
Utstyr 

som er tillatt brukt
i travløp i Norge

Gjelder fom 1.januar 2008

Nordisk Reglementskomité og Nordisk Dyrevernskomité, som består av representanter fra

sentralorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark og  Finland, har i samarbeid utarbeidet ei

felles liste over utstyr som er tillatt brukt i travløp i de fire landene.

Dersom eiere/trenere ønsker å bruke annet utstyr enn det som er omtalt i listen, må dette god-

kjennes av DNT, jfr. Reglement for travsport i Norge § 9-4.

I slike tilfeller må man sende inne en søknad til DNTs fagruppe for godkjenning av utstyr,

enten det gjelder utstyr for en enkelt hest, eller tilføyelser i utstyrslisten. 

Faggruppens mandat er å vurdere hver enkelt søknad og innstille overfor DNTs styre som i

alle tilfeller skal godkjenne utstyr.

Søknad om om godkjenning av nytt utstyr sendes 

Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo

sammen med dokumentasjon og begrunnelse for søknaden.



Vanlig travbitt 
Et vanlig travbitt, helt eller todelt, kan være kledt med lær, gummi eller plast, 
men skal ha alltid stålkjerne eller sikkerhetslenke.

Vanlig travbitt

Én-toms bitt 
Et én-toms bitt, helt eller todelt,  kan være kledt med lær, gummi eller plast, 
men skal ha stålkjerne eller sikkerhetslenke.

Éntomsbitt belagt med lær

Crescendobitt 
Et crescendobitt, skal være laget av stål, og ha munndeler som ikke er 
under 7 mm i diameter ved berøringspunktet i hestens munnvik.

Crescebdibitt 

Trinsebitt 
Et trinsebitt, helt eller todelt,  kan være kledt med lær, gummi eller plast, men 

skal da ha stålkjerne eller sikkerhetslenke.

Trinsebitt kledt med gummi

Tredelt bitt (Dr. Bristol bitt) 
Et tredelt trinsebitt kan være kledt med lær, gummi eller  plast, men skal da ha 
stålkjerne eller sikkerhetslenke. 

Tredelt bitt

Persson-bitt / Järvsöfaks-bitt / Exti-bitt
Et Persson-bitt/Järvsöfaks-bitt/Exti-bitt kan være kledt med lær,  gummi eller
plast, men skal ha stålkjerne eller sikkerhetslenke.  De to munndelene skal 
være like lange og like brede. 

Extibitt kledt med gummi

Aaustralsk éntoms-bitt
Et australsk éntommbitt skal ha avrundende kanter. 

Tillatt i montéløp

Pessoabitt
Et pessaobitt kan ikke ha mer enn maksimalt 80 mm effektforsterkning i
bittets  lengderetning.

Pelhambitt
En uleddet pelhamstang  med minimum 13 mm i diameter kan benyttes 
når det ikke benyttes sjekkbitt.

Det skal under all kjøring/ridning og konkurranse innenfor banens område kjøres/ris med bitt.

Bittet skal være tilpasset munnens størrelse, og ikke være under 9 mm i diameter ved berøringspunktet i 

hestens munnvik.  

Ingen bitt skal bestå av mer enn tre munndeler eller være sammenkoblet.  Munndelene skal være slette og ha

oval eller rund form. 

Ingen bitt skal ha effektforsterkning over 80 mm i bittets lengderetning. Ingen typer snarebitt er tillatt.

Bitt

Australsk éntomsbitt
belagt med lær

Pelhambitt

Pesoabitt

Eksempler på bitt som fyller grunnkravene i bestemmelsene



Gomtrykker
En gomtrykker skal ha avrundende kanter og ikke representere fare for trykkskader i 
hestens gane (gom).  Tungen skal være hel og være maksimalt 35 mm lang.

Eksempel på gomtrykker

Stegsjekk / brekksjekk
En stegsjekk/brekksjekk skal ha avrundede kanter som ikke utgjør noen fare for 
trykkskader i hestens munn/gom. Eksempel  på stegsjekk

Sjekkbitt
Et sjekkbitt skal være helt, og kan være kledt med lær, gummi eller plast, men 
skal alltid ha stålkjerne. Det kan være rett eller  svakt buet.  Det skal ikke være av 
en slik utforming at det kan forårsake trykkskader i hestens gane (gom). 

Fast sjekk
En fast sjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale.  
Den må ikke være så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når den er opp-sjekket.

Automatsjekk / drasjekk
En automat-/drasjekk skal være laget av lær eller annet ikke-elastisk materiale.  Den skal ha 

påmontert en stoppemekanisme ved normalt opp-sjekkingspunkt for hesten, og ikke være

så kort at den vil kunne medføre ubehag for hesten når hesten er oppsjekket.

Luftsjekk / raymondsjekk
En luftsjekk skal ikke påmonteres ekstrautstyr, og skal ikke stikke ut foran 
hestens  mule.
Det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret stikker
foran/forlenger hestens mule.

Eksempel på luftsjekk

Hakestropp 
En hakestropp skal være  av lær eller annet ikke-elastisk 
materiale.  

Eksempel på sperrestropp (med gummiring)  og hakestropp av lær

Tungestropp
En tungestropp skal ha en bredde på minimum 10 mm, og skal være av lær 
eller annet ikke-elastisk materiale. Eksempel på tungestropp av lær

Springreim /  sperrestropp
En hakestropp/martingal skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale.  
Ved bruk av gummiring skal denne ha en maksimum  elastisitet på 5 cm.

Eksempel på sperrestropp (med gummiring) av lær

Sjekk og sjekkbitt

Hodelag med fastsjekk

Tungestropp 

Eksempel på et svakt buet sjekkbitt



Skylapper, ørebeskyttelse, jordblender, maske etc.

Skylapper
Skylapper, faste eller draskylapper, murphyblender eller “can’t see back” 
kan brukes, men skal monteres slik at hesten har syn på begge øynene
etter oppsjekking.  Det er ikke tillatt å stenge synet på ett øye på hest 
som har syn på begge øynene.  Det er ikke tillatt med bruk av 
reflekterende materialer på innsiden av skylapper/murphyblender.

Ørebeskyttelse
Bomull i ørene, ørepropper eller ørehette kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon
for å begrense hestens hørsel, men det tillates ikke å stenge helt for hestens hørsel.
Det kan brukes faste ørepropper eller drapropper, likeså fast ørehette eller 
dra-ørehette.  Gummipropper i ørehette tillates.

Jordblender / børsteblender
Jordblender kan benyttes, men må ikke være så stor at den stenger synet til hesten
etter at denne er oppsjekket.

Eksempel på 
jordblender

Masker / pullertnett / hodebeskyttelse
Maske eller hodebeskyttelse kan anvendes, dog ikke slik at denne 
stenger synet til hesten etter at denne er oppsjekket. Pullernett og 
sprutmaske skal være laget av mykt materiale, og skal ikke stikke 
foran hestens nese/mule. 
Det kan kreves dokumentasjon ved målfoto for at ikke utstyret 
stikker foran/forlenger hestens mule.
Mekaniske anordninger for utvidelse av luftvegene på hesten er 
ikke tillatt.

Suspensorium
Suspensorium tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at  det 
skaper ubehag for dyret.

Eksempel på  suspensorium

Skitplate eller lignende
Skitplate/duk tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at 
det skaper ubehag for dyret.

Halsbøyle 
Halsbøyle tillates, men den skal være  polstret med lær eller annet fast 
materiale og ha avarundede kanter. Den skal ikke være montert slik at den 
er til ubehag for hesten. Den skal være påmontert hesten ved defilering.

Halsbånd
Ingen typer halsbånd tillates. Elektriske, radiotekniske eller elektronisk utstyr er ikke tillatt  montert verken
på hesten eller utstyret denne bruker. 
Mekaniske anordninger for utvidelse av luftvegene på hesten er ikke tillatt.

Halereim / halegaffel
Halestag / halegaffel  tillates, men skal ikke være montert eller utstyrt slik at  det skaper ubehag for dyret.

Eksempler på maske med øye-
beskytter, sprutmaske og pullernett

Eksempel på 
halve og kvarte
skylapper, samt
murphyblender

Eksempel på ørepropper og ørehette
med propper

Eksempel på 
halsbøyle

Eksempel på 
skitplate av gummi



Belegg
Belegg og bandasjer tillates brukt på hestens ben, men skal ikke være 
utstyrt med pigger, magnetiske anordninger eller lignende, og ikke 
monteres så stramt rundt hestens ben at det fører til ubehag.

Busser / skalper / vekter
Busser, skalper og vekter tillates brukt på hestens ben, men skal ikke være utstyrt 
med pigger, magnetiske anordninger eller lignende, ei heller så stramme at de  er 
til ubehag for hesten.

Kjøredekken
Kjøredekken tillates.

Seletøy
Hestens seletøy skal være rengjort og i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Gjenstander

som kan være til fare for eller sjenere andre deltakere skal ikke brukes. Elektisk, radio-

teknisk, elektronisk eller magnetisk utstyr får ikke monteres på hestens seletøy eller utstyr

forøvrig.
Det er ikke tillatt å bruke hobbles på travhester, verken under konkurranse eller i trening.
Hestens travsele skal alltid være utstyrt med hjelpegjord eller annen sikring, i tillegg til
bryste eller lignende sikring.  Halestag tillates brukt.
Hesten skal alltid utstyres med slagreim dersom den på noe tidpunkt har slått i løp. 
Slagreimen skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale, og ikke monteres så
stramt at den skaper ubehag for dyret.
Quick Hitch-kobling skal alltid være utstyrt med sikkerhetsreim.

For montérytter
Sal
Salen  skal ha ryggstykke og bryste eller annen sikring.  Ryggstykket kan unn-
lates når det ikke benyttes sjekk, men skal alltid brukes ved autostart.
Montérytter skal alltid ha sikkerhetsstigbøyler.  Ved all ridning innenfor banens 
område skal montérytter ha fastspent hjelm og sikkerhetsvest.

Hodelag
Hestens hodelag skal være av lær eller annet ikke-elastisk materiale.  Det skal være behagelig for hesten 
samtidig som kjøreren har full kontroll.
Pigger, elektisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk utstyr får ikke monteres på hestens
hodelag eller tommer.

Hodestang
Hodestang skal ha teleskopvirkning, og skal ikke være påmontert under defilering. 
Det tillates ikke dobbeltsidig bruk av hodestang ei heller løpende hodestang.  
Det er ikke tillatt med pigger, børster eller andre innretninger montert på hodestang. 

Hodestang

Belegg / busser / bandasjer / vekter
Eksempel på 
bakbeinsbelegg
og bandasjer

Seletøy

Hodelag / hodestenger

Sele med Quick 
Hitchkobling 

Eksempel på  
busser med 

borrelås

Sal med

ryggstykke


