske med Sport§Udviklings
(Travsekretariatet)/dommerkomitéens samtykke og
da kun, hvis den nye kusk har licens indenfor den
samme gruppe, professionel eller amatør, som den først
tilskrevne kusk.
For professionelle gælder endvidere, at kuskebytte kun
kan foregå, hvis tilskrevne kusk og ny kusk tilhører
samme kategori med hensyn til sejre vundne i det
foregående kalenderår. Professionelle inddeles i to
kategorier:
- Kuske med over 10 sejre
- Kuske med 10 eller færre sejre.
Hvis kuskebytte ikke er mulig inden for samme kategori,
slettes hesten. Dommerkomite kan i ekstraordinære
tilfælde give tilladelse til kuskebytte, hvor de to kuske
ikke tilhører samme kategori.
For amatører og montéryttere gælder endvidere, at
kuskebytte kun kan foregå, hvis tilskrevne kusk og
ny kusk tilhører samme kategori med hensyn til antal
starter. Amatører inddeles i to kategorier:
-
Kuske med over 15 starter i indeværende plus
foregående kalenderår
- Kuske med 15 starter eller færre i indeværende plus
foregående kalenderår.
Hvis kuskebytte ikke er mulig inden for samme kategori,
slettes hesten. Dommerkomite kan i ekstraordinære
tilfælde give tilladelse til kuskebytte, hvor de to kuske
ikke tilhører samme kategori.
Udebliver hest eller kusk fra start uden gyldig grund,
skal straf idømmes.
En kusk, hvis hest udgår, kan ikke overflyttes til en
anden hest i samme løb.
Hvis en kusk efter præsentationen ikke kan deltage
på grund af et ulykkestilfælde eller lignende, afgør
dommerkomitéen, om kuskeændring skal ske, eller om
hesten skal udgå.
Skifter en startanmeldt hest træner, skal hesten slettes
fra løbet, hvortil den er anmeldt.
Startmeldt hest må normalt ikke udeblive fra start af
andre end veterinære grunde dog er trænerskift gyldig
grund for sletning af hest og for kuskeændring.
Ejerskifte er ikke gyldig grund for sletning af hest eller
for kuskeændring.
Sletning skal ske hurtigst muligt og skal ubetinget i første
omgang meddeles den aktuelle banes sekretariat/
dommerkomité. Hvis det kræves, skal årsagen til
sletningen bekræftes ved en dyrlægeattest.
Ansvaret for, at en hest omgående afmeldes efter sygdom el. lign. er konstateret, påhviler alene træneren/
anmelderen.
Transportvanskeligheder godtages ikke som sletningsårsag, medmindre der foreligger specielle omstændigheder, og bevis herpå kan da begæres.
Sport§Udvikling (Travsekretariatet)/Dommerkomitéen
kan i øvrigt tillade kuskeændring, hvis særlige forhold
gør sig gældende (herunder fejl).

Ikke startberettiget hest eller
kusk/rytter
Ikke startberettiget hest
§ 28
Konstateres det før et løb at en hest ikke er startberettiget, skal den slettes.
Konstateres det før start, at en hest er optaget i
programmet fra forkert distance, skal den slettes.
Hvis en hest, der er opført på den officielle startliste,
slettes af kusk/anmelder, tildeles den fem dages
anmeldelsesforbud fra den pågældende startdato at
regne. Endvidere vil hesten blive slettet i løb, hvor den
allerede er skrevet til start (dette gælder også, hvis en
hest i forbindelse med en start får anmeldelsesforbud/

startforbud af dommerkomiteen). Undtaget her fra
er hest, der slettes som følge af uafhængig 3.parts
indvirkning (aflysning af færge, lukning af bro mv).
Undtaget fra denne regel er løb med mere end et
indskud.
Anmeldelsesforbuddet kan ophæves mod forevisning
af en dyrlægeattest, hvoraf det fremgår, at der intet
er til hinder for hestens løbsdeltagelse. Ophævelse af
anmeldelsesforbuddet kan tidligst ske to dage fra den
pågældende startdato at regne. Hesten vil dog altid blive
slettet i løb, hvortil den allerede er skrevet til start med
mindre der er tale om løb med mere end et indskud.
Konstateres det indenfor 30 dage efter at et løb er
kørt, at en hest ikke har været startberettiget eller
placeret fra forkert distance og derfor bortdømmes,
skal hesten fradømmes eventuel vunden præmie.
Hesten betragtes som om den ikke havde startet i løbet.
Totalisatorresultatet forbliver uændret.
Konstateres det før et løb, at en hest er behandlet i strid
med bestemmelserne for brug af lægemidler og anden
behandling, skal den slettes.
Hvis det, efter at løbet er kørt, konstateres ved analyse
af dopingprøve eller på anden måde, at hesten har
deltaget i strid med bestemmelserne i § 38, skal hesten
fradømmes vunden præmie, men totalisatorresultatet
forbliver uændret. Dette gælder uanset om nogen
person idømmes en straf eller ikke for bruddet mod §38.
Beslutningen om fradømmelse af løbspræmie meddeles
af DTC.
Hvis det efter en forprøve til et løb med flere indskud
(eksempelvis Dansk Derby, JVB 4-års Grand Prix og
lignende) konstateres ved analyse af dopingprøve eller
på anden måde, at hesten har deltaget i strid med
bestemmelserne i § 38, mister hesten retten til at starte
i selve hovedløbet, selvom den er kvalificeret hertil
ifølge placering i forprøve og/eller pointberegning.
Fradømmes en hest præmie, flytter de efterfølgende
heste i præmierækken op. Den præmie, som en opflyttet
hest får, belaster startpræmiesummen fra og med den
dag DTC vedtager præmiejusteringen.
En hest, som er testet positiv i en dopingprøve (Aprøve),
er ikke startberettiget, før en ny dopingprøve er negativ.
Forklarende anvisning:
Slettes en hest, der er opført på startlisten i et anerkendt travløb, som eksempelvis afvikles fredag, kan
hesten tidligst startmeldes den følgende torsdag med
mindre, der foreligger en dyrlægeattest. I så fald kan
hesten startmeldes mandag.
Ikke startberettiget kusk/rytter
§ 29
Konstateres før præsentation at en på den officielle
startliste opført kusk/rytter ikke er berettiget til at deltage skal kuske/rytterændring foretages.
Konstateres sådan urigtighed efter at præsentationen er
påbegyndt, skal hesten slettes.
Konstateres sådan urigtighed efter at aktuelt løb er kørt,
påvirkes hverken resultat eller præmiefordeling.

Bestemmelser i forbindelse med
start i løb
Krav om egnethed til løbsdeltagelse
§ 30
En hest skal være i væddeløbsmæssig stand for at kunne deltage i løb. Ansvaret herfor påhviler hestens anmelder.
Anmelder/kusk/rytter er pligtig at kontakte banens dyrlæge angående eventuel skade, sygdom eller mistanke
herom på hest, som den pågældende skal starte.
Ligeledes skal en kusk/rytter være i sundhedsmæssig
stand til at deltage i løb.
Identifikation af hest i forbindelse med start
§ 31
Identifikation skal ske, inden en hest kan starte i prøveløb.
Identifikation kan kræves inden en hest skal starte på
en bane, hvor den ikke tidligere har deltaget i løb. Hvis
en hest ikke har startet på banen i længere tid, kan ny
identifikation kræves af selskabet.
Identifikation udføres af en person, der er udpeget af
selskabet.
Hest, hvis identitet ikke kan godkendes, nægtes start.
Forklarende anvisning:
- Hest skal ved identifikation fremvises i hånd og bære
trense og må ikke bære nogen form for bandage eller
seletøj etc.
-
Ikke læsbart frysemærkningsnummer eller defekt
microchips er ikke grund til at slette hesten, hvis øvrige
aftegn ikke åbenbart afviger fra hestens signalement.
Åbenbar afvigelse skal rapporteres til dommerkomitéen,
som skal sørge for, at blodprøve eller hårprøve til DNAtest tages på hesten, som indtil videre skal idømmes
startforbud. Udtaget blodprøve skal for kontrol sendes
til et af DTC godkendt blodtypelaboratorium.

Ankomsttid for hest og kusk/rytter til banen
§ 32
Hvis en hest ikke ankommer til travbanens staldområde
senest en time før aktuel løbs start, har dommerkomitéen ret til at slette hesten.
Hvis kusk/rytter ikke ankommer til travbanens staldområde senest 30 minutter før det aktuelle løbs start, har
dommerkomitéen ret til at foretage programændring.
Hest som ikke tidligere er identificeret i Danmark, skal
være på plads til identifikation senest en time før 1. løbs
start. Hvis hesten ikke er på plads indenfor den angivne
tid, har dommerkomitéen ret til at slette hesten.

Almindelige ordensregler
Utilbørlig behandling af hest
og utilbørlig optræden
§ 33
Utilbørlig behandling af hest, uanset tid og sted skal
straffes. Utilbørlig optræden eller optræden til skade
for sportens omdømme på publikums-, bane-, stald-,
træningsområde eller gennem ytringer i diverse medier
(eksempelvis sociale medier, TV eller trykte medier)
skal ligeledes straffes.
Straf kan idømmes af travsportens dømmende myndigheder samt af DTCs bestyrelse eller administration.
Forklarende anvisning:
- Med “baneområde“ anses den indhegnede travbane
og dennes inderkreds.
-
Med “træningsområde“ anses det område, som
selskab disponerer over i tilslutning til staldområde
eller baneområde.
Beruselsesmiddel
§ 34
Den, som på bane og staldterræn optræder så påvirket
af alkohol eller andet beruselsesmiddel, at det fremgår
af adfærd og tale, kan udvises fra området og idømmes
straf.
Kusk/rytter, som har drukket alkoholholdige drikke eller
indtaget andet beruselsesmiddel i en sådan mængde,
at den pågældendes deltagelse i løb må anses for
uforsvarlig, skal forbydes at deltage i løbet og idømmes
straf.
1. Kusk/rytter som før løbet underkastes en alkoholtest
og hvor alkoholmetret derved udviser en alkoholkoncentration på mellem 0.20 og 0.49 spirituspromille
skal forbydes at deltage i løb den pågældende løbsdag
samt idømmes en udelukkelse på mindst 1 måned.
Kusk/rytter, som har deltaget i løb, skal hvis en
umiddelbart efter løbet taget alkoholtest udviser
en alkoholkoncentration på mellem 0.20 og 0.49
spirituspromille forbydes at deltage i løb den resterende
del af den pågældende løbsdag samt idømmes en
udelukkelse på mindst 1 måned.
Ved en gentagelse indenfor 1 år af de under punkt 1
anførte overtrædelser skal en kusk/rytter idømmes
udelukkelse på mindst 3 måneder.
2. Kusk/rytter som før løbet underkastes en
alkoholtest og hvor alkoholmetret derved udviser en
alkoholkoncentration på 0.50 spirituspromille eller
derover skal forbydes at deltage i løb den pågældende
løbsdag samt idømmes udelukkelse på mindst 3
måneder.
Kusk/rytter, som har deltaget i løb, skal, hvis en
umiddelbart efter løbet taget alkoholtest udviser en
alkoholkoncentration på 0.50 spirituspromille eller
derover, forbydes at deltage i løb den resterende
del af den pågældende løbsdag samt idømmes en
udelukkelse på mindst 3 måneder.
Ved en gentagelse indenfor 3 år af de under punkt
2 anførte overtrædelser skal en kusks/rytters licens
inddrages i mindst ét år.
Da det ikke er teknisk muligt at udtage en blodprøve,
vil alkoholtesten foregå således: Den pågældende skal
blæse i et alkoholmeter, som normalt anvendes af
politiet.
Såvel Forenede danske Travamatører, Dansk Travtrænerforening af 1909, Foreningen af CharlottenlundTrænere samt Dansk Montéforening har tiltrådt denne
form for alkoholtest og de eventuelt deraf følgende
konsekvenser, idet alle er indforstået med, at blodprøven ikke kan tages.
Straf skal også idømmes, hvis iværksat undersøgelse
viser, at kusk/rytter har indtaget andet beruselsesmiddel
i en sådan mængde, at pågældendes deltagelse i
løb skønnes at have været uforsvarlig.
Enhver kusk/rytter er pligtig til på forlangende af
dommerkomitéen eller banens ledelse at lade sig teste
for brugen af alkohol og stimulanser.
Kusk/rytter, som nægter at lade sig teste eller udebliver
fra test, kan ikke deltage den pågældende løbsdag og
skal udelukkes i mindst 3 måneder.
Hvad ovenstående er noteret om kuske/ryttere skal
på tilsvarende måde også gælde m.h.t. løbsofficials,
som altså skal være pligtig til at underkaste sig test for

alkohol og stimulanser og kunne straffes samt kunne
forbydes at fungere under aktuel løbsdag.
Enhver kusk/rytter, der er anmeldt til eller deltager i
løb, er underlagt AntiDopingDanmarks regelsæt.
Forklarende anvisning:
Med alkoholtest forstås alkoholudåndingsprøve taget
med et alkoholmeter godkendt af DTC.

afgrænset tidsperiode eller for altid forbydes at deltage
i væddeløb (se ”Forbuds- og Karenstidsliste“ under
pkt. A) FORBUDSLISTE andet sted i Kalender nr.1 2016
gældende fra 1.januar 2016 og den i løbet af 2016
løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer)

Kørsel/ridning på travbanen

§38.2
Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår
med mere) taget fra hest, som tænkes startet i løb eller
har startet i løb eller som trænes på en måde, der kan
sidestilles med løb, må prøvematerialet ikke indeholde
substanser, der ikke er kropsegne, eller som ikke kan
henføres til naturligt foderindtag. For visse kropsegne og
visse foderrelaterede substanser findes grænseværdier,
der ikke må overskrides (ved grænseværdi forstås den
maksimale koncentration tilladt i en udtaget prøve).
For visse substanser anvendes rapporteringsniveauer
(rapporteringsniveau for en substans er det påviselige
niveau, hvor substansen har medicinsk effekt på
hestens præstation).

§ 35
Ved al kørsel/ridning på travbanen skal størst mulig
opmærksomhed iagttages.
Ved al kørsel/ridning mod den normale kørselsretning
må normalt kun anvendes et af de fire yderste spor.
Al kørsel/ridning på travbanen uden tilladelse er kun
tilladt med startende heste fra 1 time før løbenes
påbegyndelse. Dispensation herfor kan gives.
Opvarmning af hest må kun ske på travbanen efter
foregående løbs afslutning og indtil præsentationen til
næstfølgende løb, dog under hensyntagen til eventuel
sejrsceremoni.
Ved al kørsel/ridning på travbanens område skal kusk/
rytter bære godkendt hjelm. Overtrædelse straffes med
bøde.

Forholdsregler i forbindelse
med løbene m.m.
Kuskens/rytterens valg af hest
§ 36
En A-træner må ikke køre/ride en anden person
tilhørende hest mod hest, der er helt eller delvist ejet
af A-træneren. Derudover er der ingen restriktioner for
en A-træners valg af hest.
Øvrige licensindehavere må ikke køre/ride en anden
person tilhørende hest mod hest, der er helt eller delvist ejet af licensindehaveren selv, med mindre denne
køres af en delejer.
Vedrørende ansvar for træning af hest henvises til
Licensbestemmelserne.
- Bestemmelserne om kusks/rytters valg af hest gælder ikke i prøveløb.
Dispensation fra § 36 kan gives af DTC i specielle løb.
Regler vedrørende totalisatorspil
§ 37
Den som kører/rider/træner hest, som starter i et
løb, må ikke i dette, hverken personligt, gennem
stedfortræder eller for andre personer befordre nogen
form for væddemål.
Dette forbud omfatter tillige sammensatte spilleformer
f.eks. V5, hvis det aktuelle løb indgår i disse spilleformer.
Behandling og medicinering
§38
Reglerne i denne paragraf er gældende for alle
personer, som er angivet i Løbsbestemmelsernes § 1,
hvilket betyder, at når en hest bringes til start på en
dansk travbane, er det danske regelsæt gældende.
Omfattet af begrebet ”løb” i denne paragraf er alle
former trav- og monteløb, som arrangeres af selskaber,
der er egentlige medlemmer af DTC.
Med ansvarlig anmelder menes person som angivet i §
26 i Løbsbestemmelserne.
Ansvarlig anmelder har alene ansvaret for, at
bestemmelserne i DTC’s dopingreglement overholdes.
Almene regler for brug af lægemidler
og anden behandling
§38.1
En hest, der trænes og/eller deltager i løb i Danmark, må
kun behandles med lægemidler, som i følge gældende
lovgivning enten må anvendes eller markedsføres i
Danmark.
En hest må kun tilføres receptpligtig medicin, hvis
veterinæren for den navngivne hest har ordineret dette.
En hest, der har behov for substitutionsbehandling,
er ikke at betragte som værende i væddeløbsmæssig
stand og må derfor ikke starte i løb (se §30). Med
substitutionsbehandling menes behandling, hvor man
tilfører kroppen en substans, som den normalt selv
producerer, men på grund af sygdom eller andet ikke
kan fremstille.
En hest, der er diagnosticeret med en kronisk sygdom,
som eksempel en kronisk luftvejssygdom, og i anledning
af dette har behov for kontinuerlig behandling/
medicinering, anses ikke at være i væddeløbsmæssig
stand og må derfor ikke starte i løb (se §30).
For en hest, som er registreret i DTC, eller en hest,
som trænes og/eller starter i Danmark, er substanser
og behandlingsmetoder, som angivet i en særskilt
fortegnelse forbudte og kan medføre, at hesten for en

Behandling m.m.

Substanser/behandlinger, som ikke er indeholdt i DTC’s
”Forbuds- og Karenstidsliste” i Kalender nr.1 2016
og/eller den i løbet af 2016 løbende opdaterede liste
på www.trav.dk/veterinaer anvendes på den ansvarlige
anmelders eget ansvar.
På en hest, der tænkes startet i løb eller som trænes
på en måde, der kan sidestilles med løb, må der
ikke foretages særskilte behandlinger eller særskilte
tiltag, som ved løbet eller træningen kan medføre
en positiv eller negativ forandring af hestens aktuelle
præstationsformåen eller temperament, inkluderende
alternative behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser,
blistring og elektricitet.
Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår med
mere) taget fra hest, som er i startberettiget alder eller
yngre, i anden sammenhæng end løb eller træning,
der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet ikke
indeholde forbudte substanser eller substanser, som
ikke kan henføres til legitime behandlinger, der er
anført i hestens behandlingsjournal (se ”Forbuds- og
Karenstidsliste” på andet sted i Kalender nr.1 2016
gældende fra 1.januar 2016 og den i løbet af 2016
løbende opdaterede liste på www.trav.dk/veterinaer)
Person, som er ansvarlig for en hest, skal være orienteret
om, hvad en foretaget behandling eller tiltag betyder
med hensyn til hestens ret til at starte i løb og trænes.
Det er alene den ansvarlig anmelders ansvar, at hans
hest ikke er blevet tilført lægemidler eller anden kemisk
substans, som er i strid med det gældende reglement
for medicinering, hvilket betyder, at der identifikation
mellem ansvarlig anmelder og behandlende veterinær/
person.
Forklarende anvisning:
Med begrebet”træning som kan sidestilles med løb”,
menes sådan træning, som for hestens vedkommende
ikke kun har til hensigt at bibeholde normal kondition
og rørighed.
På det tidspunkt, hvor en hest tænkes startet i løb eller
tænkes trænet på en måde, der kan sidestilles med løb,
gælder for visse præparater, visse behandlinger og/
eller visse andre tiltag de af DTC fastsatte karenstider.
Disse karenstider findes på en særskilt liste (se ”Forbudsog Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” på
andet sted i Kalender nr.1 2016 gældende fra 1.januar
2016 og den i løbet af 2016 løbende opdaterede liste på
www.trav.dk/veterinaer)
Den i Kalender Nr. 1 2016 eller på www.trav.dk/
veterinaer senest offentliggjorte ”Forbuds- og
Karenstidsliste” gør tidligere lister ugyldige.
Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er
behandlet inden for de i ”Forbuds- og Karenstidsliste”
angivne karenstider.
Ordensregler vid medicinering m.m.
§38.3
Den ansvarlige anmelder (personen, der ved
startmeldingens afslutning er registreret som træner af
hesten – dette gælder både professionelle og amatører)
har ansvaret for alle rutiner vid medicinering af de
heste, vedkommende har i træning.
Substans, som påvises vid analyse af prøvemateriale,
og for hvilken der kræves recept, skal kunne bevidnes
af den veterinær, som har ansvaret for behandlingen.
Træner skal løbende føre behandlingsjournal i den
udstrækning, som DTC foreskriver.
Træner har pligt til på forlangende fra ejer af hest at
udlevere behandlingsjournal.
Træner må udelukkende opbevare receptbelagte
lægemidler, sprøjter og kanyler, hvis de er udskrevet til
en navngiven hest, og ordineret behandlingstid ikke er
udløbet. Hestens navn skal af træneren være angivet
på emballagen.
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Det er ikke tilladt for en træner at opbevare utilladte
lægemidler, substanser/stoffer eller udrustning.
Lægemidler beregnet til profylaktisk (forebyggende)
behandling behøver ikke at være udskrevet til
specifik hest. Under den ordinerede behandlingtid
skal opbevaring ske i aflåst skab eller andet sted,
som er under lås. Nøglerne til aflåst skab skal på
trænerens ansvar opbevares på betryggende vis. Vid
behandlingsperiodens afslutning skal ikke anvendt
medicin, sprøjter og kanyler bortskaffes fra stalden i
henhold til gældende veterinære forskrifter.
Injektion skal foretages af veterinær eller af en i
hvert tilfælde af veterinær instrueret og delegeret
person. Nedføring af næsesvælgssonde og/eller
infusionsbehandling må udelukkende udføres af
veterinær.
Træneren har ansvaret for, at bestemmelserne i §38
overholdes. Det påhviler desuden træneren at skaffe sig
viden om og informere sit personale om bestemmelserne
i §38 samt om særlige foreskrifter i følge §38.
For hest, som er i startberettiget alder eller yngre og
ikke er optaget på nogen træners træningsliste, gælder,
at hestens ejer eller person, der er registreret som
teknisk repræsentant hos DTC, er ansvarlig for, at §38
overholdes.
Dopingprøve
§38.4
Dommerkomité, baneveterinær, DTC eller person
bemyndiget af DTC har ret til at træffe beslutning om, at
der skal tages dopingprøve.
Dopingprøve kan tages i forbindelse med en løbsdag
men også på et andet tidspunkt, som ikke er i
forbindelse med en sådan.
Træner og hesteejer er pligtig at stille hest til rådighed
på det tidspunkt, som er besluttet for prøvetagning samt
vid den yderligere undersøgelse, som kan foranlediges
heraf.
Forholdsregler ved udtagelse af dopingprøve:
Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpegede
dyrlæge og/eller medhjælper. Ved blodprøve skal det
være en dyrlæge.
Det skal tilstræbes, at træner, ejer eller en repræsentant
for én af disse er til stede og overværer samtlige
procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en
sådan repræsentant ikke er til stede, og i dette tilfælde
kan ejer, træner m.v. ikke senere gøre indsigelse mod
procedurerne i forbindelse med prøveudtagningen.
Forsøg på og medvirken til regelbrud
§38.5
Forsøg på brud af §38 sidestilles med fuldbyrdet handling.
Medvirken til brud på §38 sidestilles med fuldbyrdet
handling med mindre, der foreligger særlige grunde
At opfordre til brud på reglerne i §38 sidestilles med
uagtsomt brud på regelsættet.
Dopingprøve ved dødsfald
§38.6
Dopingprøve skal tages på hest, der på umiddelbart
uforklarlig vis dør i forbindelse med løbsdeltagelse.
Forældelsesfrist
38.7
Fristen for forældelse ved brud på §38 er 5 år. Fristen
regnes fra den dag det strafbare er ophørt. Forældelsen
afbrydes, når en sag anmeldes til dømmende
myndighed.
Langtidslagrede/nedfrosne dopingprøver har gyldighed
i minimum fem år.
Karenstider
38.8
Angivne ”Karenstider” (se ”Forbuds- og Karenstidsliste
under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” på andet sted i
Kalender nr.1 2016 gældende fra 1.januar 2016 og
den i løbet af 2016 løbende opdaterede liste på www.
trav.dk/veterinaer) ) skal udelukkende betragtes som
værende vejledende information i forbindelse med
behandling af heste,
Overholdelse af angivne tidsfrister for karenstider er
ikke strafbefriende for ansvarlig anmelder, hvis et stof/
præparat/substans med karenstid er til stede i hestens
dopingprøve ved prøvetagning i forbindelse med løb
eller i træning (prøver taget uden for konkurrence).
Ved prøvetagning uden for konkurrence er undtaget
tilfælde, hvor fundet kan forklares af behandling, som
er indført i hestens behandlingsjournal, og hvor hesten
ikke har deltaget eller skal deltage i konkurrence inden
for opgivet karenstid for det pågældende stof/præparat
eller behandlingsmetode.
Det er ej heller strafbefriende, at hesten har været
behandlet for skade eller sygdom.

12 Væddeløbsbladet særnummer

Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er
behandlet inden for de i ”Forbuds- og Karenstidsliste”
under pkt. B) KARENSTIDSLISTE angivne karenstider.
Sanktioner for overtrædelse af regler for
Behandling og Medicinering
38.9
a) For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed,
gældende stoffer, substanse, præparater og/eller
behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbudsog Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE”
(se Kalender nr.1 2016 gældende fra 1.januar 2016 og
den i løbet af 2016 løbende opdaterede liste på www.
trav.dk/veterinaer), idømmes tab af licens i minimum
48 måneder op til livstid, tiltrædelsesforbud i samme
periode samt bøde.
For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed,
gældende stoffer, substanse, præparater og/eller
behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbudsog Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE”
(se Kalender nr.1 2016 gældende fra 1.januar 2016 og
den i løbet af 2016 løbende opdaterede liste på www.
trav.dk/veterinaer), idømmes tab af licens i minimum
24 måneder op til livstid, tiltrædelsesforbud i samme
periode samt bøde.
I gentagelsestilfælde vil der være skærpelse af sanktion.
b) For uagtsomt regelbrud kan person idømmes bøder
svarende til minimum 10 % af førstepræmien i løbet +
2 % af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit
pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår).
Minimum kr. 10.000 og maksimum kr. 1.000.000.
I tilfælde af, at regelbruddet omfatter stoffer, substanse,
præparater og/eller behandlingsmetoder, som er
angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A)
FORBUDSLISTE” kan der ud over ovennævnte idømmes
udelukkelse på minimum seks måneder.
Ved anden gangs forseelse kan person idømmes bøder
svarende til minimum 20 % af førstepræmien + 4 %
af, hvad trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr. år
(beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum
kr. 20.000 og maksimum kr. 1.000.000.
Ved tredje gangs forseelse kan person idømmes
udelukkelse som ved et forsætligt regelbrud.
c) Ved regelbrud ifølge objektivt anmelderansvar
(træneransvar) kan person idømmes bøder svarende til
minimum 10 % af førstepræmien i løbet + 1 % af, hvad
trænerens stald har indkørt i gennemsnit pr. år (beregnet
over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000
For afsnittene a), b) og c) gælder, at hvis særlige forhold
gør sig gældende, kan sanktionen reduceres eller
bortfalde.
Eksempelvis hvis den ansvarlige anmelder kan bevise,
at han/hun er uden skyld i regelbruddet samt kan
bevise, hvordan den forbudte substans er blevet tilført
hesten.
Det regnes som flere regelbrud, hvis det kan fastslås,
at anden gangs forseelsen blev begået efter, at
vedkommende person er blevet varslet om det første
regelbrud.
Ved flere regelbrud eller brug af flere forbudte
substanser og/eller metoder skal udelukkelsesperioden
skærpes.

Ekvipagens udrustning
Væddeløbsdragt
§ 39
Kusk/rytter skal være iført præsentabel væddeløbsdragt
bestående af overdel og hjelm i de i programmet anførte
farver, samt hvide kørebukser og hensigtsmæssigt
fodtøj med hæl. Væddeløbsfarver skal registreres hos
DTC efter gældende regler. DTC kan nægte at godkende
en væddeløbsdragt. Væddeløbsdragt med reklame skal
godkendes af DTC.
Forklarende anvisninger:
Hver kusk/rytter skal have sin registrerede farve.
En ejer, et pseudonym eller et konsortium kan registrere
egne væddeløbsfarver, som kan anvendes ved start af
heste, som den pågældende ejer eller ejerkonstellation
er registreret som ejer af.
Ejerfarver kan ikke anvendes ved start af heste, som ejes
i kombination med andre ejere med mindre ejerfarver
er knyttet til den tekniske repræsentant.
Farveændring skal meddeles til sekretariatet/dommerkomitéen.
Hjelm skal være godkendt af DTC (kvalitet/farve/
tekst), og når denne anvendes, skal hageremmen være
fastspændt. (Se Sæsonbestemmelserne).
Nummerskilte, væddeløbsdragt og hjelm skal anvendes
ved al kørsel/ridning på banen f.o.m. 1 time før løbenes
begyndelse.
Kørebukser må være forsynet med en højst 2 cm bred
gallon i matchende farve.

Overdelen skal være med lange eller korte ærmer.
Som hensigtsmæssigt fodtøj betragtes kun mørke,
korte støvler uden snøre til tørvejr og gummistøvler til
regnvejr.
For reklame på væddeløbsdragt findes særskilte
bestemmelser jævnfør nedenstående:
Kuske kan, med følgende begrænsninger, bære reklamer på væddeløbsdragten bestående af dragt og hjelm.
På bukserne tillades reklame på max. 150 cm2.
Reklamen skal være modificeret og må ikke virke forstyrrende eller misvisende i forhold til dragten eller
hjelmens grundfarve.
Amatører må ikke modtage kontanter for reklame på
dragten, men kun materielle goder i form af f.eks. køredragt, seletøj, sulky osv.
Forklarende anvisning:
Vedrørende godkendelse af hjelm gælder, at Guldhjelm
udelukkende må bæres af vindere af VM, EM og DM og
kun indtil en ny vinder af de pågældende kuskematcher
er fundet.
Væddeløbsudrustning
§ 40
DTC kan bestemme, at enhver type af udrustningsdetalje,
inden den må anvendes i væddeløb, skal være godkendt
af DTC.
I travløb gælder: Pisk, incl. smeld, skal være mellem 115
og 125 cm. lang.
Seletøj og sulky skal være i forsvarlig stand.
Sulkyhjul skal have plasticbeskyttere. Disse hjulbeskyttere skal være ufarvede, sorte eller have sulkyens
grundfarve og godkendt af DTC. Den frie højde i sulkyens
gaffel ovenfor hjulet må højst være 50 mm.
Brug af regnvejrsskærme af obligatorisk, når baneforholdene kræver det. Beslutning herom træffes af
sekretariatet/dommerkomitéen.
Kusk/rytter og træner er ansvarlig for at ekvipagens
udrustning er i god stand og rigtigt anbragt, samt at
den er i overensstemmelse med de af DTC udfærdigede
bestemmelser. Kusk/rytter og træner er også ansvarlig
for at ekvipagen er forsynet med det i programmet
opførte nummer og væddeløbsfarver.
Anvendelse af udstyr, der hindrer hestens naturlige
bevægelse ved sammenbinding af dens ben indbyrdes
eller til dele af sulky eller andet udstyr, må ikke
anvendes i løb, f.eks. »Travhobbles«.
En hest, der ved af DTC besluttet forbud mod at starte
uden beslag, ikke har beslag på samtlige hove betragtes
som værende ej startberettiget (se § 28). Hvis hesten
mangler beslag på en eller flere hove efter løbet,
beslutter dommerkomiteen, om hesten skal betragtes
som om den ikke var startberettiget.
Pr. 1.marts 2016 er det ikke tilladt for 2-årige heste at
bringes til start uden beslag. Dette gælder i alle former
for løb.
Enhver form for elektronisk udstyr er forbudt at anvende
i løb. Undtaget herfra er trådløst pulsur, (også med
hastighedsmåler.)
Dommerkomitéen har ret til, evt. i samråd med
banens dyrlæge, at forbyde enhver form for uforsvarlig
udrustning eller forspænding. Dommerkomitéen
har også ret til at bortvise/udelukke ekvipage med
uforsvarlig udrustning eller forspænding.
Hvis overtrædelse af §40 (uforsvarlig udrustning eller
forspænding) opdages senest 14 dage efter løbet, kan
hest diskvalificeres og dermed få frataget løbspræmien.
Fradømmes en hest præmie, flytter de efterfølgende
heste i præmierækken op. Den præmie, som en
opflyttet hest får, belaster startpræmiesummen fra og
med den dag DTC vedtager præmiejusteringen.
Forklarende anvisning:
Eksempler på uforsvarlig udrustning eller forspænding:
For kort checkrem, uforsvarligt bid (eksempelvis bid
med diameter mindre end 9 mm og bid med ”lasso”,
uforsvarlig hovedstang (eksempelvis hovedstang med
pigge, bold eller andet – forsvarlig hovedstang skal være
glat), line udstyret med pigge, elektrisk stimulering.
Montéløb: Se: Regler for forskellige typer af løb.

Bestemmelser i forbindelse
med løbets start
Præsentation
§ 41
Før præsentationen samles ekvipagerne på et forudbestemt område.
Præsentationen påbegyndes mindst 5 minutter før
start.
Fra dette tidspunkt og indtil løbets afslutning må der på
den store bane kun opholde sig heste, der skal deltage
i det pågældende løb.
Ved meddelelse om præsentationens begyndelse
køres/rides samlet i kort trav og i nummerorden med
ca. en hestelængdes mellemrum fra det fastsatte
begyndelsessted til det fastsatte slutsted.
Når dommertårnet passeres hilser alle kuske/ryttere
ved at se op mod dommeren. Under præsentationen
skal der holdes en line i hver hånd og begge ben skal
være placeret i bøjlerne. Mellem præsentation og start
må ingen løbsdeltager forlade banen uden særlig
tilladelse af dommerkomitéen. En sådan tilladelse kan
kun gives ved uheld med ekvipagens udstyr og skal,
hvis det kræves, ske i følge med en af løbsledelsen
udpeget person.
Ingen løbsdeltager kan fritages for præsentation.
Kusk/rytter, som kommer for sent til præsentationen,
er pligtig at anmelde årsagen hertil.
I alle løb skal ekvipagen direkte efter præsentationen
gøre en afcantring i frit trav på publikumssiden.
Yderligere afcantring kan beordres af dommerkomitéen.
Det er en løbsdeltager forbudt med ord eller gestus at
stå i forbindelse med publikum eller andre løbsafviklingen uvedkommende personer.
Forklarende anvisning:
Præsentationens begyndelsessted og slutsted på de
enkelte baner meddeles i Sæsonbestemmelserne.
Prøvestart
§ 42
Prøvestarter efter startvognen kan arrangeres 1/2-1
time før 1. løbs start. (Tidspunktet kan rettes ind efter
om der er prøveløb eller ej).
Forberedelse til start
§ 43
Der benyttes følgende tidsangivelser:
a)
Der kaldes til start om 3 minutter.
b)
Der kaldes til start om 1 minut.
c)
Til start.
Ved “Der kaldes til start om 1 minut”, skal kuskens
forberedelser før starten være afsluttet og ekvipagen
skal køre korteste vej til aktuel startplads.
Efter “Der kaldes til start om 1 minut”, må ingen tidsforskydning finde sted, medmindre uheld på grund af
teknisk fejl eller materielfejl på en ekvipage indtræffer.
Ved “Til start” køres ved voltestart direkte ind i volten
og ved autostart påbegyndes startproceduren, der er
beskrevet i reglerne for autostart.
Ekvipagen står herefter under overstarterens
kommando indtil starten går. Kusk/rytter, som uden
godkendt anledning forsinker starten, skal straffes.
Adlyder kusk/rytter ikke overstarterens ordre, kan
ekvipagen bortvises af dommerkomitéen.
Overstarteren kan efter samråd med dommerkomitéen
afvise ekvipage, som af anden anledning findes uegnet
til løbsdeltagelse.
Dommerkomitéens afgørelse kan ikke appelleres.
Overstarteren skal til dommerkomitéen anmelde
enhver forseelse, som begås af deltagerne.
Ændringer i forspændingen er ikke tilladt efter, at der
er blevet kaldt »til start«. Det er dog tilladt at udbedre
opståede seletøjsuheld.
Uregerlig hest under startforberedelserne
§ 44
Viser en hest sig uregerlig under forberedelserne til
start, kan dommerkomitéen forbyde hesten at starte.
Beslutning herom kan ikke appelleres.
Kusk/rytter kan kun i undtagelsestilfælde og efter
tilladelse fra dommerkomitéen på eget ansvar
anvende kompetent person til at hjælpe i starten. En
sådan hjælp må ikke forekomme i prøveløb.
Forklarende anvisninger:
Medhjælp til førende ekvipager i respektive volter må
kun følge med til banens inderkant. Medhjælpere til
øvrige ekvipager skal slippe hesten senest i banens
yderkant efter kommandoen “Klar”.
Ved start i banens yderste spor i volten har ekvipager
permanent tilladelse til at anvende kompetent
medhjælp.
Medhjælpere må ikke medføre hjælpemidler.
Ved markant overtrædelse af disse forholdsregler skal
omstart finde sted.

Startmetoder
§ 45
Et løb startes med voltestart eller autostart.
For det tilfælde, at startvognen ikke kan anvendes, kan
et løb startes med liniestart.
Voltestart
§ 46
Antallet af startende ekvipager ved voltestart er
maksimalt 15, hvoraf højst 9 må være fra samme
distance.
Eventuelle afvigelser herfra fremgår af banens særlige
bestemmelser.
Når signalet “Til start” gives, skal løbsdeltagerne straks
samles ved deres respektive startsteder og rangere ind
i nummerorden samt nøje følge de instruktioner, der
gives af overstarteren eller hans personale.
Når rangeringen er afsluttet, gives kommandoen “Så
trækkes snorene”.
På signal fra overstarteren sættes den af DTC godkendte
startkommando i gang. Kommandoerne er: Klar! - Et!
- To! - Kør! med henholdsvis 10, 5, og 1.8 sekunders
mellemrum, hvorefter startsnorene udløses og banen
gives fri. Når kommandoen “Klar” er givet, køres/rides
i jævnt fremadskridende tempo, så alle deltagere, uden
at sætte tempoet op og uden at foretage for bratte
drejninger, kan være på plads, når starten går.
De respektive baner bestemmer under hensyn til lokale
forhold, hvor førerhesten skal ligge på kommandoerne
“Klar” og “Et”. På kommandoen “To” skal samtlige
løbsdeltagere ligge ved bagsnoren, sluttet helt op
og i nummerorden med førerhesten helt nede ved
inderbanen og alle samtidig i færd med at vende i
kørselsretningen.
På kommandoen “Kør” skal alle deltagere ligge
med front fremefter i kørselsretningen i den af
lodtrækningen bestemte nummerorden ligesom
tidsmålingen automatisk sættes igang.
Kusken/rytteren er selv ansvarlig for at ekvipagen
starter fra den i programmet angivne distance og fra
korrekt startspor. Start fra forkert distance i forhold
til, hvad der er anført i programmet, medfører
diskvalifikation. Sker sådan diskvalifikation, efter at det
endelige resultat er meddelt, foretages ingen ændring
i totalisatorrækken.
Forklarende anvisning:
Såfremt en hest udgår, rykker de øvrige heste i rækken
indad, dog rykker heste fra anden række aldrig op i
første række.
Startmomentet ved voltestart
§ 47
I starten er det forbudt på nogen måde at forstyrre
anden ekvipage eller at søge at vinde utilladt fordel.
Sker dette kan startforsøget afbrydes eller starten kan
kaldes tilbage. Uregerlig hest kan direkte bortvises.
Hvis ekvipage ved kommandoen “Kør” står omvendt
eller på tværs, skal der være omstart. Den fejlende
kusk/rytter kan straffes, og ekvipagen kan bortvises.
Overskrider en hest med sin bringe startlinien før K i
kommandoen “Kør”, skal omstart finde sted.
Er samme ekvipage årsag til omstart eller afbrudt start
mere end én gang og kusk/rytter er underrettet om
den første forseelse, skal ekvipagen bortvises fra løbet.
For hændelse, som indtræffer i starten til og med kommandoen “Kør” kan overstarteren eller overdommeren
dekretere omstart. Beslutning om tilbagekaldelse af
start skal ske inden den førende ekvipage har tilbagelagt ca. 200 meter.
Beslutning i henhold til sidste stykke og beslutning om
bortvisning af uregerlig hest kan ikke appelleres.
Omstart skal markeres med et kraftigt signal.
Ved materielfejl før kommandoen “Kør” kan starten
afbrydes.
Forklarende anvisning:
Hvis en hest efter kommandoen “Klar” ikke går med i
volten, kan overstarteren afbryde starten.
Autostart
§ 48
Antallet af startende heste i autostart må højst være 12.
I travløb kan der maximalt starte 8 heste i første række
bag startvognen.
I montéløb med autostart kan der maximalt starte 10
heste. DTC kan i særlige tilfælde dispensere fra denne
regel.
Eventuelle afvigelser herfra fremgår af banens særlige
bestemmelser.
Kusken/rytteren er selv ansvarlig for at ekvipage starter fra korrekt startspor.
Når startvognens vinger passerer startlinien skal tidtagningen sættes igang.
Hvis startvognen ikke kan anvendes, sker starten som
“Liniestart”, i henhold til § 45 og 50.

Opsamlingssted: Når der i højtalerne annonceres 1
minut til start
Forklarende anvisning:
Startvognen er placeret ca. 250 meter fra startstedet.
Opsamlingssted: Når der i højttalerne annonceres 1
minut til start slår startvognen vingerne ud og samtlige
ekvipager skal opholde sig bag ved startvognen,
maximalt 150 meter bag ved startvognen.
Når der annonceres „Til start“ sætter startvognen sig i
bevægelse. Ekvipagerne skal indtage deres pladser bag
startvognen. Det er vigtigt, at ekvipagerne yderst på
vingen hurtigt kommer op på deres pladser.
Straks når kommandoen har lydt, sætter startvognen
sig i bevægelse og øger herefter tempoet frem til
startstedet.
Senest 100 meter før startstedet skal hestene i første
række være på plads bag vingerne, d.v.s. højst 1/2
længde fra vingerne, mens hestene i anden række skal
være placeret højst 1/2 længde bag hestene i første
række.
Ved autostart i travløb med højst 12 startende gives
deltagerne i 2. række (9-12) mulighed for at vælge ét
af to spor. Program nr. 9 kan vælge at starte enten bag
ved nr. 1 eller nr. 2. Heraf følger, at program nr. 10 kan
vælge at starte enten bag ved nr. 3 eller nr. 4 osv. Indtil
startvognen passerer startstedet, har hestene i 2. række
ret til at vælge mellem de to spor. En hest i 2. række
bag startvognen skal altid ligge bag en hest i 1. række.
Udgår en hest i 1. række, skal nr. 12 ligge bagved hesten
i 7. spor.
Udgår to heste i første række, skal nr. 9 ligge bagved
hestene i spor 1 eller 2, nr. 10 bagved spor 3 eller 4, nr.
11 ligge bagved spor 5 og nr. 12 bagved spor 6.
Udgår tre heste eller flere i første række, skal nr. 9 ligge
bagved hesten i spor 1, nr. 10 bagved spor 2, nr. 11
bagved spor 3 og nr. 12 bagved spor 4.
Startvognens vinger skal være forsynet med en anordning, således at hestens hoved uden risiko kan
sættes mod vingen. Vognens konstruktion skal også
være sådan, at en hest, som løber lige op bagved
vognen, ikke kan risikere at trampe op i denne.
Startvognen skal være forsynet dels med højttaleranlæg, således at starteren kan instruere kuskene og dels
med et kommunikationsanlæg, således at kontakt med
dommerkomiteen kontinuerligt kan opretholdes.
Endvidere skal startvognen være forsynet med en lyssignalanordning for at kunne markere omstart.
Bilen sættes i gang og accelererer successivt frem til
startstedet. Overstarteren er ansvarlig for bilens tempo.
Startmomentet ved autostart
§ 49
Når startvognen har sat sig i bevægelse, er det ikke
tilladt på nogen måde at forstyrre anden ekvipage eller
at søge at vinde utilladt fordel i starten. Sker dette skal
startforsøget afbrydes eller starten tilbagekaldes.
Uregerlig hest kan bortvises.
Når startvognen har sat sig i bevægelse og hestene
er i kørselsretningen, tages ikke hensyn til hest, som
galopperer eller er uregerlig, medmindre anden
ekvipage derved forstyrres.
Er samme ekvipage årsag til omstart eller afbrudt start
mere end én gang og kusk/rytter er underrettet om
den første forseelse, skal ekvipagen bortvises fra løbet.
Overstarteren eller overdommeren kan beordre omstart
for en hændelse, som indtræffer inden startvognen har
passeret startlinien.
Beslutning om tilbagekaldelse af start skal tages inden
den førende ekvipage har tilbagelagt ca. 200 meter. En
sådan afgørelse kan ikke appelleres.
Det grundlæggende princip er, at overstarteren bedømmer situationen fra tilfælde til tilfælde med udgangspunkt i følgende grundregler for omstart:
- Ødelæggelse af startafgangen for en konkurrent.
- Materielfejl.
- Vundet fordel på utilladt måde.
Liniestart
§ 50
Ved 1 minut til start samles ekvipagerne lige før startstedet.
Når der annonceres ÑTil start“ påbegynder ekvipagerne
startproceduren ved at køre/ride modsat løbsretningen
og de finder deres respektive pladser, som her er beskrevet i et løb med 8 heste i 1. række:
Ekvipagerne med nr. 1, 2, 3 og 4 samt 2. rækkes nr.
9 og 10 kører/rider mod løbsretningen oppe i banen,
mens ekvipagerne med nr. 8, 7, 6 og 5 samt 2. rækkes
nr. 12 og 11 kører/rider nede i banen.
Ekvipagerne med nr. 1, 2, 3 og 4 samt 2. rækkes nr. 9
og 10 vender ned i banen, mens ekvipagerne med nr.
8, 7, 6 og 5 samt 2. rækkes nr. 12 og 11 vender op i
banen ca. 120-150 meter bag startstedet.
Ca. 75 meter før startstedet skal ekvipagerne være i
løbsretningen i deres respektive startspor med yderste
startspor som master. Masteren må ikke passeres, før
startstedet nås.
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Bestemmelser vedrørende løbet
Kørsel/ridning for bedst mulig placering
samt formforbedring

ikke mindskes, således at bagved liggende ekvipager
forstyrres.
Passage af anden ekvipage
Under hele løbet inkl. opløbet må foranliggende ekvipage passeres enten udenom eller indenom, hvis der
er rigelig plads til såvel hest som sulky (i montéløb skal
der være rigelig plads til hest).

§ 51
En hest skal løbsmæssigt køres/rides til bedst mulig
placering, hvis ikke åbenbar træthed eller tegn på
skade på hesten eller fejl ved udrustningen konstateres
under løbet.
Dommerkomitéen kan fordre, at træner eller kusk/
rytter skal afgive forklaring ved eventuel overtrædelse
af bestemmelsens første stykke. Hvis en afgiven
forklaring ikke anses for at være tilfredsstillende, kan
straf idømmes.
Det som fremgår af andet stykke i denne paragraf skal
også gælde, hvis en hest viser åbenbar formforbedring
i forhold til tidligere præstationer.
Forklarende anvisning:
Når forklaring ønskes af træner/kusk/rytter, skal dette meddeles på løbets resultatliste, ligesom dommerkomitéens bedømmelse af den afgivne forklaring skal
meddeles.
Her anvendes: “Godkendt”, “Noteret” eller “Ikke godkendt”.

§ 54
Når hestens næse når mållinjen, er løbet fuldført.
Når mållinjen er passeret, må hesten ikke tages for
brat op. Farten skal, idet ekvipagen skal beholde det
spor, ekvipagen havde ved målpassagen, successivt
nedbringes indtil ca. 150 meter efter mål.
Hest, som kommer ind på opløbsstrækningen, skal
køres/rides gennem mål, også selvom den er diskvalificeret.

Utilladt gangart

Drivning

§ 52
Utilladte gangarter er galop og pasgang.
Ekvipage diskvalificeres, hvis den:
- Tilbagelægger længere strækninger i utilladt gangart
- Ofte slår over i utilladt gangart
- Vinder fordel af utilladt gangart
- Slår over i utilladt gangart i løbets sidste 100 meter
Beslutningen om diskvalifikation træffes af dommerkomitéen.
Dommerkomitéens afgørelser i disse spørgsmål er
endelige og kan ikke appelleres.
Diskvalificeret ekvipage skal snarest forlade det øvrige
felt, dog ikke, hvis feltet er kommet ind i opløbet, se
dog regler for løb i flere afdelinger.

§ 55
Drivning skal altid være etisk passende og må ikke udsætte hesten for unormalt pres.
Kun piske, som er godkendt af DTC, må anvendes som
drivmiddel. Pisk skal under løbet holdes parallelt med
kørselsretningen og aldrig ud til siden eller på en sådan
måde, at den kan genere konkurrenterne.
Pisk må kun anvendes til korrigering og enkeltstående
let drivning. Begge hænder skal i så fald anvendes til
føring af hver sin line. Den ene hånd må altså ikke
anvendes udelukkende for drivning. Ved drivning må
kuskens arm ikke være over skulderhøjde.
Brug af pisk må kun ske i lodret plan, oppefra og ned.
Brug af pisk fra siden eller nedefra og op, samt slag på
sulky eller udrustning i det hele taget, er forbudt.
Ureglementeret brug af pisk skal straffes.
Ved mistanke om misbrug af pisk kan banens dyrlæge
undersøge den pågældende hest. Misbrug af pisk skal
straffes.
Ved drivning på anden måde end med pisk må kusken
f.eks ikke: sparke hesten, drive med omvendt pisk,
drive hårdt med linerne eller „sakse“ med linerne.
Sådan upassende drivning skal straffes.
Kusken skal have fødderne i sulkyens fodbøjler, dog
undtaget ved manøvrering af sidestængerne. Det er
ikke tilladt at vride foden mod hestens bagben.

Forklarende anvisninger:
Med “længere strækning” menes ved utilladt gangart
en strækning på mere end 100 meter. Ved utilladt
gangart, som påbegyndes under løbets første 350
meter, er dog mere end 150 meter at anse som
”længere strækning”.
I løbets sidste 100 meter vil utilladt gangart medføre
diskvalifikation.
Med begrebet “ofte” i forbindelse med utilladt gangart
menes mere end to gange.
Med begrebet “vinde fordel” af utilladt gangart menes,
at ekvipage herved vinder fart og/eller position eller
at den trods utilladt gangart kan holde både fart og
position.
Galoperende hest, som hverken kan føres ud af feltet
eller tages op i trav i det forefindende spor uden
forstyrrelse af løbets tempo, må galoppere sig fri af
feltet for siden at bringes i trav. Dommerkomitéen
skal i dette tilfælde afvente til helhedsindtrykket kan
bedømmes, d.v.s. om ekvipagen totalt set kan anses at
have vundet fordel af galoppen inden evt. beslutning
om diskvalifikation tages. Dog gælder altid den i første
afsnit omtalte 100 meters grænse.
Kørsel/ridning i løb
§ 53
Førende ekvipage
Den førende ekvipage skal befinde sig i indersporet,
medmindre
dommerkomitéen
på
grund
af
exceptionelle baneforhold meddeler en undtagelse
herfra.
Kørsel i halvspor og uden for banens grænse
Kørsel i halvspor samt kørsel uden for banens grænse
må ikke ske under løbet.
Til gene af konkurrent m.m.
Under løbet er det forbudt at genere anden ekvipage
eller at hindre dennes fart ved f.eks. uopmærksomhed,
for snæver kørsel, trængning eller tydelig temponedsættelse.
Kusk/rytter må ikke genere konkurrent ved råben,
skrigen eller anden form for spektakel.
Skifte spor, give fordel
Kusk/rytter må ikke ved råb eller på anden måde søge
at formå en anden ekvipage til at forlade sit spor.
Kusk/rytter må heller ikke bevidst forlade sit eget spor
og derved at give fordel til anden deltager eller i øvrigt
på nogen måde give anden ekvipage fordel. Kusk/
rytter må ikke modtage råd eller vejledning under
løbet.
Nedtagning af galoperende hest
Galoperende hest skal, når dette kan ske uden at forstyrre andre ekvipager, køres/rides ud af feltet. Kan
dette ikke gøres, skal ekvipagen beholde sit spor.
I de sidste 100m af løbet skal galoperende hest forblive
i sit spor.
Ved nedtagning af galoperende hest må tempoet
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Opløbet
I opløbet, sidste lige strækning før mål, skal travende
ekvipage, som ikke har nogen foran sig i samme spor,
holde det spor, som ekvipagen havde efter passagen
af opløbssvinget.
Løbets afslutning

Forklarende anvisning:
Pisk må indtil opløbssvingets begyndelse kun anvendes
til at “minde” hesten eller til korrigering.
Derefter er det, foruden til korrigering, tilladt at anvende pisken til enkelte slag med acceptabelt mellemrum og altså ikke i serier.
Bedømmelse af om korrigering eller enkeltstående
let drivning foreligger, skal ske ud fra en helhedsbetragtning af situationen.
Drivning af hest, som ikke har mulighed for at opnå
præmie, er forbudt.
Protest
§ 56
Protest mod ureglementeret kørsel/ridning kan kun
nedlægges af en dommerkomité eller af en kusk/
rytter, som har deltaget i det aktuelle løb. Protest
afgives til dommerkomitéen umiddelbart efter afslutningen af løbet (målpassagen), ved at køre/ride
tilbage foran dommertårnet og meddele protesten til
dommeren. Til senere indkommen protest tages ikke
hensyn. Dommerkomitéens beslutning i sådanne sager
kan ikke appelleres.
Hvis en protest kan indvirke på totalisatorresultatet,
skal publikum umiddelbart informeres om, at protest
er indgivet.
Kusk/rytter kan straffes for afgivelse af åbenbar uberettiget protest.
Kusk/rytter skal blive på området
§ 57
Kusk/rytter skal være til rådighed for dommerkomitéen
eller banens dyrlæge for eventuelle spørgsmål efter et
løb og må derfor ikke forlade staldområdet før tidligst
15 minutter efter løbets afslutning.

Dommerkomitéens beslutninger
Retten til at afvise hest og give startforbud
§ 58
Dommerkomitéen har ret til på en løbsdag at afvise en
hest, som før sit løb bedømmes til ikke at være egnet
til løbsdeltagelse.
Dommerkomitéen afgør i samråd med banens dyrlæge,
om en hest efter en af dyrlægen foretaget, klinisk,
blodprøvemæssig eller lignende undersøgelse må

anses for at være uegnet til løbsdeltagelse. Skønnes
dette at være tilfældet, skal hesten slettes.
Som hovedregel gælder, at hest, der er styrtet, faldet,
kommet løs eller løbet løbsk, det være sig under
opvarmning, i startvolten eller selve løbet, skal udgå
af løbet.
Dommerkomitéen træffer så vidt muligt sin afgørelse
efter samråd med banens dyrlæge, der har foretaget
en undersøgelse af hesten.
Dommerkomitéen har også ret til for en vis tid eller
indtil særskilte vilkår er opfyldt at meddele startforbud
for hest som:
- Viser sig uregerlig
- Optræder til fare for andre ekvipager
- Viser sig ikke at være egnet til løbsdeltagelse
- Viser utilstrækkelig præstation
- Viser sig behæftet med en sådan skade eller sygdom,
at løbsdeltagelse vil være upassende.
Det nævnte startforbud gælder samtlige baner og skal
umiddelbart meddeles til DTC. Skyldes startforbuddet
sygdom, halthed eller anden skade hos hesten, kan
dommerkomitéen før startforbuddets udfærdigelse
have samråd med banens dyrlæge.
En hest, der af dommerkomitéen henvises til veterinær
undersøgelse, kan tidligst startmeldes på 6. dagen
efter henvisningen.
Dommerkomitéen kan ligeledes bestemme at en hest
kun må køres af professionel.
Beslutninger truffet med henvisning til denne paragraf
kan ikke appelleres.
Forklarende anvisninger:
Dommerkomitéen kan fordre ét eller flere prøveløb
af en hest, som afvises fra start eller får meddelt
startforbud.
De nævnte kliniske, blodprøvemæssige eller lignende
undersøgelser kan på dommerkomitéens foranledning
foretages
rutinemæssigt/stikprøvevis
før
løb.
Træner og hesteejer eller anden for hesten ansvarlig
person er forpligtet til at stille hesten til rådighed for
undersøgelserne.
Grunde til diskvalifikation
§ 59
Hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er
blevet påvirket af en forseelse under løbet, kan den
skyldige ekvipage diskvalificeres. Dommerkomitéen
kan i særlige tilfælde vælge at foretage afhøring.
Ekvipage, som i sin helhed (forstået som begge
sulkyens hjul – i monteløb er det hesten i sin helhed)
kører uden for banens grænse, skal diskvalificeres.
Ekvipage, som til dels kører uden for banens grænse,
skal diskvalificeres, hvis den herigennem her igennem
vinder fordel.
En hest, som i forbindelse med galop havner i nødspor,
skal diskvalificeres.
Forlader kusk under løbet sulkyen eller rytter sadlen,
skal ekvipagen diskvalificeres.
Beslutning om diskvalifikation efter denne paragraf kan
ikke appelleres.
Forklarende anvisninger:
Ved afgørelse i dommerkomitéen om evt. diskvalifikation skal følgende iagttages:
Hovedreglen skal være, at en hest skal diskvalificeres,
hvis den rammer en anden hest.
Ulykkestilfælde - tilbagekaldelse af eller
afbrudt løb - ugyldigt erklæret løb
§ 60
Hvis ulykkestilfælde eller andet uheld indtræffer
under løbet, eller der opstår risiko for uheld, har
dommerkomitéen fuld frihed til at handle efter
omstændighederne.
Dommerkomitéen har ret til at standse et igangværende
løb og komitéen skal i så fald afgøre om det afblæste
løb skal betragtes som tilbagekaldt (Omstart) eller
afbrudt (Omløb).
Har den førende ekvipage ikke tilbagelagt mere end
halvdelen af grunddistancen, dog ikke længere end
ca. 1200 meter, kan løbet erklæres for tilbagekaldt og
omstart beordres.
Erklæres afblæst løb af dommerkomitéen for afbrudt,
betragtes det som ugyldigt. Dommerkomitéen beslutter,
om afbrudt løb skal køres om eller indstilles.
Hvis ulykkestilfælde eller andet uheld, som åbenbart
ændrer løbets resultat, indtræffer eller konstateres så
sent, at løbet ikke har kunnet afblæses før hestene har
nået mål, har dommerkomitéen ret til at erklære løbet
for ugyldigt.
Et ugyldigt erklæret løb behandles som afbrudt.
Forklarende anvisninger:
Dommerkomitéen skal handle resolut ved afblæsning
af løb. Der skal tages hensyn til, om åbenbar risiko for
yderligere ulykkestilfælde foreligger eller til om løbet
må bedømmes ikke at kunne gennemføres på rette vis.
Hvis kusk/rytter ved tilbagekaldt løb ikke kan deltage
på grund af ulykkestilfælde eller lignende, afgør
dommerkomitéen om kuske/rytterændring skal ske
eller om hesten skal slettes af løbet.

Samtlige heste, som har været med i det afblæste
løbs gyldige start, kan med undtagelse af de, som
evt. er skadet i forbindelse med den hændelse som
forårsagede afblæsningen, atter deltage, når løbet
køres om, også selv om de er blevet diskvalificeret, har
opgivet eller lignende inden løbet afblæstes.
Dommerkomitéen kan dog i særlige tilfælde, hvor
kusk/rytter med fortsæt eller ved groft uforsvarlig
kørsel har været årsag til afbrydelse af et løb, bortvise
vedkommende ekvipage fra start i omstart/omløb.

Øvrige bestemmelser
Distancering
§ 61
Distancering sker efter samlet tid efter følgende regler:
En hest er distanceret, hvis den i løb med grunddistance
1600 - 1980 meter indkommer 10 sek
2000 - 2480 meter indkommer 11 sek.
2500 meter eller længere indkommer 12 sek.
efter at vinderen af løbets førstepræmie har nået
målet.
En således distanceret hest taber al ret til præmie, men
forbliver i totalisatorrækken.
Distanceret hest kan i afdelingsløb ikke deltage i den
efterfølgende afdeling.
Undtaget fra disse bestemmelser er løb, hvor tidsmåleren svigter.
Lykkes det vinderen at distancere samtlige konkurrenter, får den hele løbets præmiesum. Dette gælder
også for afdelingsløb.
Præmiefordeling ved dødt løb
§ 62
Ved dødt løb på førstepladsen deles præmierne lige
mellem de aktuelle heste, og de regnes alle som
vindere.
Ved dødt løb om anden, tredje eller efterfølgende
pladser deles præmierne lige mellem de respektive
heste, og de regnes da som havde de hver for sig
opnået den aktuelle placering.
Ved dødt løb i løb med ærespræmier tildeles samtlige
vindere hver sin ærespræmie.
Hestens rekord
§ 63
En hests rekord er den bedste kilometertid, som
hesten har opnået i et anerkendt løb i Europa eller
som er noteret som rekord af udenlandsk organisation
godkendt af DTC.
Rekord opnået i løb med autostart skal mærkes med
“a”efter rekorden.
Forklarende anvisninger:
For at en tid skal godkendes som verdensrekord eller
europarekord kræves, at:
- automatisk tidstagning er anvendt
- hesten har vundet løbet
- dopingprøve er taget og at udfaldet af denne er
- negativ
- banens længde er opmålt i en afstand af 1 meter fra
banens inderkant.
Såfremt der sættes dansk rekord indenfor nedennævnte aldersklasser dels for danskfødte, dels for
udenlanskfødte, dels for hingste og vallakker, dels
for hopper banerekord eller der udsættes en kontant
præmie i forbindelse med en banerekord i en bestemt
kategori, skal ovenstående betingelser (dog kræves
ikke at dopingprøve er taget, ligesom krav til opmåling
af bane i en afstand af en meter fra banens inderkant
heller ikke er et krav) også opfyldes, for at rekorden
kan godkendes.
Dansk rekord noteres over distancerne:
1600 - 1980 meter
2000 - 2380 meter
2400 - 2980 meter
3000 meter og længere
for aldersklasserne:
2 årige
3 årige
4 årige
5 årige og ældre
samt indenfor aldersklasserne dels for danskfødte, dels
for udenlandskfødte, dels for hingste og vallakker, dels
for hopper.
Rekord sat i et løb afviklet med liniestart noteres ikke
som sådan, da dette løb hverken kan betragtes som et
autostart- eller et snorestartløb.
Forklarende anvisninger: Danske rekorder godkendes
uanset hvor de er sat og banestørrelse, hvis der er tale
om en anerkendt løb med ovenstående krav opfyldt.

Overtrædelse af gældende
bestemmelser
De forskellige straffe
§ 64
Ved overtrædelse af reglement eller af øvrige bestemmelser udfærdiget af DTC eller af tilknyttet
selskab, samt ved at undlade at følge beslutninger
eller forskrifter eller ved utilbørlig optræden overfor
i funktion værende officials, repræsentant for DTC,
selskabs bestyrelsesmedlem, banens ledelse eller
befuldmægtigede, dømmende myndigheder, ved
optræden til skade for sportens omdømme, samt ved
undladelse af at give forlangte korrekte oplysninger,
kan personer, af en dømmende myndighed, idømmes:
a) Advarsel.
b) Gebyr.
c) Forbud mod at deltage i/anmelde til anerkendte løb
(kørselsforbud/anmeldelsesforbud) for bestemt tid,
indtil videre, eller for altid.
d) Forbud mod al virksomhed på en bestemt bane eller
en del deraf for bestemt tid eller for altid.
e) Forbud mod adgang til og/eller virksomhed på en
bestemt bane eller del deraf for bestemt tid, indtil
videre eller for altid (jævnfør § 33).
f) Forbud mod adgang til alle DTC tilsluttede travbaner
eller en del deraf for bestemt tid eller for altid
(jævnfør § 33).
For hesteejere gælder desuden, at hest eller heste helt
eller delvis tilhørende den pågældende kan udelukkes
fra anerkendte løb for bestemt tid, indtil videre eller
for altid. Beslutning om udelukkelse kan udvides til
også at gælde i tilfælde af, at ejendomsretten overgår
til anden.
Hvis en hest udelukkes, finder tilbagebetaling af
erlagte indskud ikke sted.
Forklarende anvisninger:
Ved overtrædelse af “Landsdækkende retningslinjer
ved idømmelse af straffe” har dommerne mulighed
for at idømme straffe med tilbagevirkende kraft i
kategorierne B-C-D, dog kun tilbage til 30 dage efter
den pågældende løbsdag.
Straffe idømmes efter vejledning i “Landsdækkende
retningslinjer ved idømmelse af straffe”.
Særskilt straf skal idømmes for hver enkelt forseelseskategori, dog skal der idømmes en fælles eller
kombineret straf, hvis to eller flere forseelser har
forbindelse med samme hændelsesforløb.
Afbrydelse af kørselsforbud kan bevilges til en hests
ordinære kusk i følgende løb:
Dansk Opdrætningsløb, Dansk Trav Kriterium, Dansk
Trav Derby, Jydsk 2-, 3- og 4-årings Grand Prix’er,
Grand Circle 3- og 4-års Championater, Dansk Avlsløb
disses Hoppeløb og Consolationsløb samt evt.
forprøver til disse løb, Aalborgs Store Pris m. Hoppeløb
og Consolationsløb, Copenhagen Cup og ATAKs
Fødselsdagsløb, finale (for kuske, der har kvalificeret
hesten til finalen).
Afbrydelse af kørselsforbud kan endvidere bevilges til
kuske/ryttere, der tidligere har kvalificeret sig til eller
er blevet udtaget til deltagelse i matcherne DM, NM,
EM og VM. I andre matcher med kvalifikation/udtagelse
kan dispensation i særlige tilfælde søges hos DTC.
Sådan afbrydelser kan ikke bevilges for grovere
forseelser, som f.eks. mishandling af hest, forseelser
i intervallet nr. 452 til 470 (se Landsdækkende
retningslinjer ved idømmelse af straffe), ubehersket
opførsel over for konkurrent, positiv alkoholtest/andre
stimulanser eller overtrædelse af regler for brug af
lægemidler og anden behandling.
Dispensation indhentes i hvert enkelt tilfælde hos DTC,
der også afgør, om vedkommende kan betragtes som
ordinær kusk.
Særskilte forbud
§ 65
Den, som idømmes betinget/ubetinget frihedsstraf i
medfør af borgerlig straffelov eller den, som gennem
sin optræden eller virksomhed i øvrigt med tilknytning
til travsporten skader travsportens anseelse eller
virksomhed, kan for et fastsat tidsrum indtil 5 år eller
indtil videre forbydes at deltage i travløb (kørselsforbud)
og/eller forbydes adgang til en bestemt travbane eller
samtlige travbaner, også selvom den pågældende ikke
er underkastet dette reglement.
For hesteejere gælder ligeledes, at straf i form af
udelukkelse af hest eller heste kan forekomme.
Beslutning om straf eller andre retsfølger
(forbud m.v.)
§ 66
Beslutning om straf meddeles af dommerkomité, et
selskabs bestyrelse, DTC eller Løbsdomstolen.
Beslutning om straf efter § 65 behandles af DTC eller
Løbsdomstolen.
Beslutning om straf skal umiddelbart meddeles til
DTC. DTC kan udvide adgangsforbud og beslutning om

udelukkelse af hest eller heste til også at gælde andre
selskabers baner.
Finder DTC at et besluttende organ ikke har besluttet en
rimelig straf, kan DTC på eget initiativ tage sagen op til
behandling. Dette gælder dog ikke afgørelser truffet af
Løbsdomstolen.
Såfremt DTC beslutter at ændre en afgørelse, vil
præmie- eller totalisatorrækken ikke blive ændret
efterfølgende.
Forklarende anvisning:
Dommerkomitéens beslutninger skal offentliggøres på
resultatlisten.Øvrige
instansers
afgørelser
skal
enten offentliggøres på DTC’s hjemmeside eller i
Væddeløbsbladet/Travkalenderen.
DTCs løbsdomstol
§ 67
DTCs løbsdomstol kan kun pådømme enhver enkeltforseelse, som efter dommerkomitéen eller DTCs
vurdering kan medføre sanktion af:
a) 
Udelukkelse eller diskvalifikation af person eller
hest ud over én måned for professionelle og tre
måneder for amatører,
b) 
idømmelse af gebyr på mere end 10.000 kr.
Undtaget fra nævnte tids- og beløbsstørrelser er:
a) 
Straffe, som på grund af gentagelsestilfælde
overskrider rammen.
b) Straffe, hvor overskridelse af rammen skyldes en
samlet straf for flere forskellige forseelser.
c) Straffe, hvor strafudmålingen er givet i forvejen i
henhold til offentliggjorte retningslinier.
DTCs løbsdomstol er øverste domstol. Den vælges af
DTCs generalforsamling og består af 1 formand og 4
andre medlemmer samt 2 suppleanter.
I sager, hvor påstanden er udelukkelse eller diskvalifikation af person eller hest ud over tre måneder for
professionelle og seks måneder for amatører eller
idømmelse af gebyr på mere end 25.000 kr., kan en
af sagens parter begære Løbsdomstolen suppleret med
et yderligere medlem, som skal udpeges af det danske
advokatsamfund. Pågældende vil ved votering have 3
stemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er den særligt udpegede
advokats stemme afgørende.
Hvis et af løbsdomstolens medlemmer er inhabil i en
sag indtræder en suppleant i stedet. Formanden skal
være jurist.
Genvalg er muligt.
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, når han
selv er part i sagen eller interesseret i dens udfald.
Retten bestemmer selv, hvem der i formandens forfald
skal fungere som formand. Retten fastsætter selv
sin forretningsorden. Alle sager skal dog ekspederes
gennem DTCs sekretariat.
Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at mindst
3 af rettens medlemmer er til stede og stemmer for
beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
I sager, hvor Løbsdomstolen er suppleret med et
medlem fra det danske advokatsamfund, er der ikke
krav om, at tre af rettens medlemmer skal stemme for
en beslutning.
Løbsdomstolens kendelser er endelige og inappellable.
Under ganske særlige omstændigheder kan løbsdomstolen dog undtagelsesvis tage en sag op til
fornyet behandling, hvis nye oplysninger af betydning
er fremkommet.
Intet medlem af DTCs løbsdomstol må være gift med
en part eller selv være part i en foreliggende sag,
eller være nært beslægtet med en af parterne eller
på nogen anden måde være direkte eller indirekte
personlig interesseret i en sags udfald. Ej heller må
vedkommende have beklædt nogen officialpost sagen
vedrørende. I påkommende tilfælde afgør domstolen
selv sine medlemmers habilitet.
Fra en sag indbringes for DTC’s løbsdomstol til sagen
behandles af samme, må der højst gå 90 dage. I
særlige tilfælde kan der afviges fra dette. Tilladelse
til en forlængelse af tidsfristen gives af formanden for
løbsdomstolen.
Dersom en part i en sag ikke møder op på det
af Løbsdomstolens fastsatte tidspunkt for sagens
behandling, kan Løbsdomstolen trods dette vælge at
behandle sagen.
Appel
§ 68
Kun protester, der kan dokumenteres ikke at være blevet
behandlet af en dommerkomité i overensstemmelse
med løbsreglementets forskrifter, kan senest 8 dage
efter afgørelsen appelleres til DTC.
Appel medfører ikke udsættelse af idømt straf medmindre DTCs godkendelse er indhentet.
En dommerkomités øvrige afgørelser er således endelige og inappellable.
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Særskilte omkostninger ved Løbsdomstolen
§ 69
Løbsdomstolen træffer afgørelse vedrørende fordeling
af sagens omkostninger.
Betaling af gebyrer
§ 70
Gebyrer faktureres i den måned, hvor beslutningen om
gebyret meddeles. Gebyret opkræves af og skal betales
i henhold til DTCs betalingsbetingelser.
Nedsættelse eller eftergivelse af idømt straf
§ 71
DTC kan, når særskilte omstændigheder foranlediger
det, nedsætte eller eftergive idømt straf efter først at
have hørt det organ som har idømt straffen.
Straffe idømt i Danmark og i udlandet
§ 72
Straf idømt i Danmark gælder også i udlandet for
danske licensindehavere.
Alle afgørelser om forbud og udelukkelser, som er
idømt i et land, hvis centralorganisation er anerkendt
af DTC, gælder også i Danmark for såvel personer som
for heste.
Gæld
§ 73
Personer (uanset licenskategori), der står i gæld til
DTC, DTC’s medlemmer eller leverandører af ydelser/
produkter, som relaterer sig til hestehold, kan forbydes
at deltage i anerkendte travløb som kusk og/eller
træner og kan heller ikke anmelde heste til anerkendte
løb, før gæld er indfriet, eller aftale om afvikling
er indgået. Aftale om afvikling af gæld giver ikke
automatisk ret til anmelde eller starte heste.
Heste, som ejes/lejes af person, som står i gæld til
DTC, DTC’s medlemmer eller leverandører af ydelser/
produkter, som relaterer sig til hestehold, kan
forbydes at deltage i anerkendte travløb. Har ejeren/
lejeren licens, kan denne inddrages midlertidigt eller
permanent. Licens kan også inddrages for personer,
som har en sådan udstedt på en af nærmeste
pårørende ejet hest.
Startforbud gælder også, hvis hest overgår i andens eje.
Eventuelle tilgodehavender vil blive anvendt til
nedbringelse af gæld til DTC.
Såfremt en kontohaver har flere konti, forbeholder DTC
sig ret til at foretage udligning kontiene imellem.
DTC forbeholder sig ret til at kræve, at en person stiller
bankgaranti, før den pågældende kan indregistreres
som hesteejer eller kan beholde/får sin licens.
I tilfælde, hvor en person hyppigt har overtrådt
gældende betalingsbetingelser, forbeholder DTC sig
endvidere ret til at kræve, at vedkommende kontohaver stiller bankgaranti eller på anden vis sikrer, at
betaling fremadrettet vil ske rettidigt.
Beslutninger i henhold til denne paragraf kan ikke
appelleres.
Legalt væddemål respektive bookmaking
§ 74
Væddemål i forbindelse med travløb må kun ske gennem
de for offentligheden tilgængelige indskudssteder i
overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte
vilkår og disse løbsbestemmelser samt det officielle
totalisatorreglement. Alt andet væddemål er forbudt.
Hver og en, som dømmes for bookmaking eller illegal
spilformidling, skal idømmes adgangsforbud til alle
til DTC tilsluttede travbaner, nægtes registrering som
hesteejer og nægtes licens i mindst 3 år.
Reglementsændring
§ 75
Ændring af og tillæg til reglementet besluttes af DTCs
bestyrelse eller administration.
Fortolkning
§ 76
Opstår der, hvor afgørelsesmåden ikke er særlig foreskreven, tvivl om dette løbsreglements (eller Kalender
Nr. 1 i sin helhed) fortolkning, eller indtræffer der
tilfælde, som ikke er forudset i dette reglement eller
Kalender Nr.1 i sin helhed, træffer den pågældende
dommerkomité såfremt sagen ikke tåler nogen
udsættelse, en afgørelse, hvilken dog øjeblikkelig
forelægges DTC til godkendelse.
Kan sagens udsættelse forsvares, indhentes responsum
fra DTC.
Opstår der i øvrigt spørgsmål om fortolkning af dette
løbsreglement eller tilfælde, som ikke er forudset i
dette reglement eller i Kalender Nr.1 i sin helhed eller
om bestemmelser udfærdiget af DTC, har DTC ret til at
foretage fortolkning.
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Regler for forskellige typer af løb
De i dette afsnit nævnte løb er at betragte som
eksempler på og definitioner af bestemte løbstyper og
udelukker ikke udskrivningen af andre typer af løb.
Klasseløb
Klasseløb er løb, hvor hestene stilles efter deres startpræmiesummer, evt. rekorder, i henhold til propositionerne.
Formløb
Formløb er løb, hvor hestene i største muligt omfang
stilles således, at de skønnes at have lige store chancer
for at sejre.
Hvis ikke andet er nævnt i propositionerne gælder
følgende: Formløb er for 4 årige og ældre heste, der
har minimum kr.10.000 i grundpræmiesum, og som
har startet mindst 15 gange.
Hestenes distancer fastsættes af en Formberegner,
som er udpeget af DTC. Formberegneren kan nægte
en hest start i et Formløb, selv om den opfylder løbets
proposition.
Formberegneren tildeler startspor til de startende heste
i et Formløb.
Formberegnerens afgørelser kan ikke appelleres.
Startberettigelse og point beregnes ved startmeldings-fristens udløb, som ikke nødvendigvis er samme
tidspunkt, hvor formberegningen finder sted.
Heste som er formberegnet til 100 meter tillæg eller
derover udgår forlods.
Formløb Klasse 3 er forbeholdt personer med B1-licens
(uanset antal sejre) samt personer med C1-licens, der
som C1-licens indehaver højst har vundet 25 løb.
Afdelingsløb
Afdelingsløb er et løb, hvor hestene starter i to eller
flere løb på samme dag.
Uddannelsesløb
Uddannelsesløb er løb forbeholdt amatører, som
har gjort under 50 karrierestarter. Derudover kan
amatørkuske, uanset antallet af karrierestarter, der
ikke har sejret inden for de seneste 12 måneder fra
startmeldingsdagen at regne, deltage (dog kun hvis
kusken har mindre end 15 sejre totalt fra 1993 at regne).
Der kan maksimalt deltage 10 heste i løbene, og
kuskene med færrest antal karrierestarter har fortrinsret
til start, såfremt de startmeldes med tilhørende hest.
Der opkræves ikke indskud eller baneafgift i
Uddannelsesløbene.
Montéløb
Et montéløb er et ridetravløb. For at deltage i montéløb
med totalisatorspil skal følgende krav opfyldes:
De deltagende heste skal være mellem 4 og 14 år
og godkendte til deltagelse i montéløb i henhold til
Løbsbestemmelserne og Prøveløbsbestemmelserne.
I løb skal hestens udstyr bestå af sadel med lukkede
stigbøjler og fortøj samt nummerdækken.
Ved løb med autostart skal hesten endvidere bære
spændt checkrem.
Rytteren skal bære hjelm (CE godkendt trav- eller
galophjelm) samt godkendt sikkerhedsvest (klasse
3 eller vest godkendt til galopløb), lyse ridebukser,
mørke støvler og have indregistreret væddeløbsdragt.
Pisk må max være 70 cm. lang og diameter skal være
mindst 8 mm og have minimum 3,0 cm bred klap.
Pisk må kun anvendes på hestens hals og med begge
hænder i tøjlerne.
Rytter, sikkerhedsvest, sadel samt eventuel dødvægt
skal minimum veje 65 kg.
Ansvar for overholdelse af minimumsvægt påhviler
rytteren.
Underskrides minimumsvægten med mere end 1/2 kg,
vil ekvipagen blive diskvalificeret, og straf idømmes
i henhold til îLandsdækkende retningslinjer ved
idømmelse af straffeî.
Efter et løb skal de første 4 ekvipager vejes. De aktive
skal selv sørge for personale til at holde hestene i
forbindelse med tilbagevejningen.
Uddannelsesmonteløb
Uddannelsesmonteløb er løb forbeholdt monteryttere,
som har gjort under 50 karrierestarter. Derudover kan
monteryttere, uanset antallet af karrierestarter, der
ikke har sejret inden for de seneste 12 måneder fra
startmeldingsdagen at regne, deltage (dog kun hvis
rytteren har mindre end 6 sejre totalt fra 1993 at
regne).
Der kan maksimalt deltage 10 heste i løbene, og rytterne med færrest antal karrierestarter har fortrinsret
til start, såfremt de startmeldes med tilhørende hest.
Der opkræves ikke indskud eller baneafgift i Uddannelsesmonteløbene.

Regler for opdrætterkvalifikation
og opdrætterpræmier
Opdrætterkvalifikation
Opdrætter er den fysiske eller juridiske person, som på
tidspunktet for hestens fødsel var ejer af hestens moder.
Undtagelse her fra kan dog ske, hvis ejer af hestens
moder på tidspunktet for hestens fødsel skriftligt frasiger
sig opdrætterrettigheden. Dette skal ske senest på
tidspunktet for hestens registrering i DTCs Fødselsregister.
En hests fødselsanmeldelse skal klart tilkendegive
moderens ejerforhold: Person, flerhed af personer,
stutteri med angivelse af ejer/ejere eller i øvrigt en
juridisk person med angivelse af tegningsberettiget.
Opdrætteren skal i disse tilfælde være statsborger i et
nordisk eller et EU-land eller have fast bopæl i et nordisk
eller et EU-land.
Opdrætterrettigheden
Opdrætterkvalifikationen overgår i tilfælde af død til
ægtefælle, børn eller forældre, såfremt der var tale om
en fysisk person.
Er der flere arvinger, skal de ved retsgyldigt dokument
udnævne en befuldmægtiget repræsentant til at
modtage opdrætterpræmier og fordelingen dem i
mellem er herefter selskaberne uvedkommende.
Såfremt en juridisk person (selskab o.l.) ophører med at
eksistere (træder i likvidation/erklæres konkurs), mistes
rettigheder til opdrætterpræmier.
Opdrætterrettigheder kan efter en hests registrering i
DTCs Fødselsregister ingen sinde gøres til genstand for
overdragelse til tredjemand.
Opdrætterpræmie
Til fremme af traveravlen udsættes opdrætterpræmier,
der udgør 12.5% til 2-6 årige hingste/vallakker og 20%
til 2-6 årige hopper. Udbetaling finder sted månedsvis
bagud. Udbetalingen overføres elektronisk til opdrætterens bankkonto.
Opdrætterpræmier tildeles i henhold til aldersklasse
alle startberettigede heste, der er tilmeldt Dansk Tra
verfødselsregister under forudsætning af, at opdrætteren
selv er kvalificeret.
Opdrætterpræmierne udbetales af DTC af indvundne
præmiebeløb i ordinære løb, rekordpræmier på
anerkendte danske travbaner og pengepræmier udløst i
forbindelse med løbsserier, Årets Hest og lignende.
DTC kan beslutte, at der i bestemte løb ikke udbetales
opdrætterpræmier.
For heste, som udtages og sendes til særlige løb i
udlandet, betaler DTC endvidere opdrætterpræmier af
de i sådanne løb indvundne pengepræmier. Med mindre
den maximale udbetaling på 50.000 kr. i opdrætterpenge
af indtjening i udlandet er nået.
En betingelse herfor er dog, at det kun gælder for løb,
hvortil hestene udtages fra hele landet.
Såfremt der resterer en del af de udsatte
opdrætterpræmier, udbetales denne med en ligelig
procentsats til opdrættere af 2-6 årige danskfødte heste,
der vinder præmier i UET-lande, dog maximalt 5%. Der
kan maximalt udbetales 50.000 kr. i en hests karriere i
opdrætterpræmie af beløb vundet i udenlandske løb. I
udlandet optjente opdrætterpræmier på under 500 kr.
per hest per år udbetales ikke.
Disse opdrætterpræmier anvises i maj måned året efter
optjeningen.
Udenlandske præmier omregnes efter den af UET fastsatte kurs.

Registrering af heste
Hesteregistret
Pkt. 1
DTC skal føre register over
- danskfødte varmblodige heste,
- udenlandskfødte varmblodige heste, som importeres,
- udenlandskfødte varmblodige heste, som midlertidigt
- indføres til Danmark til avls- eller løbsformål,
- udenlandske heste, som uden at indføres til
- Danmark, har betydning med hensyn til oplysninger
- om afstamning ved avl eller løb.
Heste, der ikke er berettiget til at starte eller virke i
avlen, optages i et særskilt afsnit i Hesteregistret.
Pkt. 2
Hesteregistret skal for hver hest indeholde oplysninger om:
Navn og registreringsnummer,
fødselsår og fødselsdag,
køn, farve og signalement,
evt. frysemærkningsnummer/chipnummer,
evt. tatoveringsnummer,
afstamning,
ejer,
opdrætter eller landet, hvori hesten er opdrættet,
blodtypetest eller DNA-test (se pkt. 15 og 16).
For udenlandske heste, som ikke indføres til Danmark
eller indføres midlertidigt, noteres kun oplysninger,
som har betydning for registreringen.
Pkt. 3
For hver hest, som optages i Fødsels- eller i Importregistret, udfærdiges en registreringsattest samt for

danskfødte heste et hestepas, når afstamningskontrol
via DNA-test og chipmærkning har fundet sted.
Pkt. 4
Registreringsattesten skal indeholde samme oplysninger, som findes i hesteregistret.
Pkt. 5
DTC påtager sig intet ansvar for at de oplysninger, som
meddeles ved hestens registrering er rigtige.
Anmelderen er ansvarlig for de oplysninger, som gives
på anmeldelsesblanketten eller på særlig begæring
rekvireres af DTC.
Hestens navn
Pkt. 6
Et hestenavn må højst udgøre, hvad der svarer til 18
bogstaver (inkl. mellemrum, bindestreg, etc.) og skal
mindst udgøre to bogstaver. Navnet skal godkendes af
DTC, som har ret til at afslå at registrere navne, som
f.eks. skønnes upassende eller som kan forveksles med
allerede indregistreret navn eller p.g.a. stavemåde.
For hver dansk årgang gælder, at de indregistrerede
navne skal begynde med samme bogstav. Bortset fra
enkelte undtagelser følger dette system alfabetet.
Medmindre en hest er belagt med navneklausul kan
navneændring registreres i DTC mod betaling af et
nærmere fastsat gebyr (jvf. Sæsonbestemmelserne).
Navneskift kan dog ikke foretages på heste, som har
været bragt til start i Prøveløb eller i anden start, hvor
resultat er registreret i DTCs datasystem.
En opdrætter kan opnå eneret til anvendelse af et
stutterinavn i forbindelse med navngivning af hest.
Denne beskyttelse forudsætter DTCs godkendelse og
sker mod betaling af et fastsat gebyr, som dækker
beskyttelse i 5 kalenderår.
En opdrætter kan kun beskytte ét stutterinavn.
Hestens nationalitet
Pkt. 7
For at regnes som dansk født hest skal følgende punkter
være opfyldt:
1) 
Hestens moder skal være optaget i Dansk Traver
Fødselsregister eller i Dansk Travsports Importregister senest ved fødselsårets udløb. Dør moderen
under transporten til Danmark, betragtes føllet til
trods herfor som indført med moderen. Moderen
må ikke være eksporteret ved tidspunktet for
afkommets registrering. Føl indført til Danmark
inden fødselsårets udløb kan registreres med
importøren som opdrætter, hvis erklæring fra
gensidig anerkendt Centralforbund bekræfter at
føllet ikke er registreret, og at den oprindelige
opdrætter frasiger sig opdrætterrettigheden.
2) Hestens fader skal opfylde betingelserne for at virke i
dansk traveravl i henhold til reglement for kåring af
hingste.
samt enten 3 a) eller 3 b)
3a) Hest født i Norden eller i et EU-land skal fremstilles
i Danmark for en af DTC udpeget person til
chipmærkning, identifikation og DNA-test. Der
kan gives dispensation til, at chipmærkning,
identifikation og DNA-test foretages uden for
Danmark af person udpeget af DTC.
3b) Hest født i et land udenfor Norden eller EU skal
fremstilles i Danmark for en af DTC udpeget person
til chipmærkning, identifikation og DNA-test inden
fødselsårets udgang.
En hest, som oprindelig er registreret i et andet land,
kan ikke optages i det danske fødselsregister.
(undtagelser se pkt. 1)
Pkt. 8
Alle andre heste regnes som indlændere i de respektive
lande i overensstemmelse med de bestemmelser, der
er gældende i det land, hvorfra hesten importeres til
Danmark.
Registrering af danske heste
Pkt. 9
Ved begyndelsen af en bedækningssæson udsender DTC
de nødvendige bedækningsattester i to eksemplarer
til de respektive hingsteholdere. For hver bedækket
hoppe udfyldes en attest, og hingsteholderen beholder
originalen og sender kopien til DTC, når hoppen skønnes
færdigbedækket dog senest 1.oktober i bedækningsåret.
Hingsteholderen opbevarer den originale bedækningsattest, indtil hoppen har folet, og hoppeejeren får
mod erlæggelse af eventuelle vilkårspenge (følpenge)
attesten udleveret til brug ved anmeldelse af føllet til
fødselsregisteret.
Skifter en bedækket hoppe ejer før foling, skal den
nye ejer underrettes om, hvor og på hvilke betingelser
bedækningsattesten udleveres ved levende født føl.
Foreligger der ikke skriftlig aftale herom, er den ejer,
som har ladet hoppen føre til hingst, pligtig at betale
eventuelle vilkårspenge (følpenge).
Vedr. gebyrbetaling ved anmeldelse henvises til
Sæsonbestemmelserne.

Klausuler
Pkt. 10
Navneklausul
En opdrætter kan ved anmeldelse af et føl til fødselsregistret, mod fastsat gebyr, forlange, at der på registreringsattesten anføres, at navneændring ikke må
finde sted.
Pkt. 11
Anmeldelsen til fødselsregistret skal være underskrevet
af hestens opdrætter og i givet fald af den som ejer
hesten på anmeldelsestidspunktet.
Er anmelderen en juridisk person, skal anmeldelsen
underskrives af den person, som er tegningsberettiget.
Der må ikke ske forskelsbehandling mellem opdrættere
inden for EU.
Blodtypebestemmelse og
frysemærkning/chipmærkning/avlsforbud
Pkt. 12
For føl født fra og med 1988 kræves, at hesten er frysemærket. For føl født fra og med 2002 kræves, at hesten
er chip-mærket.
Pkt. 13
Der kan kun registreres et føl pr. år pr. hoppe (undtagen
i tilfælde af tvillingefødsel).
I tilfælde af, at der ønskes anvendt ægtransplantation
(embryo transfer), skal der med angivelse af hoppens
navn samt hvilken hingst, der ønskes anvendt, gives
skriftlig meddelelse til DTC, inden behandlingen be
gyndes.
Pr. hoppe må der kun overføres æg til én modtagerhoppe
på en bedækningssæson.
Donorhoppen er pålagt eksportforbud fra tidspunktet for
ifoling og frem til udløb af føllets fødselsår.
Både donorhoppe og modtagerhoppe betragtes i
tilfælde af ægtransplantation (embryo transfer) som
værende i fol (se §14 i Løbsbestemmelser).
Det påhviler opdrætteren af et føl, der er resultat af
ægtransplantation (embryo transfer), at oplyse dette
ved registrering af føllet, ligesom denne oplysning skal
fremgå af registreringspapirerne for føllet.
Heste, der tester positiv for anabole steroider, pålægges
avlsforbud i mindst to år fra tidspunktet for den positive
prøve. Inden et nedlagt avlsforbud kan ophæves, skal
der aflægges en negativ prøve.
Forklarende anvisning:
Ved avlsforbud for en hest forstås, at der ikke kan
registreres afkom efter hesten, hvis det eller disse er
undfanget efter tidspunktet for den positive prøve, og
inden der foreligger en negativ prøve.
Pkt. 14
DNA-test er tillige obligatoriske for alle hingste og
hopper, som benyttes i dansk traveravl.
DNA-test er obligatorisk for føl født fra og med 2005.
Pkt. 15
Såfremt det ved blodtypebestemmelsen/DNAtestning fastslås, at den afstamning, som er angivet
på fødselsanmeldelsen, er fejlagtig, kan hesten kun
registreres, såfremt særlige forhold foreligger.
Betegnelsen »Ukendt fader« kan først godkendes af
DTC efter at særlige undersøgelser er sket i de enkelte
tilfælde.
Registrering af importerede varmblodige heste.
Pkt. 16
Alle hingste, vallakker og hopper opdrættet i lande
med stambog godkendt af UET kan optages i Dansk
Travsports Importregister.
Se i øvrigt Sæsonbestemmelsernes afsnit om tvangspræmiesum.
Pkt. 17
For en udenlandsk hest, der med blivende import for
øje indføres til Danmark, betragtes indførelsen som
fuldbyrdet, når den pågældende hest er identificeret
og optaget i Dansk Travsports Importregister. Endvidere
skal hesten være indfortoldet i Danmark, hvilket skal
dokumenteres overfor DTC.
Ved transportforsinkelser, der skyldes force majeure,
bestemmer DTC den gældende indførselsdato.
Ved midlertidig import af såvel løbsheste som heste til
avl gælder, at træner af løbshest/ejer af hest til avl
inden 7 dage fra modtagelse af den pågældende hest,
skal give DTC besked om den midlertidige import.
Pkt. 18
Foruden de af myndighederne til enhver tid krævede
identitetsbeviser, sundhedsattester og lignende
for-dres eksportcertifikat udstedt i det land, hvorfra
hesten udføres. Certifikater skal være udstedt af
pågældende lands centralorganisation for travsport,
og eksportcertifikatet skal indeholde oplysninger
om hestens navn, fødselsår, lød, køn, aftegn evt.
fryse-mærkningsnummer, microchipskode og/eller
tatoveringsnummer, afstamning og dens bedste i
anerkendte løb præsterede rekord samt dens pr.
udstedelsesdagen vundne bruttopræmiesum.
Udenlandske heste, som i væddeløbsøjemed midlertidig
indføres, og som ikke har startet i Danmark før 2004, skal
være opdrættet i lande med stambog godkendt af UET.
Centralorganisationen i hestens hjemland skal meddele
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samme oplysninger som for importerede heste før start
kan finde sted. Dispensation kan gives i særlige tilfælde.
For bedækkede hopper tillige bedækningsattest,
udstedt af den pågældende hingsteejer og påtegnet af
centralorganisationen.
For hingste, der midlertidigt indføres i bedækningsøjemed henvises til Reglement for fremstilling af hingste.
Pkt. 19
Certifikater indsendes til DTC, hvor de deponeres. Ved
registrering påtager DTC sig ikke garanti for en hests
identitet, men kun for, at hesten er fundet at være i
overensstemmelse med de på hjemlandets certifikat
anførte kendetegn.
Opstår der senere tvivl om en hests identitet eller
andre ved certifikater og identitetspapirer hjemlede
kvalifikationer, må en lovformelig protest nedlægges,
og hesten starter/virker da under denne.

Fremstilling af hingste
Målsætning for hingsteudvælgelse
§1
Hingste, der ønskes anvendt i dansk traveravl og fysisk
opstaldes i landet, skal fremstilles for /vurderes af
avlskommissionen.
Fremstillingen/vurderingen har til formål at bibeholde
og yderligere forbedre kvaliteten og brugbarheden
af heste, der anvendes i dansk travsport og at
forbedre dansk traveravls internationale status og
konkurrenceevne.
Avlskommissionen
§2
Avlskommissionen består af op til syv medlemmer, der
vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad
gangen. Avlskommissionen er beslutningsdygtig, når
mindst fire af dens medlemmer er til stede.
Avlskommissionen skal tilknytte mindst én veterinær
konsulent, såfremt intet medlem er veterinær.
Avlskommissionen kan endvidere tilknytte konsulenter
efter behov.
Såfremt mindst fire medlemmer måtte udtræde af
kommissionen, supplerer kommissionen sig selv.
Avlskommissionens medlemmer samt de tilknyttede
konsulenter forpligter sig til med en »tro og love«erklæring løbende at redegøre for deres engagement
i travsporten.
Et medlem kan ikke deltage i vurderingen af en hingst,
som medlemmet har interesser i.
§3
Avlskommissionen klassificerer hingstene i de forskellige klasser på baggrund af deres egne egenskaber
samt deres evt. afkoms egenskaber.
§4
Avlskommissionen kan indhente supplerende oplysninger og specialistudtalelser, hvis den finder det
nødvendigt for at vurdere en hingst.
§5
Avlskommissionen foretager op- og nedrykning af
hingste på baggrund af deres afkoms egenskaber. Opog nedrykning kan ske, uden at hingsten fremstilles for
avlskommissionen.
Avlskommissionen følger løbende hingstenes følprocent og offentliggør denne i Travkalenderen/
Hingstekatalog/forbundets hjemmeside én gang årligt.
§6
DTC fremsender snarest efter fremstillingen af hingstene
avlskommissionens beskrivelse og fremstillingsresultat
til anmelderen af hver enkelt hingst.
§7
Avlskommissionens beslutninger kan af hingsteejeren
appelleres til DTC.
Klagen vil blive behandlet af DTCs Løbsdomstol, der
på baggrund af klagens indhold indhenter specialistudtalelser.
Ved behandlingen af klagesagen har både hingstens
ansvarlige anmelder og avlskommissionen ret til at
være til stede og motivere sine synspunkter, ligesom
begge parter kan medbringe avlsmæssig-, veterinærog/eller anden ekspertise.
Klagen skal senest en måned efter offentliggørelsen af
fremstillingsresultatet være DTC i hænde, bilagt 5.000
kr., til dækning af sagens omkostninger.
Beløbet tilbagebetales i tilfælde af medhold.
Løbsdomstolens afgørelser er inappellable.
Fremgangsmåde ved fremstilling
§8
Ordinær fremstilling af hingste finder sted mindst én
gang årligt og publiceres forinden i Travkalenderen
og/eller på forbundets hjemmeside med angivelse af
anmeldelsesfristen, der udløber 3 uger før kåringen
finder sted.
Ordinær Hingstefremstilling afholdes på et af DTC
udpeget sted.
§9
Gebyret for fremstilling fastsættes af DTC, og dette skal
være indbetalt, før hingsten fremstilles.
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§ 10
Hingste, der fysisk skal opstaldes i Danmark og
anmeldes til fremstilling, skal være registrerede i DTC
eller i et andet lands centralorganisation, og denne
registrering skal godkendes af DTC.
Ved anmeldelse af en hingst til fremstilling skal
anmelderen med en »tro og love«-erklæring opgive
navnene på samtlige personer, der er ejere eller lejere
af eller anpartshavere i hingsten.
Endvidere skal vedlægges erklæring vedr. blod- og
CEM-prøve samt røntgenbeskrivelse.
Denne erklæring skal være avlskommissionen i hænde ved anmeldelsesfristens udløb, dvs. 3 uger før fremstillingsdagen. I modsat fald kan hingsten blive afvist.
Hingste, der er opstaldede i udlandet kan opnå en
forhåndsbedømmelse på baggrund af §14, undtaget
pkt. C & D, inden den fysiske fremstilling finder sted.
En sådan hingst skal anmeldes til forhåndsbedømmelse
senest 8 uger før fremstillingen for avlskommissionen
finder sted.
Gebyr for fremstilling skal indbetales inden for-håndsbedømmelsen.
§ 11
Uden for den ordinære hingstefremstilling kan
ejeren af en hingst ansøge DTC om tilladelse til
specialfremstilling.
Hingsteejeren må i så fald foruden gebyret for
fremstillingen betale avlskommissionens rejseudgifter.
I særlige tilfælde kan gives dispensation, så en hingst
mod at blive fremvist på førstkommende ordinære
fremstilling kan virke i avlen uden fremstilling for
avlskommissionen forud for sit virke.
§ 12
En hingst, der skal fremstilles, skal ankomme på
fremstillingspladsen i god tid og endvidere fremstilles i
god og velplejet stand.
§ 13
På fremstillingspladsen gennemgår hingstene en
undersøgelse, der danner baggrund for eksteriørbeskrivelsen og veterinærrapporten. Hver hingst skal
ledsages af en eller flere erfarne personer, således at
undersøgelsen kan foregå forsvarligt.
Avlskommissionen har ret til at forlange hingsten set
for vogn.
§ 14
I vurderingen af en hingst indgår:
A. Hingstens egne præstationer
1. 
For hingste uden eller med et ikke
repræsentativt
antal
startende
afkom:
Præstationsindex (0-40 point)
2. 
Hingste med et repræsentativt antal startende
afkom fordelt på mindst fem årgange i
startberettiget alder vurderes udelukkende på
baggrund af disses præstationer (0-100 point).
B. Hingstens afstamning
1. Far (max. 15 point)
2. Mor/moderlinie (max. 15 point)
C. Holdbarhed
Veterinær status (0-10 point)
Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)
D. Eksteriør (0-10 point)
Avlskommissionen placerer på denne baggrund hingsten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentliggør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivelsen.
Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avlskommissionen kan give dispensation fra dette, dersom
årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.
Fremstillingsklasser
§ 15
En samlet vurdering af egenskaberne, nævnt i § 14,
danner baggrund for den beslutning, som avlskommissionen tager.
En hingst, der har startende afkom, placeres i en af
følgende klasser:
Elitehingst
1.klasse
2.klasse
En hingst, der ikke har startende afkom, placeres i en
af følgende klasser:
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Elitehingst: I denne klasse kan kun placeres hingste,
der har haft et repræsentativt antal startberettigede
afkom på europæiske baner, ligesom de ældste skal
have overstået 5-årssæsonen.
Hingstens afkom skal have præsteret ekstraordinære
løbspræstationer.
1.klasse: I denne klasse placeres hingste, som har
haft et repræsentativt antal startberettigede afkom
på europæiske baner, og disse afkom har vist gode
løbspræstationer, men under det niveau, der kræves
for placering i Elitehingst.

I særlige tilfælde kan afkoms præstationer på baner
uden for Europa lægges til grund for placering i denne
klasse.
2.klasse: I denne klasse placeres hingste med et mindre
antal startberettigede afkom, eller hingste med et
repræsentativt antal startberettigede afkom, som ikke
berettiger til placering i 1.klasse. I særlige tilfælde kan
afkoms præstationer på baner uden for Europa lægges
til grund for placering i denne klasse.
Fremstillede hingste uden startende afkom placeres í
henhold til opnåede point jf. § 14 i kategorierne A (75
point og der over), B (65 – 74 point) eller C (under 65
point).
§ 16
Afkom efter hingste opstaldet i EU, der ikke har været
fremstillet for en avlskommission i EU eller på anden
vis er berettiget til at virke i offentlig avl i deres
hjemland, kan ikke registreres. Dette gælder dog ikke
afkom efter hopper, der senest den 1. november året
før bedækning er registreret med hingsteejeren som
ejer, og i øvrigt opfylder de øvrige krav for registrering.
Hingsteejeren skal endvidere selv anmeldes som
opdrætter i h.t. regler for opdrætterkvalifikation.
Udenlandske hingste
§ 17
Udenlandske hingste, der midlertidigt har ophold her i
landet i bedækningsøjemed, må ikke benyttes i avlen,
før identitetspapirerne er godkendt af DTC.
Hingstene skal endvidere være fremstillet for avlskommissionen.
I særlige tilfælde kan gives dispensation, så en hingst
mod at blive fremvist på førstkommende ordinære
fremstilling kan virke i avlen uden fremstilling for
avlskommissionen forud for sit virke.
Udenlandske hingste
§ 17
Frossen sæd og transportsæd fra hingste opstaldet
uden for EU, kan kun importeres og anvendes i dansk
travavl efter godkendelse af DTC.
Enhver import af frossen- og kølesæd er underlagt de til
enhver tid gældende EU-regler samt gældende regler i
UET. Herunder fuldmagt til anvendelse af den aktuelle
hingst fra dennes ejer. Denne fuldmagt er gældende for
én bedækningssæson og skal indsendes til DTC forud
for den pågældende bedækningssæson.
§ 19
Frossen sæd fra en død hingst må kun anvendes i
hingstens dødsår og året efter.
En hest, der er avlet med frossen sæd, kan kun
registreres, hvis faderen ikke var kastreret ved
insemineringen, med mindre DTC efter skriftlig
ansøgning fra hingsteejeren, har givet tilladelse til, at
frossen sæd, som er taget fra en efterfølgende kastreret
hingst, kan anvendes i året efter, at kastrationen er
foretaget.
Forklarende anvisning: Afsnit vedrørende anvendelse
af frossen sæd fra kastreret hingst er gældende fra
1.januar 2018, således at afkom, der er resultat af
inseminering med frossen sæd i 2016 og 2017, kan
registreres i 2017 og 2018, hvis skriftlig ansøgning
er modtaget og tilladelse er givet fra DTC, inden
inseminering foretages.
§ 20
DTC kan i særlige tilfælde forlange indsendelse af
fryserapport med beskrivelse af sædens kvalitet og
anbefalet insemineringsdose.
Registrering af bedækninger
§ 21
Alle hingste, der ønskes offentligt anvendt i dansk
traveravl, skal optages på DTCs hingsteliste.
Der kan maksimalt registreres 150 bedækninger pr.
hingst pr. år.
DTC udsteder ved begyndelsen af en bedækningssæson
de nødvendige bedækningsattester for de tilmeldte
hingste. Hingsteholderen er pligtig til at føre journal
over de bedækkede hopper.
Denne journal skal indeholde oplysninger om
bedækningsmetode, første og sidste bedækningsdag,
samt drægtighedsstatus. Kopi af disse oplysninger skal
indsendes til DTC ved bedækningssæsonens afslutning,
dog senest 1. oktober.
Gebyr
§ 22
Gebyr til dækning af administrationsomkostninger
i forbindelse med optagelse på DTC’s hingsteliste,
udstedelse af bedækningsattester og håndtering af
data forbundet med bedækninger skal være indbetalt
før bedækningssæsonens begyndelse.
Gebyret offentliggøres i Travkalender nr. 1/forbundets
hjemmeside.

Licensbestemmelser
der er foretaget ændring i: Ansøgning om fornyelse af licens
(gældende fra løbsdagen 1. marts 2016)

Der findes følgende licenstyper:
A1-licens, professionelt trænerlicens
(køre, træne og startmelde)
A3 (tidligere hed den A2-licens)
-licens, professionelt trænerlicens
(træne og startmelde)
B1 (tidligere hed den B-licens)
-licens, amatørlicens
(køre, træne og startmelde)
B3 (tidligere hed den C-licens)
-licens, amatørlicens
(træne og startmelde)
C1 (tidligere hed den D-licens)
-licens, jockeylicens
(køre, træne og startmelde)
M-licens, montélicens
(ride, træne og startmelde)

Almindelige bestemmelser
DTC bevilliger alle licenser. For at have dansk
licens kræves, at licensindehaveren har dansk
folkeregisteradresse. Ønsker man at anvende en
udenlandsk licens for at oprette filial i Danmark,
kræves, at det kan dokumenteres, at man har
folkeregisteradresse og gyldig licens i det det land,
hvor licensen er udstedt.
Med mindre andet senere er anført kan licensindehavere
med kørelicens deltage i anerkendte løb fra og med det
fyldte 16.
Ansøgning om licens (og fornyelse af licens) skal være
ledsaget af lægeerklæring (samme som til kørekort),
hvoraf skal fremgå den almene sundhedstilstand,
specielt vedrørende syn, hørelse, hjertefunktion og
lemmers brug.
Der kan i særlige tilfælde stilles yderligere krav til
læge-erklæringens indhold, ligesom der kan forlanges
attest udstedt af en af DTC anvist læge.
DTC gennemgår løbende alle licenser for at kontrollere,
om betingelserne for opretholdelse af licens fortsat er
opfyldt og kan i den forbindelse forlange/indhente
yderligere oplysninger.
Blanket til ansøgning kan rekvireres hos DTC eller de
lokale travselskaber.
DTC kan knytte særlige betingelser til licensudstedelsen.

Forsikringer
Enhver A-træner skal være optaget i en kollektiv
ansvars- og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
Indehaver af A-licens, som har ansat staldpersonale, er
ansvarlig for, at der er tegnet en ansvars- og lovpligtig
arbejdsskadeforsikring for dette.
Enhver amatør (B1 og M-licens), der starter i anerkendte
løb, skal være deltager i den af Forenede Danske
Travamatører tegnede og til enhver tid gældende
heltids-, ulykkes- og invalideforsikring (se M-licens).

Førstegangsansøgere om
kørelicens (B1 og C1-licens) samt
Montélicens (M-licens)
Alle, der søger om køre/ridelicens første gang,skal:
- Udfylde og indsende ansøgningsblanket.
-
Gennemgå en forsvarlig uddannelsesomgang ved
et uddannelsesudvalg og/eller hos en indehaver af
et A-licens og vedlægge erklæring fra den eller de,
som har forestået uddannelsen, hvoraf det fremgår, at
ansøgeren skønnes egnet til deltagelse i løb.
- Vedlægge lægeattest (samme som til kørekort), der
højst må være tre år gammel (hvis lægeattest er
ældre end seks måneder, skal den ledsages af en tro
og love-erklæring), hvoraf skal fremgå den almene
sundhedstilstand, specielt vedrørende syn, hørelse,
hjertefunktion og lemmers brug.
- Bestå en licensprøve (teori og praktik).
En uddannelsesomgang kan tidligst indledes i det år,
hvor ansøgeren fylder 16 år.

En uddannelsesomgang og prøve skal omfatte:
Forspænding, start i såvel volte- som autostart og
kørsel eller ridning samt overhøring i løbs-, sæson- og
særbestemmelser m.m.
I startprøverne kan kun deltage heste, som er startberettigede i henhold til løbsbestemmelser og prøveløbsbestemmelser (med mindre dispensation gives).
Uddannelsen skal forestås af et uddannelsesudvalg,
der er godkendt af DTC i samråd med en lokal bane.
Anmeldelse til en uddannelsesomgang skal gøres til
den aktuelle banes sekretariat.
Bedømmelsen ved prøverne foretages af en repræsentant for DTC samt en person udpeget af det lokale
selskab.
Når uddannelsesomgangen er bestået gives midlertidig
tilladelse til at køre eller ride.
Endelig licens udstedes tidligst efter, at der er
gennemført fem løb uden nævneværdig påtale.
Hvis en person, der har erhvervet licens, ikke deltager
i løb inden for det kalenderår, hvor licensprøven er
bestået, eller det følgende kalenderår, kan DTC stille
krav til enten fornyet prøve eller deltagelse i et
nærmere bestemt antal rutineløb, inden deltagelse i
anerkendte løb kan ske.

Ansøgning
om fornyelse af licens
Ansøgning om licens indsendes til DTC i henhold til
bekendtgørelse herom i TravKalenderen/ Væddeløbsbladet.
DTC behandler ansøgningen og beslutter, om licens skal
bevilges. DTC kan, forinden licens bevilges, indhente
supplerende oplysninger om ansøgeren. Herunder
eksempelvis lægeattest (se under ”Førstegangsansøgere”).
Har en ansøger om A1-B1-C1- eller M-licens ikke
deltaget i anerkendte travløb siden udgangen af 2010,
skal ansøgeren bestå ny licensprøve (teori) og
-
fuldføre to rutineløb i godkendt tid (se krav til
godkendelse i prøveløb) og uden anmærkninger, hvis
ansøger har kørt/redet 25 løb eller der over
-
fuldføre fire rutineløb i godkendt tid (se krav til
godkendelse i prøveløb) og uden anmærkninger, hvis
ansøger har kørt/redet færre end 25 løb.
før licens kan bevilges. DTC kan beslutte, at en ansøger
skal følge en uddannelsesomgang, inden teoretisk og
praktisk licensprøve aflægges.

Inddragelse samt
skærpede betingelser for
tildeling af licens
DTC kan med omgående virkning (midlertidig eller
permanent) inddrage en licens. Årsagen kan eksempelvis være:
-
tilsidesættelse af hensynet til dyrenes trivsel og
velfærd
- afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende træningsforhold og veterinære forhold (behandlingsjournal).
- at have optrådt til skade for travsportens anseelse
-
at have gjort sig skyldig i en handling, der må
betragtes som særlig vanærende og belastende for
udøvelse af virke i travsporten
-
ikke fyldestgørende forpligtelser (omfatter såvel
økonomiske som administrative forhold) over for
travselskaber, DTC eller leverandører.
For indehavere af A-licens kan det yderligere være:
-
ikke fyldestgørende forpligtelser over for stat og
kommune
- konkurs i virksomheden.
En inddraget licens kan kun generhverves ved en ny
ansøgning.
DTC kan til enhver tid nægte at udstede licens eller
ændre bevillingen til et kortere tidsrum end det
bevilgede samt vedføje skærpende betingelser, der
skal være overholdt, for at udstedelse/fornyelse
kan finde sted (eksempelvis krav om økonomisk
sikkerhedsstillelse ved tildeling/fornyelse af A-licens).
En dommerkomité kan, hvis løbsdeltagelsen ikke

findes tilfredsstillende, henvise licensindehaveren til et
antal godkendte rutine- eller prøveløb eller inddrage
licensen.

Opstaldningspladser,
Træningslister og Behandlings
journaler
Et af DTC nedsat udvalg skal have mulighed for at
besigtige og godkende opstaldningssteder, hvis dette
fordres.
DTC kan endvidere forlange liste over de opstaldede
heste udleveret.
DTC kan kræve, at indehavere af A-licenser giver
meddelelse, når heste går i og/eller ud af træning.
Liste indeholdende heste, som licensindehavere har i
træning, publiceres på DTCs hjemmeside, www.trav.dk.
For alle licensindehavere gælder, at de med
virkning fra 1.marts 2014 er forpligtet til at føre en
Behandlingsjournal, hvor enhver veterinær behandling
af heste i deres varetægt er registreret.

Vilkår for
professionel trænerlicens
A-licens
A1-licens giver indehaveren, der skal være momsregistreret eller ansat i en momsregistreret væddeløbsvirksomhed, ret til at træne, startmelde og køre egne
og andres heste.
A3-licens giver indehaveren, der skal være momsregistreret eller ansat i en momsregistreret væddeløbsvirksomhed, ret til at træne og startmelde egne og
andres heste samt deltage i løb uden totalisator.
Nye licensindehavere (A1/A3) vil blive tildelt en
foreløbig licens, der vil gælde i en afgrænset periode
(to hele kalenderår plus det år, hvor licens tildeles).
For indehavere af A-licenser gælder, at DTC på et hvert
tidspunkt kan begære en kopi af licensindehavers
momsregnskab udleveret. Desuden skal DTC have
mulighed for via licensindehavers regnskab at se
dokumentation for aktiviteterne.
En person, som har A-licens eller tilsvarende licens i
et andet land, kan åbne filial i Danmark, når vedkommende har haft licens i sit hjemland i mindst et år.
En tilladelse til at drive filial udstedes for 12 måneder,
hvorefter licensindehaveren skal løse dansk licens eller
nedlægge sin filial.
Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt
for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om
seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution
af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.
Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til,
at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter
straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.
En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb,
som falder ind under det tidligere nævnte område, kan
få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

Ansøgning om licens
For at A-licens skal kunne bevilges første gang, skal
følgende mindstekrav være opfyldt:
-
ansøgeren skal tidligere have haft kørelicens
(gælder ikke for A3-licens).
- ansøgeren skal være fyldt mindst 18 år.
-
ansøgeren skal have gennemgået og bestået
eksamen svarende til det pensum, som gennemgås
i Grundkursus i Hestekundskab og Trænerkursus, som
foreskrevet af DTC.
- en ansøger om A1-licens skal have haft B1 og/eller
C1-licens i de seneste tre år. Ved særlige forhold som
eksempelvis længerevarende studieophold i udlandet
kan der dispenseres fra kravet om licens i de seneste
tre år.
A1-licens kan endvidere udstedes til en person, der
har haft A3-licens. Personen skal have bestået prøve
bestående af forspænding, start i såvel volte- som
autostart og kørsel eller ridning samt overhøring i løbs, sæson- og særbestemmelser m.m.
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- en ansøger om A3-licens skal have haft B1, B3,eller
C1- licens de seneste tre år
- ansøgningen skal være anbefalet af et lokalt travselskab.
Ansøgningen prøves af DTC efter samråd med det
lokale travselskab, hvor den pågældende person skal
have sin licens knyttet til.
DTC kan desuden bevilge A1 eller A3-licens til personer,
der har gennemgået et uddannelsesforløb i udlandet,
som kan sidestilles med det her i landet krævede, og
som samtidig opfylder krav, der kan sidestilles med de
krævede for opnåelse af A1 eller A3-licens.
Endvidere kan bevilges A1 eller A3-licens til personer,
der i mindst to år har drevet trænervirksomhed i et
land, hvis centralforbund har gensidig anerkendelse
med Danmark.
Deponering af licens
Ophører en trænervirksomhed skal indehaverens licens
straks deponeres i DTC.
Er en licens deponeret i en periode på over tre år, kan
DTC kræve, at ansøgeren skal bestå trænereksamen på
ny.
A-trænet hest
Ansvaret for træning af en sådan hest påhviler træneren, der har hesten i sin daglige varetægt.
En A-licensindehaver skal altid være opført som
den ansvarlige for heste, der er i den pågældendes
varetægt.

Vilkår for amatørlicens
B1-licens (tidligere hed den B-licens)
Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke
erhvervsmæssigt træner eller kører heste.
Hvis en person er i besiddelse af en M-licens
(montelicens), kan en B1-licens udstedes, hvis et
travprøveløb bestås, og prøveløbskravet er opfyldt.
Licensen giver ret til at træne, startmelde og køre
heste, som helt eller delvis ejes af licensindehaveren,
nærmeste pårørende.
Licensindehaveren kan have højst fem delejede heste i
sin træning inden for samme kalenderår.
Licensindehavere kan, med mindre andet er anført,
deltage i amatørløb, i kuskematcher, formløb, Puljeløb,
Old Horse løb og Uddannelsesløb uanset hestens
ejerforhold.
En amatør kan ligeledes køre i løb for professionelle
med heste, som helt eller delvis ejes af denne, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af
licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.
Endvidere kan en amatør på den bane, hvor vedkommende har sin licens, deltage i ét løb per løbsdag
med hest, som ikke er helt eller delvis ejet af denne,
nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes
af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.
Foranstående gælder udelukkende i løb, hvor førstepræmien er højst kr. 7.500.
På Bornholm giver en B1-licens dog ret til at køre alle
heste uanset ejerforhold i alle professionelle løb.
En B1-licens ved Bornholms Travbane giver også
indehaveren ret til at træne heste, som ikke ejes/
delejes af vedkommende eller nærmeste pårørende.
Disse heste kan dog udelukkende anmeldes af den
pågældende licensindehaver til løb på Bornholms
Travbane. Licensindehaveren må højst have tre sådanne
heste samtidig og skal aflevere en fortegnelse over
disse til det lokale travselskab. Eventuelle forandringer
skal umiddelbart meddeles banens sekretariat.
I løb på Car-Center Racetrack (Nykøbing) giver B1
– licens ret til at køre heste uanset ejerforhold i alle
professionelle løb, hvor førstepræmien er højst kr.
7.500.
For at kunne deltage i løb for amatører eller amatører/
jockeyer må udenlandske amatørlicensindehavere ikke
erhvervsmæssigt træne eller køre travheste.
Kuske, der har haft A- og/eller C-licens, og som totalt har
vundet flere end 150 løb med disse licenser, kan i året,
hvor licens skiftes til B1-licens samt i de efterfølgende
fem kalenderår kun deltage i professionelle løb. Efter
forannævnte fem kalenderår kan kusken endvidere
deltage i amatørløb, formløb, Puljeløb og Old Horse
løb men kun med eneejede heste eller heste ejet af
nærmeste pårørende.
Ovennævnte begrænsninger i deltagelse i løb gælder
ikke deltagelse i kuskematcher som eksempelvis DM
for amatører.
De to foregående afsnit gælder også for kuske, der er
skiftet fra professionel til amatør i årene 1999-2003.
Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige
pasning, også selv om denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licensindehaverens
trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.
Enhver B1-licensindehaver er pligtig til at være medlem
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af en forening, der er tilsluttet Forenede Danske
Travamatører. En forening tilsluttet FDT kan ikke nægte
at optage et medlem eller ekskludere et medlem, som
er tildelt licens i henhold til licensreglerne.
Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt
for overtrædelse af straffelovens bestemmelser
om seksuelle forhold til personer under 15 år,
blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og
distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk
sammenhæng.
Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til,
at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter
straffeattest hos det Centrale Kriminalregister ved-rørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.
En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb,
som falder ind under det tidligere nævnte område, kan
få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.
B3-licens (tidligere hed den C-licens)
B3-licens kan udstedes til navngivne personer, som er
ejer/delejer af en i sæsonen startberettiget traver.
Licensen giver ret til at træne og startmelde heste, som
helt ejes af licensindehaveren, nærmeste pårørende
eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/
eller nærmeste pårørende.
Licensindehaveren kan endvidere træne og startmelde
højst fem delejede heste inden for samme kalenderår.
Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes dag-lige
pasning, også selv om denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licens-indehaverens
trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.
En B3-licens ved Bornholms Travbane giver også
indehaveren ret til at træne heste, som ikke ejes af
vedkommende eller nærmeste pårørende. Disse heste
kan dog udelukkende anmeldes af den pågældende
licensindehaver til løb på Bornholms Travbane.
Licensindehaveren må højst have tre sådanne heste
samtidig og skal aflevere en fortegnelse over disse
til det lokale travselskab. Eventuelle forandringer skal
umiddelbart meddeles banens sekretariat.
Grove forseelser, som normalt medfører udelukkelse
for person med kørelicens, f.eks. utilladt medicinering,
forkert behandling af hest, optræden i beruset tilstand
på staldområdet m.m., kan medføre bøde og/eller
anmeldelsesforbud af samtlige trænede heste.
Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt
for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om
seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution
af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.
Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til,
at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter
straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.
En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb,
som falder ind under det tidligere nævnte område, kan
få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

Vilkår for professionel
jockeylicens
C1-licens (tidligere hed den D-licens)
Indehaveren skal være ansat hos en person med
A-licens, et selskab, der har ansat en person med
A-licens eller hos en person med licens i et UET - land,
der svarer til A-licens. I sidstnævnte tilfælde er det et
krav, at personen med udenlandsk A-licens har en af
DTC godkendt filial i Danmark.
Ansøgning om licens indsendes af ansøgerens arbejds-giver, der er pligtig til at meddele DTC, når ansættelsesforholdet ophører.
Licens bevilges til den bane, hvor ansøgerens arbejdsgiver er tilknyttet. I tilfælde, hvor arbejdsgiver har
udenlandsk licens, vil licens blive bevilget til den bane,
som geografisk er nærmest arbejdsgivers filial.
Indehaverens væsentlige arbejde skal være arbejde
med travheste.
Ved væsentlige arbejde forstås, at personen skal være
ansat mindst 20 timer ugentligt udover løbsdagene og
oppebære normal betaling herfor.
Licensen giver ret til at træne og startmelde højst
fem heste, der ejes af licensindehaveren eller dennes
nærmeste pårørende, indenfor et kalenderår.
Licensindehaveren kan køre alle heste, uanset ejerforhold, i jockeyløb, løb for amatører/jockeyer samt
professionelle løb med mindre andet er anført.
Licensindehaveren skal have gennemgået og bestået
eksamen svarende til det pensum, som gennemgås
i Grundkursus i Hestekundskab senest to år efter, at
licens udstedes første gang. Denne tidsfrist kan der
dispenseres fra i særlige tilfælde.
Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for
overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af

materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.
Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til,
at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter
straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.
En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb,
som falder ind under det tidligere nævnte område, kan
få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

Vilkår for montélicens
M-licens
Hvis ansøgeren er i besiddelse af en A1-, B1- eller C1licens, udstedes Montélicens efter bestået Monté-prøveløb, hvor prøveløbskravet skal opfyldes (Se Fællesregler for Prøveløb).
Ansøgere, der ikke er besiddelse af én af de ovennævnte
licenser, skal forinden licens udstedes gennemgå en
uddannelsesomgang og bestå en teoriprøve samt
uden anmærkning have gennemført et Montéprøveløb,
hvor tidskravet opfyldes (Se Førstegangsansøgere af
kørelicens samt Montélicens).
En Montélicens giver indehaveren ret til at træne og
startmelde heste, som helt ejes af licensindehaveren,
nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af
licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende.
Licensindehaveren kan desuden have højst fem delejede heste i sin træning inden for samme kalenderår.
Licensen giver endvidere ret til at ride heste i løb uanset
ejerforhold. Dog gælder §36 i Løbsbestemmelser altid.
Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige
pasning, også selv om denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licensindehaverens
trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.
Enhver indehaver af M-licens, der starter i anerkendte
løb, skal være deltager i den af Forenede Danske
Travamatører tegnede og til enhver tid gældende
heltids-, ulykkes- og invalideforsikring.
Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for
overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af
materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.
Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til,
at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter
straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetlige afgørelser på ovennævnte område.
En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb,
som falder ind under det tidligere nævnte område, kan
få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

Forbuds- og karenstidsliste
Gældende fra 01.01.2016
Forbudstidslisten (A-listen) indeholder en liste over
stoffer og behandlinger, som er absolut forbudt til heste,
som trænes for og/eller starter i løb i Danmark. Ved løb
er indbefattet deltagelse i trav- og monteløb, prøve-/
rutine-/fremvisningsløb og andre løb som afholdes på en
travbane i Danmark og som arrangeres af selskaber, der er
egentlige medlemmer af DTC.
Karenstidslisten (B-listen) består af en liste over
præparater, som ikke er tilladt ved deltagelse i trav- og
monteløb, prøve-/rutine-/fremvisningsløb og andre
løb som afholdes på en travbane i Danmark og som
arrangeres af selskaber, der er egentlige medlemmer
af DTC.
Forbuds- og karenstidslisterne er udarbejdet af NEMAC
(Nordic Equine Medication and Antidoping Commitee) i
samarbejde med de nordiske landes Centralforbund.
Forbuds- og karenstidslisterne er godkendt af Dansk
Travsports Centralforbund (jf. Løbsbestemmelsernes §
38).
Listerne er gældende fra og med den 1. januar 2016
og er gældende indtil en ny liste er godkendt af DTC.
Forbuds- og karenstidslisterne opdateres efter behov.
Gældende karenstidsliste findes på DTCs hjemmeside
http://www.trav.dk/veterinaer/ .
I øvrigt henvises til STs hjemmeside www.travsport.se/
artikel/antidopning_&_karenstider.

Behandlingsjournal

Den for hesten ansvarlige er pligtig til at føre udførlig
Behandlingsjournal over alle medicinske behandlinger
og andre behandlinger.
Det påhviler træneren og/eller den for hesten ansvarlige
person at holde sig orienteret om de behandlinger,
hesten modtager, og om de tidsintervaller, der skal
overholdes, før hesten må starte i løb. Det er alene den
ansvarlige anmelders ansvar, at hans hest i forbindelse
med planlagt løbsdeltagelse ikke er blevet tilført
lægemidler eller anden kemisk substans, som er i strid
med det gældende reglement for medicinering, hvilket
betyder, at der er identifikation mellem ansvarlig
anmelder og behandlende veterinær.

A. FORBUDSLISTE
1. Forbudte substanser

Følgende substanser er forbudt før og i forbindelse med
løbsdeltagelse
• Substanser som kan have virkning eller effekt, eller
både virkning og effekt på følgende organsystemer:
• Nervesystemet
• Hjerte- og karsystemet
• Respirationssystemet
• Mave- tarmsystemet
• Urinveje
• Reproduktionssystemet
• Muskel- og skeletsystemet
• Blod- og bloddannende organer
• Immunsystemet
• Hormonsystemet
•
Endogene hormoner eller tilsvarende syntetiske
substanser
• Substanser med maskerende effekt
•
Substanser som direkte eller indirekte manipulerer
genekspressionen
Påvisning af ovennævnte forbudte substanser viser
påvisning af substansen, en metabolit, en isomer af
substansen, en isomer af en metabolit eller et pro-drug
af substansen.
En påvisning af en videnskabelig indikation på
administration eller en eksponering for sådanne
substanser er ligeså gyldig som en påvisning af
substansen.

2. Genetisk og cellulær manipulation

Modificering af en hests arvelige genom på et hvilket
som helst tidspunkt i hestens liv diskvalifiserer hesten
fra løbsdeltagelse på livstid.
Genterapi eller cellulær manipulering af en løbshest
må ikke:
•
Være til fordel eller ulempe for hestens
præstastionsevne
• Påvirke hestens velfærd negativt

3. Forbudte metoder

Forbudte metoder omfatter, men er ikke begrænset til:
• Løbsdeltagelse med drægtig hoppe efter dag 120 i
drægtigheden
• Nervesnit/neurectomi (kirurgisk og/eller kemisk)
• Kryoterapi med smertelindring eller smertefrihed som
formål
• Tilbageholde drikkevand op til løbsdeltagelse
•
Administration eller reintroduktion af enhver
form for homologe, autologe eller heterologe
blodceller eller produkter af røde blodlegemer til
cirkulationssystemet.
• Undtagelse gælder livstruende behandling.
• Artificiel øgning af oxygenoptagelse og/eller oxygen
transport i vævene, som inkluderer, men ikke er
begrænset til modifiserede hemoglobinprodukter.
• Alle former for intravaskulær manipulering af blod
eller blodkomponenter.

4. Absolut forbudte stoffer og behandlingsformer

Følgende substanser, herunder andre substanser med
lignende kemisk struktur eller lignende biologisk effekt,
og deres udløsende/frigørende faktorer er forbudte at
anvende til en løbshest på ethvert tidspunkt.
Substanserne er forbudte at opbevare, tilvirke, indføre,
udføre, sælge, distribuere, erhverve, sende eller
overgive på ethvert tidspunkt:
4.1 
Ikke godkendte substanser. Enhver substans,
som ikke fremgår af nedennævnte punkter og som
ikke er godkendt af en national eller international
lægemiddelmyndighed, må ikke anvendes til en
løbshest.
4.2 Anabole substanser
a) Anabole androgene steroider
b) 
Andre anabole substanser, herunder men ikke
begrænset til selektive androgene reseptormo
dulatorer (SARMs)
c) 
Beta-2 stimulatorer med mindre substansen
er or
dineret af dyrlæge til bronchodilaterende
behandling i foreskrevet dosering.
4.3 
Peptidhormoner, vækstfaktorer og lignende
substanser
a) Etythropoetinstimulerende midler, herunder men
ikke begrænset til erythropoetin (EPO), epoetin
alfa, epoetin beta, darbapoetin alfa, methoxy poly
etylenglycol-epoetin beta, peginesatid, hypoxiainducible factor (HIF-1), stabiliserende og
aktiverende gasser som xenon og argon.
b) T ilvæksthormoner/væksthormon-realising
faktorer, insulin-like growth factor-1 (IGF-1),
fibroblast growth factor (FGF), hepatocyt growth
factor (HGF), mekano growth factor (MGF),
platelet derived growth factor (PDGF) og andre
vækstfaktorer.
c) 
Syntetiske proteiner og peptider og syntetiske
analoger af endogene proteiner og peptider
som ikke er godkendt til human- eller
veterinærmedicinsk anvendelse.
4.4 Hormoner og metabolske modulatorer
a) Aromataseinhibitorer
b) Selektive østrogene receptmodulatorer (SERMs)
og andre antiøstrogene substanser
c) 
Substanser
som
kan
modifisere
myostatinfunktion, herunder men ikke begrænset
til myostatininhibitorer
d) Insulin
e) 
Peroxisome proliferator aktiverede receptor
d-agonister (PPARd), herunder men ikke
begrænset til GW 1516
f) AMPK aktivatorer, herunder men ikke begrænset
til AICAR (5-imidiazole-4-carboxamide-1-β-Dribofuranoside)
4.5 
Øvrige behandlinger og substanser som er
totalforbudt
•
Cobratoxin (og andre toksiner/substanser med
lignende struktur og effekt)
• Capsacain
• Sarapin, Saralgyl (pitcher plant extracts)
• Polyacrylamidhydrogel (Arthramid)
• Cedarolie
• Behandling med stoffer som indeholder arsenik,
bly, kviksølv eller krotonolie
• Anvendelse af radioaktive implantater
• GnRH vaccine (Equity, Improvac)
• hCG (humant choriontropt hormon) til hingst
• Pergolid (Prascend)
• Ozon
• Tilførsel av unaturlig høje doser av naturlig fore
kommende substanser (f.eks. kobolt)

5. Følgende er forbudt på løbsdagen:

Løbsdagen regnes fra kl. 00:00 og til hesten har
gennemført sit/sine løb.
• Næsetape
• Akupressur
• Inhalationsbehandling
• Anvendelse af næse-svælgsonde
• Rektal væskebehandling
•
Nedkøling med andet end koldt vand, ler eller
linimenter uden karenstid
• Anvendelse af massageapparater og andet elektrisk
apparatur

B. KARENSTIDSLISTE
• Karenstidene er vejledende minimumsfrister.
• De angivne karenstider bygger på, at et præparat
gives i normal dosering. Overskrides den anbefalde
dosering bør karenstiden forlænges.
•
Præparater og substanser, hvis aktive stoffer ikke
findes på listen, anvendes på den ansvarliges egen
risiko.
• Vær opmærksom på, at der altid vil være en karenstid
på mindst 96 timer, hvis ikke andet er angivet på
præparatet.
•
Karenstiderne regnes fra tidspunket for afsluttet
behandling og frem til starten på en løbsdag. Hvis
en hest eksempelvis behandles en lørdag kl.14.00
med et produkt med en karenstid på 7 døgn, vil den
pågældende hest ikke kunne bringes til start den
følgende lørdag, hvis løbsdagen begynder kl.13.00,
selvom det løb hesten er tiltænkt start i først starter
kl.15 – det er starten på løbsdagens første løb, som
er afgørende.
•
Påvisning af et lægemiddel/substans beskrevet
nedenfor i biologisk materiale fra en hest er
ikke tilladt selvom lægemidlet/substansen er
administreret indenfor den angivne minimums
karenstid.
A. Ingen karenstid
•
Lokal anvendelse på huden af midler som alene
virker beskyttende, desinfiserende, blødgørende,
ab
sorberende, adstringerende, tørende eller kera
tolytiske
• Nedkøling med koldt vand
• Anvendelse af salinske og smørende laksantia (f.eks.
glaubersalt)
• Alle desinfektionsmidler f.eks. kloramin, klorhexidin.
B. Minimum 24 timer
• Alkaliserende substanser (eks. bikarbonat og citrater)
er forbudt de sidste 24 timer inden løbsdeltagelse
C. Minimum 48 timer
•
Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og
fodertilskud
D. Minimum 96 timer
• Injektion/infusion, uanset præparat
• Substanser med effekt i nervesystemet
• Substanser med effekt på muskel- og skeletsystemet
• Substanser med muskelrelaxerende effekt
• Antimikrobielle midler og antimykotiske midler
• Undtagen prokainbenzylpenicillin som har mindst
14 døgns karenstid
• Apoteksfremstillede lægemidler
• Humanmedicinske lægemidler uden anden specifik
karenstid
• Veterinærmedicinske lægemidler uden indikationer
til heste
•
Naturlægemidler jf. Karenstider for foder- og
fodertilskud
• Homeopatiske lægemidler
E. Minimum 7 døgn
•
Slimløsende
præparater
f.eks.
bromhexidin,
dembrexin (Sputolysin) og acetylcystein (Equimucin)
F. Minimum 14 døgn
• Injektion i led/senskeder/bursa, ledpunktur
• Glukokortikoider (cortisone) med kortvarig effekt og
hurtig elimering i hesten.
• Ved injektion i led/senskeder/bursa med gluko
kortikoider: Mindst 28 dages karenstid.
• Bronkodilatererende (luftrørsudvidende) præparater
administreret som inhalation (f.eks. salbutamol, sal
meterol, beclometason, budesonid)
•
Antiinflammatoriske præparater (f.eks. DMSO,
NSAIDs)
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G. Minimum 28 døgn
• Glukokortikoider (cortisone) med undtagelse af
præparater under punkt F.
• Glukokortikoider som triamcinolon acetonid
(Kenalog®), betametason fosfat/betametason
acetat(Celston®) og metylprednisolon acetat (DepoMedrol®) har markedsføringstillatelse til humant
anvendelse, men ikke til heste. Dyrlæger har derfor
et udvidet ansvar ved anvendelse af disse præparater
til heste.
•A
 nbefalede karenstider efter injektion af disse
præparater i led/senskeder/bursa er basert på, at
der anvendes doseringer, som er empirisk etablerede
som sædvanlige i klinisk praksis i et eller to led.
Anvendes højere dosering eller ved injektion i flere
led/senskeder/bursa skal karenstiden forlænges
væsentlig udover 28 døgn.
•M
 etylprednisolonacetat (DepoMedrol®) har en
langvarig effekt og elimineres langsomt og anbefales
ikke til væddeløbsaktive heste.
• T riamcinolonacetonid og andre depotformuleringer
har lang udskillelse efter intramuskulær injektion.
H. Minimum 1 år
• Hormonpræparater med langtidsvirkning f.eks. for at
undertrykke brunstsymptomer.

Karenstidsliste for lægemidler og
behandlinger

• Karenstiderne er vejledende minimumsfrister.
• De angivne karenstider er ved behandling med et
præparat i normal dosering.
• Overskrides den anbefalde dosering bør karenstiden
forlænges.

Karenstider for lægemidler indgivet
ved inhalation

Inhalationsbehandling er ikke tilladt på løbsdagen.
• Bronkodilatererende (luftrørsudvidende) lægemiddel
adminstreret ved inhalation (f.eks. salbutamol,
salmeterol, beklometason, budesonid): 14 døgn
• Saltvandsopløsning:
Ikke tilladt på løbsdagen
• Øvrige inhalationsbehandlinger:
Afhænger af lægemiddelets karenstid

Karenstider for behandlingsmetoder

• Akupunktur:
96 timer
• Blistring:
96 timer
• Kiropraktisk behandling:
96 timer
• L aserbehandling:
96 timer
• LED lysbehandling
96 timer
• Naprapatisk behandling:
96 timer
• Osteopatisk behandling:
96 timer
•U
 ltralydbehandling:
96 timer
• Transkutan nervestimulering (TNS)
96 timer
• Shockwave eller pulsbølgeterapi:
10 døgn
• NB! Behandling må kun udføres af dyrlæge
• Intrauterin implantat for brunstudsættelse
(”glaskugler”):
0 timer

Karenstider for salver og udvortes
produkter

Lokal anvendelse på huden af midler som bare virker
beskyttende, desinfiserende, blødgørende, ab
sor
be
rende, adstringerende, tørrende eller keratolyttisk har
ingen karenstid.
• Salver og linimenter som indeholder antibakterielle
eller antimykotiske midler har en generel karenstid
på minimum 96 timer.
•U
 ndtagelse er præparater indeholdende procain
benzylpenicillin, NSAIDs eller glukokortikoider, som
har en karenstid på mindst 14 døgn.

Karenstider for foder- og fodertilskud
A. 96 timers karenstid
• Benzocain
• Glukosamin
• Harpagophytum procumbens (djævleklo)
• Heparin
• Koffein (inkl. Guarana)
• Levomentol
• Salicylsyre,
diethylamin-,
hydroxyethylmethylsalicylat
B. 48 timers karenstid
• Aesculus hippocastanum (hestekastanie)
• Agnus castus (munkepeber)
• Echinacea purpurea (rød solhat)
• Hypericum perforatum L. (johannesurt)
• Symphytum officinale L. (valurt)
• Valeriana officinalis (vendelrot)
C. Ingen karenstid
Øvrige substanser/naturpræparater:
• Alfa-casozepin
• Allium sativum (hvidløg)
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• Aloe vera (ægte aloe vera)
• Arnica montana (solblom)
• Avocado and Soybean unsaponifiable extracts (ASU)
• Boswelia sp.
• Bipollen (Propolis)
• Calendula sp. (ringblomst)
• Chondroitinsulfat
• Curcuma longa (curcumin, gurkemeje)
• Di-/trimetylglycin (D-/TMG)
• Escin (hestekastanie-ekstrakt)
• Eukalyptus
• Gammaoryzanol, rice bran oil
• Ginko biloba
• Ginseng
• Grønlæbet musling-ekstrakt (GLE)
• Hamamelis (troldhassel)
• Hyaluronsyre (oralt)
• Kamfer
• Kreatin
• L-carnitin
• Melaleuca alternifolia (Tea-Tree olie)
• MSM, metylsulfonylmetan
• Neemolie
• Octacosanol
• Rosa sp. (hyben)
• Schisandra chinensis
• Tryptofan
• Yucca, Yucca schidigera
• Zingiber officinale (ingefær)

Forurening med lægemidler

Generelt skal udvises omhyggelighed således, at heste
på medicinsk behandling holdes i egen boks og tildeles
lægemidler fra mærkede medicinspande.
Heste på medicinsk behandling kan udskille
lægemidler med urin og fæces, hvorved omgivelser
kan kontamineres og andre heste kan optage den
pågældende medicin.

Grænseværdier for enkelte kropsegne
og/eller naturlige forekommende
substanser

For enkelte kropsegne og/eller naturlige forekommende
substanser findes
grænseværdier. Grænseværdier er den maksimale
koncentration tilladt i en udtaget prøve. Grænse
værdierne er fastsat af EHSLC.
• Nandrolon (nor-testosterone): Frit + konjugeret 5østran-3-17 -diol/frit + konjugeret (10) østran-3 -17diol i urin fra hingst < 1

Liste over substanser med vedtaget
rapporteringsniveau

Videnskabelige undersøgelser har påvist, at små
mængder af visse substanser ikke har medicinsk effekt
på en hests præstation. Rapporteringsniveau for en
substans er det påviselig niveau, hvor substansen har
medicinsk effekt på hestens præstation.
NEMAC og EHSLC har vedtaget rapporteringsniveauer
på nedenfor listede substanser. Substanserne kan
have rapporteringsniveau for blod (plasma) og urin.
Substanser med rapporteringsniveau i både urin og
plasma er mærket *.
• Acepromazin*		
• Atropine
• Betametason		
• Bromhexin		
• Bufotenin 			
• Butorphanol*
• Butylscopolamin (N-butylscopolamin) *
• Carprofen*		
• Clenbuterol		
• Dantrolen 		
• Dembrexin*		
• Detomidin (som COOH eller OH) *
• Dexametason
• Diclofenac*
• Dimetyltryptamin (DMT)
• Dipyrone (som 4-MAA) (=metamizol) *
• Eltenac		
• Etamifyllin		
• Fenylbutazon*		
• Firocoxib*		
• Flunixin*		
• Furosemid*
• Guaifenisin		
• Hordenin		
• Ibuprofen
• Ipratropium		
• Kamfer		
• Ketoprofen
• Karprofen			
• Koffein 		
• Lidocain (3-hydroxylidokain) *
• Meclofenamsyre*
• Mefenamsyre

• Meloxicam*
• Mentol		
• Mepivakain (3-hydroxymepivakain)
• Metylprednisolon
• Morfin (morfinglukoronid)
• Naproxen		
• Nimesulid		
• Omeprazol
• Oxazepam
• Prednisolon
• Procain		
• Romifidin*
• Salbutamol
• Salicylsyre		
• Scopolamin
• Teobromin
• Teofyllin
• Tiludronsyre
• Triamcinolonacetonid			
• Trimetoprim*			
• Vedaprofen*
• Xylazin (metabolitt/-er)

Coktailreglen

Findes to eller flere substanser i en prøve anvendes
ikke rapporteringsniveauer. Dette er for at kontrollere,
at der ikke samtidig anvendes flere lægemidler i lavere
dosering under rapporteringsniveauerne.
Undtagelser fra coktailreglen er ved samtidig fund af:
• Detomidin og butorphanol
• Atropin og skopolamin
• Butylskopolamin og metamizol
Rapporteringsniveauer er ikke gældende for prøver
udtaget under træning (træningsprøver).

FORBUDSLISTE (Liste A)
Forbudte behandlinger/substanser

Aktiv substans

AICAR
Anabole steroider
Arthramid

Polyakrylamidhydrogel

Brænding
Capsacain
Cedar Oil
Dermorfin
EPO
Equity Oestrus Control Vaccine
GABA (”Carolina Gold”)
Guldimplantat
hCG til hingste

Humant chorion gonadotropin

Immunologisk kastrering
ITPP
Nervesnit
Prascend

Pergolid

Sarapin
Stanozolol

Sungate, Rexogin - intraartikulær

ThymosinBeta4 („TB-500“)
Tracheotomi

KARENSTIDSLISTE (Liste B)
Produkt/Produktnavn

Aktiv substans

Karenstid

Acetylcystein

Acetylcystein

Min. 7 døgn

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre

Min. 14 døgn

Adequan® Vet.

Glucosaminoglycanpolysulfat

Min. 14 døgn

Adrenalin

Adrenalin

Min. 96 timer

Ainil®

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Alvegesic inj.

Butorphanoltartrat

Min. 6 døgn

Ampivet

Ampicillin trihydricum

Min. 96 timer

Ketamin

Min. 96 timer

Anabole steroider
Anesketin

Ikke tilladt til løbsheste

Antisedan

Atipamezol

Min. 96 timer

Aquacycline® Vet.

Oxytetracyclinhydrochlorid, oxytetracyclindihydrat

Min. 96 timer

Polyakrylamidhydrogel

Ikke tilladt til løbsheste

Argon
Arthramid Vet.

Ikke tilladt til løbsheste

Attane Vet.

Isofluran

Min. 96 timer

Atropin

Atropin

Min. 96 timer

Banminth past.

Pyrantel

Min. 96 timer

Becoplex

Thiaminhydrochlorid, riboflavin, nicotinamid, pyridoxinhydrochlorid, dexpantenol, cyanocobalamin

Min. 96 timer

Benzocain

Benzocain

Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller
seneskede

Baoume caustique blister

Ikke tilladt til løbsheste

Borgal inj.

Sulfadoxin, trimethoprim

Min. 96 timer

Bromhexin

Bromhexin

Min. 7 døgn

Buprenordale Vet.

Buprenorfin

Min. 6 døgn

Buscopan Comp. Vet.

Metamizol, Hyoscin

Min. 7 døgn

Busol Vet

Buserelinacetat

Min. 96 timer ved behandling af hopper.Ikke tilladt til
hingste.

Butagren Equi

Phenylbutazon

Min. 14 døgn

Canesten

Clotrimazol

Min. 96 timer

Capsacain

Capsacain

Ikke tilladt til løbsheste

Carbocain

Mepivacain

Min 96 timer
seneskede

Obs. 14 døgn ved injektion i led eller

Cartrophen

Pentosan

Min. 14 døgn

Celeston

Betamethason

Min. 14 døgn / Se note om corticosteroider

Cedar Oil

Ikke tilladt til løbsheste

Cepesedan

Detomidinhydrochlorid

Min. 96 timer

Chorulon

Choriongonadotropin

Min. 96 timer ved behandling af hopper.Ikke tilladt til
hingste.

Clenbuterol

Clenbuterol

Min. 28 døgn

Cobactan

Cefquinom

Min. 96 timer
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Compagel® Vet.

Heparinnatrium, levomenthol, hydroxyethylsalicylat

Min. 96 timer

Coxofen

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Cyklosporin

Cyklosporin

Min. 14 døgn

Danilon Equidos

Suxibuzon

Min. 14 dage

Detonervin Vet..

Detomidinhydrochlorid

Min. 96 timer

Depo-Medrol

Methylprednisolonacetat

Anbefales ikke til væddeløbsheste

Dexadreson

Dexamethasonnatriumphosphat

Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller
seneskede. / Se note om corticosteroider

Dexafort

Dexamethasonnatriumphosphat og dexamethasonphenylpropionat

Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller
seneskede. / Se note om corticosteroider

Dexaject ,

Dexamethason som dexamethasonnatriumphosphat

14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller
seneskede. / Se note om corticosteroider

DHS „Agrovet“

Dihydrostreptomycini sulfas

Min. 96 timer

Dilaterol vet.

Clentuberol

Min. 28 døgn

Dimethylsulfoxid (DMSO)

Dimethylsulfoxid

Min. 14 døgn

Dimazon

Furosemid

Min. 96 timer

Dinalgen

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Dinolytic

Dinoprost tromethamin

Min. 96 timer

Devil‘s Claw

Harpagofytum

Min. 96 timer

Dolorex®

Butorphanol

Min. 6 døgn

Domidine

Detomidinhydrochlorid

Min. 96 timer

Domosedan® Vet.

Detomidin

Min. 96 timer

Droncit Oral gel

Praziquantel

Min. 96 timer

Duvaxyn-T Vet.

Vaccine mod influenza

Min. 96 timer
Min. 96 timer

Equest Pramox Vet.,

Moxidectin, praziquantel

Equest Vet.

Moxidectin

Min. 96 timer

Equibactin Vet.

Sulfadiazin, Trimethroprim

Min. 96 timer

Equicam

Meloxicam

Min. 14 døgn

Equilis® Prequenza

Vaccine mod influenza

Min. 96 timer

Equimax® Vet.

Ivermectin, praziquantel

Min. 96 timer

Equimaxtabs® Vet.

Ivermectin, praziquantel

Min. 96 timer

Equimucin Vet

Acetylcystein

Min. 7 døgn

Equinor

Omeprazol

Min. 96 timer
Min. 30 døgn

Equioxx® inj.

Firocoxib

Equip EHV 1,4 Vet.

Vaccine mod herpesvirus

Min. 96 timer

Equip FT vet.

Vaccine mod influenza

Min. 96 timer

Equipalazone Vet

Phenylbutazon

Min. 14 døgn

Equipulmin

Clenbuterol

Min. 28 døgn

Equisedan

Detomidinhydrochlorid

Min. 96 timer

Equisolon

Prednisolonpulver

Min. 14 døgn

Ivermectin

Min. 96 timer

Equity Oestrus Control Vaccine
Eraquell Vet

Ikke tilladt til løbsheste

Estrumat vet.

Cloprostenol

Min. 96 timer

Ethacilin

Benzylpenicillinprocain

Min. 14 døgn

Finadyne® Vet.

Flunixin

Min. 14 døgn

Flunimeg

Flunixin

Min. 14 døgn

Flunipaste, oral gel

Flunixin meglumine

Min. 14 døgn

Flunixin Vet.

Flunixin meglumine

Min. 14 døgn

Fucicort

Betamethason, fusidinsyre

Min. 14 døgn

Fucidin

Fusidin

Min. 96 timer
Min. 14 døgn

Fluormetylprednisolon

Dexamethason

Gastrogard®

Omeprazol

Min. 96 timer

Genestran Vet.

d-cloprostenol

Min. 96 timer

Gentaject Vet.

Gentamycin

Min. 96 timer

Glycerol
Glukosamin

Glukosamin

Min. 96 timer

Hémo-15

Vitaminer

Min. 96 timer

Heparin

Heparin

Min. 96 timer

Hirudiod

Heparin

Min 96 timer

Humanmedicinske præparater

Min. 96 timer / Obs. Smertestillende medicin min. 14
dages karens (eget ansvar)

Hyfifty

Natriumhyaluronat

Min. 14 døgn

Hylartil

Natriumhyaluronat

Min. 14 døgn

Hy-50

Natriumhyaluronat

Min. 14 døgn

Hyonate

Natriumhyaluronat

Min. 14 døgn

Ido-E

Tocopherolacetat (E-vitamin)

Min. 96 timer

Imaverol® Vet.

Enilconazol

Min 96 timer

Indupart

d-cloprostenol

Min. 96 timer

Inflacam

Meloxicam

Min. 14 døgn
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IRAP

Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein

Min. 14 døgn

Isoflo Vet.

Isoflurane

Min. 96 timer

Isoxsuprine

Isoxsuprine

Anbefales ikke til væddeløbsheste

Ivomec® Comp

Ivermectin, praziquantel

Min. 96 timer

Kenalog

Triamcinolonacetonid

Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller
seneskede. / Se note om corticosteroider
Min. 96 timer

Ketador Vet.

Ketamin (som hydrochlorid)

Ketodine inj.

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Ketaminol Vet.

Ketamin

Min. 96 timer

Koffein

Koffein

Min. 96 timer

Krotonblister

Ikke tilladt til løbsheste

Lederspan

Triamcinolonhexactonid

Lidocain

Lidocain

Loxicom®

Meloxicam

14 døgn

Marcain

Bupivacain

Anbefales ikke til væddeløbsheste

Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller
seneskede

Maximec Vet.

Ivermectin

Min. 96 timer

Melovem

Meloxicam

14 døgn
Min. 14 døgn

Meloxidolor

Meloxicam

Meloxidyl

Meloxicam

Min. 14 døgn

Metacam®

Meloxicam

Min. 14 døgn

Metadon

Metadon

Min. 96 timer

Metamizol

Metamizol

Min. 7 døgn

Metronidazol

Metronidazol

Min. 96 timer

Morphasol vet.

Butorphanol

Min. 6 døgn
Min. 96 timer

Narcoxyl®

Xylazin

Nerfasin

Xylazin

Min. 96 timer

Norobrittin

Ampicillin

Min. 96 timer

Norodine

Sulfadiazin, trimethoprim

Min. 96 timer

Noromectin

Ivermectin

Min. 96 timer

Noropraz Vet.

Ivermectin, praziquantel

Min. 96 timer

Oxytobel

Oxytocin

Min. 96 timer

Oxytocin“Intervet“Vet

Oxytocin

Min. 96 timer

Fenbendazol

Min. 96 timer
Min. 14 døgn

Ozon
Panacur pasta

Ikke tilladt til løbsheste

Penicillinprokain Vet.

Benzylpenicillinprocain

Penovet

Benzylpenicillinprocain

Min. 14 døgn

Pentrexyl

Ampicillin

Min. 96 timer

Pethidin

Pethidin

Min. 96 timer

Plegicil

Acepromazin

Min. 7 døgn

Prascend

Pergolidmesilat

Ikke tilladt til løbsheste

Procamidor Vet.

Procainhydrochlorid

Min. 96 timer
Min. 14 døgn i kombination med penicillin

Procain

Procainhydrochlorid

Procapen®

Benzylpenicillinprocain

Min. 14 døgn

Prosolvin® Vet.

Luprostiol

Min. 96 timer

ProteqFlu® RTU

Vaccine mod influenza

Min. 96 timer

Quadrisol

Vedaprofen

Min. 14 døgn

Quinidin

Quinidin

Min. 4 døgn

Rabisin® Vet.

Vaccine mod rabies

96 timer

Rapidexon

Dexamethason som dexamethasonnatriumphoshat

Min. 14 døgn / Min. 28 døgn ved injektion i led eller
seneskede. / Se note om corticosteroider

Receptal

Buserelinacetat

Min.96 timer ved behandling af hopper.Ikke tilladt til
hingste.
Min. 14 døgn

Regumate Equine

Altrenogest

Rheumocam

Meloxicam

Min. 14 døgn

Rifen

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Romefen

Ketoprofen

Min. 14 døgn

Rompun Vet.

Xylazinhydrochlorid.

Min. 96 timer

Salicylsyre

Salicylsyre

Min. 96 timer

Acepromazin

Min. 7 døgn
Min. 96 timer

Sarapin
Sedalin

Ikke tilladt til løbsheste

Sedaxylan

Xylazinhydrochlorid

Sedivet® Vet.

Romifidin hydrochlorid

Min. 120 timer

Spasmium

Metamizol

Min. 7 døgn

Sputolysin

Dembrexin

Min. 7 døgn

Stesolid

Diazepam

Min. 96 timer

Streptocillin

Dihydrostreptocillin, benzylpenicillinprocain

Min. 14 døgn

Synvet

Hyalorunsyre

Min. 14 dage
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TAF Vet.

Thiafenikol

Min. 96 timer

Terramycin uterit.

Oxytetracyclin

Min. 96 timer

Tetanusserum

Tetanusserum

Min. 96 timer

Tetracain

Tetracain

Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller
seneskede

Thiopental

Thiopental

Min. 96 timer

Tildren

Tiludronat

Min. 28 døgn

Torbugesic Vet. inj.

Butorphanol

Min. 6 døgn

Tribrissen vet..

Sulfadiazin, trimethoprim

Min. 96 timer

Trimazin Vet.

Sulfadiazin, trimethoprim

Min. 96 timer

Ventipulmin

Clenbuterol

Min. 28 døgn

Vetalgin

Metamizolnatrium

Min. 7 døgn

Vetflurane

Isofluran

Min. 96 timer

Virbalan Vet.

Ivermectin

Min. 96 timer
28 døgn

Veterinærmedicinske præparater til andre dyr end heste

Min. 96 timer

Voren® Vet.

Dexamethasoni isonicotinas

Vulketan

Ketanserin

Ingen

Wellicox

Flunixin meglumine

Min. 14 døgn

Xylavet

Xylazin

Min. 96 timer

Xylocain

Lidocain

Min. 96 timer / Obs. 14 døgn ved injektion i led eller
seneskede

Xysol

Xylazin

Min. 96 timer

Zylkéne

Trypsinhydrolyseret bovint kasein

Ingen

Xenon
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Ikke tilladt til løbsheste

DANSK TRAV S P O RTS CENTRALFORBUND

TRAV S P O RTS CENTRALFO

Sæsonbestemmelser
2016

I Travkalender nr.1/ 2016 er der foretaget ændringer i: Gebyrer, Navngivning,
Værdiberegning af i udlandet vundne præmier, Regler for prøveløb og Tidskrav for godkendelse i prøveløb.
Sæsonbestemmelser 2016 er gældende fra 1.marts 2016 (med undtagelse af omregningskurser,
der træder i kraft 1.januar 2016).
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Gebyrer
Til Centralforbundet (DTC):
Indregistrering af ejerskifte indenfor
1 måned fra salgsdato.......................................... 250 kr.
Indregistrering af ejerskifte senere end
1 måned men tidligere end 3 måneder
fra salgsdato.......................................................... 750 kr.
Indregistrering af ejerskifte 3 måneder
eller senere fra salgsdato.................................. 1.250 kr.
Indregistrering af pseudonym
pr. kalenderår........................................................ 150 kr.
Optagelse af ny person i pseudonym................. 500 kr.
Indregistrering af navneklausul............................ 300 kr.
Beskyttelse for 5 kalenderår af
stutterinavn ved navngivning............................ 3.000 kr.
Chipmærkning, attest udstedt ved
anmeldelse til fødselsregistret:
A) Senest 2 måneder efter føllets fødsel ............ 500 kr.
B) 2-5 måneder efter føllets fødsel………
850 kr.
C) 5 måneder til fødselsårets udgang ............. 1.450 kr.
D) 
Efter
fødselsårets
udgang,
men
tidligere
end 31. december året efter fødselsåret..... 5.350 kr.
E) Efter 31. december året efter fødselsåret. 10.350 kr.
Hestepas ............................................................... 550 kr.
Hestepas genpart pga bortkomst ..................... 1.500 kr.
Genpart af fødselsattest..................................... 1.000 kr.
Navneforandring jfr. gældende regler................. 750 kr.
Eksportcertifikat
(inkl. afgift til Hesteafgiftsfonden).................... 2.500 kr.
Importcertifikat...................................................... 600 kr.
Midlertidig import træning/løb per 6 mdr.......... 500 kr.
Midlertidig import avl per 12 mdr........................ 300 kr.
Identitetsdokument (EU)....................................... 150 kr.
Træningspapirer, udland....................................... 500 kr.
Startpapirer, udland eksklusive Norge................. 125 kr.
Startpapirer Norge ................................................ 225 kr.
Amatørlicens ......................................................... 150 kr.
Indregistrering af ejerfarver for det
første kalenderår................................................ 2.500 kr.
Indregistrering af ejerfarver for hvert
efterfølgende kalenderår uden ophold............. 2.500 kr.
Fremstilling af hingst for Avlskommissionen,
ekskl. røntgenundersøgelse............................... 3.000 kr.
Kopi af bedækningsattester indsendt senere
end 1. oktober.................................................... 3.000 kr.
Årligt gebyr for avlshingst til offentlig
benyttelse........................................................... 3.000 kr.
Årligt gebyr for avlshingst for optagelse
I katalog og på hjemmeside................................. 500 kr.
Gebyr for hingst der udbydes til offentlig brug
uden at være anmeldt til DTCs hingsteliste...... 5.000 kr.
Administrationsgebyr ved fremsendelse
af kontoudtog.......................................................... 50 kr.
Administrationsgebyr ved fremsendelse
af faktura.................................................................. 50 kr.
Ovenstående gebyrer er ikke belagt med moms i henhold til merværdilovens § 2, stk. 3, pkt. e om integreret
del af sportsaktivitet med tilknyttet totalisatorspil.
På forsendelse af diverse attester, pas og lignende
tillægges porto.
Væddeløbsbladet/Travkalenderen
(obligatorisk abonnement inkl. moms)............... 675 kr.
Gebyrer til selskaberne:
Protest til bestyrelse eller dommerkomité.......... 100 kr.
Det er herudover tilladt selskaberne at påligne
yderligere gebyrer, såsom baneafgift, forsikringer, o.lign.
Sådanne gebyrer skal offentliggøres i Væddeløbsbladet/
Travkalenderen eller den pågældende banes særlige
bestemmelser.

Amatørernes kollektive
ulykkesforsikring
Den af Forenede Danske Travamatører tegnede kollektive ulykkesforsikring dækker som følger:
202.000 kr. ved dødsfald. 399.000 kr. ved fuldstændig
invaliditet + tillægserstatning ved invaliditet på 20% og
derover.
Det bemærkes udtrykkeligt, at efter gældende lov gælder
udbetaling ved dødsfald kun f.o.m. det fyldte 16. år.
Dækningsområdet omfatter:
Ulykkestilfælde, der måtte overgå de sikrede amatørkuske/montéryttere under træning eller løb på anerkendte travbaner samt under ophold i forbindelse
hermed. Tandskader som følge af ulykkestilfælde bliver
dækket i det omfang udgifterne ikke erstattes fra anden
side.
Kontingent for amatører med kørelicens: 550 kr. inkl.
forsikring.
Kontingent for monteryttere, der udelukkende har
ridelicens: 550 kr. inkl. forsikring.
Kontingent for personer med både køre- og ridelicens:
550 kr. inkl.forsikring.
Enhver amatør er pligtig til at være medlem af en
forening, der er tilsluttet Forenede Danske Travamatører
OG/ELLER MONTE
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DNA-test
Alle avlshingste, avlshopper og føl skal DNAtestes.
Det kan ske på: B
 lodtypelaboratoriet for heste,
Rødebæksvej 2, Rodelund,
8653 Them
Tlf. 87 98 11 77

Ejerskifte
Registreringsattesten skal i tilfælde af ejerskifte indsendes til DTC af køber, underskrevet af såvel køber som
sælger. Jævnfør bekendtgørelse nr.1448 af 15-12-2009
fra Fødevarestyrelsen skal ejerskifte registreres senest
30 dage efter, en hest er handlet.
Køber opfordres til at sikre sig, at hesten er gældfri ved
overtagelsen. Ejerskifte kan ikke registreres, hvis der
er gæld på hesten i henhold til løbsbestemmelsernes
§ 73.
Ejeren af en hest er forpligtet til ikke at sælge
hesten uden at ejerskiftet bekræftes af ejer og
køber. Registreringsattesten sendes straks til DTC for
registrering. Intet ejerskifte har gyldighed overfor
DTC, de tilsluttede selskaber eller udenlandske
travsportsorganisationer, før dette er registreret.
Det er vigtigt, at ejerskifte for heste i løb og træning
af praktiske grunde omgående meddeles til DTC, hvor
alle udgifter og indtægter ved hestens ophold normalt
bogføres.
Registreringsattesten skal efter ejerskifte omgående
indsendes til DTC med underskrifter fra såvel køber som
sælger.
Sker dette ikke, kan der nedlægges startforbud mod
hesten, indtil attesten er modtaget i DTC.

Chipmærkning
Chipmærkning af danske travheste er obligatorisk.
Årgange født fra og med 2002 skal alle chipmærkes.
Alle danskfødte heste, der opstaldes eller starter på
danske travbaner, skal forinden være frysemærket/
chipmærket.
Overtrædelse af denne regel kan medføre øjeblikkelig
bortvisning af hesten samt et gebyr på mindst 1.000 kr.
til den ansvarlige.
Chipmærkningen forestås af personale fra Videncentret
for Landbrug i samarbejde med Dansk Travsports
Centralforbund.
På indkaldelsen til chipmærkning opgives opsamlingspladsen.
Følgende regel gælder: Hvis der er 1-2 føl på gården må
føllene komme til opsamlingspladsen.
Hvis der findes 3 eller flere føl kommer vi til
opstaldningsstedet.
Hvis der kun er et eller to føl på et sted, kan chipmærkningen dog ske på dette sted mod kontant
afregning af et ekstragebyr.

Midlertidig import træning/løb
eller avl
For heste registrerede i udlandet, som sættes i træning
i Danmark hos person med dansk licens (uanset
licenskategori) eller hos person med filial i Danmark
eller som heste midlertidig indføres med avl for øje,
gælder, at den danske licensindehaver/ejer af avlsdyr
er pligtig til senest 7 dage efter modtagelse af den
pågældende hest at give besked til DTC.

Identifikation
Danske heste:
Første gang en hest skal deltage i et prøveløb skal den
identificeres af en af banen udvalgt person.
Identifikationen i underskrevet stand indsendes straks til
DTC, der kontrollerer, at de givne oplysninger svarer til
det, der er noteret i forbundet.
Kan identifikationen ikke godkendes nægtes hesten
start indtil korrektion på retmæssig vis er sket.
Ejeren bør ved køb af hest kontrollere, at hestens
udseende og frysenummer/chipmærkning svarer til det
på registreringsattesten anførte.
Træneren bør huske hesteejeren på dette område
- og selv, specielt når ungheste kommer i træning,
kontrollere, hvilken lød og hvilke aftegn, hesten er
registreret med.
Udefra kommende heste:
Heste, der importeres eller midlertidigt indføres til
Danmark, kan ikke bringes til start, ej heller i prøveløb,
før identifikation er foretaget og godkendt i DTC.
Ved identifikation af heste, der importeres fra USA eller
sydeuropæiske lande, skal det kontrolleres om hesten
har operationsar efter nervesnit. Denne kontrol udføres
kun på heste, der har været i træning eller har startet i
exportlandet, og kun på forben.
Heste, der kommer til landet blot for en enkelt start, skal
første gang hesten gæster en dansk bane identificeres
efter den fra hestens hjemland modtagne beskrivelse.
Identifikationen skal - underskrevet af den person,
som foretager denne - indsendes til DTC hæftet bag på
løbsresultatet.
Hesten må ikke bringes til start, såfremt identifikationen
ikke svarer til den modtagne beskrivelse.

Navngivning
E
skal anvendes som begyndelsesbogstav for årgang
2016.
Et navn må højst udgøre, hvad der svarer til 18 bogstaver
(inkl. mellemrum, bindestreg, etc.) og skal være på
mindst to bogstaver.
Navnet skal godkendes af DTC, som har ret til at afslå
at registrere navne, som f eks. skønnes upassende eller
som kan forveksles med et allerede indregistreret navn,
eller på grund af stavemåde.
En opdrætter kan opnå eneret til anvendelse af et
stutterinavn i forbindelse med navngivning af hest.
Denne beskyttelse forudsætter DTCs godkendelse og
sker mod betaling af et fastsat gebyr, som dækker
beskyttelse i 5 kalenderår.
En opdrætter kan kun beskytte ét stutterinavn.

Navneændring
Navneforandring kan ske for danskfødte heste.
Dog ikke for heste, der har startet i prøveløb eller virket
i avlen.
For heste, der er født i et UET-land og importeret til
Danmark, kan navneforandring kun ske, hvis det
oprindelige navn skønnes at være upassende eller kan
forveksles med et allerede indregistreret navn. I et
sådant tilfælde kan navneændring dog kun foretages,
hvis hesten ikke har startet og ikke har virket i avlen.

Tvangspræmiesummer
(se § 10)

Godkendt hjelm/Sikkerhedsvest
Den hjelm, som løbsdeltagere indenfor travsporten
bør benytte skal opfylde mindstekrav, som gælder
internationalt, hvortil kommer de specielle krav, som
travsporten har formuleret, nemlig:
• God pasform
• Mulighed for at bære briller og visir
• Uhindret udsyn til siderne og bagud
• Lyden må ikke være afskærmet
• Hjelmskyggen må ikke kunne skade brugeren
• Hjelmen må ikke være for tung
(mere -end 1000 gram anses for at være tyngende)
De hjelme, som opfylder ovenstående krav, er TOMMYhjelmen, populært kaldet Åby-hjelmen, Cromwell Trotter
samt i USA godkendte hjelme.
Det vil være de hjelme på markedet der vil yde den
bedste beskyttelse i tilfælde af uheld, og DTC godkender
derfor kun nævnte hjelme ved løbsdeltagelse i
Danmark.
Fra 1. marts 2013 er brugen af sikkerhedsvest
obligatorisk ved deltagelse i travløb. Information om
hvilke typer, der er godkendte, kan fås ved henvendelse
til DTC.

1) 
Hest, der er importeret til Danmark før 1. marts
2009, starter med bruttopræmiesum i henhold til
reglerne i Kalender Nr. 1 for 2008:
a) 
Hest med oprindelsesland i Norden eller i et
EU-land starter med den i indførselscertifikatet
meddelte bruttostartpræmiesum.
b) Hvis en hest, der ikke er født i Norden eller i et
EU-land og som tidligere har været importeret til
Norden eller EU, importeres til Danmark, vil denne
altid starte med bruttostartpræmiesum samt evt.
tvangspræmiesum fra det nordiske eller EU-land,
som den tidligere er blevet importeret til og som
har den højeste tvangspræmiesum af importlandene, dog mindst med tvangspræmiesummen,
som er gældende i Danmark.
c) 
Anden udenlandsk hingst, vallak eller hoppe
starter med den i indførselscertifikatet meddelte
bruttostartpræmiesum. Hvis hingst er indført efter
1. januar 2004 starter den afhængig af importtidspunktet dog mindst med
Hingst importeret som 2 åring
eller yngre....................................................10.000 kr.
Hingst importeret som 3 åring.................. 20.000 kr.
Hingst importeret som 4 åring
eller ældre ................................................100.000 kr.

Hest, der er importeret før 1. januar 2004, starter
med den tvangspræmiesum, som var gældende på
importtidspunktet.
For vallakker gælder samme tvangspræmiesummer
som for hingste.
Alle efter indførselsdagen vundne penge tillægges
herefter den således fastsatte præmiesum.
Ved omregning af penge vundet i udlandet, henvises til de i hvert års Sæsonbestemmelser fastsatte
kurser for de forskellige lande.
2) Hest, der er importeret til Danmark 1. marts 2009
eller senere starter med den bruttopræmiesum
inklusiv eventuel tvangspræmiesum, som hesten er
registreret med i det land, hvorfra den importeres.
Forklarende anvisning: Importeres en amerikansk
født hest fra Sverige til Danmark vil hesten starte
med den tvangspræmiesum, som den blev pålagt
ved importen til Sverige, plus hvad den måtte have
tjent.
3) Udenlandsk hest, der ikke er importeret til Danmark,
starter med den bruttopræmiesum inklusiv evt.
tvangspræmiesum, som hesten er registreret med
i det land, som den er importeret til.
For udenlandsk hest, der ikke er importeret til
Danmark og er i træning i et andet land, end det
land, hvori den er registreret, gælder, at den
starter med den bruttopræmiesum inklusive evt.
tvangspræmiesum, som hesten er registreret med
i det land, hvor den er registreret.
4) Udenlandsk hest, som ikke er importeret til Norden
eller EU, kan ikke bringes til start i Danmark, med
mindre DTCs tilladelse foreligger.

Vaccination mod
influenza
Alle heste, der opstaldes eller starter på danske
travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være
vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:
Ingen hest må opstaldes eller starte på banerne, uden
at det er dokumenteret, at den er basis-vaccineret mod
influenza. Ved basis-vaccination forstås mindst to vaccinationer udført med et interval på mindst 3 uger og
højst 3 måneder på den hidtil uvaccinerede hest.
Basis-vaccinationen skal være tilendebragt senest
10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på
banen.
Efter udført basis-vaccination skal hesten revaccineres
med intervaller, der ikke overskrider 6 måneder, til
og med dens 3. leveår. Heste på 4 år og derover skal
revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12
måneder.
Dokumentation for udført vaccination skal af den for
hesten ansvarlige person indsendes til det respektive
travselskab eller DTC, således at registrering kan
foretages. Kun registrering i TravData er gyldig
dokumentation for vaccination, og skal være foretaget,
inden hesten opstaldes, trænes eller starter i løb.
Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig
dokumentation for vaccination foreligger, inden han
modtager en hest i træning/forspænding.
Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig
bortvisning af hesten fra banen samt et gebyr på
mindst 1.000 kr. til den ansvarlige.

Værdibereging af i udlandet
vundne præmier
(Gældende fra 1. januar 2016)
1 norsk krone..................................................0,78587 kr.
1 svensk krone................................................0,80331 kr.
1 USA Dollar....................................................6,78926 kr.
1 canadisk Dollar.............................................4,95149kr.
1 Euro..............................................................7,46140 kr.

Heste, der skal opnå løbsrutine, kan bringes til start i
prøveløbene og markeres i programmet ”rutine”, dog
vil sådanne heste udgå forlods, såfremt for mange
heste skrives til prøveløb.

Regler for prøveløb

En hest, der opfylder betingelserne for løbsdeltagelse,
kan ikke bringes til start i prøveløb, med mindre en
dommerkomité henviser den til dette.

Prøveløb afvikles på løbsdage. Der startmeldes til
prøve- og rutineløb på løbsdage samtidig med dagens
øvrige løb.
En bane kan opnå tilladelse til at afvikle prøveløb
udenfor en løbsdag, såfremt der startmeldes mindst 3
heste, der skal godkendes i prøveløb.
Der må maksimalt starte 12 heste i et prøve- og
rutineløb.
En hest, der henvises til prøveløb i tidsrummet
fra startmelding og frem til løbsdagen, kan dog
efteranmeldes.
Efteranmeldelse skal ske senest kl. 12.00 på hverdagen
før den aktuelle løbsdag.
For at kunne startmeldes/deltage i løb skal følgende
heste altid godkendes i prøveløb:
1. Ustartede heste.
2. Heste der ikke har noteret mindst én tid indenfor
de sidste 12 måneder regnet fra den ordinære
startmeldingsfrists udløb.
3. Heste, der ikke i mindst 2 af de sidste 5 starter i
løb/prøveløb (tid i prøveløb skal opfylde krav for
godkendelse, uanset om det er for sulky eller i
monté) har fuldført med noteret tid (»nc« betragtes
som en tid).
4. Heste, der ikke i én af de sidste tre starter i løb/
prøveløb (tid i prøveløb skal opfylde krav for
godkendelse, uanset om det er for sulky eller i
monté) har fuldført med noteret tid (»nc« betragtes
som en tid).
5. 
Heste, som på grund af utilstrækkelig præstation
eller uregerlighed er henvist til prøveløb.
Tidsforskelle banerne imellem
under normale forhold.
Målt over normaldistancen vurderes banernes tidsforskel målt i kilometertid til at være:
Bane:
Charlottenlund
Billund
Aalborg
Odense
Skive
Århus
Nykøbing F
Bornholm

Langsommere i sek.
0
0
0
0
0
1
2
5

Øvrige bestemmelser vedr. prøve- og rutineløb:
Ved godkendelse i prøveløb bortfalder tidligere negative resultater.

Prøveløb skal afholdes med snorestart på 2000/2100 meter - i Aarhus dog 1800 meter og på Bornholm 1820
meter. Baneforhold indgår i vurderingen af en opnået tid, hvorfor en evt. forskel fra normale baneforhold
angives på sidste løbs rapport.
2-årige
1:28.0
1:29.0
1:30.0
1:33.0

3-årige
1:25.0
1:26.0
1:27.0
1:30.0

Kuske, der deltager i prøve- og rutineløb, skal have
kørelicens (DTC kan dispensere fra dette) eller være
henvist til at deltage i et nærmere fastsat antal prøveeller rutineløb.

Præmier vundet i udlandet omregnes efter ovenstående
kurser, men udbetales efter dagskursen.
Opmærksomheden henledes på, at ændringer kan
forekomme i årets løb.
Ændringer vil dog kun ske i specielle tilfælde og efter
vedtagelse i UET.

Tidskrav for godkendelse i prøveløb

Ch, Aal, Od, Sk og Bi
År
Ny
Bh

En hest, der er henvist til prøveløb p.g.a. uregerlighed,
kan kun bringes til start i prøveløb, som afvikles på en
løbsdag.
Hestene opsættes i prøve- og rutineløb efter
sekretariatets skøn.

4-årige og ældre
1:23.0
1:24.0
1:25.0
1:28.0

Monté
1:23.0
1:24.0
1:25.0
1:28.0

2-årige hestes godkendelse gælder også for deltagelse i løb med ældre heste.
For at deltage i montéløb kræves godkendelse i montéprøveløb med mindre en hest har en
grundpræmiesum på over 100.000 kr.
En hest, som har gennemført et montéløb i et andet land på en tid, der modsvarer kravet til godkendelse i
Danmark, behøver ikke godkendelse i Danmark for at kunne starte i montéløb i Danmark.
For at deltage i travløb kræves godkendelse i travprøveløb.
Godkendelse i prøveløb i lande med gensidig anerkendelse ligestilles med godkendelse på dansk bane.

I prøveløb må medhjælpere ikke anvendes.

Dog kan en hest startmeldes til prøveløb fire uger før
dens godkendelse til løbsdeltagelse udløber.
Ved startmelding til prøveløb bortfalder den tidligere
opnåede ret til start i anerkendte løb.
Vedrørende henvisning til prøveløb.
Heste, der generelt er henvist til prøveløb, eller henvist
til dyrlægeundersøgelse, kan ikke bringes til start, selv
om de er startmeldt til senere løb.
Eventuel godkendelse, i perioden fra henvisning til
prøveløb og næste løb, hvortil der er startmeldt,
ændrer ikke ved dette startforbud.

Udvælgelse af heste til ordinære løb
DTC’s Pointsystem
I snorestartsløb kan der højst starte 15 heste.
I løb med første tillæg ved højst 5001 kr. kan der dog
højst starte 12 heste.
I autostartløb kan der højst starte 12 heste.
Ved for mange startmeldte heste tvangsslettes efter
følgende prioritering:
1) Heste, der er startmeldt til løb i tidsrummet mellem
startmeldingstidspunktet og den aktuelle løbsdag
(= halv linie), såfremt hesten i denne start - som
følge af de foregående resultater - kan blive henvist
til prøveløb eller opnå startforbud i henhold til
rapporteringsreglerne.
2) Heste, der har lavere grundpræmiesum end løbets
grundlag.
Grundlag beregnes, med mindre andet fremgår af
propositionerne, som følger:
I løb med første tillæg ved max. 5001 kr. eller autostartløb højst 5000 kr., er grundlaget 0 kr.
I øvrige klasser er grundlaget i snorestartløb
halvdelen af beløbsgrænsen for første tillæg, dog
højst
100.000 kr.
I autostartløb er grundlaget halvdelen af løbets
beløbsgrænse, dog højst 100.000 kr.
Hvor intet er nævnt, er grundlaget 100.000 kr.
3) Heste, der er startmeldt til løb i tidsrummet mellem
endelig startmelding og den aktuelle løbsdag (= halv
linie), med mindre hestens resultat vil fremgå af det
trykte program eller andet er anført.
I løb med første tillæg ved max. 5.001 kr. eller autostartløb højst 5.000 kr. udgår heste, der er opført
med halv linie dog, selv om resultatet vil fremgå
af programmet.
4) Heste, der i de seneste fem starter i løb har færrest
point (opgjort på startmeldingstidspunktet) efter en
skala, hvor der beregnes 1 point for hvert vundne 10
Euro pr. aktuelt løb, omregnet iflg. UET’s fastsatte kurs.
Herudover gives præstationspoint til de fem førstplacerede heste (200-100-65-25-15 point).
Ved dødt løb beregnes point efter det faktisk
opnåede præmiebeløb samt præstationspoint
som om hestene alene havde opnået den bedste
placering.
Ustartet hest har dog fortrin til start i sit livs fem første
starter i ordinære løb, såfremt den opfylder løbets
grundlag og ikke er opført med halv linie.
En ustartet hest har således fortrin fremfor den, som
har gjort en start. En hest, der har startet en gang har
fortrin fremfor en hest, der har startet to gange o.s.v.
Ved lige antal starter gives fortrin til den hest, som har
flest point.
For en hest, der på startmeldingstidspunktet er opført
med halv linie, skal denne endnu ikke gjorte start
tælles med i antallet af starter.
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Såfremt en eller flere heste opnår samme pointtal,
udskydes i lodtrækningsorden.
For heste, der udskydes, betales intet indskud.
Yderligere begrænsninger kan kun forekomme efter
DTCs godkendelse.
Heste, der er optaget på startlisten til en løbsdag, må
herefter ikke startmeldes til løb, der køres før den
pågældende løbsdag.
KUSKE: Eventuelle særlige begrænsninger hvad angår
kuske i amatør- og jockeyløb er med DTCs godkendelse
offentliggjort under Regler for forskellige typer af
løb (side 13), i Meetingsbestemmelserne, banernes
særlige bestemmelser eller i et løbs proposition.

Udvælgelse af heste
til større løb
I DTCs Pointsystem for udvælgelse af heste til større løb
indgår følgende i pointberegningen:
1) 
Hesten med den højeste startpræmiesum på
pointberegningstidspunktet tildeles 1 point, hesten
med den næsthøjeste startpræmiesum 2 point o.s.v.
Har to eller flere heste samme startpræmiesum
tildeles de samme pointtal.
2) Hesten, der på pointberegningstidspunktet har det
højeste pointtal i de sidste 5 starter efter den på
pointberegningstidspunktet gældende skala, tildeles
1 point, hesten med det næsthøjeste pointtal 2 point
o.s.v.
Såfremt to eller flere heste har samme pointtal gives
fordel til den hest, der har det højeste pointtal i de
sidste 4 starter o.s.v. Kan dette ikke adskille hestene,
tildeles de samme pointtal.
Pointene fra pkt. 1) og 2) lægges sammen.
Såfremt to eller flere heste har samme pointtal, gives
fordel til hesten med den højeste startpræmiesum.
Har to eller flere heste startpræmiesum 0 kr. trækkes
lod blandt disse.
De heste, der er placeret øverst på Pointberegningslisten
har fortrinsret til start.
Der kan afvikles løb, som ikke tæller med i
pointberegningen.
Løb uden forprøver
I løb, hvortil der ikke køres Prøver, f. eks. Dansk
Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix og Grand
Circle 3- og 4 års Championater, foretages lodtrækning
om startpladserne efter at startlisten er afgivet.
Der trækkes lod i én gruppe (1-12). I Consolationsløb
trækkes ligeledes lod i én gruppe.
Løb med forprøver
Følgende regler er fastsat for
Dansk Trav Kriterium,
Jydsk 3-årings Grand Prix,
Dansk Trav Derby,
Jydsk 4-årings Grand Prix,
og disses Hoppeløb og Consolationsløb
i henhold til løbenes propositioner:
I hvert af ovenstående løb kan der højst deltage 12
heste.
De startende heste vil blive udtaget efter følgende
regler:
A) Der afvikles særskilte Prøver så vidt muligt både for
Åben klasse (hingste/vallakker og hopper) og for
Hopper.
I hver afdeling af Prøverne kan der højst starte 12
heste.
Prøver køres, såfremt der er tilmeldt mindst 13 heste
til Pointberegning i den pågældende kategori.
På den i Travkalenderen fastsatte dag foretages en
samlet Pointberegning, der er gældende for samt-lige
løb.
Efter startmeldingen til Prøverne, hvor samtlige
startmeldte heste har ret til start, har fundet sted,
inddeles de startende heste i det nødvendige
antal afdelinger. Når inddeling er foretaget, kan
efteranmeldelse ikke ske.
I Prøverne tages ikke hensyn til ejer-, træner- eller
kuskeforhold ved fordeling af hestene.
Fordelingen af hestene i Prøverne til alle løb sker efter
følgende regler:
Ved 2 afdelinger placeres den startmeldte hest, som
står øverst i Pointberegningen, i afd. A, hesten, der står
næstøverst i afd. B, trediehesten i afd. B, fjerdehesten
i afd. A, femtehesten i afd. A, sjettehesten i afd. B og
så fremdeles.
Inddelingen bliver altså: A-B-B-A-A-B-B-A-A-BB-A o.s.v.
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Ved 3 afdelinger placeres den startmeldte hest, som
står øverst i Pointberegningen i afd. A, hesten der står
næstøverst i afd. B, trediehesten i afd. C, fjerdehesten
i afd. C, femtehesten i afd. B, sjettehesten i afd. A,
syvendehesten i afd. A o.s.v.
Inddelingen bliver altså: A-B-C-C-B-A-A-B-C-CB-A-A
o.s.v.
Ved 4 afdelinger bliver inddelingen: A-B-C-D-DC-B-A-A
o.s.v.
Efter at hestene er inddelt i de respektive afdelinger,
foretages lodtrækning om startpladserne i én gruppe
(1-12) i hver afdeling.
I en Åben Prøve kan hestene kvalificere sig direkte til
start i Hovedløbet og i en Hoppeprøve kan hopperne
kvalificere sig direkte til start i Hoppeløbet. I begge
kategorier kvalificerer hestene sig til start efter
følgende regler:
Ved 1 Prøve i en kategori kvalificerer de 10 bedst
placerede sig.
Ved 2 Prøver kvalificerer de 5 bedst placerede i hver
Prøve sig.
Ved 3 Prøver kvalificerer de 3 bedst placerede i hver
Prøve, samt den af de som nr. 4 placerede, som er
opført øverst på Pointberegningslisten, sig.
Ved 4 Prøver kvalificerer de 2 bedst placerede i hver
Prøve, samt de 2 af de som nr. 3 placerede, som er
opført øverst på Pointberegningslisten, sig.
Ved 5 Prøver kvalificerer de 2 bedst placerede i hver
Prøve sig.
Der kræves noteret tid for at blive betragtet som
placeret (»nc« betragtes som en tid).
Ved dødt løb på en af de adgangsgivende placeringer
gives der fordel til heste/-n, der står øverst placeret
på pointberegningslisten. Så ved dødt løb på
eksempelvis førstepladsen regnes altså kun den på
pointberegningslisten øverst placerede af disse som
vinder. Den næste på pointberegningslisten som
to’er.
Foranstående gælder ved dødt løb på alle
placeringer i prøverne.
Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af DTC.
B) I Hovedløb og Hoppeløb kan deltage de fra Prøverne kvalificerede heste, samt de heste, der er
placeret øverst på Pointberegningslisten.
Repræsentanter for de startende heste vælger
startspor efter følgende regler:
Mellem vinderne af Prøverne for samme kategori
foretages lodtrækning om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges. Derefter trækkes der lod mellem de
som nr. 2 placerede heste om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges o.s.v. Efter at der er valgt spor
for de via Prøverne kvalificerede heste, foretages
der lodtrækning mellem de fra Pointberegningen
kvalificerede heste om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges.
Såfremt en anmelder ikke har oplyst ønske om
startspor, tildeles hesten det laveste ledige startnummer.

C) I Consolationsløbet gives fortrin i Pointberegningsorden til 10 heste, der har startet i Prøverne.
Hvis der er kørt 3 Prøver i en kategori, gives dog først
fortrin til de i Prøverne som nummer 4 placerede
heste, der ikke kvalificerede sig til Hovedløb eller
Hoppeløb.
Hvis der er kørt 4 Prøver i en kategori, gives dog først
fortrin til de i Prøverne som nummer 3 placerede
heste, der ikke kvalificerede sig til Hovedløb eller
Hoppeløb.
De øvrige pladser tilfalder heste i Pointberegningsorden, uanset om de har startet i Prøverne eller ej.
Der foretages lodtrækning i én gruppe (1-12).
Anmærkninger:
1. Når startlisten er udarbejdet, kan der ikke ændres i
denne med mindre, der er gået fejl ved udarbejdelsen.
I løb, hvor der foretages lodtrækning om start
pladserne, kan der, såfremt en startmeldt hest
slettes ved dyrlægeerklæring eller henvises til
prøveløb i tidsrummet fra startlistens afgivelse og
til programmets trykning, medtages en anden hest:
Reservehest indgår på den udgåede hests startplads.
Er flere heste udgået, trækkes lod blandt de
kvalificerede reserveheste om de ledige startpladser.
Udgår en hest i et løb, hvor der kun er startmeldt
det tilladte antal eller færre heste, markeres den
udgåede hest med »starter ikke«.
2. 
For heste, der skrives til start, men ikke får
starttilladelse, betales ikke indskud ved startmelding.
Øvrige indskud er forfaldne til betaling.
3. Løbene foregår efter det ved afholdelsen gældende
reglement, samt de for de pågældende meetings
trufne særlige bestemmelser.
4. 
Opdrætterpræmier udbetales i overensstemmelse
med de ved løbenes afholdelse gældende
bestemmelser.
5. Bindende starttilsagn kan fordres indtil 12 dage før
løbenes afholdelse.
Hvis forfaldne indskud ikke er betalt vil hesten
blive tvangsslettet.

Landsdækkende retningslinier ved idømmelse af straffe
Nr.

Forseelse

Kategori

1. Forseelser før og mellem løbene
100 Varme hest op uden nummerskilte....................................................................... A
101 Varme hest op på forbudt tidspunkt/til gene for præmieoverrækkelse............ A
103 Varme ikke-startende hest op på forbudt tidspunkt........................................... B
104 Nummerskilte/ureglementeret og eller mangelfuld påklædning..................A -B
105 Ikke afleverer/rengøre nummerskilte................................................................... A
109 Manglende regnvejrsskærme................................................................................ B
110 Ej være på plads ved præsentation....................................................................... A
112 Ej føre præsentation korrekt op............................................................................. A
113 Ikke fuldfører præsentation................................................................................... A
125 Være til gene for prøvestarten.............................................................................. B
130 	Forlade banen mellem præsentation og start uden
tilladelse/ledsagelse........................................................................Bortvisning / C
140 Ikke efterkomme anvisning fra officials.................................B+ - evt. bortvisning
142 Afmelde hest for sent..............................................................................................C
143 Fejlagtig anmeldt hest eller kusk........................................................................ B+
144 Overtrædelse af meetings-/ løbs- og licensbestemmelserne.......................B-C-D
200
201
202
205
206
207
210
211
214
215
216
217
218
220
221
225
230

2. Startforseelser
Forhale starten........................................................................................................ B
Hjælper i starten uden tilladelse........................................................................... B
Hjælper i starten til gene....................................................................................... B
Ej være på plads i starten...................................................................................... B
Ej føre feltet korrekt op.......................................................................................... B
Påkørsel af startsnor............................................................................................... B
Ej følge startproceduren (auto/linjestart)..............................................................C
Ej følge “master” (auto/liniestart) ved tilkørsel...................................................C
Ej som master at føre feltet korrekt op (langsomt / hurtigt)...............................C
Ej være på plads bag startvogn..............................................................................C
Ej slutte op bag startvogn.......................................................................................C
Passere startvognens vinger...................................................................................C
Tage flyvende start................................................................................................C+
Uregerlig i starten 1-2 gange i samme løb...........................................Bortvisning
To gange i samme løb årsag til omstart...............................................Bortvisning
Bevidst at forårsage omstart...........................................................Bortvisning/C+
Udeblivelse fra start uden gyldig grund (beløb pr.start for hest/kusk)
....................................................1.000 dog minimum 2.000 og maksimum 5.000

300
301
302
305
310
311
320
330
331
332
340
341
350
351
360
370
400
401
402
403
404
405
407
410
411
412
413
414
439
440
441
451
452
460
462
470
480
481
501
510
520
530
540

3. Løbsforseelser
Køre med slæbende liner..................................................................................A - B
Mangelfuld/ureglementeret forspænding.......................................................A - B
Ej køre med fødderne i bøjlerne.......................................................................A - B
Ureglementeret sulky............................................................................................. B
Ej trække sig med diskvalificeret hest................................................................... B
Ej fuldføre løbet i h.t. § 54................................................................................A - B
Råben og larm under løbet.................................................................................... B
Ej trække ud med fejlende hest......................................................................... B-C
Tage fejlende hest for brat op..........................................................................B - C
Uforsigtig kørsel med fejlende hest.................................................................B - C
Belægge mere end 1 spor..................................................................................... B
For som førende ekvipage ej at befinde sig i inderspor.................................B - C
Ej holde bane i opløbet....................................................................................... B-C
Ej holde bane i opløbet til gene eller fordel for andre...................................... C-D
Udenfor banen....................................................................................................... B
Udenfor banen uden grund og med fordel..............................................C og disk.
Uforsigtig kørsel - for snæver passage............................................................... B-C
Uforsigtig kørsel - gå for sent med..................................................................... B-C
Uforsigtig kørsel - køre ind hvor ej plads........................................................... B-C
Uforsigtig kørsel - for brat temponedsættelse.................................................B - C
Uforsigtig kørsel - påkørsel af foranliggende...................................................B - C
Uforsigtig kørsel................................................................................................. B - C
Uopmærksom kørsel......................................................................................... B - C
Uforsvarlig kørsel.................................................................................................... D
Groft uforsvarlig kørsel....................................................................................D+ - E
Trængning.................................................................................................. C - C+ - D
Trængning med indflydelse på løbets resultat........................................ C - C+ - D
Grov trængning................................................................................................C+ - D
Ureglementeret pisk/piskeføring.....................................................................B - C
Ej tilladt drivning (skubbe, sparke, drive med omvendt pisk m.m.)................ C-D
Ej tilladt drivning/unødig drivning på slået hest............................................... C-D
Ureglementeret drivning...................................................................................C - D
Umådeholden drivning....................................................................................D+ - E
Drivning, der efterlader mærker på hesten...........................................................E
Drivning med linerne i een hånd............................................................................E
Afstraffelse af hest efter fejl, diskvalifikation eller efter løbet.............................E
Åbne for konkurrent................................................................................................E
Åbne for konkurrent fra samme stald....................................................................E
Ej køre sin chance/passiv kørsel.............................................................................E
Løbsaftaler...............................................................................................................E
Løbsdeltagers spil....................................................................................................E
Modtage hjælp udefra.............................................................................................E
Give eller modtage løbsdirektiver under løbet eller forsøge derpå.....................E

570
600
610
615
620
625
626
628
700
710
810

4. Andre forseelser
Forkert eller manglende oplysning om ansvarlig træner..... C+ - evt. bortvisning
Ubehersket opførsel overfor konkurrent.......................................................... C - E
Ubehersket opførsel overfor officials................................................................ C - E
Usømmelig optræden til skade for banens anseelse ....................................... D-E
Urigtig forklaring overfor dommerkomiteen...................................................... D-E
Positiv alkoholtest med 0,2-0,49 promille/andet beruselsesmiddel........ Se § 34
Positiv alkoholtest med 0,5-? Promille/ andet beruselsesmiddel............ Se § 34
Nægtet alkoholtest/ andet beruselsesmiddel............................................ Se § 34
Doping af hest..........................................................................................................E
Mishandling af hest.................................................................................................E
Manglende sikkerhedsvest........................................................................... 500 kr.

Normaltakster for forskellige kategorier af forseelser

I

II

III

IV

V

Præmiesum:
h. 10.000
h.20.000
h. 40.000
u. 100.000
100.000
				
og derover
KATEGORI A:
100
100
100
100
100
KATEGORI B:
1. gang:
100
150
200
400
1.000
2. gang:
250
350
500
1.000
2.500
3. gang:
500/u
750/u
1.000/u
2.000/u
5.000/u
KATEGORI C:
1. gang:
200/u
300/u
400/u
800/u
2.000/u
2. gang:
500/u
750/u
1.000/u
2.000/u
5.000/u
3. gang:
u
u
u
u
u
KATEGORI D: Gebyr - Udelukkelse - Licensinddragelse
KATEGORI E: Overtrædelse behandles i DTC
Anvendelse af skema for “normaltakster”
1. Dommerkomiteen er ved formildende omstændigheder berettiget til at ”gå ned” i og ved
skærpende omstændigheder berettiget til at ”gå op” i ved strafudmålingen.
2. Det vil normalt altid være ”skærpende”, hvis ureglementeret kørsel har været til gene for
konkurrent(er).
3. 
Forseelser, som dommerkomiteen skønner, har haft afgørende indflydelse på løbets
resultat til fordel for den, der har begået forseelsen, bør ikke følge normaltakster, men
medføre en af følgende sanktioner eller en kombination af disse:
a. Gebyr op til 20 % af den vundne præmie.
b. Udelukkelse (mindst 3 dage for professionelle og mindst 8 dage for amatører)
c. Diskvalifikation.
Hvis en kusk åbenlyst forårsager et styrt, skal udelukkelsesdom anvendes (evt. i
forbindelse med bøde). Udelukkelsesdomme bør normalt kun for kategori B-forseelser
anvendes fra forseelsesnr. 400 og opefter.
4. Hvor udelukkelsesdomme alene anvendes, bør forholdet mellem varigheden nor-malt i
øvrigt være: professionelle - amatører 1:2,5 (professionelle minimum 3 dage og amatører
minimum 8 dage). Jockeyer følger fremover samme udelukkelsesregler A-trænere.
Antal kørte løb foregående kalenderår
Udelukkelsesperiode
Trænere og jockeyer: 0 - 25
8 dage
26 - 75
5 dage
76 - 150
5 dage
151 3 dage
For montéryttere:
Uanset antal starter
21 dage
For amatører:
0 - 25
20 dage
26 - 75
12 dage
76 – 150
8 dage
151 8 dage
5. Udelukkelser træder normalt i kraft samme ugedag to uger efter, at dommen er afsagt.
Gentagne udelukkelsesdomme skal så vidt muligt placeres i umiddelbar forlængelse af
hinanden. Ved udelukkelsesdomme inden for gentagelsesperioden og samme årsag, skal
udelukkelsesperioden øges med en faktor 2. Hvis dommerkomiteen finder det formålstjenligt
kan udelukkelsesdomme kombineres eller erstattes af et gebyr (kun et helt specielle
tilfælde). For udelukkelser af kuske tilhørende baner med løbspause kan dommerkomiteen
kombinere udelukkelsen med et gebyr. For danske A-trænere gælder, at en udelukkelse, der
omfatter en periode, hvor enten Copenhagen Cup, Jydsk 4-årings Grand Prix-weekend eller
Dansk Trav Derby-weekend afvikles, træder i kraft tre uger efter dommens afsigelse, så vidt
det er muligt. Forprøver til Dansk Trav Kriterium, Dansk Trav Derby, Jydsk 3- og 4-årings Grand
Prix, samt tilhørende hoppeløb, Breeders Course og K.G. Bertmarks Minnelopp straffes efter
hovedløbets præmiesum (gælder kun løbsforseelser fra nr. 300 til nr. 540)
6. Hvor såvel gebyr som udelukkelse er anført (f.eks. 1.000/u) kan dommen varieres som
følger: A. 1.000 i gebyr.
B. 1.000 i gebyr og udelukkelse.
C. udelukkelse.
7. 1., 2., 3. og 4. gangs gentagelse gælder indenfor et bestemt antal uger for trænere og
amatører således:
Antal kørte løb
Gentagelsestid
foregående kalenderår
0 - 25
8 uger
26 - 75
6 uger
76 - 150
4 uger
151 2 uger
For jockeys og montéryttere:
Uanset antal starter
4 uger
For gentagelsesperioden gælder, at den påbegyndes dagen efter den løbsdag, hvor
dommen er afsagt. DTC har ret til undtagelsesvis at flytte en kusk til en anden gruppe,
hvis dette findes rimeligt.
Forseelsesnumre: 600 - 710, gentagelse gælder indenfor et år.
8. Gentagelser ud over det i skemaet anførte antal gange bør medføre udelukkelser - for
kategori A dog evt. en forhøjelse af gebyret med 200 kr. pr. gang.
9. 
Flere forseelser af samme art under samme løb skal mindst bedømmes som
2. gangs forseelse.
10. Uanset formulering gælder gentagelsesbestemmelserne indenfor følgende ram-mer:
Forseelsesnumre:
100 - 109
110 - 119
200 - 209
210 - 219
300 - 309
330 - 339
400 - 407
410 - 419
439-470
11. Når oversigten er tilføjet et ” + ” til bogstavkategorien (eksempelvis B+), betyder det, at
forseelsen skal bedømmes som en 2. gangs forseelse.
12. Drivningsforseelser i løb for 2-årige travere vil automatisk medføre en skærpelse af en
dom. Eksempelvis vil en 1.gangs forseelse altid blive dømt som en 2.gangs forseelse.
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De klassiske årgangsløb
på Charlottenlund Travbane, Jydsk Væddeløbsbane og Grand Circle-banerne.
Løbene administreres af DTC.
Framelding skal ske SKRIFTLIGT til DTC.
Heste, der har startforbud på grund af gæld, bliver ikke opkrævet indskud til de klassiske løb og slettes af løbet.
Såfremt forfaldne indskud ikke er betalt ved betalingsfristens udløb (den 20. i måneden efter faktureringsdatoen),
slettes hesten uden yderligere varsel, og det debiterede beløb tilbageføres.
Ret til ændringer forbeholdes.

Charlottenlund

C-Årgangen

D-Årgangen

A-Årgangen

2016
Dansk Opdrætningsløb
Opdrætnings Consolationsløb

2017
Dansk Opdrætningsløb
Opdrætnings Consolationsløb

2016
Dansk Trav Derby
Dansk Hoppe Derby
Derby Consolationsløb
For i 2012 fødte danske heste.
Derby 3000 meter. Auto. Hoppe Derby 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Derby og Hoppe Derby: Dækken og
laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Derby: 800.000 kr.
Hoppe Derby: 450.000 kr.
Consolationsløb: 100.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016....................................................1.000
25. maj 2016.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Derby......................................................................6.000
Hoppe Derby..........................................................1.500
Consolation................................................................... 0

B-Årgangen
2016
Dansk Trav Kriterium
Dansk Hoppe Kriterium
Kriterium Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Kriterium 2500 meter. Auto.
Hoppe Kriterium 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Kriterium og Hoppe Kriterium: Dækken og
laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Kriterium: 450.000 kr.
Hoppe Kriterium: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016....................................................1.000
25. maj 2016.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Kriterium................................................................4.500
Hoppe Kriterium....................................................1.000
Consolation................................................................... 0
2017
Dansk Trav Derby
Dansk Hoppe Derby
Derby Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Derby 3000 meter. Auto. Hoppe Derby 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Derby og Hoppe Derby: Dækken og
laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Derby: 800.000 kr.
Hoppe Derby: 450.000 kr.
Consolationsløb: 100.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016.......................................................800
25. maj 2016.........................................................1.000
25. august 2016....................................................1.000
25. november 2016...............................................1.000
25. februar 2017....................................................1.000
25. maj 2017.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Derby......................................................................6.000
Hoppe Derby..........................................................1.500
Consolation................................................................... 0
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For i 2014 fødte danske heste.
2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Opdrætningsløb: Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Opdrætningsløb: 200.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................300
25. marts 2016.........................................................400
25. maj 2016............................................................500
25. juli 2016..............................................................500
Pointberegning.........................................................500
Opdrætningsløb.....................................................2.500
Consolationsløb............................................................. 0
2017
Dansk Trav Kriterium
Dansk Hoppe Kriterium
Kriterium Consolationsløb
For i 2014 fødte danske heste.
Kriterium 2500 meter. Auto.
Hoppe Kriterium 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Kriterium og Hoppe Kriterium: Dækken og
laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Kriterium: 450.000 kr.
Hoppe Kriterium: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016.......................................................300
25. maj 2016............................................................600
25. november 2016...............................................1.000
25. februar 2017....................................................1.000
25. maj 2017.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Kriterium................................................................4.500
Hoppe Kriterium....................................................1.000
Consolation................................................................... 0
2018
Dansk Trav Derby
Dansk Hoppe Derby
Derby Consolationsløb
For i 2014 fødte danske heste.
Derby 3000 meter. Auto.
Hoppe Derby 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Derby og Hoppe Derby: Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Derby: 800.000 kr.
Hoppe Derby: 450.000 kr.
Consolationsløb: 100.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016.......................................................300
25. maj 2016............................................................500
25. november 2016..................................................700
25. februar 2017.......................................................800
25. maj 2017.........................................................1.000
25. august 2017....................................................1.000
25. november 2017...............................................1.000
25. februar 2018....................................................1.000
25. maj 2018.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Derby......................................................................6.000
Hoppe Derby..........................................................1.500
Consolation................................................................... 0

For i 2015 fødte danske heste.
2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk
og staldmand. I Opdrætningsløb: Dækken og
laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Opdrætningsløb: 200.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. november 2016..................................................300
25. januar 2017........................................................300
25. marts 2017 ........................................................400
25. maj 2017............................................................500
25. juli 2017..............................................................500
Pointberegning.........................................................500
Opdrætningsløb.....................................................2.500
Consolationsløb............................................................. 0
2018
Dansk Trav Kriterium
Dansk Hoppe Kriterium
Kriterium Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Kriterium 2500 meter. Auto.
Hoppe Kriterium 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Kriterium og Hoppe Kriterium: Dækken og
laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Kriterium: 450.000 kr.
Hoppe Kriterium: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. november 2016..................................................300
25. februar 2017 .....................................................300
25. maj 2017............................................................600
25. november 2017...............................................1.000
25. februar 2018....................................................1.000
25. maj 2018.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Kriterium................................................................4.500
Hoppe Kriterium....................................................1.000
Consolation................................................................... 0
2019
Dansk Trav Derby
Dansk Hoppe Derby
Derby Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Derby 3000 meter. Auto.
Hoppe Derby 2000 meter. Auto.
Consolationsløb 2000 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Derby og Hoppe Derby: Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Derby: 800.000 kr.
Hoppe Derby: 450.000 kr.
Consolationsløb: 100.000 kr.
Indskud:
25. november 2016..................................................300
25. februar 2017 .....................................................300
25. maj 2017............................................................500
25. november 2017..................................................700
25. februar 2018.......................................................800
25. maj 2018.........................................................1.000
25. august 2018....................................................1.000
25. november 2018...............................................1.000
25. februar 2019....................................................1.000
25. maj 2019.........................................................1.000
Pointberegning......................................................1.000
Derby .....................................................................6.000
Hoppe Derby..........................................................1.500
Consolation................................................................... 0

Jydsk Væddeløbsbane

C-Årgangen

D-Årgangen

A-Årgangen

2016
Jydsk 2-Årings Grand Prix
Jydsk 2-Årings Grand Prix
Consolationsløb

2017
Jydsk 2-Årings Grand Prix
Jydsk 2-Årings Grand Prix
Consolationsløb

2016
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Jydsk 4-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2012 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 2360 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Grand Prix: 450.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. marts 2016.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................4.000
Hoppe Grand Prix..................................................1.000
Consolation................................................................... 0

B-Årgangen
2016
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Jydsk 3-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 1800 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Grand Prix: 300.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 150.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. marts 2016.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................2.500
Hoppe Grand Prix..................................................1.000
Consolation................................................................... 0
2017
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Jydsk 4-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 2360 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Grand Prix: 450.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. marts 2016.........................................................500
25. juni 2016............................................................600
25. september 2016.................................................700
25. december 2016..................................................800
25. marts 2017.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................4.000
Hoppe Grand Prix..................................................1.000
Consolation................................................................... 0

For i 2014 fødte danske heste.
1800 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Grand Prix: Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 160.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. februar 2016.......................................................300
25. april 2016...........................................................400
25. juni 2016............................................................500
25. juli 2016..............................................................600
Pointberegning.........................................................500
Grand Prix..............................................................2.500
Consolation................................................................... 0
2017
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Jydsk 3-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2014 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 1800 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 300.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 150.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. marts 2016.........................................................400
25. juni 2016............................................................500
25. september 2016.................................................700
25. december 2016..................................................800
25. marts 2017.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................2.500
Hoppe Grand Prix..................................................1.000
Consolation................................................................... 0
2018
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Jydsk 4-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2014 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 2360 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 450.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. marts 2016.........................................................300
25. juni 2016............................................................400
25. december 2016..................................................500
25. marts 2017.........................................................500
25. juni 2017............................................................600
25. september 2017.................................................700
25. december 2017..................................................800
25. marts 2018.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................4.000
Hoppe Grand Prix..................................................1.000
Consolation................................................................... 0

For i 2015 fødte danske heste.
1800 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Grand Prix: Dækken og
laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 160.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. december 2016..................................................300
25. februar 2017 .....................................................300
25. april 2017 ..........................................................400
25. juni 2017............................................................500
25. juli 2017..............................................................600
Pointberegning.........................................................500
Grand Prix..............................................................2.500
Consolation.............................................................. .....0
2018
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Jydsk 3-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 3-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 1800 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 300.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 150.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. december 2016..................................................300
25. marts 2017.........................................................400
25. juni 2017............................................................500
25. september 2017.................................................700
25. december 2017..................................................800
25. marts 2018.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................2.500
Hoppe Grand Prix .................................................1.000
Consolation.............................................................. .....0
2019
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Jydsk 4-Årings
Hoppe Grand Prix
Jydsk 4-Årings Grand Prix
Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Grand Prix 2360 meter. Auto.
Hoppe Grand Prix 1800 meter. Auto.
Consolationsløb 2360 meter. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Grand Prix og Hoppe Grand Prix:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Grand Prix: 450.000 kr.
Hoppe Grand Prix: 250.000 kr.
Consolationsløb: 75.000 kr.
Indskud:
25. december 2016..................................................300
25. marts 2017.........................................................300
25. juni 2017............................................................400
25. december 2017..................................................500
25. marts 2018.........................................................500
25. juni 2018............................................................600
25. september 2018.................................................700
25. december 2018..................................................800
25. marts 2019.........................................................800
Pointberegning.........................................................800
Grand Prix..............................................................4.000
Hoppe Grand Prix .................................................1.000
Consolation.............................................................. .....0
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Grand Circle Championater
A-Årgangen
2016
Grand Circle 4-Års Championat
Grand Circle 4-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 4-Års Championat
Consolationsløb
For i 2012 fødte danske heste.
Normadistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat:
250.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................3.000
Consolation................................................................... 0

B-Årgangen
2016
Grand Circle 3-Års Championat
Grand Circle 3-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 3-Års Championat
Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Normaldistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat: 200.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................2.500
Consolation................................................................... 0
2017
Grand Circle 4-Års Championat
Grand Circle 4-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 4-Års Championat
Consolationsløb
For i 2013 fødte danske heste.
Normadistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand.
I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat: 250.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................500
25. april 2016...........................................................600
25. oktober 2016......................................................700
25. januar 2017........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................3.000
Consolation................................................................... 0
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C-Årgangen
2017
Grand Circle 3-Års Championat
Grand Circle 3-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 3-Års Championat
Consolationsløb
For i 2014 fødte danske heste.
Normaldistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat: 200.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................300
25. april 2016...........................................................400
25. juli 2016..............................................................500
25. oktober 2016......................................................800
25. januar 2017........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................2.500
Consolation................................................................... 0
2018
Grand Circle 4-Års Championat
Grand Circle 4-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 4-Års Championat
Consolationsløb

2019
Grand Circle 4-Års Championat
Grand Circle 4-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 4-Års Championat
Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Normadistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat:
250.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. januar 2017........................................................300
25. april 2017 ..........................................................300
25. juli 2017..............................................................400
25. januar 2018........................................................500
25. april 2018 ..........................................................600
25. oktober 2018 .....................................................700
25. januar 2019........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................3.000
Consolation................................................................... 0

For i 2014 fødte danske heste.
Normaldistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer, opdrætter, kusk og
staldmand. I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans. Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat: 250.000 kr.
Consolationsløb: 60.000 kr.
Indskud:
25. januar 2016........................................................300
25. april 2016...........................................................300
25. juli 2016..............................................................400
25. januar 2017........................................................500
25. april 2017...........................................................600
25. oktober 2017......................................................700
25. januar 2018........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................3.000
Consolation................................................................... 0

D-Årgangen
2018
Grand Circle 3-Års Championat
Grand Circle 3-Års
Hoppe Championat
Grand Circle 3-Års Championat
Consolationsløb
For i 2015 fødte danske heste.
Normaldistance. Auto.
Ærespræmie til vinderens ejer,
opdrætter, kusk og staldmand.
I Championat og Hoppe Championat:
Dækken og laurbærkrans.
Forventet præmiesum:
Championat og Hoppe Championat: 200.000 kr.
Consolationsløb: 50.000 kr.
Indskud:
25. januar 2017........................................................300
25. april 2017 ..........................................................400
25. juli 2017..............................................................500
25. oktober 2017 .....................................................800
25. januar 2018........................................................800
Pointberegning.........................................................500
Championater........................................................2.500
Consolation................................................................... 0

Præmiefordeling
i de klassiske årgangsløb
For Dansk Opdrætningsløb og Jydsk 2-årings
Grand Prix samt disses Consolationsløb gælder:
Hvis der indbetales et større samlet beløb end
den forventede præmiesum i de respektive løb
udgør (løbsbestemmelserne § 20) tillægges det
overskydende beløb præmiesummen i Hovedløbet.
For Dansk Trav Kriterium, Dansk Trav Derby,
Jydsk 3-årings og 4-årings Grand Prixíer og
Grand Circle 3 og 4-års Championater samt
disses Hoppeløb og Consolationsløb gælder:
Hvis der indbetales et større samlet beløb end
den forventede præmiesum i de respektive løb
udgør (løbsbestemmelserne § 20) tillægges det
overskydende beløb efter pointberegningen
præmiesummen med 60/95 i Hovedløbet og
35/95 i Hoppeløbet (beløbene afrundes).
I Grand Circle Championat og Hoppe Championat
fordeles det overskydende beløb ligeligt mellem
de to løb, der køres med ens præmiesummer.
Hvis der ikke indbetales et samlet beløb, som
svarer til den forventede præmiesum, nedsættes
præmiesummen i Hovedløb/Hoppeløb i forhold til
den oprindelige fordeling (beløbene afrundes).
Såfremt et løb må ophæves p.g.a. manglende
anmeldelser, tilbagebetales samtlige indskud til
de registrerede ejere af heste, som på tidspunktet
for løbets ophævelse fortsat har engagement i det
pågældende løb.
Ved ophævelse af et Consolationsløb fordeles
løbets beregnede præmiesum efter tilbagebetaling
af indskud med 60/95 til Hovedløbet og 35/95 til
Hoppeløbet (beløbene afrundes).
I Grand Circle Championat og Hoppe Championat
fordeles beløbet ligeligt til de to løb.
Ved ophævelse af et Hoppeløb fordeles løbets
beregnede præmiesum efter tilbagebetaling af
indskud med 85/100 til Hovedløbet og 15/100 til
Consolationsløbet (beløbene afrundes).
Vedrørende begrænsningsregler for ovenstående
løb samt eventuelle kvalificeringsløb til disse henvises til Udvælgelse af heste til større Løb i Sæsonbestemmelserne i hvert års Travkalender nr. 1.

U.E.T. Grand Prix
Gruppe I løb - Autostart

For 4-årige hingste og hopper (vallakker er ikke startberettigede). Mindst
én af forældrene skal være opført i ét af U.E.T.-landenes stambøger ved
hestens fødsel. Den anmeldte hest skal pr. 15. november som 2-åring
befinde sig i Europa og skal på tidspunktet for endelig startmelding have
vundet mindst 1.525 Euro.
BEMÆRK: Samtlige føl født og registreret i Belgien, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Holland, Italien, Litauen, Norge, Rusland, Spanien,
Sverige, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland og Østrig er automatisk anmeldt, idet
de respektive Centralforbund har indbetalt et anmeldelsesgebyr på 5 Euro
pr. føl.
I hvert udtagelsesløb og i finalen kan der højst deltage 12 heste. Såfremt
højst 12 heste endelig startmeldes til udtagelsesløb, køres der kun finale.
Valg af travbane, hvor en hest skal kvalificere sig, sker i forhold til hvor
hesten har tilbragt længst tid i træning mellem 1. januar og 31. juli det år,
hvor løbet køres.
Dispensation til at starte i udtagelsesløb på den anden bane kan gives til
heste, der i perioden fra 4 uger før udtagelsesløbene til 4 uger efter finalen
skal starte i et europæisk Gruppe I-løb.
For hver bane gælder: Ved højst 12 startmeldte heste køres ét udtagelsesløb.
Ved 13-24 startmeldte heste køres 2 udtagelsesløb.
Ved 25-36 startmeldte heste køres 3 udtagelsesløb. Ved 37-48 startmeldte
heste køres 4 udtagelsesløb. Ved 49-60 startmeldte heste køres 5
udtagelsesløb o.s.v.

Regler for fordeling af hestene til udtagelsesløbene, som så vidt muligt skal
have lige mange startende, findes på U.E.T.s sekretariat.
Hvis en hest diskvalificeres efter udtagelsesløb som følge af en positiv
dopingtest, kan den ikke starte i finalen.
Konstateres den positive dopingtest i et udtagelsesløb først efter at finalen
er kørt, bliver hesten også diskvalificeret i finalen.
8 heste starter i 1. række bag startvognen. Hestene tildeles startspor i
udtagelsesløbene ved lodtrækning, dog er den hest, som de respektive
centralforbund seeder som deres førstehest garanteret startplads i 1. række.
I finalen vælges startspor som følger: Der trækkes lod mellem vinderhestene
i udtagelsesløbene om hvem, der først skal vælge startspor. Efter at
vinderhestene har valgt startspor, trækkes lod mellem de som nummer
to placerede heste om hvem, der derefter skal vælge startspor først og så
fremdeles.
Finalebanen arrangerer landevejstransport fra den anden bane, der kører
udtagelsesløb, til finalebanen og retur for de heste, som har kvalificeret sig
på anden bane, der kører udtagelsesløb. Der ydes max. 0.5 Euro pr. hest
pr. km.
Transporttilskud på det nævnte beløb ydes til den, som selv foranstalter
transporten fra den anden bane til finalebanen.
Sælges en anmeldt hest er den fortsat startberettiget, såfremt den nye ejer
betaler de resterende indskud.

Pladserne i finalen fordeles proportionalt efter det antal heste, som har
startet i udtagelsesløbene på de 2 baner.
Såfremt et forskelligt antal heste kvalificerer sig til finalen, tilfalder de(n)
resterende finaleplads(er) de(n) hest(e), der opnår bedste samlet tid i hvert
løb og som er placeret efter en allerede kvalificeret hest. Hvis flere heste
har samme samlet tid, foretages lodtrækning mellem disse.
Såfremt en hest, der har kvalificeret sig til finalen, ikke kan deltage, kan den
ikke erstattes af en anden hest.

U.E.T. har besluttet, at U.E.T. Grand Prix 2016
skal køres i Frankrig
Finalen afvikles på Vincennes den 14.oktober 2016
Forventet præmiesum (Euro):
Finale: 350.000
Udtagelsesløb: Minimum 30.000 (15.000 - 7.500 - 4.500 - 1.800 1.200)
Udtagelsesløb køres på Solvalla og Vincennes omkring 12 dage før
finalen.

U.E.T. har besluttet, at U.E.T. Grand Prix 2017
skal køres i Norge
Finalen afvikles på Bjerke Travbane
Endelig dato for løbets afholdelse meddeles senest 1.april 2017.
Forventet præmiesum (Euro):
Finale: 350.000
Udtagelsesløb: Minimum 30.000 (15.000 - 7.500 - 4.500 - 1.800
- 1.200)
Udtagelsesløb køres på Solvalla og på Vincennes omkring 12 dage
før finalen.

Begge baner vil fastsætte distancen i udtagelsesløbene
og vil modtage startanmeldelser.

Begge baner vil fastsætte distancen i udtagelsesløbene
og vil modtage startanmeldelser.

Indskud:
1. august 2016: ................................................... 380 Euro = 2.820 DKR
Endelig startmelding............................................ 915 Euro = 6.800 DKR

Indskud:
15.november 2016............................................... 260 Euro = 1.930 DKR
1.august 2017 ...................................................... 380 Euro = 2.820 DKR
Endelig startmelding...................................
915 Euro = 6.800 DKR
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Meetingsbestemmelser 2016
Ud over de generelle meetingsbestemmelser kan de enkelte baner have bestemmelser,
der udbygger eller suspenderer meetingsbestemmelserne.
Disse findes i afsnittet: Særlige bestemmelser.
Arrangører
Løbene arrangeres af anerkendte travselskaber i overensstemmelse med DTCs Løbsbestemmelser m.v. samt de af de enkelte selskaber udfærdigede Særlige Bestemmelser.
Propositioner
Hvis intet andet er anført i en proposition er trav- og monteløbløb forbeholdt 3-14
årige heste.
Løbspræmier og indskud
Præmiesum, præmiefordeling og indskud er anført på Travkalendersektionen i
Væddeløbsbladet og/eller på www.Trav.dk og/eller på www.danskhv.dk under
Propositioner.
Indskud i løb skal betales, når en hest er optaget i programmet. Også selvom hesten
efterfølgende ikke bringes til start.
Amatørløb
I ordinære klasseløb for amatører har heste, der køres af sin ejer/ delejer, fortrinsret
til start, såfremt hesten opfylder løbets grundlag og ikke er opført med halv linje i det
trykte program.
Ovennævnte regel gælder udelukkende, hvis andet ikke er anført.
Ved forfald for en amatørkusk, der er ejer/delejer, vil hesten blive slettet med mindre
en anden amatørkusk opfylder ovenstående eller i tilfælde af, at der foreligger
lægeerklæring, såfremt kuskeændringen ville have haft betydning for hestens
optagelse på startlisten i henhold til ovennævnte regler omkring udvælgelse af heste
til amatørløb.
Som ejer/delejer regnes person, der står opført som ejer/delejer, og dennes
ægtefælle/samlever (fælles adresse registreret hos DTC) samt hjemmeboende børn
under 18 år.
Amerikanerløb
Med mindre andet er anført placeres de anmeldte heste i løbene efter sekretariatets
skøn, udelukkende under hensyntagen til hestenes startpræmiesummer.
Hestene tildeles startpladser efter startpræmiesum med laveste startpræmiesum som
nr. 1 o.s.v.
Fremvisningsløb/babyløb
I Fremvisningsløb/Babyløb fastsættes en idealtid. Kuske, der kører mere end 3
sekunder hurtigere end idealtiden, idømmes et gebyr på 500 kr.
Kuskeregler
I løb med præmiesum på mindst 100.000 kr. samt evt. hoppeløb, consolationsløb og
forprøver knyttet til disse kan følgende kuske deltage:
Alle professionelle trænere.
Alle jockeys og amatører, der inden for de sidste 5 hele kalenderår samt det aktuelle år
har startet mindst 50 gange eller vundet mindst 10 sejre i anerkendte travløb.
Amatører dog kun med hest, såfremt denne senest 14 dage før startmeldingsdagen
til det aktuelle løb er registreret enten i den pågældendes eneeje, ejes af amatørens
nærmeste pårørende eller delejes af amatøren, i sidste tilfælde under forudsætning
af, at amatøren er hestens ordinære kusk (har kørt hesten i minimum to af de seneste
fem starter). Dispensation til kuskeændring kan gives ved sygdom opstået efter, der
er skrevet til start.
Heste, som fejlagtigt ikke er medtaget, eller som er fejlagtigt slettet i et løb
Hvis en hest ikke er blevet medtaget i løb eller er fejlagtigt slettet, uden at dette kan
lastes anmelderen, kan hesten pr. kulance tildeles en erstatning på maximalt 10.000
kr. Som hovedregel vil erstatningen svare til løbets fjerdepræmie.
Er en hest fejlagtigt ikke medtaget eller er fejlagtigt slettet i en indledende afdeling
eller lignende, kan der udbetales erstatning for såvel den indledende afdeling som
finalen. Maksimalt 10.000 kr. pr. løb.
Beløbet tillægges ikke hestens startpræmiesum.
Sport og Udvikling (Travsekretariatet) afgør i hvert enkelt tilfælde om udbetaling skal
finde sted.
Kvindelige licensindehavere
Løbsdeltagelse skal ophøre efter en konstateret graviditetsperiode på 4 måneder.
Startmelding/sletning af heste
Startmelding skal ske inden den i propositionerne fastsatte tidsfrist.
Såfremt der til et løb fordres tidligere startmelding end til dagens øvrige løb, kan
der foretages ændringer i startlisten i et sådant løb indtil startmeldingsfristen til de
ordinære løb udløber, medmindre andet er anført.
Enhver træner/anmelder er pligtig til omgående at meddele sekretariatet eventuelle
ændringer til startlisten samt senest 1 time før løbenes begyndelse at undersøge
heste, der skal starte den pågældende dag, og i tilfælde, hvor halthed eller lignende
konstateres, da omgående at give besked til sekretariatet. Sker dette senere, må
anmelderen forklare årsagen for dommerkomitéen. Kan forklaringen ikke accepteres,
kan straffebestemmelserne tages i anvendelse.
Afmelding efter programmets trykning
Ansvaret for, at en hest afmeldes omgående efter sygdom el. lign. er konstateret,
påhviler alene den træner/anmelder, som har hesten i sin varetægt.
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Præsentation
På banerne i Charlottenlund, Århus, Billund, Odense, Skive, Aalborg og Nykøbing F.
indledes præsentationen i svinget efter dommertårnet.
Ekvipagerne skal være på plads senest 50 meter før dommertårnet passeres. Der
køres mod løbsretningen i yderbanen og præsentationen afsluttes ved opløbsmærket,
hvorefter den obligatoriske afcantring foretages.
På Bornholm indledes præsentationen i opløbssvinget og der køres i andet spor i
løbsretningen. 50 meter efter tårnet vendes der og der køres stadig i nummerorden
ned langs barrieren til opløbsmærket, hvor præsentationen er slut. Herefter foretages
den obligatoriske afcantring.
Forhold på løbsdage
Opvarmning: 1 time før løbenes officielle starttidspunkt skal hestene på såvel store
som lille bane bære korrekte nummerskilte.
Kuskene/rytterne skal fra samme tidspunkt ved opvarmning på den store bane
være iført reglementeret væddeløbspåklædning (dragt, hjelm og støvler samt
sikkerhedsvest).
Kuskene/rytterne skal i øvrigt overalt på banens område bære hjelm med fastspændt
hagerem.
Nummerskilte kan afhentes i banens vægtlokale og skal afleveres efter anvendelse
samme sted (senest 20 minutter efter sidste løb) i rengjort stand.
Regnvejrsskærme skal anvendes, såfremt sekretariatet/dommerkomitéen beslutter
det.
I tilfælde, hvor der på baner uden vindercirkel, er præmieoverrækkelse foran
dommertårnet, er det forbudt at varme heste op på travbanen foran tilskuerpladserne.
Før et galopløb er det tilladt at varme op på travbanen frem til 3 minutter før der
kaldes til start i galopløbet.
Græsarealer må aldrig benyttes til opvarmning.
Det er ikke tilladt at opholde sig på tilskuerpladserne iført køredragt.
Ikke startende hest
Heste, som ikke skal starte, må på løbsdagen trænes på banelegemet indtil 5 minutter
før, der afvikles prøvestart. Dispensation for foranstående kan indhentes hos DTC.
Hestene skal da bære nummerdækken, der markerer, at hestene ikke starter, og
information til publikum om hestenes navne skal gives.
Uden bid
Det er forbudt at lade en hest starte uden bid, medmindre tilladelse indhentes.
Fælles regler for materielforsikring
Forsikringen, der er obligatorisk, opkræves for alle startende heste på den enkelte
bane (ikke montéheste), uanset hvem der træner og/eller kører.
Forsikringspræmier:
Fastsættes individuelt pr. bane og debiteres hesteejerens konto i Travdata.
Administration af forsikringsordning:
Bogføring af forsikringspræmier sker på banen.
Et eventuelt overskud fordeles efter aftale på banerne. Det er de respektive baners
ansvar, at der altid står mindst kr. 25.000 på den konto, hvorfra udbetaling finder sted.
Udbetaling skal altid påtegnes af forsikringsgiver.
Dækning:
Dækningen indledes fra det tidspunkt, hvor stalden forlades for opvarmning (fra en
time før prøveløbenes start) eller løbsdeltagelse og afsluttes, når ekvipagen vender
tilbage til stalden (skader opstået i stalden dækkes ikke).
Forsikringen er dækkende under afvikling af ordinære løb, prøve-, rutine- præmie- og
babyløb (udskrevet af DTC).
For at en skade er dækningsberettiget, skal den senest en halv time efter skadens
opståen være anmeldt til forsikringsgivers ansvarlige taksator.
Taksation foretages på selve løbsdagen af forsikringsgiver.
Denne taksation er inappellabel.
Maksimal dækning er kr.12.000 inklusive moms pr. skade og omfatter kun skader på
vogn og hjul. Skaderne opgøres efter dagsværdi.
Selvrisiko er på kr. 500 på enhver skade. Dog bortfalder selvrisiko såfremt en modpart
idømmes en straf for en forseelse, der har ført til den pågældende skade.
Erstattet materiel tilfalder forsikringsgiver.
Forsikringer i øvrigt
Banerne har normalt ikke tegnet nogen form for forsikring for de på banerne opstaldede
heste, og påtager sig intet ansvar for skade på person, heste, eller materiel, forvoldt i
stalde, folde, under løb eller uden for banernes område.
Gæld
Såfremt forfalden gæld ikke er betalt efter løbende måned 21 dage, kan der uden
yderligere varsel nedlægges startforbud for hesten(e) på alle baner, og DTC forbeholder
sig ret til efter forudgående avertering at sælge hesten(e) for ejerens/ejernes regning
for højeste acceptable bud. Se i øvrigt Løbsbestemmelsernes § 73.

Charlottenlund Travbane
Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund · Tlf. 888 112 01
E-mail: es@travbanen.dk · www.travbanen.dk
Januar:

Fredag
Lørdag

8.
23.

kl. 15.45
kl. 18.55

Februar:

Fredag
Lørdag

5.
20.

kl. 15.45
kl. 18.55

Marts:

Fredag
Søndag
Søndag

4.
20.
27.

kl. 15.45
kl. 14.00
kl. 13.15

April:

Søndag
Søndag
Søndag
Fredag

3.
10.
17.
29.

kl. 13.15
kl. 14.00
kl. 13.15
kl. 15.45

Søndag
Søndag
Fredag

8.
15.
27.

kl. 13.15
kl. 12.45
kl. 15.45

Lørdag
Fredag
Fredag
Fredag

4.
10.
17.
24.

kl. 18.00
kl. 15.45
kl. 15.45
kl. 15.45

Maj:

Juni:

Sekretariatet på løbsdage
Sekretariatet har på løbsdage åbent fra kl. 10.00 ved helligdagsløb og fra
kl. 9.00 ved hverdagsløb.
Forhold på løbsdage
Der opkræves en opstaldningsafgift på 150 kr. + moms pr. start for alle
heste, der ikke er i træning/forspænding hos en A-træner med licens på
Charlottenlund Travbane eller betaler træningskort til Lunden eller Skovbo.

125 års Jubilæum

Copenhagen Cup - V75

Juli:

Søndag 10. kl. 18.00
Lørdag
16. kl. 18.00
Lørdag
30. kl. 18.00
				
August:
Lørdag
6. kl. 18.00
Søndag 14. kl. 13.15
Derbyprøver
Fredag
26. kl. 15.45
Lørdag
27. kl. 13.15
Dansk Hoppe Derby
Søndag 28. kl. 13.15
Dansk Trav Derby
September: Fredag
Søndag
Lørdag
Oktober:

November:

December:

9.
18.
24.

kl. 15.45
kl. 18.00
kl. 18.00

med mindre andet er anført (som ærespræmie til vinderens ejer, træner
og kusk og opdrætter). Er der sammenfald mellem én eller flere af disse
personer, uddeles kun én ærespræmie pr. person.
Ejer eller en repræsentant til denne får kun udleveret ærespræmien, hvis
de kommer til vindercirklen til det pågældende løb.

Kriteriumsprøver

Søndag

2.

kl. 13.15	Dansk Trav Kriterium
- Travliga Finaler
kl. 13.15
kl. 13.15
DM
kl. 18.00

Søndag
Søndag
Lørdag

9.
16.
22.

Lørdag
Lørdag
Søndag

5.
12.
20.

Lørdag

26.

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 14.00	N.J. Koster Memorial
- Taroks Mindeløb
- Dansk Opdrætnings Løb
kl. 18.00

Søndag
Søndag
Søndag
Fredag

4.
11.
18.
30.

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 15.45

Travliga Finaler
Finale 2016

Særlige bestemmelser
Charlottenlund Travbane 2016
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 8 (5+3) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
I autostartløb på 1600 meter kan der dog højst starte 10 heste (6+4):
Nr. 7 kan vælge at ligge bag spor 1 eller 2, nr. 8 bag spor 3 eller 4,
nr. 9 skal ligge bag spor 5 og nr. 10 bag spor 6.
Udgår en hest i 1. række, har kun spor 7 valgmulighed og udgår to heste i
1. række, har ingen valgmulighed.
Ærespræmieløb
I alle ærespræmieløb udsættes en ærespræmie til vindende hests ejer

Opstaldning
Selskabets officielle opstaldningsliste er til enhver tid afgørende for berettigelse til brug af bokse.
Ibrugtagning af ikke tildelte bokse medfører en afgift på kr. 500,- excl.
moms pr. stk.
Heste opstaldes i enhver henseende for ejers ansvar, regning og risiko.
Forhold vedr. træning
Når intet andet er meddelt, er Charlottenlund Travbane åben for træning
mandag-lørdag fra kl. 06.00 til kl. 13.00. Disse regler kan dog blive ændret
ved opslag på banen. Al træning af hest på banen efter kl. 13.00, er på
eget ansvar, da banen bruges af golfspillere.
Al kørsel og ridning på græsarealerne er forbudt.
På søn- og helligdage, hvor der ikke afvikles løb, vil Charlottenlund Travbane ikke blive istandgjort.
Al B- og C-træning af heste henvises til forspændingsstalden på
Charlottenlund Travbane eller Skovbo Travbanes forspændingsstald.
Amatørtrænere med licens på Charlottenlund Travbane kan anvende Travbanens træningsfaciliteter (Charlottenlund og Skovbo) efter tilmelding og
betaling af ”træningskort”, som koster 1.200 kr. + moms halvårligt.
Træningskortet giver tilladelse til at træne heste, som licensindehaveren er
registreret som ene- eller delejer af.
Ved træning på Charlottenlund Travbane på ordinære løbsdage skal dette
meddeles dagen før til baneforvalter Rudi Brems på mobil 26 77 57 27
eller på e-mail: drift@travbanen.dk.
Al træning skal ske efter de anviste bestemmelser, der bekendtgøres ved
opslag på banen, således bekendtgøres også, hvis banen på særlige dage
skulle være lukket for træning.
Priser:
Boks / stald leje på Lunden og Skovbo gældende for 2016
Trænere med licens på Lunden: Leje af stald på Skovbo hvor der må
overnattes. Træneren sørger selv for strøelse og rensning af bokse. Pris kr.
8 + moms pr. boks pr. dag + forbrug.
Trænere med licens på anden bane eller amatører: Leje af stald på
Skovbo hvor der må overnattes. Lejeren sørger selv for strøelse og rensning af bokse. Pris kr. 24+ moms pr. boks pr. dag + forbrug.
Trænere med licens på Lunden: Leje af stald på Lunden hvor der ikke må
overnattes. Gælder for boksene inde i stalden. Træneren sørger selv for
strøelse og rensning af bokse. Pris kr. 3.300 + moms pr. halvår + forbrug.
Trænere med licens på Lunden: Leje af plads i forspændingsstald på
Lunden eller Skovbo, med anvist faste bokse, hvor der ikke må overnattes.
Træneren sørger selv for strøelse og rensning af bokse. Pris kr. 550 +
moms pr. boks pr. halvår.
Amatører med licens på Lunden: Leje af plads i forspændingsstald på
Lunden eller Skovbo, med anvist faste bokse, hvor der ikke må overnattes.
Træneren sørger selv for strøelse og rensning af bokse. Pris kr. 350 +
moms pr. boks pr. halvår.
Træning på Skovbo Ligeud-banen
Af sikkerhedsmæssige hensyn er langsom kørsel ikke tilladt, denne kørsel
henvises til de pladser, der er indrettet ved banens ender.
Endvidere skal al træning foregå enkeltvis og så langt til højre som muligt
Forsikringer
Der henvises til fællesbestemmelser.
Materielforsikring opkræves for alle startende heste
Præmien andrager kr. 30, som debiteres hesteejerens konto.
Ved al træning på Charlottenlund Travbane og Skovbo er hjelm påbudt.
Bøde vil blive udstedt såfremt at man bryder mod denne bestemmelse.
Parkering på staldområde på løbsdage
Det er kun tilladt for hestetransportere at parkere på Lundens staldterræn
på løbsdage.
Det kræves en speciel skriftlig tilladelse til parkring (parkeringskort) for
personbiler på staldområdet. Alle andre henvises til parkeringspladsen.
Al parkering er på eget ansvar indenfor staldområdet. Bøde vil blive udstedt såfremt man bryder mod dette.
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Jydsk Væddeløbsbane
Observatorievejen 2 · 8000 Aarhus C · Tlf. 888 112 02
E-mail: jvb@trav.dk · www.jvb-aarhus.dk
Januar:

Søndag
Fredag

17.
29.

kl. 12.45
kl. 15.45

Skandinavisk V5/V4-spil
Skandinavisk V5/V4-spil

Februar:

Lørdag
Fredag

13.
26.

kl. 18.55
kl. 15.45

Skandinavisk V65/V4-spil
Skandinavisk V5/V4-spil

Marts:

Lørdag
Mandag

12.
28.

kl. 18.55
kl. 14.00

Skandinavisk V65/V4-spil
Skandinavisk V5/V4-spil

April:

Lørdag
Fredag

9.
22.

kl. 12.45
kl. 15.45

Dansk V5
Skandinavisk V5/V4-spil

Maj:

Fredag
Lørdag
Lørdag

6.
14.
28

kl. 18.30
kl. 12.45
kl. 12.45

Dansk V5
Dansk V5 - Grøn Løbsdag
Dansk V5 - Galopdag - Grøn Løbsdag

Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag

3.
11.
18.
19.

kl. 15.45
kl. 10.30
kl. 12.45
kl. 13.15

Skandinavisk V5/V4-spil
“Sportsdag” med lokalt spil
Jydsk Derby-dag - galopdag
Fireårsprøver

Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag

2.
3.
9.
17.
31.

kl. 12.45
kl. 13.15
kl. 12.00
kl. 13.15
kl. 13.15

Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix
Jydsk 4-årings Grand Prix
Galopdag - Grøn Løbsdag
Treårsprøver
Jydsk 3-årings Grand Prix

Lørdag
Fredag

13.
19.

kl. 12.00
kl. 15.45

“Sportsdag” med lokalt spil
Skandinavisk V5/V4-spil

September: Lørdag
Fredag

3.
16.

Søndag

25.

kl. 12.45
Grøn Løbsdag
kl. 15.45 	ATAK’s Fødselsdagsløb finaler.
Skandinavisk V5/V4-spil
kl. 13.15
Jydsk 2-årings Grand Prix

Lørdag
Fredag
Fredag

1.
14.
28.

kl. 12.45
kl. 15.45
kl. 15.45

November: Søndag

13.

Søndag

27.

kl. 13.15	Kvalifikationsløb til Dansk
Avlsløb
kl. 13.15
Dansk Avlsløb - finaler

Fredag
Onsdag

9.
28.

kl. 15.45
kl. 15.15

Juni:

Juli:

August:

Oktober:

December:

Galopdag - Grøn Løbsdag
Skandinavisk V5/V4-spil
Skandinavisk V5/V4-spil

Skandinavisk V5/V4-spil
Skandinavisk V5/V4-spil

Nr. 8 kan vælge at ligge bag spor 1 eller 2, nr. 9 bag spor 3 eller 4, nr. 10
skal ligge bag spor 5, nr. 11 bag spor 6 og nr. 12 bag spor 7. Udgår en hest
i 1. række, har kun spor 8 valgmulighed og udgår to heste i 1. række, har
ingen valgmulighed.
Præsentation
Præsentationen påbegyndes fra opvarmningsbanen på inderkredsen.
Dyrlægevagt
Jydsk Væddeløbsbane har etableret dyrlægevagt, der varetager banens
og hesteejernes interesser på løbsdage. Ved evt. ulykkestilfælde afgør
dyrlægen suverænt om en hest skal aflives.
Brugerbetaling
Indehavere af A licens på JVB faktureres et årligt gebyr på 3.000 kr.
Indehavere af B1, B3 og M licens på JVB faktureres et årligt gebyr på 800 kr.
Galoptrænere med professionel licens på JVB faktureres et årligt gebyr på
3.000 kr.
Galoptrænere med amatørlicens på JVB faktureres et årligt gebyr på 800 kr.
Fakturering sker i marts og september.
Baneafgift
På alle ordinære løbsdage er baneafgiften 150 kr. + moms for alle heste
der starter, og også for heste i prøve- og rutineløb. Eneste undtagelse er
heste i træning ved A-licens træner med stald på Jydsk Væddeløbsbane.
Prøve- og Rutineløbsafgift
Der opkræves en afgift på 150 kr. + moms pr. startende hest sammen med
baneafgiften.
Materielforsikring
Der henvises til fællesbestemmelser (se Meetingsbestemmelser)
Forsikringen opkræves for alle startende heste (undtagen monté).
Præmien er på 30 kr., som debiteres hesteejerens konto.
Nummerskilte
Nummerskilte skal afleveres rengjorte i skilterummet efter løbene. Hvis
dette ikke sker, idømmes bøde på 500 kr. til den ansvarlige.
Parkeringsregler
Der er begrænset plads på JVB’s staldområde og af sikkerhedsmæssige
årsager gælder nedenstående parkeringsregler på løbsdage.
Der er kun indkørsel for dem, der skal starte med hest, og der må kun
parkeres på staldområdet jævnfør følgende regler:
- Alle JVBs trænere får parkeringsplads til eget køretøj.
-A
 lle udenbys professionelle trænere får ret til indkørsel og parkering for
en hestetransport m. hest(e).
-A
 lle amatørtrænere skal efter aflæsning indenfor 15 minutter parkere på
trailer P-pladsen udenfor baneområdet. Parkering ved læsserampen er
forbudt.
Ved overtrædelse af ovennævnte regler vil der pålægges bøder til de
ansvarlige hesteejere efter nærmere bestemmelser fastlagt af JVBs bestyrelse. Bøden vil lyde på 500 kr.
Træningstider på Jydsk Væddeløbsbane
Der henvises til www.jvb-aarhus.dk under praktisk oplysninger for de aktive.
Lysaftenstræning
I perioden november til marts vil der være lys på banen hver tirsdag i
tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 20.00.
Amatører
Banens faciliteter kan frit benyttes af enhver amatør med B-, C- og
montélicens eller medlemskab af Århus Travamatørklub. Privattræning
må kun finde sted med egne heste og kun af kuske med licens ved Jydsk
Væddeløbsbane.

Særlige bestemmelser
Jydsk Væddeløbsbane 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I snorestart kan der højst starte 7 (4+3) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 7 heste i første række.
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Opvarmning under galopløb
Når deltagerne i galopløbene præsenteres vil travbanen være delvis afspærret for opvarmning. Senest når der kaldes til start, skal banen forlades
helt. Opvarmning kan frit foregå på inderkredsen.
Montéløb
Kontrolvejning af de fire første ryttere i mål foregår i grundplanet af dommertårnet straks efter løbets afvikling. Det er hesteejerens ansvar at stille
med en trækker til at holde hesten under vejningen. Hestene trækkes på
arealet på inderkredsen lige bag dommertårnet.
Ved alt træning på Jydsk Væddeløbsbaner (uanset tidspunkt) er hjem
påbudt. Overtrædelse af påbud medfører bødestraf på 500 kr.

Billund Trav
Nordmarksvej 1 · 7190 Billund · Tlf. 888 112 04
E-mail: billund@trav.dk · www.billundtrav.dk
Marts:

Torsdag 3. kl. 12.20 Skandinavisk Lunch Dag
Lørdag 26. kl. 18.55 Vinterens 3-kilometer

April:

Torsdag 14. kl. 18.30	Billund Travklub‘s Vandrepokal

Maj:

Torsdag 5. kl. 13.15	De Gamle Stjerners Dag
- Guldhesten
Mandag 16. kl. 15.15 Billund Hoppe Grand Prix
Torsdag 26. kl.18.30 J. B. Sandgrav‘s Vandrepokal

Juni:

Søndag

5. kl. 13.15	Sprintermesteren - Hoppesprinten
- 3-års Eliten - Travkongen - Land
Rover‘s Styrkeprøve - Amatøreliten
Torsdag 23. kl. 18.30	Peter Hansen‘s Vandrepokal
- Grotkjærs Vandrepokal

Særlige bestemmelser
Billund Trav 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I snorestart kan der højst starte 9 (5+4) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
I autostartløb på 1600 meter kan der dog højst starte 10 heste (6+4):
Nr. 7 kan vælge at ligge bag spor 1 eller 2, nr. 8 bag spor 3 eller 4, nr. 9
skal ligge bag spor 5 og nr. 10 bag spor 6. Udgår en hest i 1. række, har
kun spor 7 valgmulighed og udgår to heste i 1. række, har ingen valgmulighed.
Prøve- og Rutineløb
Indskud i prøve- og rutineløb udgør 100 kr. + moms.
Præsentation
Der præsenteres fra svinget efter målstregen, vendes midt på langsiden,
hvorefter der afcantres forbi publikum / dommertårn.

Juli:

Onsdag

6. kl.15.15	Vorbasse Marked Løb
Sydjysk Travklub‘s Pokalløb
Onsdag 20 kl. 15.15	Billund Trav‘s Fødselsdagsløb
- Niels Krarup‘s Mindeløb

Dyrlægevagt
Billund Trav har etableret dyrlægevagt, der varetager banens og hesteejernes interesser på løbsdage. Ved evt. ulykkestilfælde afgør dyrlægen
suverænt, om en hest skal aflives. Tlf. 75 29 70 66.

August:

Onsdag

Afgifter
Opstaldningsafgift på kr. 150,- + moms pr. start.

3. kl. 15.15	Erik Tychsen Memorial
- Stald Kima‘s Vandrepokal
Torsdag 18. kl. 18.30	Vejle Dag
- Christian Pedersen‘s Vandrepokal

September: Torsdag

8. kl. 18.30	Aktionærernes Vandrepokal
- Harald Hammer‘s Vandrepokal
Torsdag 29. kl. 18.30 Bager-Aften

Oktober:

Fredag 21. kl. 15.45	Grand Circle 3-års Championat
- Consolation
Evald‘s Vandrepokal

November: Torsdag 10. kl. 18.30	Billund Kommunes Vandrepokal
- Billund Aften - Travdronningen
			
December: Torsdag 1. kl. 18.30	Pionerernes Vandrepokal/Industrivejens
Autolakerings Ærespræmie
Billund Trænerforening‘s Ærespræmie
Torsdag 15. kl. 18.30	Billund Travklub‘s Amatørserie Finale
og Trøstfinale
Finalen 2016 - Aadum Autoophug‘s
Ærespræmie

Træningsafgift 2016
Træningsafgiften for 2016 andrager 1000 kr. for amatører (B1, B3 og
Monté). Beløbet opkræves med 500 pr. 1. januar og pr. 1. juli.
Såfremt man benytter faciliteterne uden at være tilmeldt, vil man modtage et gebyr på 1.000 kr. samt en opkrævning på afgiften på 1000 kr.
Nye licensindehavere opkræves ikke afgiften for den første sæson, hvor
licensen er erhvervet.
Forsikringer
Der henvises til fællesbestemmelser.
Materialeforsikringen opkræves for alle startende heste (undtagen
monte).
Præmien andrager kr. 20, som debiteres hesteejerens konto.
Træning på Billund Trav
Når intet andet er meddelt, er travbanen (hovedbanen) åben mandag til
fredag fra kl. 06.00 til 15.00. Lørdag fra kl. 06.00 til 14.00. Søndag lukket.
Fra 1. april til 31. oktober er travbanen endvidere åben tirsdag til kl. 20.00.
PRIVATTRÆNING må kun finde sted med egne heste og kun af kuske med
licens ved BILLUND TRAV.
Ved al træning er hjelm påbudt.
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Fyens Væddeløbsbane
Prins Haralds Allé 51 B · 5250 Odense SV · Tlf. 888 112 05
E-mail: fvb@trav.dk · www.fvb-odense.dk
Februar:

Lørdag 13 kl. 11.00 Prøveløb Fremvisningsløb
Lørdag 27. kl. 11.00 Prøveløb Fremvisningsløb

Marts:

Fredag 11. kl. 15.45	Åbningsløbet 2016
Amatørenes åbningsløb
Lørdag 19. kl. 12.45

April:

Fredag 1. kl. 15.45 Forårspokalen amatørløb
Lørdag 16. kl. 12.45 Sportslørdag

Maj:

Søndag 1. kl. 14.00	DM for hopper
Rudolf Jensen‘s Mindeløb
Poul Stripp Pokalen
Lørdag 7. kl. 12.45 Sportslørdag
Lørdag 21. kl. 20.00 Karl K. Pedersen‘s Mindeløb (trav)

Juni:

Lørdag 4. kl. 12.45 Sportslørdag
Lørdag 18. kl. 12.45 Sportslørdag

Juli:

Fredag 1. kl. 15.45 Mogens Kristiansen‘s Mindeløb (formløb)
Lørdag 16. kl. 12.45 Sportslørdag
Fredag 29. kl. 15.45	Derbyoptakten 4 års-løb
Henning Jakobsen‘s Vandrepokal

August:

Fredag 12. kl. 15.45
Lørdag 20. kl. 20.00

September: Fredag 2. kl. 15.45
Søndag 17. kl. 12.45	Fyensløbet galop
Albani Store Sprint
Sanderum VVS‘ Ærespræmie galop
EY‘s Ærespræmie
Imerco Dalum‘s Ærespræmie galop
Den Gamle Kro / City Hotel Odense‘s
Ærespræmie galop
Oktober:

Mandag 3. kl. 18.30
Tirsdag 11. kl. 18.30	O. Skaugen‘s Ærespris
(amatørløb m/vandrepokal)
Søndag 23. kl. 12.45 Grand Circle

November: Fredag

4. kl. 15.45	Stambordenes Ærespræmie
Oberst Løjtnant Sørensens Mindeløb
Lørdag 19. kl. 12.45

December: Lørdag 3. kl. 12.45
Fredag 23. kl. 15.45	Finalen 2016 - Albani Juleløb
Evald‘s Vandrepokal (Formløb)
Ret til ændringer forbeholdes
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Særlige bestemmelser
Fyens Væddeløbsbane 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan højst fra et startfelt deltage 9 heste (5+4).
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
Prøve- og Rutineløb
Indskud i prøve- og rutineløb udgør 100 kr.
Dyrlægevagt
Fyens Væddeløbsbane har etableret dyrlægevagt, der varetager banens og
hesteejernes interesser på løbsdage. Ved evt. ulykkestilfælde afgør dyrlægen suverænt, om en hest skal aflives.
Afgifter
Opstaldningsafgift på kr. 150,- + moms pr. start
Træningsafgift 2016
Træningsafgiften for brug af faciliteterne på Fyens Væddeløbsbane vil for
2016 andrage 800 kr. + moms for amatører, der ønsker at benytte vore
faciliteter. Beløbet opkræves med 400 + moms pr. 1. januar og pr. 1. juli.
Der skal inden 1. februar ske en skriftlig framelding til banens sekretariat,
såfremt man har amatørlicens til at køre / træne eller montélicens og ikke
ønsker at bruge faciliteterne. Man kan altid igen tilmelde sig ordningen til
en pris som ovenfor.
Såfremt man benytter faciliteterne uden at være tilmeldt, vil man modtage
et gebyr på 1.000 kr. samt en opkrævning på afgiften på 800 kr. + moms.
Nye licensindehavere opkræves ikke afgiften for den første sæson, hvor
licensen er erhvervet.
For trænere med A-licens opkræves en årlig afgift på 5.000 kr. + moms.
Beløbet opkræves med 2.500 kr. + moms pr. 1. januar og pr. 1. juli.
Forsikringer
Der henvises til fællesbestemmelser.
Materialeforsikringen opkræves for alle startende heste (undtagen monte).
Præmien andrager kr. 25, som debiteres hesteejerens konto.
Brandforsikring (max. erstatning 20.000 kr.) og ansvarsforsikring, for hvad
opstaldede heste må påføre 3. person, uden for løbene, er tegnet på alle
heste opstaldet på og ved Fyens Væddeløbsbane. Præmie til ovennævnte
forsikringer opkræves med 10,- kr. årligt (kaldet ansvarsforsikring), og 35,kr. pr. måned (kaldet ulykkesforsikring). Heste opstaldes i øvrigt for ejers
egen regning og risiko i enhver henseende.
Træning på Fyens Væddeløbsbane
PRIVATTRÆNING må kun finde sted med egne heste og kun af kuske med
licens ved Fyens Væddeløbsbane.
I vinterperioden kan banen være lukket for træning, bekendtgjort ved
opslag.
Dagen før en løbsdag er opvisningsbanen lukket fra kl.13.00
Ved al træning er hjelm påbudt.

Skive Trav
Flyvej 2 – 7800 Skive – Tlf. 888 112 06
E-mail: skive@trav.dk – www.skive-trav.dk
www.facebook.com/skivetrav
Februar:

Fredag
Fredag

6
19

kl. 18.55
kl. 15.45

Marts:

Lørdag
Fredag

5 kl. 18.55
18 kl. 15.45

April:

Fredag
Søndag

8
24

Maj:

Mandag 9
Fredag
20

kl. 18.30
kl. 15.45

DM for Travtrænere

Juni:

Onsdag
8
Mandag 20

kl. 15.15
kl. 18.30

Ove Johnsens Mindeløb
Kr. Svenningsens Mindeløb

Juli:

Onsdag 13. kl. 15.15
Onsdag 27. kl. 15.15	Marius Jensens Mindeløb/
Mogens Erichsens Memorial

August:

Mandag 8.
Onsdag 24.

Præsentation
Hestene samles i Kastrup-svinget og kører i nummerorden forbi publikum og
dommertårn hen til 2060m startstedet, hvorefter der afcantres i løbsretning.

KL. 15.45
KL. 13.15 Musketerdagen

kl. 18.30
Kl. 15.15

September: Søndag
4. kl. 14.00 Hesten I Fokus
Mandag 19. kl. 18.30	Stald Kimas Vandrepokal/
Hestejerpokalen
Fredag 30. kl. 15.45
Oktober:

Mandag 10. kl. 18.30 Hammerthors Vandrepokal
Søndag 30. kl. 13.30	GRAND CIRLE 4 års Championat
Hingste

November: Fredag
Fredag

11. kl. 15.45
25. kl. 15.45

DECEMBER: Lørdag
Tirsdag

10.
27.

Kl. 12.45
Kl. 15.45

Open Stretch
I opløbet er det tilladt ekvipagen, der ligger i ryg på den i indersporet førende
ekvipage (kaldet anden indvendigt) at køre ind på det åbne spor når afmærkningspælen, der markerer, hvor det åbne spor begynder, er passeret.
Det er ikke tilladt andre ekvipager at benytte det åbne spor, selv om det ikke
benyttes af ekvipagen, placeret som anden indvendigt.
Vælger ekvipagen, placeret som anden indvendigt, at køre ind i det åbne spor,
skal ekvipagen forblive i sporet til målstregen er passeret.

Personalets Vandrepokal
Gert Pedersens Mindeløb

Dyrlægevagt
Skive Trav har dyrlægevagt, der varetager banens og hesteejernes interesser
på løbsdage. Ved evt. ulykkestilfælde afgør dyrlægen suverænt, om en hest
skal aflives. Hesteejeren betaler alle omkostninger ved aflivning.
Forsikring
Regler vedr. materielforsikring på Skive Trav:
Præmien andrager kr. 25 per start, som debiteres hesteejerens konto. Dog ikke
montéløb.
Forsikringen dækker skade på sulky og hjul, der sker ved uheld på løbsdage,
i forbindelse med opvarmning og løb. Det gælder også prøve og rutineløb.
Forsikringen gælder ved uheld på opvisningsbanen.
Skader SKAL beses af person fra Skive Hesteejerforening, på skadesdagen.
Der udbetales max kr. 1200 inklusive moms per hjul.
Der udbetales max kr. 12.000 inklusive moms for totalskade. Ved totalskade
overtager Hesteejerforeningen, den skadede sulky, med mindre andet aftales.
Der opkræves IKKE selvrisiko på Skive Trav.
Priser
Baneafgift på alle løbsdage udgør 150 kr. + moms for alle startende heste
Indskud i Prøve- og Rutineløb udgør 125 kr. + moms. på løbsdage.
Nummerskilte
Skal afleveres rengjorte i skilterummet efter løbene. Ikke-afleverede eller
ikke-rengjorte nummerskilte straffes med bøde på 100 kr. pr. sæt til den
ansvarlige træner.
Træning på Skive Trav
Når intet andet er meddelt, er travbanen (hovedbanen) åben hele døgnet,
Stald D (amatørstalden) vil blive aflåst dagen før en løbsdag
I perioden november-marts er der hver torsdag lystræning fra kl. 17.00 20.00. Lyset tændes ved at køre foran dommertårnet.
Ændringer kan forekomme, og vil blive meddelt på Skive-trav.dk
Når man bruger Skive Travs træningsfaciliteter, forventer vi at man rydder
pænt op efter sig selv. I modsat fald kan Skive Trav udskrive bøder uden
varsel.
Startvognsprøver
Der afvikles startvognsprøver om torsdagen kl. 10.00 og om lørdagen kl. 10.00
og 11.00 (efter behov). Tilmelding nødvendig på telefon 30327943 (Baneforvalter)
Brugerbetaling (for brug af faciliteter, vand, lystræning m.v.)
Indehavere af A-licens på Skive Trav faktureres et årligt gebyr. Prisen for brug
af træningsfaciliteter m.m. reguleres i trænerkontrakterne.
Indehavere af B1-, B3- og M-licens faktureres et årligt gebyr på 1.000 kr. for
benyttelse af træningsfaciliteterne. Dog 2.000 kr. såfremt pågældende licensindehaver har 3 eller flere heste på træningslisten.

Særlige bestemmelser
Skive Trav 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 8 (5+3) heste i én volte (max 15 heste).
I autostart kan der højst starte 12 heste med 8 heste i 1. række.
Nr. 9 kan vælge at ligge bag spor 1 eller 2, nr. 10 bag spor 3 eller 4, nr. 11 bag
spor 5 eller 6 og spor 12 bag spor 7 eller 8.
Udgår en hest i 1. række, har hesten med startspor 12 ikke valgmulighed, og
udgår to heste i 1. række, har hverken spor 11 eller 12 valgmulighed. Udgår
tre heste i første række, har hverken spor 10, 11 eller 12 valgmulighed. Udgår
fire heste i første række, så har ingen bagsporsheste valgmulighed.
I montéløb kan der i autostart højst starte 12 heste. Alle 12 i første række bag
startbilen. I voltestart kan der højst starte 8 heste i en volte (5+3) og max
deltager antal er 15.
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A-trænere med licens på en anden bane end Skive Trav kan benytte træningsfaciliteterne for 2.000 kr. om måneden. Der betales altid for en hel måned ad
gangen, og der indmeldes på forkant til skive@trav.dk eller 88811206.
B1-, B3- og M-licensindehavere med licens på andre baner kan ligeledes
benytte Skive Travs træningsfaciliteter. Prisen herfor er kr. 2.000 årligt hhv. kr.
4.000 hvis der er 3 eller flere heste på træningslisten.
Parkering på staldsiden
Parkering af personbiler på staldsiden er strengt forbudt medmindre der er
udstedt specifik parkeringstilladelse. Q-Park kontrollerer området
Ved al træning er hjelm påbudt.
Privattræning må kun finde sted med egne heste og kun af kuske med licens
ved Skive Trav. Stikprøvekontrol foretages uden varsel.
Ændringer kan forekomme, og vil blive meddelt på vores hjemmeside.
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NKI Racing Arena Aalborg
Skydebanevej 25 · 9000 Aalborg ·Tlf. 888 112 07
E-mail: info@aav.dk - www.aav.dk
Januar:

Lørdag
Fredag
Lørdag

9.
15.
30.

kl. 18.30
kl. 15.30
kl. 18.30

Nordisk spil
Nordisk spil
Nordisk spil

Fredag
Lørdag

12.
27.

kl. 15.30
kl. 18.30

Nordisk spil
Nordisk spil

Marts

Torsdag 10.
Onsdag 23.

kl. 12.05
kl. 15.00

Lunch trav/Nordisk spil
Nordisk spil

April

Lørdag
2.
Fredag 15.
Mandag 25.

kl. 18.30
kl. 15.30
kl. 18.15

Nordisk spil / Hingstedag
Nordisk spil
Grøn dag med alm. spil

Maj

Mandag 2.
Fredag 13.
Søndag 22.

kl. 18.15
kl. 15.30
kl. 13.00

Nordisk spil
DM for travtrænere

Februar:

Juni

Onsdag
1.
Onsdag 15.

kl. 15.00 Nordisk spil
kl. 15.00	Nordisk spil
DM for amatører
DM i Monte
Lørdag d. 25. kl. 12.30	Åbent hus & Tour de Aalborg
Aalborg fra kl. 11.00.

Juli

Fredag
Fredag
Lørdag

August

8.

kl. 15.30	Nordisk spil
DM 5-årige hopper
22. kl. 15.30 Nordisk spil
30. kl. 11.00 Sportslørdag uden spil

Fredag
5.
Lørdag 13.
Onsdag 17.
Onsdag 31.

September Lørdag

kl. 15.30
kl. 12.30
kl. 15.00
kl. 15.00

Nordisk spil
Aalborg Galop Derby
Nordisk spil
Nordisk spil

kl. 12.00	Aalborg Store Pris. Derby revanchen
for hopper / Auktion
Søndag 11. kl. 13.30	Aalborg Store Pris
Derby revanchen
Nordisk spil
Fredag 23. kl. 15.30 Nordisk spil

Oktober

10.

Fredag
7.
Mandag 17.
Lørdag 29.

November Søndag
6.
Fredag 18.
Lørdag 26.
December

kl. 15.30 Nordisk spil
kl. 18.15 DM for jockeyer
kl. 12.30	Grøn dag med alm spil.
kl. 13.00
kl. 15.30
kl. 11.00

Fredag d. 2. kl. 15.30
Fredag d. 16. kl. 15.30
Søndag d. 25. kl. 17.00

Grand Circle.
Nordisk spil
Sportsdag
Nordisk spil
Nordisk spil
Nordisk spil

Særlige bestemmelser
NKI Racing Arena Aalborg 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 8 (5+3) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
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Prøve & Rutineløb
Der kan højst starte 12 heste (incl. evt. monteheste).
Prøveløbstravheste har fortrin. Indskud i prøve- og rutineløb: 125 kr.+
moms.
Dyrlægevagt
Aalborg Væddeløbsbane har fast dyrlægevagt på løbsdagene. Ved
eventuelle ulykkestilfælde afgør dyrlægen suverænt, om en hest skal
aflives. Hesteejeren betaler alle omkostninger ved en eventuel aflivning.
Baneafgift
Udgør 150 kr. + moms for alle startende heste.
Materielforsikring
Der henvises til DTC’s fælles regelsæt, som er beskrevet andetsteds i
denne kalender. Præmien andrager kr. 25, som debiteres hesteejerens
konto.
Træningstider på Aalborg Væddeløbsbane
Mandag:
8.00 – 13.00/uden vedligehold
Tirsdag:
8.00 – 13.00
Onsdag:
8.00 – 20.00
Torsdag:
8.00 – 13.00/uden vedligehold
Fredag:
8.00 – 13.00/uden vedligehold
Lørdag:
8.00 – 13.00
Søndag:
Lukket
Alle ugens dage kan trænes frit på lille bane og skovstien
Ændringer kan forekomme og vil blive meddelt via www.aav.dk.
NB! På løbsdage lukkes banen mellem kl. 13-15 ved aftenløb og kl. 10.00
ved eftermiddagsløb.
Overtrædelse af åbningstiderne på travbanen medfører bøde på 500 kr.
Hvis der opstår forhold som gør det nødvendigt at ændre disse tidspunkter, skal det aftales med banepersonalet.
Tilmelding til startvognsprøverne skal ske senest dagen før på
tlf. 28 18 98 31.
Ved skiftende vejrlig kan banen lukkes uden yderligere varsel.
Hjelm
Ved al kørsel og træning på banen eller staldterræn er hjelm påbudt.
Galopbanen (græs) må benyttes tirsdag og søndag i galopsæsonen, på de
af Aalborg Galopforening og Aalborg Væddeløbsforening fastsatte datoer.
Tilladelse skal indhentes på tlf. 28 18 98 31
Sandbanen på inderkredsen må benyttes frit.
Overtrædelse af åbningstiderne på galopbanen medfører bøde på 1.000 kr.
Parkering på staldsiden
Parkering af personbiler på staldsiden er strengt forbudt.
Aalborg Væddeløbsforening forbeholder sig ret til uden varsel at indsætte
parkeringsvagter. Med parkeringsbøder til følge.
Brugerbetaling
Indehavere af A licens (inkl. ansatte med C1 licens) faktureres et årligt
træningsgebyr på 3.500,- kr. + moms.
Indehavere af B1, B3 og M licens faktureres et årligt træningsgebyr
på 1000,- kr. + moms.
Galoptrænere, såvel amatører som professionelle faktureres et årligt
træningsgebyr på kr. 500,- + moms.
Faktureringen sker i februar og august 2015 og i april 2015 for galop.
Ved særtilfælde/markante forbedringer for de aktive kan der prisreguleres
i løbet af indeværende kalenderår.
Lysaftenstræning
I perioden 1. november til 31. marts vil der være lysaftenstræning hver
onsdag fra kl. 18,00 til kl. 20.00.
Tilmelding senest samme dag kl 15.00
Amatører
Banens faciliteter kan benyttes af enhver amatør med medlemskab af
Aalborg Hesteejerforening. Der skal betales brugerbetaling.
Privattræning må dog kun finde sted med egne heste og kun af kuske
med licens ved NKI Racing Arena
Åbningstider på kontoret
Den officielle åbningstid/tlf tid på kontoret er mellem kl 10-14 på hverdage.

Nykøbing F. Travbane
Gedser Landevej 22 · 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 888 112 08 – Mobil 20 32 75 46
E-mail: nft@trav.dk · www.nykftrav.dk
Marts:

Lørdag 26. kl. 12.00 Sportslørdag

April:

Torsdag 7. kl. 18.25 Hesteejerpokalen - Påskepokalen
Torsdag 21. kl. 18.25 Aprilpokalen

Maj:

Torsdag 12. kl. 18.25 Hotfoots Mindeløb
Torsdag 19. kl. 18.25 Pinsepokalen - Majpokalen

Juni:

Torsdag 2. kl. 18.25 Grundlovspokalen
Torsdag 16. kl. 18.25 Junior Røgs Mindeløb
Onsdag 29. kl. 15.15 Junipokalen

Juli:

August:

Torsdag 14. kl. 18.25	Sprinterpokalen
- Frk Farøs Vandrepokal (dameløb)
- Julipokalen
Søndag 24. kl. 13.00	Harald Lunds Mindeløb 2015
- Stayerpokalen
- Amatørmesterskab 2015
Onsdag 10. kl. 15.15 Poul Erik Andersens Mindepokal
Mandag 22. Kl. 18.25 Augustpokalen

September: Torsdag

1 kl. 18.25	Beslagsmed Allan Mikkelsens
Mindepokal
Torsdag 22. kl. 18.25	Trænerforeningens Vandrepokal
- Septemberpokalen

Oktober:		Onsdag 13. kl. 18.25	Nykøbing F. Travbanes 50 års
Jubilæumsløb - Løvfaldspokalen
Onsdag 27. kl. 18.25	Oktoberpokalen - Florens Vandrepokal
November: Torsdag 17. kl. 18.25	Fødselsdagsløbet
- Stall Ghias Vandrepokal
- Guldborgsund Kommunes
Ærespræmie
– Finale 2016

Særlige bestemmelser
Nykøbing F. Travbane 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 8 (4+4) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række og 4 i anden række
bag bilen.
Amerikanerløb
Hestene opstilles i indtjeningsorden og der laves et passende antal løb
med et passende antal heste i hvert. Der vil ikke blive taget kuskehensyn.
Prøve- og rutineløb
Der anmeldes til prøve- og rutineløb inden startmeldingsfristen til dagens
øvrige løb udløber.
Der vil endvidere blive afviklet 1:35, 1:30 og 1:25-rutineløb på lørdage –
typisk de gange, hvor der ikke er løb i ugen.
Indskud i prøve- og rutineløb er 50 kr. - dog kan godkendte heste starte
uden beregning i rutineløb.
Materielforsikring
Maksimumserstatning udgør 12.000 kr.
Der betales 25 kr. pr. start som opkræves over fællesfaktureringen.
Amatørlicens
I løb på Nykøbing F. Travbane giver B1 – licens (amatørlicens) ret til at køre
heste uanset ejerforhold i alle professionelle løb, hvor førstepræmien er
højst kr. 7.500.
Opstaldning/træning på NFT
Brandforsikring for de på Nykøbing F. Travbane opstaldede heste er tegnet
for 1 million kr. Maksimumerstatning pr. hest udgør 50.000 kr. efter
vurdering. Der betales 8 kr. pr. hest pr. måned i præmie. (Beløbet er ikke
momsbelagt).
Ud over brandforsikring henstår hestene i øvrigt for ejerens egen regning
og risiko i enhver henseende.
Der opkræves boksleje (100 kr. excl. moms) for de heste, der ønsker boks
stillet til rådighed på løbsdage.
Facilitetskort
Alle der benytter træningsfaciliteterne på banen betaler 1.000 kr. årligt
(500 kr. 1. februar og 500 kr. 1. august) – dog kun 1 pr. husstand.
Orientering
Opslagstavlen på Nykøbing F. Travbanessekretariat er kommunikationscenter og alle er pligtige at gøre sig bekendt med opslag.
Ved al træning er hjelm påbudt.
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Bornholms Brand Park

Bane: Segenvej 41 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 888 112 09
Kontor: Rønnevej 1 Kontortid: Hverdage 9-12
E-mail: bts@trav.dk · www.bornholmsbrandpark.dk
Marts:
April:

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

26.
16.
23.
30.

Maj:

Fredag

6.

Tirsdag 17.
Tirsdag 24.
Tirsdag 31.
Juni:

Tirsdag 7.
Tirsdag 14.
Onsdag 22.

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Juli:

August:

28.
5.
12.
15.
19.
26.
2.
9.

Søndag 21.
Tirsdag 30.
September: Tirsdag 6.
Lørdag 17.
Lørdag 24.
Oktober:

Lørdag 1.
Lørdag 8.
Lørdag 15.
Lørdag 22.

kl. 13.00 Torbens Transport & Foders Åbningsløb
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00	Golden League 1 præsenteret af
Beck Pack Systems, Bornholms Brand
& Østkraft
kl. 15.30 	PLE Erling Rügge Memorial
– Skandinavisk Spil
kl. 18.00
kl. 18.00 Nexøs Travdag
kl. 18.00	Golden League 2 præsenteret af
Beck Pack Systems, Bornholms Brand
& Østkraft
kl. 18.00 Inhouse SuperSprint
kl. 18.00
kl. 15.00 	Skandinavisk Onsdag - De Tre Pionerer
– Golden League 3 præsenteret af
Beck Pack Systems, Bornholms Brand &
Østkraft – Hector Brogårds Mindeløb
præsentret af Hotel Hammersø – Niels
Mikkelsens Mindeløb – Fødselsdagsløb
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00 Færgens Hoppemesterskab
kl. 17.15
kl. 18.00 Carl Edv. Mogensens Store Pris
kl. 18.00 Knud Jensen & Søns 4 års mesterskab
kl. 18.00 Montemesterskab
kl. 18.00	Golden League 4 præsenteret af Beck
Pack Systems, Bornholms Brand &
Østkraft
kl. 12.15 Nordea Bornholms Mesterskab
kl. 18.00
kl. 18.00 Bornholms Tidendes Stjerneløb
kl. 13.00 DM for Monteryttere - 3 års mesterskab
kl. 13.00	Golden League præsenteret af
Beck Pack Systems, Bornholms Brand
og Østkraft Finale
kl. 13.00 Bornholm.nu’s Unghesteserie Finale
kl. 13.00
kl. 13.00 2 års mesterskab
kl. 13.00 Sæsonfinale – Thors Mindeløb

Ret til ændringer forbeholdes
28 løbsdage + Særlige Events:
Søndag 5. juni
Bilernes Dag
Lørdag 16. juli
Hestens Dag
Lørdag 20. august
Trav Golf Open - Rø Golfbaner

Særlige bestemmelser
Bornholms Travselskab 2016
Begrænsninger
Deltagerantal
I voltestart kan der højst starte 6 (3+3) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 5 heste i én række.
I autostart på distancen 1860 meter eller kortere kan der max. starte 10
heste, dog 12 i løb med forfeit.
I autostart på distancen 2160 meter eller længere kan der starte 12 heste.
Monté
I voltestart kan der højst starte 8 (4+4) heste i én volte.
I autostart kan der højst starte 8 heste i første række.
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I autostart kan der starte 10 heste uanset distance.
Ekvipage med startplads 9 kan frit vælge mellem spor 1 og 2.
Ekvipage med startplads 10 kan frit vælge mellem spor 3 og 4.
Alle ryttere, som gennemfører løb, tilbagevejes straks efter løbet i
Vægten, vinderen dog i vindercirklen. Det er hesteejerens ansvar at stille
med trækker til at holde hesten under vejningen. Hestene trækkes på
arealet ved udkørslen fra banen. Dette gælder ligeledes i monteprøveløb.
Placering i autostart
Ekvipager i 2. række bag startvognen kan ikke frit vælge spor.
Ekvipager i 3. række bag startvognen kan vælge spor på følgende måde:
Ekvipage med startplads 11 kan frit vælge mellem spor 1 og 2. Ekvipage
med startplads 12 kan frit vælge mellem spor 3 og 4.
Udgår to heste i 2. række kan hest 12 ikke vælge spor. Udgår tre heste i 2.
række kan hverken hest 11 eller 12 vælge spor.
Startvognen er placeret ca. 200 m. fra startstedet.
Ekvipagerne skal være på plads 75 m. før startstedet.
Liniestart
Ved 1 min. til start samles ekvipagerne ved indgangen til svinget (ca. 120
m bag startstedet) før respektive startsted, hvor voltningen påbegyndes.
Der voltes med max 5 heste i hver volte, der i løb med 12 ekvipager
ser således ud: 5-4-3-2-1, 10-9-8-7-6 og 12-11. 2. volte volter et par
hestelængder foran 1. volte og tæt på 1. volte.
Når der annonceres: Til Start, begynder ekvipagerne at køre/ride i
løbsretningen i deres respektive startspor i en vifte. Master starter i
præsentationstempo og øger jævnt farten frem mod startstedet. Master
må ikke passeres før startstedet nås.
Specielt på løbsdage
Når vandvognene er på banen kører ekvipagerne i samme retning som
den. Efter et løbs afslutning vender ekvipagerne først efter traktorpladsen
af hensyn til banepersonalets arbejde.
Præmiesummer
Følgende er gældende i alle løb med én betalingstermin:
I løb, hvor der startmeldes 10 heste eller derunder udsættes 5 præmier.
I løb, hvor der startmeldes 11-13 heste udsættes 6 præmier.
I løb, hvor der startmeldes 14-15 heste udsættes 7 præmier.
Bornholmerløb
Hestene placeres i løbene efter sekretariatets skøn, udelukkende under
hensyntagen til hestens startpræmiesum. Efter inddeling foretages
lodtrækning om startpladser.
Prøve- og rutineløb
Indskud i prøve- og rutineløb er kr. 50 (40 + 10).
Præsentation
Præsentation påbegyndes ved indgangen til Hammersøsvinget og sker i
2. spor.
Mødetid på løbsdagen
Transporter og andre køretøjer må ikke senere end én time før løbsdagens
officielle starttidspunkt og indtil 15 min. efter sidste løb forefindes på
staldterrænet.
Kørsel i staldterrænet
Kørsel i staldterrænet er ensrettet i vestgående retning, dog østgående
for transporter i staldrække 600 med indkørsel ved vaskepladsen. Der
henvises i øvrigt til Staldreglement for Bornholms Travbane.
Heste, der ikke starter på løbsdagen
Heste, der ikke skal deltage i løb den pågældende løbsdag, må indtil
3 min. før præsentationen til 1. løb opholde sig på banen under
forudsætning af, at de bærer nummerskilt med kryds.
Forsikring
Materialeforsikring henvises til fællesbestemmelser. Forsikringen opkræves
på alle startende heste, med undtagelse af monté. Præmien andrager 10
kr. som debiteres på ejers konto. Beløbet er tillagt indskud i løb.
Generel orientering
Nyhedsbrev til løbsdagen udarbejdes af Bornholms Travselskab og
fungerer som kommunikation. Alle er pligtige til at gøre sig bekendt
hermed.
Nyhedsbrevet findes på banens hjemmeside under Sport eller i
Vægten på løbsdage.
Ved al træning på banens område er hjelm påbudt.

Trænerlicenser 2016
med adresse- og telefonliste

Lunden
Nicolaj Andersen, Teestrup Enghave 24, 4690 Haslev
Tlf. 56 38 04 60, Mobil 60 47 40 68, E-mail: pia_nicolaj@hotmail.dk
Christian Clausen, Mannerupvej 8, Osted, 4320 Lejre
Tlf. 46 49 61 12, Fax 46 49 63 00, Mobil 22 81 17 54
E-mail: camillajuul@ofir.dk
Ken Ecce, Hjortholm 15, Sigersted Huse, 4173 Fjenneslev
Tlf. 57 61 08 88, Fax samme(ring først), Stald 56 87 17 27
Mobil 21 47 54 22, E-mail: beken@mail.tele.dk, www.kenecce.dk
Thomas Fischer, Roskildevej 26, 3650 Ølstykke
Tlf. 47 10 12 81, Stald 47 10 11 29, Mobil 26 33 51 50
E-mail: tf@thomasfischer.dk, www.thomasfischer.dk
Alex Haagensen, Ravnebjergvej 20, 3450 Allerød
Mobil 22 45 01 64, E-mail: alexh@godmail.dk
Axel Jacobsen, Skjoldhøj Allé 20 A, 2920 Charlottenlund
Tlf. 39 63 17 32, Fax 39 93 17 32, Mobil 40 76 17 62,
E-mail: friskyfrazer@hotmail.com
Anders F. Jensen, Lillevangsvej 32, 4760 Vordingborg
Mobil 26 71 51 16, E-mail: teamfachman@hotmail.com,
www.andersfjensen.dk, Facebook: Team Fachmann
Rene Jonassen, Nordhøjvej 5, St. Torøje, 4640 Fakse
Tlf. 56 50 82 70, Fax 56 87 33 71, Stald 56 87 33 71, Mobil 21 42 33 71
E-mail: kontakt@renejonassen.dk, www.renejonassen.dk
Steen Juul, Mannerupvej 8, Osted, 4320 Lejre
Tlf. 46 49 61 14, Fax 46 49 63 00, Mobil 40 33 45 16
E-mail: sjuul@mail.tele.dk

Henrik Lønborg, Langelinie 84, Herskind, 8464 Galten
Tlf. 86 95 41 37, Mobil 20 48 05 95
E-mail: trav.lonborg@mail.dk, www.staldlønborg.dk
Michael Lønborg, Horsensvej 169, 8660 Skanderborg
Mobil 40 81 37 21, E-mail: michael.lonborg@hotmail.com

Billund
Flemming Ankerdal, Plougslundvej 320, 7190 Billund
Mobil 30 66 03 52
Peter J. Hansen, Grindstedvej 60, 7184 Vandel
Mobil 22 18 65 67, E-mail: peter.j.hansen@live.dk
Søren Johansson, Filskovvej 34, 7200 Grindsted
Mobil 31 79 97 93, E-mail: staldjohansson@gmail.com,
www.teamjohansson.dk
Gitte Madsen, Hedegårdsvej 68, 7323 Give
Mobil 31 70 44 04, www.trav/traener.dk/Gitte

Odense
Ole Bender, Brolandvej 101 K, 5320 Agedrup
Mobil 22 46 64 73, E-mail: bender.ole@gmail.com, www.olebender.dk
Martin Hansen, Højrupvej 52, 5750 RInge
Mobil 30 52 17 82, E-mail: staldhansen@jubii.dk,
www.staldhansen.dk, Facebook: Stald Hansen
Rene Kjær, Tårupbyvej 11, 5871 Frørup
Mobil 20 14 40 06, E-mail: k.rene@jubii.dk, www.rene-kjaer.dk

Flemming Larsen, Holtvej 16 B, 3230 Græsted
Tlf. 48 39 23 22, Mobil 40 43 92 45,
E-mail: flemming@flemming-larsen.dk, www.flemming-larsen.dk

Preben Kjærsgaard, Kivsmosevej 43, 5690 Tommerup
Mobil 51303012, E-mail: kjaersgaard2013@outlook.dk

Lars Lykke, Ordrup Jagtvej 193 B 1.TH, 2920 Charlottenlund
Mobil 21 26 72 74, E-mail: larslykke@hotmail.com, www.larslykke.dk

John Køhler, Prins Haralds Alle 170, 5250 Odense SV
Mobil 21 25 35 13, E-mail: rinakohler@hotmail.com,
Facebook: Team John K.

Egon Nielsen, Harekærvej 4, St. Salby, 4600 Køge
Tlf. 56 82 01 28, Mobil 28 22 96 19, E-mail: st.salby-trav@mail.dk
Kenneth Nielsen, Ordrup Jagtvej 193 B, st. th., 2920 Charlottenlund
Mobil 28 11 03 20, E-mail: kenneth@travtraener.dk, www.travtraener.dk
Max Nielsen, Sophus Bauditz Vej 6, 2920 Charlottenlund
Mobil 40 16 70 21, E-mail: muld@nielsen.mail.dk
Arvid Olsen, Vindbyholtvej 1, 4640 Fakse
Tlf. 57 61 08 55, Stald 56 87 08 80, Mobil 40 54 08 80,
E-mail: arvidolsen@mail.dk, www.arvidolsen.dk
Jens Simoni, Frederiksborgvej 201 A, 3450 Allerød
Tlf. 48 16 09 08, Fax 48 16 09 08, Mobil 26 23 86 25
E-mail: jens@teamsimoni.dk, www.teamsimoni.dk

Aarhus
Thomas Bonde, Lundgårdsvej 8, Kysing, 8300 Odder,
Mobil 21 62 40 08, E-mail: kontakt@tbamh.dk
Peter Frandsen, Heramsgade 13, 3. th., 8200 Aarhus N
Mobil 60 84 82 64, www.teamfrandsen.dk
Kaj Jensen, Storhøjvej 3, Guldbæk, 9530 Støvring
Tlf. 98 38 50 83, Fax 98 38 58 14, Stald 86 11 44 02, Mobil 61 75 36 68
E-mail: mail.hovhedegaard.dk, www.hovhedegaard.dk
Birger Jørgensen, Ellemosevej 30, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 29 44 06, Mobil 40 87 54 94, E-mail: pila@sport.dk
Johnny Jørgensen, Grøfthøjparken 150 B, 3. th. 8260 Viby J.
Mobil 40 46 26 07, E-mail: jjtrav@youmail.dk
Finn M. Lassen, Spørringvej 35, 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 98 97 98, Fax 86 98 97 98, Mobil 21 93 84 60
E-mail: finnmlassen@hotmail.com
Henrik Lund, Låsbyvej 179, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg
Mobil 21 81 04 76, E-mail: gi-lund@mail.tele.dk

Frantz Praem, Holmemarksvej 20, 7000 Fredericia
Mobil 21 74 69 26, E-mail: frantz.praem@mail.dk,
www.staldbutcher.dk/staldpraem,
Facebook, Twitter og Instagram: Stald Praem

Skive
Jan Dahlgaard, Asselkærvej 8, Hvidbjerg 7860 Spøttrup
Mobil 28 86 50 24, E-mail: jan.1@mail.tele.dk,
www.stalddahlgaard.dk
Jan Friis, Skalstrupvej 16, 7570 Vemb
Tlf. 97 48 20 80, Mobil 22 33 92 79
E-mail: jan.friis@sport.dk, www.jan.friisdk
John Friis, Feldingbjergvej 3, 7850 Stoholm
Tlf. 97 54 12 62, Mobil 21 81 45 24,
E-mail: teamfriis@outlook.dk, www.johbfriis.dk
Morten Friis, Søndergade 10 E, 7850 Stoholm
Mobil 24 26 64 99, E-mail: teamfriis@outlook.dk,
www.johnfriis.dk
Morten Juul, Dybdalsvej 17, 7850 Stoholm
Tlf. 97 52 54 32, Mobil 23 25 27 57
E-mail: snuggi@pc.dk, www.morten-juul.dk
Jørn Laursen, Fur Landevej 37, 7800 Skive
Tlf. 97 58 42 85, Mobil 40 72 18 92
E-mail: jorn.laursen.team@mail.tele.dk
Knud Mønster, Brøndumvej 83, Hem, 7800 Skive
Tlf. 97 53 18 58, Mobil 40 32 20 90, E-mail: km@skylinemail.dk,
www.knudmonster.dk, Facebook: Team Mønster
Peter Rasmussen, Skivevej 24, 7800 Skive
Tlf. 97 54 53 25, Mobil 22 37 95 50
E-mail: Lone.rasmussen@dk.issworld.com,
www.peterrasmussen.dk
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Bent Svendsen, Næstildvej 14, Oddense, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 58 17 07, Fax 97 58 17 07, Mobil 21 47 84 50
E-mail: bent.svendsen@mail.dk, www.bent-svendsen.dk

Aalborg
Pauli Andersen, Gl. Åvej 7, 9000 Ålborg
Tlf. 98 16 11 26, Stald 98 16 52 44, Mobil 20 47 82 88
Troels Boeck, Hvorup Kærvej 4, 9400 Nørresundby
Tlf. 98 29 69 46, Fax 98 29 69 46, Mobil 20 71 69 46
E-mail: boeck@mail.dk
Gordon Dahl, Asselkærvej 7, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 53 36 02, Mobil 21 62 93 31
E-mail: gd@kvg.dk
Kent Friborg, Molbjergvej 9, 9240 Nibe
Tlf. 98 38 57 32, Mobil 21 74 22 33
E-mail: teamfriborg@kentfriborg.dk, www.kentfriborg.dk
Bjarne Fyenbo, Houvej 371, V. Hassing, 9310 Vodskov
Tlf. 98 25 74 00, Mobil 20 78 21 31
E-mail: fyenbo@merci-halbak.dk, www.merci-halbak.dk
Casper Jensen, Støvring Hedevej 31, 9530 Støvring
Mobil 22 37 24 17, E-mail:
Flemming Jensen, Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup
Mobil 20 45 80 41, E-mail: teamjensen@sport.dk,
www.staldjensen.com
Peter Jensen, Bakmøllevej 237 A, 9400 Nørresundby
Mobil 20922974, E-mail: peter@staldpj.dk, www.staldpj.dk
Jeppe Juel, Vilstedvej 180, Engelstrup, 9670 Løgstør
Mobil 40 14 31 40, E-mail: abn@ofir.dk, www.jeppe-juel.dk
Allan Kristensen, Duedal 55, 9230 Svenstrup
Tlf. 98 34 15 11, Mobil 40 30 14 89
Niels H. Madsen, Vestermarksvej 39, 9320 Hjallerup,
Mobil 81 71 41 18
Arne Normann, Attrupvej 19, 9460 Brovst
Tlf. 98 23 09 23, Fax 98 23 09 23, Mobil 22 97 59 08
E-mail: a.normann@nordfiber.dk
Leif Nørbak, Ørtoftvej 16, 9300 Sæby
Tlf. 98 46 82 93, Stald 98 46 86 00, Mobil 40 11 82 93
E-mail: noerbak@mail.dk
Anders Pedersen, Rabensvej 1, 9362 Gandrup
Mobil 25 67 43 42, E-mail: anderspop@mail.dk,
www.stald-anderspedersen.dk
Kaj Westergård, Endelstedvej 24, 9440 Åbybro
Tlf. 98 26 86 43, Mobil 21 60 47 43

Nykøbing
Jens A. Hansen, Bryggergården, Sørupvej 13, 4684 Holme Olstrup
Tlf. 55 56 21 93, Mobil 40 78 21 93,
E-mail: jensarne@hotmail.dk, www.jensarnehansen.dk
Liv-Jorunn Lund, Kirkevej 30 P, 4872 Idestrup
Mobil 28 45 34 10, E-mail: jetstaro@hotmail.com
Henrik Thomsen, Stovbyvej 50, 4872 Idestrup
Tlf. 54 17 75 82, Mobil 40 14 32 82, E-mail: henrikthomsen@sport.dk,
www.httrav.dk, Facebook: Team Thomsen

Bornholm
Frank Mikkelsen, Skolekrogen 5, 3740 Svaneke
Mobil 20 42 57 42
E-mail: frank-mikkelsen@post.tele.dk
Kim Mortensen, Degnebrovej 9, 3740 Svaneke
Stald: Plantagevej 35, 3751 Østermarie
Tlf. 56 49 90 28, Mobil 20 35 84 80
E-mail: travtraener.kmm@sport.dk
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Fødevarestyrelsens
regler
Fødevarestyrelsen kræver, at alle heste i Danmark skal have et
hestepas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse
nr. 1448 af 15. december 2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010.
Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Regler og vejledning
om transport og
start af heste i udlandet
Bekendtgørelsen indebærer udover ovennævnte, at heste altid skal være
ledsaget af et hestepas ved transport til udlandet.
I nedenstående skema kan ses hvilke tillægs dokumenter, der skal følge
heste ved transport af heste til udlandet.

Bekendtgørelsen medfører følgende:
1) Alle hestepas skal indeholde sider til registrering af
medicinering.
Dette er en del af EU’s bestræbelser på at øge
fødevaresikkerheden.
2) Registrering af ejerskifte er lovpligtigt.
Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes
ved indsendelse af den originale registreringsattest i
underskreven stand.
Det er således ikke længere kun DTC, der skal bruge
oplysninger om hestens ejer, men også Fødevarestyrelsen.
3) Registrering af afgang (død) er lovpligtigt.
Ikke kun ejerskifte er blevet lovpligtigt, det er således også
blevet lovpligtigt at anmelde afgang (død).
Eneste korrekte måde at melde en hest død på, er ved at
indsende dens hestepas til DTC.

Destination

Heste- Sundheds Konkurrence- Træningspas
attest
bevis
certificat

Finland - til start

X

Finland - i træning

X

Norge - til start

X

Norge - i træning

X

Sverige - til start

X

Sverige - i træning

X

X (3)

X

EU-land uden for
Norden
- Start el. træning

X

X (3)

X

Toldfrihedsattest

X
X (3)

X
X

X (3)

X (1)
X

X (2)

X

X (1) Bestilles hos DTC, når startlisten er klar. Det Norske Travselskab
udsteder herefter toldfrihedsdokument.
X (2) Efter forudgående kontakt med Det Norske Travselskab (0047-22 95
60 60).		
X (3) Sundhedsattest udstedt af embedsdyrlæge inden for de sidste 48
timer, eller senest sidste arbejdsdag inden afsendelse.
NB! Skal bestilles senest 72 timer inden besigtigelse.

Regelsæt for
opdrætterpræmiering
Grundlæggende krav
Ordningen gælder for heste, der er født i 2014 og optaget i Dansk
Travsports Centralforbunds Fødselsregister for C–årgangen eller supplement
til dette.
Regler for udbetaling
For heste optaget i Dansk Travsports Centralforbunds Fødselsregister for C–
årgangen eller supplement til dette gælder:
Hvis en hest i perioden 1. juni 2016 til 31. december 2017 (altså som 2-års
eller 3-års) bringes til start i et anerkendt løb med pengepræmier (uanset
om dette sker på en dansk eller en udenlandsk bane), vil opdrætteren af
hesten få udbetalt en præmie på kr. 5.000.
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Adresseliste over udenlandske hovedorganisationer
Australien: Australian Harness Racing Council
Level 1, 400 Epsom Road, Flemington, Melbourne Victoria 3031, Australien
Tlf. 0061 3 92 27 30 00 - Fax 0061 3 92 27 30 30
www.harness.org.au - hra@harness.org.au

Rusland: CIS Trotting Association
Chapayevsky Per 5-1-101, 125252 Moscow, Russia
Tlf. 0074 95 94 52 404 – fax 0074 991573991
www.trotting.ru - trotteur@mail.ru

Belgien*: Fédération Belge des Courses Hippiques
Route de Wallonie, 31 A - B-7011 Mons (Ghlin)
Tlf. 00 32 65 220 225 – Fax 0032 65 220 229
www.trotting.be - pdr@trotting.be

Schweiz*: Suisse Trot
Les Longs-Pres, Ch-1580 Avenches, Schweiz
Tlf. 00 41 26 676 76 30 – fax 00 41 26 676 76 39
www.iena.ch - trot@iena.ch

Canada: Standardbred Canada
2150 Meadowvale Boulevard, Mississauga, Ontario L5N 6R6, Canada
Tlf. 00 19 05 858 30 60 - Fax 00 19 05 858 31 11
www.standardbredcanada.ca - recourse@standardbredcanada.ca

Slovenien*: Zveza Drustev Kasaske Centrale Slovenije
Celovska 25, SL-1000 Ljubijana, Slovenien.
Tlf. 00 386 151 51 003 - fax 00 386 151 51 004
www.zveza-kasaska-centrala.si - info@zveza-kasaska-centrala.si

England: The British Harness Racing Club
Burlington Crescent, Goole, East Yorkshire, GB-DN14 5EG, England
Tlf. 00 44 14 05 766 876 - Fax 00 44 14 05 955000
www.bhrc.org.uk - harnessgb@live.co.gb

Spanien*: Federación Balear de Trot
Ctra. Soller Km 3,5, E-07006 Palma de Mallorca, Spanien
Tlf. 00 34 971 460508 - Fax 00 34 971753013
www.federatiobaleardetrot.com – info@fbtrot.com

Estland: Eesti Traaviliit
Paldiski mnt 50, Tallinn EE10614, Estland
Tlf. 00 372 677 16 77 - Fax 00 372 677 16 78
www.hipodroom.ee - info@hipodroom.ee

Sverige*: Svensk Travsport
Besøgsadresse: Hästsportens Hus, Solvalla
Postadresse: S-161 89 Stockholm, Sverige
Tlf. 00 46 8 627 20 00 - Fax 00 46 8 627 21 15
www.travsport.se - kundtjanst@travsport.se

Finland*: Suomen Hippos r.y.
Tulkinkuja 3, SF-02650 Espoo, Finland
Tlf. 00 358 207 60 500 - Fax 00 358 207 605 299
www.hippos.fi - hippos@hippos.fi
Frankrig*: Société du Cheval Francais
7 rue d’Astorg, F-75008 Paris, Frankring
Tlf. 00 33 149 77 17 17 - Fax 00 33 149 77 17 01
www.cheval-francais.fr - dirtech@secf.asso.fr
Holland*: Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
Postbus 60, NL 2240 AB Wassenar, Holland
Tlf. 00 31 703 047 120 - Fax 00 31 703 047 125
www.ndr.nl - info@ndr.nl
Italien*: Ex ASSI
Via XX Settembre 20, I-00187 Roma, Italien
Tlf. 00 39 0651897601 - Fax 00 39 06 51 89 76 54
www.unire.gov.it – aoo.saq@politicheagricole.gov.it
Malta*: Malta Racing Club
Racecourse Street, Race Track, MT-Marsa, Malta
Tlf.: 00 356 21 22 48 00 – fax 00 356 21 22 38 02
www.maltaracingclub.com - infomrc@maltaracingclub.com
New Zealand: Harness Racing New Zealand
125 Lincoln Road, PO Box 459, Christchurch 8140, New Zealand
Tlf.: 0011 64 39 64 12 00 – fax 0011 64 39 64 12 05
www.hrnz.co.nz – webmaster@hrnz.co.nz
Norge*: Det Norske Travselskap
Postbox 194, Økern, N-0510 Oslo, Norge
Tlf. 00 47 22 95 60 00 - Fax 00 47 22 95 60 60
www.travsport.no - dnt@travsport.no

Tjekkiet*: Ceská Klusacká Asociace
Radotinská 69, CS-159 00 Praha 5, Tjekkiet
Tlf. 00 420 25 79 40 250 - Fax 00 420 257 94 10 87
www.czetra.cz - trotting@czetra.cz
Tyskland*: Hauptverband für Traber-Zucht- und Rennen
Mariendorfer Damm 222-298, D-12107 Berlin, Tyskland
Tlf. 00 49 30 74 30 480 - Fax 00 49 30 74 30 48 150
www.hvt.de – hvt-info@hvt.de
Ungarn: Orszagos Mezogazdasagi Minosito Intezet
Kincsem Park/Albertirsai ut 2-4, H-1101 Budapest, Ungarn
Tlf. 00 36 14 33 05 20 - Fax 00 36 14 33 15 21
www.kincsempark.com – info@kincsempark.hu
USA: The United States Trotting Association
750 Michigan Avenue, Columbus, Ohio 43215, USA
Tlf. 00 1 61 42 24 22 91 - Fax 00 1 61 42 24 45 75
www.ustrotting.com - customerservice@ustrotting.com
Østrig*: Zentrale für Traberzucht- und Rennen in Ôsterreich
Nordportalstrasse 247, A-1020 Wien, Østrig
Tlf. 00 43 1 728 0046 49 - Fax 00 43 1 728 0046 50
www.traberzentrale.at – office@traberzentrale.at

* = Medlem af UET: Union Européenne du Trot
7 Rue d’Astorg, F-75008 Paris, Frankrig
Tlf. 00 33 149 77 14 06 - Fax 00 33 149 77 17 04
www.uet-trot.net - uet@secf.asso.fr

Vedr. udførsel af hest til udlandet

(Tidl. kredsdyrlæger)

Ved brug af kredsdyrlægetilsyn er der følgende to muligheder:
1.

Ved kontantbetaling:
Kontakt Fødevarestyrelsens kundeservice på tlf. 7227 6900 senest 4 dage før eksporten finder sted.

2.

Ved fakturabetaling:
Opret dig som bruger på Eksportportalen og bestil tid til tilsyn.

I begge tilfælde skal man hente blanketten: ”Ejererklæring ved udførsel af registrede heste” på www.foedevarestyrelsen.dk og udfylde den til tilsynet.

Sæsonplan 2016
for trav- og galopløb på danske baner

Januar

Februar

Fr

1 Nytårsdag

Ma 1

Lø

2 Skive

Ti

5

1

Marts

April

1 Odense

Sø 1 Odense

2 Aalborg

Ma 2 Aalborg

On 2

Lø

To

3 Billund

Sø 3 Lunden

To

4

Fr

4 Lunden

Ma 4

Fr

5 Lunden

Lø

5 Skive

Ti

On 6

Lø

6 Skive

Sø 6

To

7

Sø 7

Fr

8 Lunden

Ma 8

Lø

9 Aalborg

Ti

1

Ma 4
Ti

5

6

10

Ma 7

3

Fr

6 Aarhus, Bornholm

Lø

7 Odense (S), Klampenborg Ti

On 10

To 10 Aalborg

Sø 10 Lunden

To 11

Fr 11 Odense

Ma 11

Fr 12 Aalborg

Lø 12 Aarhus

Ti 12

On 13 Skive

Lø 13 Aarhus

Sø 13

To 14

Sø 14

Ma 14

Fr 15 Aalborg

Ma 15

Lø 16

Ti 16

Sø 17 Aarhus

15

Ti 10

Ma 13

To 14 Billund

Lø 14 Aarhus

Ti 14 Bornholm

To 17

Sø 17 Lunden

Ti 17 Bornholm

To 18

Fr 18 Skive

Ma 18

Fr 19 Skive

Lø 19 Odense

Ti 19

On 20

Lø 20 Lunden

Sø 20 Palmesøndag, Lunden

To 21

Sø 21

Ma 21

Fr 22 Skive

Ma 22

Lø 23 Lunden

Ti 23

Sø 24

4

Ma 25
Ti 26

Fr 25 Langfredag

Ma 25 Aalborg

Ma 29

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

9
21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr

1 Odense

Ma 1

Lø

2 Aarhus, Klampenborg

Ti

Ti

5 Bornholm

August

31

Ma 28 2. påskedag, Aarhus
Ti 29

13

To 31

Sø 26 Klampenborg

On 27

Fr 27 Lunden

Ma 27

To 28

Lø 28 Aarhus

Ti 28 Bornholm

Fr 29 Lunden

Sø 29

Lø 30 Bornholm, Klampenborg

Ma 30

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Oktober

To

1 Nykøbing

Lø

Fr

2 Odense

Sø 2 Lunden

On 3 Billund

Lø

3 Aarhus

Ma 3 Odense

To

4

Sø 4 Skive (S), Klampenborg

Ti

2 Bornholm

December
2 Aalborg

3

Lø

3 Odense

Fr

4 Odense

Sø 4 Lunden

On 5

Lø

5 Lunden

Ma 5

To

6

Sø 6 Aalborg, Klampenborg

Ti

On 7

Fr

7 Aalborg

Ma 7

On 7

To

8 Billund

Lø

8 Bornholm, Klampenborg

Ti

Fr

9 Lunden

Sø 9 Lunden

Ma 5
Ti

To

7

Sø 7 Klampenborg

Fr

8 Aalborg

Ma 8 Skive

Lø

9 Aarhus

Ti

6 Bornholm

36

On 10 Nykøbing

Lø 10 Aalborg, Klampenborg

Ma 10 Skive

To 11

Sø 11 Aalborg

Ti 11 Odense

Fr 12 Odense

Ma 12

On 13 Skive

Lø 13 Aarhus (S), Aalborg

Ti 13

To 14 Nykøbing

Sø 14 Lunden

Fr 15 Bornholm, Klampenborg

Ma 15

Lø 16 Lunden, Odense (S)

Ti 16

Sø 17 Aarhus

28

November

To

4

Ti

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr

6 Lunden, Klampenborg

Ma 11

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 2

5 Aalborg

9 Bornholm

To 30

To

Lø

1 Aarhus, Bornholm

Ti 31 Bornholm

40

41

45

8

1 Billund

6

To

8

On 9

Fr

9 Aarhus

To 10 Billund

Lø 10 Skive

Fr 11 Skive

Sø 11 Lunden

On 12

Lø 12 Lunden

Ma 12

To 13 Nykøbing

Sø 13 Aarhus

Ti 13

On 14

Fr 14 Aarhus

Ma 14

To 15

Lø 15 Bornholm, Klampenborg

Ti 15

Fr 16 Aarhus

Sø 16 Lunden

On 16

Fr 16 Aalborg

On 17 Aalborg

Lø 17 Odense, Bornholm

Ma 17 Aalborg

To 17 Nykøbing

Lø 17

To 18 Billund

Sø 18 Lunden

Ti 18

Fr 18 Aalborg

Sø 18 Lunden

Fr 19 Aarhus

Ma 19 Skive

On 19

Lø 19 Odense

Ma 19

On 20 Billund

Lø 20 Odense, Klampenborg

Ti 20

To 20

Sø 20 Lunden

Ti 20

To 21

Sø 21 Bornholm

On 21

Fr 21 Billund

Ma 21

Fr 22 Aalborg

Ma 22 Nykøbing

Lø 23 Klampenborg

Ti 23

Sø 24 Nykøbing

On 24 Skive

Ti 12 Bornholm

Ma 18
Ti 19 Bornholm

Ma 25
Ti 26 Bornholm

29

30

33

34

38

Fr 23 Aalborg

Sø 23 Odense

To 22
Lø 24
Sø 25 Juledag, Aalborg

On 26

Lø 26 Lunden, Aalborg (S)

Ma 26 2. juledag

To 27 Nykøbing

Sø 27 Aarhus

Ti 27 Skive

On 28

Fr 28 Aarhus

Ma 28

To 29 Billund

Lø 29 Aalborg

Ti 29

Fr 30 Skive

Sø 30 Skive

On 30

On 27 Skive

Lø 27 Lunden

Ti 27

To 28

Sø 28 Lunden

Fr 29 Odense

Ma 29

Lø 30 Lunden, Aalborg (S)

Ti 30 Bornholm

Sø 31 Aarhus

On 31 Aalborg

39

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Ti 25

Ma 31

43

44

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

48

51

On 21

Fr 25 Skive

Ma 24

50

To 15 Billund

Fr 23 Odense

Ma 26

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

47

49

On 14

To 24

Sø 25 Aarhus

35

Ti 22

46

On 23

Bornholm
Lø 24 Lunden,
Klampenborg

To 25

42

Bornholm
Lø 22 Lunden,
Klampenborg

To 22 Nykøbing

Fr 26 Lunden

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

37

26

On 29 Nykøbing

1

Fr

32

Fr 24 Lunden
Lø 25 Aalborg

22

25

To 23 Billund

To 26 Billund

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

September

17

21

On 25

Ti 26

On 30

On 6 Billund

Sø 10 Lunden

On 22 Bornholm

To 25

Lø 30 Aalborg

27

Ti 21

Ti 24 Bornholm

Fr 29 Aarhus

Ma 4

Lø 21 Odense, Klampenborg

Sø 24 Skive

Sø 28

Sø 3 Aarhus

Ma 20 Skive

To 21 Nykøbing

To 24 Skærtorsdag

To 28

Juli

Sø 19 Aarhus

Fr 20 Skive

On 24

Sø 27 Påskedag, Lunden

Fr 17 Lunden

On 20

Ma 23

Lø 27 Aalborg

To 16 Nykøbing
Lø 18 Aarhus, Odense (S)

Sø 22 Aalborg

24

On 15 Aalborg

To 19 Nykøbing

Lø 23 Bornholm, Klampenborg

Nykøbing (S)
Lø 26 Billund,
Bornholm

20

On 18

Fr 22 Bededag, Aarhus

On 27

Sø 31

16

On 23 Aalborg

Fr 26 Aarhus

9

Fr 10 Lunden
Sø 12

On 17

Ti 22

To

Fr 13 Aalborg

Ma 16 2. pinsedag, Billund

8

On 8 Skive

On 13

Sø 15 Pinsedag, Lunden

12

23

Lø 11 Aarhus (S), Klampenborg

Lø 16 Odense, Bornholm

Ti 19

19

7 Bornholm

To 12 Nykøbing

Fr 15 Aalborg

3

Ma 6

On 11

On 16

Ma 18

Ti 15

4 Lunden, Odense (S)

7 Nykøbing

Ma 9 Skive

7

3 Aarhus

Lø

To

Sø 8 Lunden

11

2 Nykøbing

Fr

On 6

9 Aarhus

2

To

5 Kr. himmelfartsdag, Billund Sø 5 Billund, Klampenborg

8 Skive

Ti 12

18

On 1 Aalborg

To

Lø

Ma 11

Juni

On 4

Fr

Sø 10

8

5

14

Ti

On 9

9

Ti

Maj

Fr

On 3

Sø 3

2

Ti

52

On 28 Aarhus
To 29
Fr 30 Lunden

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 31

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

