Sanksjonsnorm for overtredelse av
Løpsreglementet for travsport i Norge
Retningslinjer for utmåling av sanksjon Jf. § 15-1
1. Generelt:
Overtredelser av Løpsreglementet skal i normaltilfeller medføre bot, jf. § 15-1 (3). Ved mindre uaktsomme
overtredelser kan reprimande/ advarsel benyttes, jf. § 15-1 (2). Rettighetstap, jf. § 15-1 (4), ilegges i tillegg til
bot for overtredelser som anses å være av svært alvorlig (grov) karakter.
Alle sanksjoner skal registreres i bøteregisteret. I særskilte tilfeller kan sanksjonsnormen avvikes, dette skal i
så fall anmerkes i dommerprotokoll med beskrivelse av årsaken.
For overtredelser av DNTs Løpsreglement som ikke er omhandlet i disse sanksjonsnormer, ilegges sanksjoner
i henhold til DNTs lov § 11.5 og Løpsreglementets § 15-1.
2. Momenter ved utmåling av sanksjon:
Sanksjonen skal avpasses etter overtredelsens art, dens alvorlighetsgrad og omfang, samt de omstendigheter
den er begått under. Det skal i denne sammenheng legges vekt på det tap eller skade overtredelsen har medført
for andre deltakere. Fare for tap eller skade skal vurderes tilsvarende. Ved utmåling av sanksjon hensyntas
løpets førstepremie, også dommernemnden skal også legge vekt på dette innenfor det førstepremieintervallet
som er angitt. Videre skal det vektlegges type løp, slik at eksempelvis termininnskuddsløp eller kvalifiseringer
til disse, mesterskap etc. bør medføre at sanksjonen skjerpes.
3. Rettighetstap:
Rettighetstap i form av kjøre-/rideforbud, jf. § 15-1 (4) a) og b) ilegges i tillegg til bot, og omfanget av slikt
rettighetstap utmåles som følger:
Antall kjørte løp foregående kalenderår:
0 – 49
50 – 149
150 – 449
500 og flere løp + utenlandsk kusk/rytter

Utmåling av rettighetstap:
Minimum 14 dager
Minimum 7 dager
Minimum 5 dager
Minimum 3 dager
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Ved forlengelse av rettighetstap utover minimumslengden, skal oppsatte intervaller for antallet kjørte løp
følges, deretter forlenges rettighetstapet med én uke eller flere.
Rettighetstap iverksettes i medhold av Løpsreglementets § 17-8:
(1)
a) Sanksjoner som utløser rettighetstap i medhold av § 15-1 (4) iverksettes fra og
med den 14.dagen etter ileggelsen.
b) Dersom sanksjonert kusk/rytter allerede er ilagt rettighetstap innenfor samme
periode som iverksettelse etter denne paragraf tilsier, skal nytt rettighetstap ilegges som en umiddelbar
forlengelse av dette.
(2) Følgende rettighetstap, jf. § 15-1 (4), ilegges med øyeblikkelig virkning:
a) Rettighetstapilagt for overtredelse av kap. 9.
b) Rettighetstap ilagt for overtredelse av § 10-2 der forseelsen anses å være av
særdeles grov karakter.
c) Rettighetstap ilagt for overtredelse av § 13-3 (3).
d) Vedtak fattet i medhold av § 2-7.
e) Vedtak fattet i medhold av DNTs Lisensbestemmelsers kapittel om
«Inndragning av kjøre-/montélisens».
Alle rettighetstap er appellable i medhold av § 18-1. Hovedregel er at en appell medfører at sanksjonen gis
oppsettende virkning, men unntak finnes, jf. § 17-8 (3).
4. Gjentagende overtredelser:
Gjentagelse skal medføre skjerpelse, også utover angivelse av bøtesatser i denne norm. Ved gjentakende
grove overtredelser skal også kjøre-/rideforbudet skjerpes, i tillegg til bøter.
Gjeldende ureglementert driving (straffekode 185) skal rettighetstap ilegges fra og med fjerde gangs
gjentakelse.
Rettighetstap kan i spesielle tilfeller ilegges ved gjentagende overtredelser, også utover gjentakelsesperioden.
5. Gjentakelsesperioder:
Kjørere/ryttere deles inn i 5/6 kategorier ut fra antall kjørte løp foregående
kalenderår.
Gjentakelses-/renvaskingsperiode
Antall kjørte løp foregående kalenderår
0-49
50-99
100-149
150-249
250-499
500 og flere løp
+ utenlandsk kusk/rytter

Startforseelser
5 uker
4 uker
3 uker
2 uker
1 uke

Øvrige forseelser
8 uker
7 uker
5 uker
4 uker
3 uker
2 uker

Gjentagelses-/renvaskingsperioden omfatter alle forseelser rubrisert i samme gruppe (startforseelser &
romertall I – V), og begynner å løpe dagen etter at siste forseelse er begått uavhengig av hvilken bane
forseelsen er begått på. Forseelser som er begått samme dag rubriseres ikke som gjentagelse. Forseelse begått
tidligere enn i gjentagelsesperioden omfattes ikke.
For forseelser rubrisert i romertall V beregnes i tillegg en gjentakelsesperiode på 2 år ved overtredelse av
samme straffekode.
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SANKSJONER FOR STARTFORSEELSER

Forårsake omstart voltestart TYVSTART – VOLTE – SAMT BRUDD PÅ
LINJESTARTBESTEMMELSENE
Førstepremie
1. gang
2. gang
3. gang
t.o.m. 15.000, 400,700,900,15.100, - t.o.m. 24.000, 600,900,1200,24.100, - t.o.m. 39.100, 800,1000,1500,40.000, - t.o.m. 99.900, 1200,1500,2000,100.000, - t.o.m. 500.000, 2000,3000,4000,f.o.m. 500.100, 1%*
1,5%*
2%*
*I tilfeller der botens størrelse blir urimelig høy sett i forhold til utøvers alder, antall
kjørte/ridde løp og/eller lisenskategori, kan boten halveres og kjøre-/rideforbud ilegges i
tillegg.
Forårsake omstart autostart/linjestart HINDRE/FORSINKE STARTEN VED VOLTESTART
(dårlig volting) SAMT BRUDD PÅ AUTOSTARTBESTEMMELSENE.
Førstepremie
1.gang
2. gang
3. gang
t.o.m. 15.000, 500,800,1000,15.100, - t.o.m. 24.000, 700,1000,1200,24.100, - t.o.m. 39.100, 900,1200,1500,40.000, - t.o.m. 99.900, 1500,2000,2500,100.000, - t.o.m. 500.000, 2500,3500,4500,f.o.m. 500 100, 1,5%*
2%*
2,5%*
*I tilfeller der botens størrelse blir urimelig høy sett i forhold til utøvers alder, antall
kjørte løp og/eller lisenskategori, kan boten halveres og kjøre-/rideforbud ilegges i tillegg.
MINIMUM OG MAKSIMUMSSANKSJONER FOR FORSEELSER UNDER ROMERTALL I og II

1. gang
300-1000

2. gang
500-2000

3. gang
700-3000

MINIMUMSSANKSJONER FOR FORSEELSER UNDER ROMERTALL III og IV

Førstepremie
1. gang
2. gang
3. gang
t.o.m. 15.000, 600,900,1200,15.100, - t.o.m. 24.000, 900,1200,1500,24.100, - t.o.m. 39.100, 1200,1500,2000,40.000, - t.o.m. 99.900, 1500,2000,3000,100.000, - t.o.m. 500.000, 3000,4000,5000,f.o.m. 500.100, Min. 2%*
Min. 3%*
Min. 5%*
*I tilfeller der botens størrelse blir urimelig høy sett i forhold til utøvers alder, antall kjørte
løp og/eller lisenskategori, kan boten halveres og kjøre-/rideforbud ilegges i tillegg.
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SANKSJONER FOR FORSEELSER UNDER ROMERTALL V

Bøter fra og med kr. 2.000, - til og med kr. 100.000, SANKSJONER FOR BRUDD PÅ KAP 9 ELLER DOPINGREGLEMENTET FOR HEST

Ilegges etter særskilte sanksjonsbestemmelser angitt i hhv Løpsreglements § 9-8 eller
Dopingreglement for hest § 11.
KATEGORISERING AV OVERTREDELSER I HENHOLD TIL DNTS LØPSREGLEMENT

(Gjentagelsesgruppering innenfor avsnittene om startforseelser, samt forseelser innen
romertall I t.o.m. V, henviser til gjentagelses-/renvaskingsperiode i h.h.t. punkt 1)
Kode

§

Tekst (*sanksjonen utmåles etter liste over fast takst)

STARTFORSEELSER

85
86
96

11-4 (1)
11-4 (1)
11-4 (2)

98

11-3 (3)

Tyvstart
Hindre/forsinke starten ved ureglementert volting
Brudd på bestemmelser om autostart. (Ikke kjørt aktivt opp til
startvogn, ikke vært på plass ved 100m merket, tatt feil spor i
starten
Brudd på bestemmelser om linjestart

FORSEELSER KATEGORI I

10*
11*
15*
30*
31*
32*
34*
35*
40*
45*
46*
50*
51*
52*
55*
56*
60*
65*
66*
70*
75*
80*
196*

7-1/7-4/7-6
Kap. 7
7-3
7-9

Innmeldt/starterklært ikke startberettiget hest/ponni
Overtredelse av innmeldingsbestemmelsene
Starterklært hest/ponni med feil kjører/rytter
Levert egenerklæring/veterinærattest for sent/ikke meldt
fravær i rett tid
4-4 (2)
Unnlatt å ha med hestepass/helsekort ved start i travløp
13-2 (2) j)
Benyttet mobiltelefon under kjøring/ridning med hest
13-1 - 13-3 Overtredelse av sikkerhets- eller ordensbestemmelsene
2-4
Ikke godkjent/ureglementert drakt
13-6
Utstyr ikke i forsvarlig stand/utstyr til fare/Ulovlig utstyr/
unnlatt å benytte påbudt utstyr
13-6
Benyttet feil nummerskilt
13-6
Ikke levert nummerskilt i rengjort stand og/eller til rett tid
2-4/13-2 (2) Kjørt/ridd hest/ponni uten godkjent fastspent hjelm/
sikkerhetsvest
11-1
Ankommet banen for sent/reist for tidlig med deltakende
hest/ponni
13-3 (1)
Foretatt oppvarming uten presentabelt antrekk
13-2/9-3
Ikke overholdt gjeldende bestemmelser for oppvarming
til travløp.
11-1 (3)
Møtt på banen for sent/forlatt banen for tidlig som kjører/rytter
11-3
Dårlig defilering/ikke rett plass/brutt ut/ møtt for sent til
defilering.
11-1 (2)
Ikke benyttet tildelt oppstallingsplass
11-3
Møtt til/foretatt prøvestart for sent
11-3
Defilert med oppsjekket hest
11-2/4-7
Unnlatt å vise hest/ponni for veterinær
11-3 (4)
Forlatt løpsbanen uten hovedstarters tillatelse
2-4
Ikke hatt tilgjengelig assistent ifm. kontrollveiing av monterytter
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Kode

§

Tekst (*sanksjonen utmåles etter liste over fast takst)

FORSEELSER KATEGORI II

90*
100
115
120
121
122
130
135
145
150*
163
192*

11-4
12-6
12-6
10-5
10-5
10-5
12-4
12-5
12-5
10-5
12-5
12-6
10-5

Uthaling av start
Fortsatt å kjøre i feltet etter diskvalifikasjon
(1)
Unnlatt å trekke hesten/ponnien ut i banen under galopp
(2)
Ikke holdt begge ben i bøylene
(2)
Holdt begge tømmene i en hånd
(2)
Ikke sittet på tommenes ender
(2) c) Kjørt mot kjøreretningen under løpet
(2) e) Opptatt mer enn et spor/halvspor
(2) a) Kjørt utenfor løpsbanens grenser
/ 13-6 Hatt tømmene hengende etter (sammenkoblet)
(2) f) / Sette ned farten i en slik takt at det kan medføre fare for
(1) b) og/eller kan sjenere andre deltakere.
(1) f)
Høylytt skrik/ulyder

FORSEELSER KATEGORI III

139
140
153
156
160
170

12-5 (2) b)
12-5 (2) b)
12-3 (2)
12-4 (1) a)
12-5/12-6
12-5/12-6

Skiftet spor etter oppløpsmerket
Skiftet spor - sluppet frem konkurrent
Manglende kunnskap om løpets forutsetninger
Brutt løp uten gyldig grunn
Sjenering av konkurrent
Grov sjenering av konkurrent

FORSEELSER KATEGORI IV

185
186
190

10-5
10-5
10-5

Ureglementert driving
Utilbørlig nedtaking av galopperende hest/ponni
Grov ureglementert driving

FORSEELSER KATEGORI V

For forseelser innen denne gruppering regnes gjentakelsesperiode for hver forseelse
enkeltvis, i tillegg til bestemmelsene om gjentakelsesperiode, jfr. pkt. 5.
Gjentakelsesperiode er 2 år uavhengig av antall kjørte løp foregående kalenderår.
20
25
36*
37*
41
116
117
155
191
200
201
205
203
204

7-5 (2)
7-7 (1)

Starterklært kjører/rytter uteblitt fra start uten grunn
Uteblitt fra start med starterklært hest/ponni uten gyldig
grunn
2-1/4-6/7-1 Overtredelse av lisensbestemmelsene
4-10/10-1 Deltatt med hest/ponni i ikke konkurransemessig stand
2-4
Ikke oppfylt minimumskravet til vekt i monté/ikke møtt
direkte til kontrollveiing.
2-5
Overtredelse av habilitetsbestemmelsene
2-6
Overtredelse av spillebestemmelsene
12-3
Unnlatt å kjøre om best mulig plassering
10-5
Ubehersket behandling av hesten
Kap. 9
Overtredelse forbudet mot bruk av rusmidler
13-3 (2)
Nedsettende omtale av tillitsvalgte eller funksjonærer
13-3 (2)
Usportslig opptreden i ord eller handling
13-3
Grov overtredelse av ordensbestemmelsene
13-1 / 13-2 Grov overtredelse av sikkerhetsbestemmelsene
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