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Særskilte bestemmelser for godtgjørelse for
mønstringsløp, prøveløp og totalisatorløp
for norskfødte hester født 2019
Norskfødte travhester født 2019 får utbetalt godtgjørelse for godkjent mønstringsløp, prøveløp og
første godkjente prestasjon i totalisatorløp etter nedenstående bestemmelser.

1. MØNSTRINGSLØP:
a) Det utbetales godtgjørelse for ett – 1 – godkjent mønstringsløp som gjennomføres f.o.m. 1.
mai 2021 t.o.m. 31. desember 2021.
b) Mønstringsløpet må fullføres innenfor følgende tidskrav-/intervall per rase, angitt i
kilometertid:
Norskfødte varmblodshester:
1.24,0 – 1.35,0
Norskfødte kaldblodshester:
1.45,0 – 2.10,0
c) Alle hester som fullfører mønstringsløpet innfor tidskravet, jf. pkt. b), uten å være rapportert,
diskvalifisert eller nedgradert får utbetalt en godtgjørelse på NOK 5.000, -.
d) Hver hest kan delta i mønstringsløp maksimalt to (2) ganger, dog slik at hester som
gjennomfører godkjent mønstringsløp på første forsøk ikke kan delta flere ganger.
e) Hester som fullfører mønstringsløpet på en raskere tid enn kravet vil ikke få registrert tid på
resultatlisten.
f) For øvrig skal mønstringsløpet gjennomføres i tråd med Løpsreglementets § 4-6.
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2. PRØVELØP:
a) Varmblodshester må ha gjennomført godkjent prøveløp i Norge senest innen 30. juni 2022 for å få
utbetalt godtgjørelse. Kaldblodshester må ha gjennomført godkjent prøveløp i Norge eller Sverige
senest innen 31. desember 2022 for å få utbetalt godtgjørelse.
b) Hester som har deltatt i tre (3) prøveløp uten å få godkjent mister retten til godtgjørelse etter
disse bestemmelser. Dette gjelder selv om godkjent prøveløp blir gjennomført innen fristens utløp, jf.
pkt. a).
c) Godtgjørelse for godkjent prøveløp er NOK 5.000, d) Prøveløpet må være godkjent i tråd med Løpsreglementets § 4-9, samt Særskilte bestemmelser for
prøveløp.

3. TOTALISATORLØP
a) Godtgjørelse utbetales for første godkjente prestasjon i totalisatorløp som gjennomføres;
- Varmblodshester senest innen 30. juni 2023 For varmblodshest må totalisatorløpet være
gjennomført på norsk travbane.
- Kaldblodshester senest innen 31. desember 2023. For kaldblodshester må totalisatorløpet
være gjennomført på norsk eller svensk travbane.
b) Med godkjent prestasjon menes det at hesten ikke er diskvalifisert eller nedgradert, har brutt
løpet, har blitt rapportert eller ilagt startforbud av banedommernemnd eller stevneveterinær.
c) Hester som har deltatt i tre (3) totalisatorløp uten å oppnå godkjent prestasjon etter pkt. b),
mister retten til godtgjørelse etter disse bestemmelser. Dette gjelder selv om et godkjent
totalisatorløp blir gjennomført innen fristens utløp, jf. pkt. a).
d) Godtgjørelse for godkjent prestasjon i totalisatorløp er NOK 5.000, -

4. FELLES BESTEMMELSER
a) Samtlige godtgjørelser utbetales i sin helhet til den som på starttidspunktet er registrert som
hestens ansvarlige eier, og registreres ikke på hestens grunnlag.
b) Det utbetales ikke oppdretterpenger for godtgjørelser etter disse bestemmelser.
c) Godtgjørelse utbetales ikke dersom kusk ilegges sanksjon for ureglementert driving. Dette
gjelder for både mønstringsløp, prøveløp og totalisatorløp.
d) Utbetaling skjer fortløpende og i henhold til gjeldende praksis for utbetaling av premier.
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e) Godtgjørelse i de ulike trinn er ikke avhengig av at det forrige trinnet er oppnådd, men hvert
trinn må gjennomføres om man skal få utbetalt samtlige godtgjørelser. Dersom prøveløp
gjennomføres før mønstringsløp, vil det ikke utbetales godtgjørelse for mønstringsløp.
f) I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester som er eksportert
eller i registrert trening hos svensk lisensinnehaver gjennomføre og tildeles godtgjørelse for løp
avviklet på svenske travbaner.
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