Regelverk for mønstringsløp for norskfødte hester født 2018
1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden 1. juli 2020 til og med 31. desember 2020.
2. Det utbetales økonomisk godtgjørelse for ett (1) godkjent mønstringsløp fra DNT. Følende tidskrav
gjelder for rasene:
➢ Varmblods: 1.24,0 – 1.35,0
➢ Kaldblods: 1.45,0 – 2.10,0
3. Mønstringsløp skal avvikles over minimum 1600 meter, og med voltestart. Det kan maksimalt
starterklæres seks hester på samme distanse. Oppnådd kilometertid registreres ikke som offisiell tid
(rekord) på hesten.
4. Alle hester som fullfører innenfor tidskravet uten å være rapportert, diskvalifisert eller nedgradert
får utbetalt en økonomisk godtgjørelse på kr. 5.000, -. Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens
eier, og beløpet registreres ikke på hestens grunnlag. Det utbetales ikke oppdretterpenger på
mønstringsløpstilskudd. Utbetaling skjer fortløpende og i henhold til gjeldende praksis for utbetaling
av premier.
5. Mønstringsløpet godkjennes ikke dersom kusk ilegges sanksjon for ureglementert driving.
Dersom mønstringsløpet avvikles på en raskere tid enn fastsatt tidskrav oppgis ikke tid på
resultatlisten.
6. Hver hest kan delta i mønstringsløp to (2) ganger, dersom hesten ikke får godkjent sitt
mønstringsløp ved første forsøk. Hest som har fått godkjent et mønstringsløp, skal ikke delta i flere.
Godtgjørelse utbetales kun for ett (1) godkjent løp.
7. I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester som er eksportert eller i
registrert trening hos svensk lisensinnehaver gjennomføre mønstringsløpet på svenske travbaner
(premielopp) i perioden fra 1.3 til 31.10, og godkjennes i henhold til svenske bestemmelser.
Godtgjørelse utbetales dog etter ovenstående regler.
7. Mønstringsløp skal hovedsakelig gjennomføres på ordinære totalisatorbaner. Gjennomføring av
mønstringsløp på regionbaner, skal skje i tilknytning til totalisator- og/eller registrerte
premiekjøringer.
8. Arrangørbaner som yter ekstra godtgjørelse for godkjent mønstringsløp utover det tilskudd som
ytes etter disse bestemmelser, er selv pliktige til å offentliggjøre regelverket for godtgjørelse, samt
utbetale godtgjørelsen til hestens eier(e).

