INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE

Løpsreglement for travsport i Norge
Kapittel 1 Reglementets virkeområde
§
1 Virkeområde
§ 1-2 Særlige bestemmelser
§ 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m
§ 1-4 Totalisatorveddemål

11
11
11
11
12

Kapittel 2 Trener og kjøre/montélisenser
§ 2-1 Bestemmelser for lisenser
§ 2-2 Utstedelse og inndragning av travtrenerlisenser
§ 2-3 Utstedelse og inndragning av kjøre-/montélisenser
§ 2-4 Utstyr og vekt
§ 2-5 Kjører/rytters habilitet for deltagelse i travløp
§ 2-6 Veddemål
§ 2-7 Sykdom/helbred

14
14
14
14
15
16
16
16

Kapittel 3 Løpsfunksjonærer
§ 3-1 Løpsfunksjonærer under travstevne
§ 3-2 Ansvarsområder
§ 3-3 Instrukser
§ 3-4 Habilitet

18
18
18
18
19

Kapittel 4 Hestens/ponniens kvalifikasjoner
§ 4-1 Bestemmelser for registrering, sertifisering
§ 4-2 Krav om registrering, sertifisering
§ 4-3 Utenlandsksertifiserte hester
§ 4-4 Aldersbestemmelser for travhest/ponni
§ 4-5 Prøveløp
§ 4-6 Forbud mot start

20
20
20
20
21
22
22

Kapittel 5 Startgrunnlag og rekorder
§ 5-1 Startgrunnlag

24
24
3

§
§
§
§
§
§
§

5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8

Allmenn premieregulering
24
Utenlandske hester
24
Hesten/ponniens rekord
24
Startgrunnlag og rekord for utenlandske hester/ponnier 25
Norsk rekord og banerekorder
25
Verdensrekord
26
Tidtaking og banemåling
26

Kapittel 6 Løpsproposisjoner
§ 6-1 Løpstyper
§ 6-2 Krav om starterklærte deltakere
§ 6-3 Antall startende
§ 6-4 Premier
§ 6-5 Distansering

27
27
29
29
31
31

Kapittel 7 Løpsinnbydelse og innmelding til løp
§ 7-1 Løpsinnbydelsen
§ 7-2 Innstilling av løpsdag/enkelte løp
§ 7-3 Innmeldingen
§ 7-4 Innmelderansvar
§ 7-5 Begrensninger i startfrekvens
§ 7-6 Innmelders plikt/ansvar
§ 7-7 Innmeldingsfristen
§ 7-8 Kjørers/rytters uteblivelse
§ 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse
§ 7-10 Fraværsmeddelelse

33
33
34
34
35
35
36
36
37
38
39

Kapittel 8 Løpsprogram og sportrekning
§ 8-1 Innhold i løpsprogrammet
§ 8-2 Løpsprogram for lokale travløp uten totalisatorspill
§ 8-3 Sportrekning
§ 8-4 Programfeil

40
40
41
41
42

Kapittel 9 Ordensregler
§ 9-1 Aldersbestemmelse

43
43

4

§
§
§

9-2 Opptreden
9-3 Berusende og bedøvende midler
9-4 Utstyrsbestemmelser

43
43
45

Kapittel 10 Behandling av travhesten/ponnien
§ 10-1 Inspeksjon av travhester/ponnier og oppstallingssted
§ 10-2 Dyreetiske normer
§ 10-3 Dopingbestemmelser

46
46
46
46

Kapittel 11 Fremmøte til start og starten
§ 11-1 Fremmøte
§ 11-2 Oppsamling og defilering
§ 11-3 Startmetoder
§ 11-4 Uregjerlighet ved start

47
47
47
48
50

Kapittel 12 Gangart og regler for kjøring
§ 12-1 Diskvalifikasjon og rapportering
§ 12-2 Kjøring om best mulig plassering
§ 12-3 Brutt løp
§ 12-4 Regler for kjøring/ridning
§ 12-5 Etter målpassering
§ 12-6 Opptreden ved galopp
§ 12-7 Startforbud grunnet travhests/ponnis opptreden

51
51
53
53
53
54
54
54

Kapittel 13 Sikkerhetsbestemmelser
§ 13-1 Gjeldende sikkerhetsbestemmelser
§ 13-2 Ny start/omløp

56
56
57

Kapittel 14 Protester
§ 14-1 Hvem som kan protestere
§ 14-2 Hvem som avgjør protest
§ 14-3 Saksbehandlingsbestemmelser
§ 14-4 Avgjørelsen av en protest
§ 14-5 Appellmulighet
§ 14-6 Start under protest

58
58
58
58
59
59
59

5

Kapittel 15 Sanksjoner
§ 15-1 Sanksjonsbestemmelser
§ 15-2 Avbrudd i rettighetstap

60
60
62

Kapittel 16 Domsinstanser
§ 16-1 Domsinstanser
§ 16-2 Domskomiteen
§ 16-3 Banedommerkomité

63
63
63
63

Kapittel 17 Saksbehandlingsbestemmelser
§ 17-1 Innhenting av saksopplysningene
§ 17-2 Prosessfullmektig
§ 17-3 Beslutning om ileggelse av sanksjon
§ 17-4 Meddelelse om sanksjon
§ 17-5 Arkivering av beslutning om sanksjon
§ 17-6 Fremleggelse av saksopplysninger
§ 17-7 Iverksettelse av sanksjon og inndragning
§ 17-8 Iverksettelse av sanksjon og oppsettende virkning
§ 17-9 Gjenopptakelse
§17-10 Benådning

64
64
64
65
65
65
65
66
66
67
67

Kapittel 18 Appeller
§ 18-1 Hva som kan appelleres
§ 18-2 Hvem som kan appellere
§ 18-3 Saksbehandlingsbestemmelser
§ 18-4 Appellkomiteens plikter
§ 18-5 Avgjørelsesmyndighet

68
68
68
68
69
69

Kapittel 19 Fortolkninger, dispensasjoner og
endring i reglementet
§ 19-1 Fortolkning
§ 19-2 Endringer
§ 19-3 Ikrafttredelse

71
71
71
71

6

Lisensbestemmelser for norsk travsport
Felles krav for alle lisenser
Trenerlisenser
Felles krav for alle trenerlisenser
Fornyelse av trenerlisens
Krav for å få og beholde profesjonell trenerlisens
Krav for å få og beholde amatør trenerlisens

72
72
73
74
74
75

Kjøre-/montélisenser
Felles krav for kjøre-/montélisenser
Fornyelse av kjøre-/montélisenser
Inndragning av kjøre-/montélisens
Hvordan oppnå kjøre-/montélisens

76
77
77
78
78

Betingelser for kjøre-/montélisensene
Trener kjørelisens
Catchdriver kjørelisens
Stallansatt kjørelisens
Amatør kjørelisens
Rekrutt kjørelisens
Montélisens

81
81
81
81
82
83
83

Lisensnemd

84

Sanksjonsbestemmelser

84

Iverksettelse

85

7

Dopingreglement for hest

86

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10

86
87
87
88
89
89
90
90
90

§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Virkeområde
Definisjon av doping og regelbrudd
Opplysningsplikt
Dopingkontroll
Skyldkrav
Bevis
Forsøk og medvirkning
Automatisk tap av premier, mesterskap og resultater
Sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene
Bortfall og reduksjon av utelukkelse som følge
av særlige omstendigheter
Tap eller reduksjon av økonomisk støtte
Flere regelbrudd
Foreldelse
Saksbehandling
Suspensjon av person
Suspensjon av hest ved brudd på dopingbestemmelsene
Anke
Ankeberettiget
Straffens ikrafttreden
Offentliggjøring.Taushetsplikt
Gjenopptagelse
Benådning
Delegasjon av kontroll- og påtalekompetanse
i dopingsaker

Vedlegg 1:
Regler for gjennomføring av dopingkontroll
Vedlegg 2:
Regler om behandling ved sykdom og skade

8

91
92
92
92
92
94
94
95
96
96
97
97
98
98

99
100

Terminliste
Baneoversikt
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Storløp

116

9

10

Løpsreglement for
travsport i Norge

Kapittel I
Reglementets virkeområde

§ 1 Virkeområde
Dette reglement gjelder for all virksomhet og for organisasjonsledd
og personer som bedriver aktivitet organisert under DNT.
Reglementet gjelder med de begrensninger som følger av norsk lov
og/eller offentlige forskrifter som er bestemt holdt utenfor DNTs
selvstyre og selvdømmerett.

§ 1-2 Særlige bestemmelser
DNT kan fastsette særlige reglementer og bestemmelser innen
virkeområder hvor dette reglement ikke kommer til anvendelse.

§ 1-3 Definisjon av travløp/konkurranse m.m.
Travløp med totalisator arrangeres og gjennomføres i samsvar med
bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 1. juli 1927 nr. 3 med senere
endringer ved kongelig resolusjon av 17. januar 1997 og i medhold
av konsesjonsbestemmelser for totalisatorveddemål.
Med travløp menes travløp med og uten totalisatorspill, prøveløp,
premieløp, mønstringsløp og ponniløp som arrangeres og gjennomføres i samsvar med dette reglement og særlige bestemmelser
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dersom ikke annet er særlig bestemt. Der ikke annet er angitt
likestilles premieløp med travløp med totalisatorspill.
Likestilt med travløp/konkurranse gjelder også bestemmelser om forbud mot doping ved avlsutstillinger og andre aktiviteter som har som
formål å få rangert de deltakende hester/ponnier eller ekvipasjene
etter prestasjon - prestasjonsprøver. Prestasjonsprøver er organisert
aktivitet som har som formål å teste hesters/ponniers eller ekvipasjers
prestasjonsevner, ikke bare opprettholde eller forbedre kondisjon og
bevegelighet. Prestasjonsprøve omfatter ikke prøver som foretas i
forbindelse med veterinærmedisinsk behandling.

§ 1-4 Totalisatorveddemål
Totalisatorveddemål kan kun inngås ved Norsk Rikstotos godkjente
innleveringssteder og måter, og i henhold til det til enhver tid gjeldende Spillereglement for totalisatorspill.
Veddemål uten totalisator (bookmaking) er forbudt. Personer som
overtrer disse bestemmelser skal nektes adgang til alle landets totalisatorbaner.

§ 1-5 Hvem reglementet gjelder for
a. Arrangør av travløp.
b. Person som eier/leier helt eller andel av hest som er registrert i
DNTs sertifiseringsregister eller ponni registrert i DNTs ponniregister.
c. Person som oppstaller hest/ponni som er registrert i DNTs
sertifiseringsregister/ponniregister.
d. Person som innmelder, starterklærer eller stryker travhester/
ponnier i travløp.
e. Person som innehar travtrener-, kjøre- og/eller montélisens.
f. Organisasjonens tillitsvalgte og ansatte samt løpsfunksjonærer.
g. Dersom person som er knyttet til praktisk arbeid med
travhest/ponni (trener, medarbeidere i stallen mv) ikke er
medlem av organisasjonsledd tilsluttet DNT, bør hestens
ansvarlige innmelder inngå avtale med slike personer for å sikre
at vedkommende vil anerkjenne og respektere DNTs regelverk.
12

Alle som etter denne bestemmelse er underlagt dette reglementet
og vedtatte særskilte bestemmelser, plikter å kjenne disse og forholde seg til de avgjørelser som fattes i medhold av disse. Tvister med
tilknytning til DNT og underliggende organisasjonsledd, skal med
endelig virkning løses innen organisasjonens styrende og dømmende
organer.
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Kapittel 2
Trener- og kjøre/montélisenser

§ 2-1 Bestemmelser for lisenser
Bestemmelser for travtrener- og kjøre-/montélisenser fastsettes av
DNTs styre og utgis som særskilte bestemmelser.

§ 2-2 Utstedelse og inndragning av travtrenerlisenser
Profesjonell travtrenerlisens kan etter søknad på fastsatt skjema
utstedes til person som har gjennomført travtrenerutdanning.
Amatør travtrenerlisens kan etter søknad til hjemmebane utstedes
til person som har gjennomgått kurs etter Bestemmelser for
travtrenerlisenser.
Lisensen kan inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid når:
1. Lisensinnehaveren ikke fyller betingelser fastsatt i særskilte
Bestemmelser for travtrener- og kjøre-/montélisenser.
2. Lisensinnehaveren ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser
overfor DNT, tilsluttede driftselskap/forbund/lag eller utenlandsk
sentralorganisasjon.

§ 2-3 Utstedelse og inndragning av kjøre/montélisenser
For å delta i alle travløp, med unntak av lokale travløp uten totalisatorspill, skal kjører/rytter ha gyldig kjøre- og/eller montélisens utstedt av
DNT eller utenlandsk sentralorganisasjon godkjent av DNT.
Kjøre-/montélisens for travhest kan utstedes til personer mellom 16 og
70 år, for travponni til personer mellom 8 og 18 år.
I lokale travløp uten totalisatorspill er det ikke krav om lisens, og nedre
aldersgrense for kjører/rytter av travhest er 15 år. Det kan i disse løp
søkes om dispensasjon fra den øvre aldersgrense. Slik søknad skal
sendes til det arrangerende lags styre, og i hvert enkelt tilfelle.
For ponniløp gjelder krav om lisens i alle typer løp.
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Lisensen kan inndras for et bestemt tidsrom eller for alltid når:
1. Lisensinnehaveren ikke fyller betingelser fastsatt i særskilte
Bestemmelser for travtrener- og kjøre-/montélisenser.
2. Lisensinnehaveren ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser
overfor Det Norske Travselskap, tilsluttede driftselskap/forbund/
lag eller utenlandsk sentralorganisasjon godkjent av DNT.
Kjører/rytter med gyldig lisens utstedt av utenlandsk sentralorganisasjon som er godkjent av DNT, gir rett til å delta i travløp i Norge etter
samme vilkår som gjelder for norske lisenser.

§ 2-4 Utstyr og vekt
For å delta i travløp skal :
1.
2.
3.
4.

Kjører/rytter ha fastspent hjelm.
Kjører/rytter ha kjøre-/ridedrakt i godkjente farger som er
registrert i DNTs register.
Kjører/rytter ha hvite bukser. Montérytter skal ha sikkerhetsvest,
og mørke ridestøvler eller ridesko med hel.
Montérytter inklusiv utstyr – sal (med bryste og evt. ryggstykke)
og rytters egen bekledning med hjelm – veie minimum 65 kilo.
Montérytter er selv ansvarlig for å oppfylle den oppgitte
minimumsvekt. Gyldig vektmål er det som fremkommer av den
vekt som benyttes på den aktuelle banen.
Montérytter skal ved løpsbanens utgang ha assistent som kan
overta hesten, og skal selv etter løp med plassering blant de tre
første plasser i mål, møte direkte til kontrollveiing. Arrangøren
kan bestemme at det skal foretas vektkontoll av ryttere utover de
tre første plassene i mål.

a.

I lokale travløp uten totalisatorspill gjelder ikke påbudet om
registrerte draktfarger, men lisensierte kjørere/ryttere skal benytte
drakt.
b. Vektbestemmelser for montérytter gjelder ikke i lokale travløp
uten totalisatorspill og i ponniløp.
15

Ved oppvarming av hester som skal delta i travløp, før og under
travstevnet, samt ved fremmøte på oppsamlingsplass, skal
kjøreren/rytteren ha presentabelt antrekk. Lisensierte kjørere/ryttere
skal benytte drakt ved all kjøring/ridning i løpsbanen. Rytter skal ha
sikkerhetsvest. Røyking er forbudt ved kjøring/ridning i løpsbanen.
Arrangøren kan vedta begrensninger i tillatelse til oppvarming etter
stevnets begynnelse.

§ 2-5 Kjører/rytters habilitet for deltagelse i travløp
I travløp kan ikke kjører/rytter delta med hest som eies av andre, mot
hest som eies helt eller delvis av kjører/rytter selv, ektefelle/samboer
eller barn under 18 år.
Bestemmelsen gjelder ikke for prøveløp, mønstringsløp, lokale
travløp uten totalisatorspill og ponniløp.
DNT kan for spesielle løp gi dispensasjon. Dette anmerkes i
løpsprogrammet.

§ 2-6 Veddemål
Det er forbudt for kjørere/ryttere å inngå/delta i noen form for
veddemål den løpsdagen vedkommende kjører/rir.

§ 2-7 Sykdom/helbred
1.

2.

Lisensinnehaver som på grunn av sykdom eller annen helbredssvekkelse må anses uskikket til å delta i travløp på en trygg måte
er selv ansvarlig for å avstå fra å delta i travløp.
Når lisensinnehaver på grunn av sykdom eller annen helbredssvekkelse må anses uskikket til å delta i travløp på en trygg måte,
skal dommerkomiteen ilegge vedkommende kjøre/rideforbud for
et bestemt tidsrom.

Sykdom eller helbredssvekkelse som ikke er av akutt varighet
innrapporteres av arrangøren til DNT. DNTs oppnevnte medisinske
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rådgivende lege kan i slike tilfeller gi innstilling til DNT om i hvilket
tidsrom vedkommende kjører/rytter bør nektes å kjøre/ri.
DNT fatter vedtak om midlertidig kjøre-/rideforbud. Vedtaket kan ikke
appelleres. Om kjøre-/montélisensen får beholdes eller skal inndras for
et bestemt tidsrom eller for alltid avgjøres ved fremleggelse av ny
legeerklæring, eventuelt gjennom DNTs medisinske rådgivende lege
som avgir innstilling.
Når kjøre-/montélisens er inndratt for alltid, kan vedkommende
søke om ny kjøre-/montélisens når det foreligger tilfredsstillende
dokumentasjon for at vedkommende er frisk.
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Kapittel 3
Løpsfunksjonærer
§ 3-1 Løpsfunksjonærer under travstevne
Løpsfunksjonærer som skal være tilstede under et travstevne bestemmes i DNTs lov § 8-3.

§ 3-2 Ansvarsområder
Den enkelte hovedfunksjonærs ansvarsområder:
a. Løpsleder har ansvaret for avviklingen av travløpene i henhold til
oppsatt program, og å sikre nødvendig informasjon til publikum
og deltakere.
b. Banedommerkomiteen skal påse at gjeldende løpsreglement og
særskilte bestemmelser blir fulgt og overholdt.
c. Måldommeren fastslår rekkefølgen i mål etter som travhestens/
ponniens nese når mållinjen. Måldommers avgjørelse er endelig.
d. Hovedstarteren overtar kommandoen over deltakerne når de
sendes ut til defilering, og beholder kommandoen til gyldig start
har funnet sted.
e. Plassjefen har ansvar for stallområde og hestering. Plassjefen skal
påse at deltakere, deres assistenter og andre som oppholder seg
i området overholder gjeldende reglement.
f. Ponnitilsynshavende skal påse at deltakere i ponniløp, deres
assistenter og andre som oppholder seg i stallområde og
hestering overholder det gjeldende løpsreglement og særskilte
bestemmelser for ponnitrav.
g. Stevneveterinæren er det offentliges representant og arbeider
etter egen instruks og habilitetsbestemmelser.

§ 3-3 Instrukser
DNT fastsetter utfyllende instrukser for de enkelte hovedfunksjonærer
omhandlet i § 3-2 a til og med f. Den enkelte arrangørbane kan ikke
endre en instruks uten forhåndsgodkjennelse fra DNT. Arrangørbanen
18

fastsetter utfyllende instrukser som er nødvendige for løpsavviklingen
på den enkelte travbane.
For hovedfunksjonærer omhandlet i § 3-2 a til og med e skal arbeidstiden begynne minimum én time før stevnestart, og frem til og med
totalisatorresultatene fra siste løp er offentliggjort.

§ 3-4 Habilitet
Det er forbudt for enhver person som har sitt arbeid i forbindelse med
løpsavviklingen eller i totalisatoren å direkte eller indirekte inngå veddemål om løpsresultatene den dag vedkommende er i funksjon.
Habilitetsbestemmelser for funksjonærer er som angitt i DNTs lov § 27. For øvrig gjelder følgende:
Løpsfunksjonær er inhabil når det deltar travhest/ponni de selv har
direkte eller indirekte økonomiske interesser i. Det samme gjelder når
det deltar travhest som deres ektefelle/samboer eller slektning i rett
opp- eller nedadstigende linje direkte har økonomiske interesser i.
I henhold til ovenstående er løpsfunksjonær inhabil også når
vedkommende selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett oppeller nedadstigende linje er kjører/rytter av travhest.
Hovedfunksjonærer omhandlet i § 3-2 a til og med f, kan ikke fungere
den løpsdag da vedkommende omfattes av ovennevnte habilitetsbestemmelser.
Andre løpsfunksjonærer som under stevnet har ansvar/arbeidsoppgaver som direkte eller indirekte kan påvirke løpsresultatet, kan
ikke fungere i det løp vedkommende omfattes av ovennevnte
habilitetsbestemmelser.
Funksjonærer under lokale travløp uten totalisatorspill, kan ikke
fungere i det løp vedkommende omfattes av ovennevnte
habilitetsbestemmelser.
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Kapittel 4
Hestens/ponniens kvalifikasjoner
§ 4-1 Bestemmelser for registrering, sertifisering
Bestemmelser for registrering, sertifisering og merking av travhester
er fastsatt i Registreringsreglement for travsport i Norge.
Bestemmelser for registrering av ponnier er fastsatt i særskilte
bestemmelser for ponnitrav.

§ 4-2 Krav om registrering, sertifisering
Travhester som skal delta i travløp i Norge må være sertifisert og
kunne identifiseres gjennom sertifikat utstedt av DNT eller utenlandsk
sentralorganisasjon godkjent av DNT. I lokale travløp uten totalisatorspill kan usertifiserte hester delta i egne løp, dersom de ellers fyller
betingelser fastsatt i dette reglement eller i særskilte bestemmelser.
Ponnier som skal starte i ponniløp i Norge må være registrert i DNTs
ponniregister, eller tilsvarende utenlandsk register godkjent av DNT.
Travhest kan nektes å starte i travløp når DNT har utestående forfalte
fordringer mot eier.

§ 4-3 Utenlandsksertifiserte hester
Startbetingelser for utenlandsksertifiserte travhester som er oppstallet
i Norge og som er besluttet å kunne starte i Norge:
1. For innlendere fra land som er fullverdige medlemmer av UET er
det ingen begrensninger for antall starter etter hverandre.
2. For innlendere fra USA, Canada, New Zealand og Australia, samt
fra land som er medlemmer av EU og/eller EØS og som ikke er
fullverdige medlemmer av UET, skal en travhest ikke starte mer
enn to ganger etter hverandre i travløp med totalisatorspill og
premieløp, med unntak av når den skal delta i kvalifiseringsløp
eller løp med førstepremie på minimum kr 100.000,– eller i et
invitasjonsløp.
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3.

Begrensede startrettigheter – kun start i helt spesielle invitasjonsløp – kan gis til hester fra andre land som ikke er nevnt under
punktene 1 og 2.

Utenlandsksertifiserte travhester/ponnier som starter i Norge, skal
vises for stevneveterinær sammen med identitetsbevis fra sentralforbundet i hjemlandet. I tvilstilfelle kan nødvendige prøver forlanges.
Med mindre annet er besluttet skal utenlandsksertifiserte travhester/
ponnier være startberettiget i sitt hjemland for å kunne starte i travløp i Norge.
Hesteeier, travtrener og kjører er hver for seg ansvarlig for at de til
enhver tid gjeldende veterinærbestemmelser for inn- og utførsel blir
overholdt. De er også ansvarlige for at de til enhver tid av DNT fastsatte bestemmelser om deltagelse i travløp blir overholdt.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten
totalisator.

§ 4-4 Aldersbestemmelser for travhest/ponni
Hestens/ponniens alder regnes fra 1. januar det året den er født.
For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser
for hester registrert i DNTs sertifiseringsregister:
1. 3 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
2. 3 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.
DNT kan gi dispensasjon for å arrangere rene to-års løp.
For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for
hester registrert i DNTs sertifiseringsregister:
1. 4 år til og med 12 år for varmblods hingster/vallaker og hopper.
2. 5 år til og med 15 år for kaldblods hingster/vallaker og hopper.
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For hester som deltar i lokale travløp uten totalisatorspill utvides den
øvre aldersgrensen med ett år.
For å delta i travløp med sulky gjelder følgende aldersbestemmelser
for ponnier registrert i DNTs register for ponnier:
3 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.
For å delta i montétravløp gjelder følgende aldersbestemmelser for
ponnier registrert i DNTs register for ponnier:
4 år til og med 18 år for alle kategorier ponnier.
Bestemmelsene gjelder også utenlandske travhester/ponnier som
skal starte i Norge, selv om de er startberettiget i sitt hjemland.

§ 4-5 Prøveløp
De særskilte bestemmelsene om prøveløp er inntatt i den månedlige
løpsbulletinen.
For å kunne delta i totalisatorløp/premieløp må ustartede travhester
eller travhester som det blir krevd for i medhold av særskilte bestemmelser for prøveløp, ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum 2000 m med gjeldende tidskrav for sin årsklasse.
For å kunne delta i ponniløp må ustartede travponnier eller travponnier som det blir krevd for i medhold av særskilte bestemmelser
for prøveløp, ha godkjent prøveløp over en distanse av minimum
1000 m med gjeldende tidskrav for angjeldende kategori.
Travhest/ponni som har deltatt i fire prøveløp uten å bli kvalifisert, må
vente i én måned før den igjen kan delta i prøveløp.

§ 4-6 Forbud mot start
Det er forbudt å starte i travløp med syke eller halte travhester/
ponnier og travhester/ponnier som er i så dårlig kondisjon at det ville
være i strid med dyrevernloven eller rent humanitære synspunkter å
la den delta i travløp.
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Det er forbudt å starte i travløp med hoppe:
a. fire måneder eller mer etter siste bedekning. Dersom hoppen
ved dette tidspunkt beviselig ikke er drektig kan den igjen starte
i travløp.
b. Tidligere enn seks måneder etter følling av levende født føll.
DNT kan etter søknad gi starttillatelse til hoppe som etter maksimum
fire måneders drektighet kaster føll eller får dødfødt føll. Slik søknad
skal følges av veterinærattest som viser at hoppen er i kondisjon til å
starte i travløp. Starttillatelsen kan tidligst gjøres gjeldende minimum
fire måneder etter at hoppen har kastet føll/fått dødfødt føll. Hoppe
som har kastet føll/fått dødfødt føll må kvalifiseres gjennom nytt
prøveløp før den igjen kan starte i travløp.
Det er forbudt å delta i konkurranse eller prestasjonsprøve med travhest/ponni:
– hvor det foreligger nerveblokkade
– som er tilført anabole steroider etter 11.06.04
– som er tilført brunsthemmende middel hvor midlet er aktivt.
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Kapittel 5
Startgrunnlag og rekorder
§ 5-1 Startgrunnlag
Startgrunnlag er det beløp i hele kroner som travhesten har vunnet i
travløp med totalisator og premieløp i inn- og utland.
Premier vunnet i utlandet, regnes om etter den kurs som fastsettes av
Union Europèenne du Trot (UET). Hesten starter alltid etter det startgrunnlag den har ved innmeldingsfristens utløp, jf. § 7-3.

§ 5-2 Allmen premieregulering
Beløp vunnet etter premieregulering legges til startgrunnlaget, og
beløp fratatt etter premieregulering trekkes av på startgrunnlaget når
endelig premieregulering er avgjort.

§ 5-3 Utenlandske hester
a.

Travhest med innlenderrett innen UET, starter etter sitt startgrunnlag omregnet i norske kroner etter den kurs som fastsettes
av UET.
b. Travhest fra land utenfor UET starter etter sitt startgrunnlag
omregnet i norske kroner, men med et minstegrunnlag som
fastsettes av DNTs styre.
Startgrunnlaget forhøyes automatisk pr. 1.1. ved overgang til ny
aldersgruppe hvis hesten til denne tid ikke har nådd opp til
minstegrunnlaget for denne aldersgruppe.
Alle premier vunnet etter definitiv import til et nordisk land og/eller
etter overgang til ny aldersgruppe tillegges det fastsatte minstegrunnlaget.

§ 5-4 Hesten/ponniens rekord
En travhests rekord er den beste kilometertid som hesten har oppnådd
i godkjent travløp med totalisator eller premieløp arrangert etter reglement vedtatt av DNT eller av sentralforbund som er godkjent av DNT.
Tiden må være oppnådd over en distanse på minimum 1600 meter.
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En travponnis rekord er den beste kilometertid som ponnien har oppnådd i godkjent, registrert travløp arrangert etter reglement vedtatt
av DNT eller av sentralforbund som er godkjent av DNT. Tiden må
være oppnådd over en distanse på minimum 1000 meter.
Hesten/ponnien må ikke være diskvalifisert eller distansert. Tid oppnådd i auto/linjestart, noteres særskilt og angis med henholdsvis "a"
eller " l " etter tiden.

§ 5-5 Startgrunnlag og rekord for utenlandske
hester/ponnier
Beregning av premier vunnet i utlandet og startgrunnlag for utenlandske travhester samt fastsettelse av rekord, foretas på grunnlag av
meddelelser eller eksportsertifikat fra sentralforbund som er godkjent
av DNT.

§ 5-6 Norsk rekord og banerekorder
Norsk rekord for travhest:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid
av norskfødt travhest i godkjent travløp med totalisator eller premieløp arrangert etter reglement vedtatt av DNT eller av sentralforbund
som er godkjent av DNT .
Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp. Ved auto/linjestart noteres norsk rekord kun hvis den oppnådde kilometertid er
bedre enn den tilsvarende rekord notert ved voltestart.
Norsk rekord noteres for:
3-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
4-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
5-årig og eldre hingst/vallak og hoppe av begge raser.
Norsk rekord for travponni:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd av norskfødt,
renraset og norskeid travponni på norsk travbane. Distansekravet er
minimum 1000 meter for alle kategorier.
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Norsk rekord i kategori A, B, C og D noteres for:
3 til og med 5-årig hingst/vallak og hoppe.
6-årig og eldre hingst/vallak og hoppe.
For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk
rekord, må kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling,
samt at de til enhver tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må
være oppfylt. Det er ikke krav om dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.
Norsk rekord skal godkjennes av DNTs styre før den får gyldighet.
Banerekorder noteres for beste kilometertid oppnådd av
travhest/ponni i den aktuelle kategori uten krav om å være vinnertid.

§ 5-7 Verdensrekord
Verdensrekord skal godkjennes av ITC før den får gyldighet. Det må
foreligge negativ dopingprøve for godkjenning av verdensrekord.

§ 5-8 Tidtaking og banemåling
I travløp fastslås anvendt tid med 1/10 sekunds nøyaktighet idet hestens nese når mållinjen. Når tid måles i 100-deler, skal 5-hundredeler
eller mer avrundes opp til nærmeste 10-del. Tidsmålingen begynner
ved starten av kommando-ordet "kjør", eller ved autostart idet startvognens vinger passerer startlinjen og ved linjestart etter signal fra
hovedstarter. Offisiell tid noteres bare ved automatisk tidtaking.
Hester som er diskvalifisert eller distansert får ikke godkjent tid.
Kilometertid regnes ut på grunnlag av den tilbakelagte distanse.
Løpsbanens lengde måles i en avstand av én meter fra løpsbanens
innerkant.
For alle baner skal det forefinnes et offisielt målingsbevis. Kopi av
dette sendes DNT. Nytt målingsbevis kreves ved hver ombygging av
løpsbanen.
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Kapittel 6
Løpsproposisjoner
§ 6-1 Løpstyper
Travløp kan i Norge arrangeres som:
a. Likestartløp.
Alle deltakende hester/ponnier starter fra samme distanse.
b. Grunnlagsløp.
De deltakende hester starter fra forskjellige distanser, utregnet etter
deres startgrunnlag og i overensstemmelse med løpsinnbydelsen.
c. Divisjonsløp.
De deltakende hester starter etter grunnlag fastsatt for en
bestemt tidsperiode oppgitt i løpsinnbydelsen. Grunnlaget
endres ikke innen tidsperioden. Det kan gis tillegg for løpsseirer.
d. Skjønnsmessig handikap.
De deltakende hester/ponnier starter med en innbyrdes avstand
som bestemmes av handikappere, oppnevnt av arrangøren.
Hester som ikke har fått godkjent tid i minst tre starter i løpet
av de to siste måneder, kan ikke delta. Med unntak av ponnier
kan treårige og yngre hester ikke delta.
e. Tidsløp.
a) De deltakende hester starter med en innbyrdes avstand
beregnet etter et av følgende alternativer:
1. Den rekord de har ved innmeldingsfristens utløp.
2. Beste godkjente km-tid i den tidsperiode som er bestemt
i løpsinnbydelsen.
Hester som ikke har startet og fått godkjent tid minst to
ganger i den angitte tidsperioden, kan ikke delta.
I begge tilfeller teller hestens beste km-tid, uansett startmetode.
b) De deltakende ponnier starter med en innbyrdes avstand
beregnet etter følgende alternativer:
1. Den rekord de har ved innmeldingsfristens utløp.
2. De deltagende ponnier starter med en innbyrdes avstand
27

f.
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beregnet etter ponniens siste 2-4 starter
– prøveløp inkludert – ved innmeldingsfristens utløp.
3. Årsbeste oppnådde kilometertid ved innmeldingsfristens
utløp.
Poengløp (se også §§ 12-6 og 12-7).
Løpet kjøres/ris i to avdelinger over ulik distanse. Distansen skal
ikke være under 1600 meter – 800 meter i ponniløp – og ikke over
2200 meter – 2000 meter i ponniløp. I poengløp må samme
kjører/rytter benyttes til samme hest/ponni i samtlige starter som
omfattes av løpet. Banedommerkomiteen kan dispensere fra denne
bestemmelse og godkjenne annen kjører når det inntreffer skade,
sykdom eller annen uforutsett hendelse hos den opprinnelige
kjører/rytter.
Premiering skjer slik:
Hver avdeling premieres for seg. Premiering sammenlagt skjer etter
ett av følgende alternativer fastsatt i løpsinnbydelsen:
1. Poengberegning.
Vinner av løpet er den hest/ponni som etter begge avdelinger
har minste sammenlagte poengsum etter følgende regler:
Seirende hest/ponni får ett poeng, nr. to får to poeng, nr. tre
får tre poeng osv. Ved dødt løp deles poengene for de plasseringer som omfattes av dødt løp. Ved likt antall poeng er
sammenlagt anvendt tid avgjørende. Ved lik sammenlagt
anvendt tid og når denne ikke kan fastsettes, regnes den hest/
ponni foran som har best plassering i løpet over lengst distanse.
2. Avdelingsseier.
Vinner av løpet er den hest/ponni som vinner begge avdelinger eller vinner den ene avdelingen, og har bedre sammenlagt
anvendt tid enn vinneren av den andre avdelingen. Ved lik
sammenlagt anvendt tid eller når sammenlagt anvendt tid ikke
kan fastsettes, blir den hesten/ponnien vinner som har vunnet
den siste avdelingen.
Avdelingsvinner som ikke blir vinner av løpet men som har

fullført begge avdelinger, får løpets andre premie. Den videre
rekkefølge fastsettes etter reglene under alternativ 1, poengberegning.
3. Sammenlagt tid.
Vinner av løpet er den hest/ponni som har best sammenlagt
anvendt tid.
Ved lik sammenlagt anvendt tid regnes den hest foran som har
best anvendt tid i den siste avdelingen. Er denne også lik, eller
sammenlagt anvendt tid ikke kan fastsettes, utregnes rekkefølgen
etter alternativ 1, poengberegning.
g. Utslagningsløp (se også §§ 12-6 og 12-7).
Hestene/ponniene er fordelt på to eller flere forsøksavdelinger, og
kvalifiserer seg for start i ett finaleløp. Kvalifiseringen skjer etter regler
fastsatt i løpsinnbydelsen. For de hester/ponnier som ikke kvalifiserer
seg til finalen, kan det avvikles trøsteløp.
Premiesummen i hvert av disse, kan ikke overstige 1/3 av premiesummen i finalen. Alle starter er egne løp og premieres særskilt.
Distansen i forsøksavdelingene skal ikke være under 1600 meter –
800 m i ponniløp – og ikke over 2200 meter – 2000 m i ponniløp.
Finaleløpet kan ikke avvikles over kortere distanse enn forsøksavdelingene.
h. Avlsløp.
Kun kårede, besløyfede og premierte hester/ponnier kan delta. Disse
løp bør være grunnlagsløp, men kan med DNTs samtykke i det
enkelte tilfelle utskrives som skjønnsmessig handikap.
i. Klasseløp (termininnskuddsløp).
Klasseløp er løp som skrives ut for travhester/ponnier i bestemte
årsklasser, og hvor innmelding skal skje til det arrangerende selskap
innen en i løpsinnbydelsen fastsatt tidsfrist. Løpene kan skrives ut som
likestartløp eller grunnlagsløp med maksimum tre tillegg. Innskudd i
disse løp betales i terminer som fastsettes i løpsinnbydelsen.
Innskudd som overstiger 80 prosent av premiesummen i løpet
(eventuelt hovedløp + trøsteløp), skal tillegges denne og fordeles
forholdsmessig på hver premie.
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j.

k.

l.

Salgsløp.
De deltakende hester/ponnier starter fra forskjellige distanser
utregnet etter den salgssum som er oppgitt ved innmelding.
Eieren forplikter seg til å selge hesten/ponnien for det beløp han
oppgir ved innmelding. Arrangørbanen må søke DNT om
godkjenning av proposisjonene og betingelsene senest tre
måneder før løpet skal avvikles.
Serieløp.
Serieløp er en serie løp som avvikles på en eller flere totalisatorbaner, og hvor hvert løp skal premieres for seg. Serien kan
avsluttes med en samlet premiering og/eller en finale.
Arrangerende selskap skal søke DNT om godkjennelse av
proposisjoner og betingelser senest én måned før offentliggjøring.
Samtlige løp kan skrives ut for å avvikles med spesielle
lisenser.
Brukshestløp i lokale travløp uten totalisatorspill.
For hester som ikke har startet på totalisatorbane eller hester
som ikke har oppnådd bedre km. tid på totalisatorbane enn 1.55.

§ 6-2 Krav om starterklærte deltakere
I travløp kan det bare delta definitivt starterklærte travhester/ponnier
og kjørere/ryttere.

§ 6-3 Antall startende
I travløp kan det ikke starte mer enn femten travhester/ponnier i løp
med voltestart, og maksimum tolv hester/ponnier fra én distanse. I
travløp med autostart, kan det ikke starte mer enn tolv hester/
ponnier. DNT kan gi dispensasjon for spesielle løp.
Hvis det til et totalisatorløp/premieløp eller ponniløp starterklæres
flere hester/ponnier enn tillatt i løpet, har det arrangerende selskap
rett til:
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a.

å dele løpet i to eller flere travløp. Hvis ikke annet er bestemt i
løpsinnbydelsen, foregår delingen slik at hesteeiere og trenere
som har flere hester, får disse plassert i forskjellige avdelinger.
b. å avvise et tilstrekkelig antall hester/ponnier for å komme frem til
det reglementerte antall. Hvis ikke annet er bestemt i løpsinnbydelsen, skal reduksjonen skje etter det til enhver tid gjeldende
poengsystem.

§ 6-4 Premier
Hvert travløp premieres for seg. Pengepremier utbetales til den
person som ved starttidspunktet er registrert som ansvarlig eier/leier
av travhesten i henhold til DNTs Registreringsreglement. DNT kan
ved tilgodehavende og/eller forfalte utestående fordringer, knyttet til
travhesten og/eller eier/leier, ta dekning i pengepremier og/eller
godtgjørelser hesten har vunnet i inn- eller utland. Det skal ikke tas
dekning i gjenstandspremier.
Antall premier i hvert travløp fastsettes i løpsinnbydelsen. Når antall
premier i løp er avhengig av de startende hester, er det det antall
startende hester i gyldig start som regnes som startende.
Inntreffer dødt løp om førsteplass, regnes de samtidig innkomne
hester som likeverdige vinnere. Pengepremiene deles likt mellom
disse. Inntreffer dødt løp om annen, tredje eller følgende plasser,
deles også pengepremiene likt mellom disse hestene. I tilfelle av
dødt løp hvor det er oppsatt gjenstander som premier, skal det
utdeles gjenstandspremie til hver av vinnerne.
I ponniløp skal det ikke benyttes pengepremier.

§ 6-5 Distansering
Distanseres en travhest i løp med totalisatorspill taper den retten til
premie. Har vinneren distansert samtlige deltagere, får den alle
løpets premier.
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En hest er distansert når:
a. en kaldblodshest over
1. 1600–1999 meter er 11 sekunder
2. 2000–2499 meter er 12 sekunder
3. 2500 meter og lenger er 13 sekunder
i anvendt tid etter vinneren i mål.
b. en varmblodshest over
1. 1600–1999 meter er 9 sekunder
2. 2000 –2499 meter er 10 sekunder
3. 2500 meter og lenger er 11 sekunder
i anvendt tid etter vinneren i mål.
Distansering anvendes ikke i:
– rene to-års løp
– rene tre-års løp
– tre–fire-års løp
– lokale travløp uten totalisatorspill
– ponniløp.
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Kapittel 7
Løpsinnbydelse og innmelding til løp
§ 7-1 Løpsinnbydelsen
1.

2.

3.

Det arrangerende driftsselskap/forbund/lag har ansvaret for å
utarbeide innbydelse til travløp i samsvar med dette reglement
eller særskilte bestemmelser gitt av eller med samtykke av DNT.
Arrangøren er ansvarlig for at de opplysninger som er gitt i innbydelsen til det enkelte løp er riktige og fullstendige. DNT har
ansvaret for å utarbeide innbydelse til spesielle løp. Til disse
løpene er DNT ansvarlig for at de opplysninger som er gitt i
innbydelsen er riktige og fullstendige.
Løpsinnbydelser samles, redigeres og utgis av DNT i den
månedlige Løpsbulletinen.
Terminliste for lokale travløp uten totalisatorspill skal utarbeides
og fastsettes av vedkommende forbund. Forslag til løpsinnbydelse skal utarbeides av travlaget og godkjennes av forbundet.
Løpsinnbydelsen utferdiges og offentliggjøres av det/de
arrangerende travlag, eventuelt i en felles løpsinnbydelse som
utarbeides i samarbeid med forbundet.
Forslag til terminliste for ponniløp skal utarbeides av de enkelte
ponnigrupper og godkjennes av de respektive ponniavdelinger.
Ponniløp som skal gjennomføres på totalisatorbaner skal godkjennes av de respektive driftsselskaper og etter innstilling fra
den regionale ponniavdeling. De respektive ponniavdelinger skal
sende sine terminlister til DNT for endelig godkjenning.

Løpsinnbydelsen skal i alle tilfeller angi:
a. Hvilket sted, hvilken dag og hvilket tidspunkt travløpene skal holdes.
b. Distanse, startmetode og startgrunnlag for travløpene, og om de
arrangeres som sulky- eller montéløp.
c. Hvilke hester/ponnier som kan delta i de enkelte løp, rase,
nasjonalitet, aldersbegrensning. Hvis ikke annet er bestemt i
løpsinnbydelsen, er løpene åpne for hester/ponnier registrert i
utenlandske sentralforbund.
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d. Hvilke(n) kategori(er) kjøre-/montélisens(er) løpene er åpne
og/eller begrenset for deltakelse med.
e. Bestemmelser om innskudd og premier.
f. Frist for innmelding.
g. Frist for eventuell avgiftsfri strykning.
h. Frist for starterklæring for hest og kjører/rytter.
i. At løpene foregår i samsvar med dette reglement, og utfyllende
regler/bestemmelser offentliggjort i Løpsbulletinen.

§ 7-2 Innstilling av løpsdag/enkelte løp
Arrangøren har rett til å innstille en løpsdag og/eller enkelte løp etter
innmeldingsfristens utløp. Arrangøren har rett til å innstille travløp
hvis det ikke starterklæres sju hester – fem ponnier – og minst fem av
disse hester – tre ponnier – deltar i defileringen. Totalisatorløp med
færre enn tre hester avvikles uten totalisatorspill.
I lokale travløp uten totalisatorspill kan arrangøren foreta andre
disposisjoner som anses nødvendige. Når endringer foretas skal
dette kunngjøres på hensiktsmessig måte.
Oppstår det uenighet om fortolkning av løpsinnbydelsen, avgjøres
spørsmålet med endelig virkning av DNT.

§ 7-3 Innmeldingen
Ved innmeldingsfristens utløp skal hesten/ponnien fylle krav om
startberettigelse gitt i dette reglement eller andre bestemmelser
fastsatt av DNT. Fra samme tidspunkt fastsettes startgrunnlag og
kilometertid. Ved termininnskuddsløp gjelder travhestens grunnlag
alltid ved frist for innmelding. I divisjonsløp gjelder den i løpsinnbydelsen fastsatte frist for endring av grunnlaget.
Innmelding til alle løp kan skje skriftlig, via internett inneholdende
de i § 7-6 fastsatte opplysninger, eller muntlig til arrangøren. Ved
muntlig innmelding, skal mottakeren fylle ut det fastsatte skjema,
angi innmelders navn, dato og klokkeslett, og signere dette.
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Innmelding, starterklæring og strykning av hest/ponni til travløp med
totalisatorspill/registrerte ponniløp skal foretas av person over fylte
18 år:
a) Eier/leier eller dennes ektefelle/samboer eller slektning i rett
opp- eller nedadstigende linje, eller av person som for den
enkelte hest/ponni er gitt skriftlig fullmakt av hestens/ponniens
eier. Fullmakten må foreligge hos innmeldingssekretariatet
samtidig med innmeldingen.
b) Profesjonell travtrener for hester de har i registrert trening, eller
person som er gitt skriftlig bemyndigelse til å melde hester på
trenerens vegne. Trener kan bemyndige én person til dette, og
skriftlig melding om dette skal sendes DNT.
Retningslinjer for innmelding til lokale travløp uten totalisatorspill
fastsettes av arrangøren.

§ 7-4 Innmelderansvar
Ansvarlig innmelder er den person som på innmeldingstidspunktet er
registrert som trener av hesten/ponnien (har hesten på sin treningsliste). Dette gjelder både innehaver av profesjonell trenerlisens og
innehaver av amatør trenerlisens.
Ansvarlig innmelder skal forsikre seg om at hesten/ponnien er startberettiget i løpet, og har ansvaret for at den ikke blir starterklært eller
starter i strid med løpsreglementet, DNTs dopingreglement eller
andre gjeldende bestemmelser. Vedkommende plikter å forsikre seg
om at oppførte kjørere/ryttere bekrefter å ha påtatt seg oppdraget,
og at denne ikke starterklæres i strid med løpsreglementet og øvrige
gjeldende bestemmelser.

§ 7-5 Begrensninger i startfrekvens
1.

Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til mer enn ett løp
pr. dag. Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne
bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til.
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2.

3.

Unntak fra denne bestemmelse for lokale travløp uten totalisatorspill. Poengløp/utslagningsløp regnes som ett løp. 3-årige og
yngre hester/ponnier kan ikke starterklæres til løp nevnt i § 6-1, d:
Skjønnsmessig handikap, med unntak av ponnier, f: Poengløp, g:
Utslagningsløp.
Det er ikke tillatt å starterklære travhest/ponni til
totalisatorløp/premieløp/ponniløp to dager etter hverandre.
Travhest/ponni som er starterklært i strid med denne
bestemmelse skal strykes fra det løp den ble sist starterklært til.
Det er ikke tillatt å starte i lokalt travløp med travhesten/ponnien
dagen før eller samme dag som den skal starte i totalisator-/
premie-/prøve-/mønstrings- eller registrert ponniløp.

DNT kan etter søknad gi dispensasjon i særlige tilfeller og ved spesielle arrangement.

§ 7-6 Innmelders plikt/ansvar
Innmelder skal gi alle nødvendige opplysninger for at travhesten/
ponnien skal kunne starterklæres i samsvar med reglementet:
a. Hestens navn og/eller sertifiseringsnummer. Ponniens navn,
kategori og/eller registeringsnummer. Ponniens rekord i de
tilfeller hvor arrangøren finner dette nødvendig.
b. Innmelderens navn.
c. Treners navn.
d. Kjørers/rytters navn og/eller lisensnummer, samt eventuelt
alternative kjørere/ryttere.
Innmelderen har ansvaret for at fullstendige og riktige opplysninger
gis. Innmeldinger med ufullstendige eller manglende opplysninger
kan avvises. Innmeldinger med uriktige opplysninger skal avvises.

§ 7-7 Innmeldingsfristen
Innmeldingsfristen skal ligge innenfor tidsrommet 5–14 dager før
løpsdagen. Det angitte tidsrom 5–14 dager gjelder ikke for løp med
termininnskudd.
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Dersom det etter innmeldingsfristen er ledige plasser i ett eller flere
løp kan hester etterinnmeldes frem til frist for starterklæring.
Hester/ponnier som er etterinnmeldt kan ikke fortrenge hester/
ponnier som er innmeldt innen den opprinnelige innmeldingsfristen.
Innmeldingen kan ikke trekkes tilbake etter den i løpsinnbydelsen
fastsatte frist for starterklæring.
Hvis frist for avgiftsfri strykning ikke er spesielt nevnt i løpsinnbydelsen, faller den sammen med innmeldingsfristen.
Travhest/ponni og kjører/rytter anses definitivt starterklærte dersom
ikke strykning finner sted innen den i løpsinnbydelsen fastsatte frist
for starterklæring.

§ 7-8 Kjørers/rytters uteblivelse
Starterklært kjører/rytter kan ikke utebli fra å delta i travløp
vedkommende er starterklært til uten gyldig grunn. Arrangøren skal
snarest underrettes om fraværet. Ved fravær som skyldes sykdom
skal arrangør underrette DNT.
Ved fravær kan arrangøren kreve tilfredsstillende dokumentasjon for
fraværet, og avgjør med bindende virkning om grunnen er å anse
som gyldig. Kopi av denne dokumentasjonen skal sendes til DNT.
Ved sykdom/skade anses sykemelding fra lege eller egenerklæring
som tilfredsstillende dokumentasjon. Når egenerklæring benyttes
flere enn 4 ganger innen et kalenderår, kreves sykemelding fra lege.
Deltakelse i løp i utlandet kan godkjennes som gyldig fravær etter
søknad til DNT. Kusk kan søke dersom vedkommende allerede er
starterklært i Norge før innmelding til løp i utlandet. Slikt fravær kan
godkjennes for løp som nevnt i § 15-2 eller i særskilte tilfeller.
Når en starterklært kjører/rytter p.g.a. sykdom, skade eller annen
uforutsett hendelse blir forhindret fra å kjøre/ri det travløp
vedkommende er starterklært til, gjelder følgende bestemmelser
for kjører/rytterforandring:
Når kjører/rytter erstattes skal banedommerkomiteen godkjenne en
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annen kjører/rytter. Det skal tas hensyn til foregående års landsstatistikk
over antall kjørte løp slik at kjører/rytter som blir erstattet og ny kjører/
rytter har tilnærmet likt antall kjørte/ridde løp. Erstattende kjører/rytter
bør fortrinnsvis ha samme type lisens.
Dersom uteblivelsen meldes før stevnets begynnelse skal arrangøren
finne en erstatter, om mulig i samråd med hestens eier/trener.
Uteblivelse uten gyldig grunn eller uriktige opplysninger om årsaken til
fraværet medfører minimum én ukes kjøre/rideforbud.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokalt arrangerte travløp.

§ 7-9 Travhest/ponnis uteblivelse
Starterklært travhest/ponni kan kun utebli fra start hvis det etter fristen
for starterklæring inntreffer sykdom eller skade hos hest/ponni eller
annen uforutsett hendelse som hindrer start. Det kreves tilfredsstillende
veterinærattest eller egenerklæring fra innmelder, på fastsatt skjema, for
grunnen til uteblivelsen. Arrangør som har travhesten/ponnien starterklært
til løp skal, av innmelderen, snarest underrettes om uteblivelsen og avgjør
med bindende virkning om grunnen til fraværet kan godkjennes, og kan
kreve ytterligere dokumentasjon.
Trekkes en starterklært travhest/ponni ved sykemelding får dette virkning
for alle løp vedkommende hest/ponni er starterklært til. Travhesten/
ponnien meddeles startforbud og kan ikke innmeldes/starterklæres til nytt
løp før tidligst sjette dagen etter løpsdagen hvor travhesten/ponnien ble
trukket/strøket fra løp. Dersom det fremlegges friskmelding fra veterinær
kan startforbudet avbrytes, men tidligst tredje dagen etter løpsdagen den
ble trukket/strøket. Ved søknad til DNT kan unntak gjøres for termininnskuddsløp eller kvalifisering til disse.
Stevneveterinær eller sykemeldende veterinær kan ilegge krav om
friskmelding og/eller startforbud utover denne bestemmelsen.
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Friskmelding fra veterinær meddeles skriftlig til DNT som opphever
startforbudet. Opphevelse av startforbud foretas virkedager i tiden
kl. 09.00–15.00.
Uteblivelse uten gyldig grunn, uriktige opplysninger eller misbruk av
egenerklæring medfører minimum fjorten dagers startforbud.
Foreligger det før løpet, etter banedommerkomiteens skjønn
fyllestgjørende bevis for at en travhest/ponni er feilaktig innmeldt,
jfr. § 7-6, eller på annen måte ikke er berettiget til å starte, skal
den meddeles startforbud.
Har en travhest/ponni deltatt i løp hvor den er feilaktig innmeldt,
mister den retten til premie, og eieren er forpliktet til å tilbakebetale
de premier som er vunnet i disse løp. I alle disse tilfeller skal fullt
innskudd betales.
En travhest/ponni kan ikke innmeldes til løp under et annet navn enn
det navnet den er registrert under i DNTs sertifiseringsregister eller i
tilsvarende register i dens hjemland.
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke lokale travløp uten
totalisator.

§ 7-10 Fraværsmeddelelse
Inntreffer et slikt tilfelle som nevnt i §§ 7-8 og 7-9, plikter ansvarlig
innmelder av travhest/ponni og/eller kjører/rytter straks, og senest tre
timer før stevnets begynnelse, å gi arrangøren melding om dette.
Arrangøren oversender meddelelsen skriftlig til løpsleder og banedommerkomitè. Ved travløp med totalisator og premieløp skal meddelelsen også sendes til DNT og Norsk Rikstoto. Inntreffer uhell eller
annen uforutsett hendelse under transport til travbanen som hindrer
travhest/ponni eller kjører/rytter å starte, skal melding omgående gis
til arrangøren.
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Kapittel 8
Løpsprogram og sportrekning

§ 8-1 Innhold i løpsprogrammet
Løpsprogrammet skal inneholde:
1. Hvilket sted, hvilken dag og hvilket tidspunkt løpene avholdes.
2. Arrangørens styre.
3. Arrangørens administrasjon.
4. Navnene på faste hovedfunksjonærer. Alle tjenesteendringer i
programmet vedrørende oppførte funksjonærer m.v. skal kunngjøres før stevnestart ved oppslag på publikumsplass og i hestering.
5. Forklaring på tall og bokstavforkortelser som benyttes i forbindelse med å beskrive travhesten/ponnien og dens resultater i løp.
Løpsprogrammet skal for hvert løp angi:
1. Løpets nummer, spilleform og eventuelt navn.
2. Løpets proposisjoner.
3. Startmetode.
4. Ca. starttidspunkt.
For
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hver hest/ponni:
Startnummer (totalisatornr.) og spornummer.
Navn, alder, kjønn og farge.
Avstamning – mor, far og morfar.
Registrert eier/leier, evt registreringsland.
Startgrunnlag og rekord (med angivelse av a for autostart).
Resultat fra fem siste starter inkludert startspor.
Inneværende og forrige års starter med angivelse av første-,
andre-, tredjeplasser og øvrige plasseringer, angivelse av
inneværende og forrige års innkjørte beløp og bestetid,
samt hestens/ponniens rekord.
h. Kjørers/rytters navn, draktfarger og lisenstype.
i. Treners navn.
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I program som utgis i forbindelse med travløp med totalisatorspill
skal det opplyses:
1. Hvor publikum kan henvende seg for å få det til enhver tid
gjeldende Spillereglement for totalisatorspill.
2. At det er 16 års aldersgrense for å delta i totalisatorspill på
banene og/eller gjøre innskudd i totalisatoren for spilleberettigede personer.

§ 8-2 Løpsprogram for lokale travløp uten
totalisatorspill
I program som utgis i forbindelse med lokale travløp uten totalisatorspill og ponniløp skal som minimum opplyses:
1.
2.
3.
4.

Hvilket sted, hvilken dag og hvilken tid løpene avholdes.
Arrangørens styre.
Arrangørens administrasjon.
Navn på hovedfunksjonærer som også kunngjøres før stevnestart
ved oppslag på publikumsplass og i hestering.
Løpsprogrammet skal for hvert løp angi:
1. Løpets proposisjoner.
2. Startmetode.
3. Ca. starttidspunkt.
For hver hest/ponni:
a. Startnummer og spornummer.
b. Startgrunnlag og rekord.
c. Navn, alder og kjønn.
d. Registrert eier/leier.
e. Kjørers/rytters navn.

§ 8-3 Sportrekning
Med mindre annet er bestemt i løpsinnbydelsen skal, så vidt mulig,
sportrekning foretas av DNTs sentrale datasystem. Bestemmelser for
sportrekning offentliggjøres i den månedlige Løpsbulletinen.
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Når sportrekningen ikke foretas av DNTs sentrale datasystem, skal
minst to personer delta i loddtrekning om hestenes/ponnienes startspor.

§ 8-4 Programfeil
Dersom det før gyldig start konstateres at definitivt starterklært travhest er oppført med vesentlig feil i det offisielle programmet og at
det har vesentlig betydning for totalisatorspillet, f.eks. feil startnummer, hvilke hester som skal starte eller distanse, skal den aktuelle hesten strykes. Ved tvil om hva som er vesentlig feil i det offentlige programmet avgjøres dette av Norsk Rikstoto.
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Kapittel 9
Ordensregler
§ 9-1 Aldersbestemmelse
På travbaner er det forbudt å overlate noe slags arbeid med hester til
personer under 15 år med unntak av å arbeide med ponnier.

§ 9-2 Opptreden
Alle som arbeider med eller kjører/rir hester/ponnier på travbaner
skal opptre korrekt. Usportslig opptreden i ord eller handling er
forbudt. Personer underlagt dette reglement skal vise en opptreden
som er i overensstemmelse med de krav man bør stille til personer
som har med hester/ponnier å gjøre ved at de skal kjenne de lover
som gjelder dyrevern og etterleve disse.
Nedsettende omtale av tillitsvalgte og funksjonærer, og som er egnet
til å skade den omtalte er forbudt.
Det er forbudt i ord eller handling å vise usportslig opptreden mot
konkurrent.

§ 9-3 Berusende og bedøvende midler
Det er forbudt å nyte/bruke alkohol og/eller berusende eller
bedøvende midler i stallområde og hestering.
Det er forbudt å være påvirket av alkohol og/eller berusende eller
bedøvende midler som gjør vedkommende uskikket til å arbeide
med, kjøre/ri hester/ponnier på travbaner eller oppholde seg i stallområde og hestering. Ved berettiget mistanke om brudd på denne
bestemmelsen for person som arbeider med hest, kan arrangøren
kreve alkotest. Viser alkometer en alkoholkonsentrasjon i blodet på
0,2 promille eller mer ilegges en minimumssanksjon på kr 3000,– og
vedkommende utvises for dagen.
Ved berettiget mistanke om brudd på denne bestemmelsen for
person som kun oppholder seg i hesteringen skal vedkommende
utvises for dagen.
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Det er forbudt for en starterklært kjører/rytter å møte frem eller delta
i travløp når vedkommende er påvirket av alkohol – ikke edru.
Har noen en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,2 promille eller mer,
regnes vedkommende i alle tilfelle for å være påvirket av alkohol
– ikke edru.
Når det er berettiget mistanke om at kjører/rytter er påvirket av
alkohol – ikke edru, skal vedkommende nektes å delta i travløpene.
Viser alkometer en promille på 0,2 eller mer nektes vedkommende å
delta i travløp samme dag samt ilegges bot på minimum kr 5000,–.
Ved påvist promille på 0,5 eller mer ilegges i tillegg kjøre-/rideforbud
i minimum tre uker.
Det er forbudt for en starterklært kjører/rytter å møte frem eller
delta i travløp når vedkommende er påvirket av berusende eller
bedøvende midler.
Med berusende eller bedøvende midler forstås i denne sammenheng
og i disse bestemmelser stoffer, droger eller preparater som til
enhver tid, av Statens Helsetilsyn, er fastsatt skal regnes som narkotika.
Når det er berettiget mistanke om at kjører/rytter er påvirket av
berusende eller bedøvende midler, skal vedkommende nektes å
delta i travløpene og ilegges bot på minimum kr 5000,– samt
kjøre-/rideforbud i minimum tre uker.
Alle som arbeider med eller kjører/rir hester/ponnier på travbaner er
forpliktet til å godta at det blir tatt prøver for undersøkelse av alkoholkonsentrasjonen og/eller påvirkning av berusende/bedøvende
midler med måleinstrument og eller/tester som foretas etter regler
godkjent av DNT. Resultatet prøven/testen gir, er endelig.
Nektelse eller unnlatelse av å gjennomgå forlangte prøver etter
denne bestemmelse, sanksjoneres i alle tilfelle med bot på minimum
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kr 5000,– samt minimum tre ukers kjøre/rideforbud ved første gangs
nektelse eller unnlatelse.
Ved gjentatt overtredelse av denne bestemmelsen innen ett år,
sanksjoneres med minimum tre måneders kjøre/rideforbud.

§ 9-4 Utstyrsbestemmelser
DNT kan beslutte at alt utstyr for kjører/rytter og travhest/ponni som
skal benyttes i konkurranse eller i trening, skal ha blitt godkjent av
DNT. Utfyllende liste over utstyr som enten er tillatt eller ikke er
tillatt, offentliggjøres i egen utstyrsliste.
Kjører/rytter og ansvarlig innmelder er ansvarlig for at
travhesten/ponnien presenteres velstelt, og at seletøy og redskap
forøvrig er i forsvarlig stand under oppvarming til travløp og ved
fremmøte til defilering. Travhesten/ponnien skal være utstyrt med
riktig startnummer, plassert vertikalt på hver side. Nummerdekken/skilt som fås utlevert, skal leveres tilbake rengjort snarest etter løpet.
Er travhestens/ponniens seletøy eller redskap ikke i orden, kan den
nektes å starte. Gjenstander som kan være til fare for eller sjenere
andre deltagere, skal ikke benyttes.
Arrangerende selskap kan forlange at det i travløp skal benyttes
skvettskjermer.
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Kapittel 10
Behandling av travhesten/ponnien
§ 10-1 Inspeksjon av travhester/ponnier og
oppstallingssted
Personer som omfattes av dette reglement plikter å la representant
bemyndiget av DNT inspisere travhester og steder hvor disse står
oppstallet når hesten er registrert i DNTs sertifiseringsregister eller i
utenlandsk sentralt register for travhester. Bestemmelsen gjelder også
for ponnier registrert i DNTs ponnniregister.
Registrerte travhester oppstallet hos ovennevnte personer skal stilles
til disposisjon for prøvetaking med henblikk på individsidentifisering,
gjeldende dopingbestemmelser, merking og andre undersøkelser.
Bestemmelsen gjelder også for travhester/ponnier på og/eller under
transport.

§ 10-2 Dyreetiske normer
1.

2.

Travhesten/ponnien skal alltid behandles i samsvar med etiske
normer for behandling av dyr. Stallen (oppstallingsstedet) skal
fylle de krav som stilles i Lov om dyrevern av 20.12.74, nr. 73 § 4,
samt Forskrift om velferd for hest som trådte i kraft 01.07.05.
Utilbørlig driving, utilbørlig nedtaking av galopperende hest,
rykking i tømmene, ubehersket behandling eller høylydt rop/
ulyder er ikke tillatt. Travhesten/ponnien må ikke drives ved hjelp
av utilbørlig berøring under løpet.
Under kjøring og ridning skal det holdes en tom i hver hånd, og
begge ben skal være plassert i bøylene.
Det er forbudt å medbringe pisk eller bruke sporer under
oppvarming til, og i travløp.

§ 10-3 Dopingbestemmelser
Bestemmelser vedrørende doping er fastsatt i DNTs dopingreglement.
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Kapittel 11
Fremmøte til start og starten
§ 11-1 Fremmøte
Travhest/ponni og kjører/rytter som skal delta i travløp skal være
til stede på vedkommende bane senest én time før det kalles til
fremmøte i banen for det løp de skal delta i. Kjører/rytter må ikke
uten særskilt tillatelse forlate travbanens område før tidligst 15
minutter etter avsluttet løp.
Hest som tidligere ikke har vært til start i travløp, skal besiktiges av
veterinær med unntak av ved start i lokale travløp uten totalisator.
Etter stevnets begynnelse kan starterklært travhest/ponni og
kjører/rytter kun trekkes av banedommerkomité og/eller stevneveterinær med mindre den blir nektet start i henhold til
løpsbestemmelsene og/eller Spillereglement for totalisatorspill.

§ 11-2 Oppsamling og defilering
Det skal defileres før alle totalisator-/premieløp og ponniløp.
Løpsleder gir ordre når travhestene/ponniene skal til oppsamling,
defilering og start.
1. Defilering skal skje i nummerorden uten oppsjekk og bruk av
hodestang, i kort trav og med kort avstand mellom deltagerne.
Stevneveterinæren kan i enkelte tilfeller tillate oppsjekket
hest/ponni i defilering. Det skal etter defilering kjøres/ris i trav
forbi stevneveterinær.
2. Den enkelte ekvipasje skal foreta en prøvestart på publikumssiden.
Bestemmelsene i punktene 1 og 2 kan unnlates benyttet ved lokalt
arrangerte travløp uten totalisatorspill og ponniløp.
I tidsrommet fra deltakerne er sendt ut til defilering og fram til gyldig
start har funnet sted er deltakerne under hovedstarterens kommando,
og må ikke forlate løpsbanen uten dennes tillatelse.
Overtredelse av denne paragraf kan medføre at travhest/ponni og
kjører/rytter nektes å starte.
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§ 11-3 Startmetoder
Følgende startmetoder benyttes:
1. Voltestart.
Så snart hestene/ponniene er på plass på startstedet gir hovedstarteren signal til start.
Starten skal foregå rett frem i det startspor og den startboks
hesten/ponnien er tildelt, og startlinjen må ikke overskrides før
kommando-ordet «kjør».
Hester/ponnier med startspor i andre rekke skal være en
ekvipasjelengde bak startlinjen.
Volting skjer etter de til enhver tid gjeldende regler.
Dersom hest blir strøket, rykker de øvrige hestene/ponniene inn i
nærmeste ledige spor. Dette får ingen innvirkning på sammensetning av voltene.
2.
a.

Autostart.
På «kommando-ordet» – «ett minutt til start» – kjører deltakerne
til oppsamlingsstedet som er inntil ca. 100 meter fra det sted
hvor startvognen er plassert.
b. På gitt signal kjører deltakerne frem mot startvognen i sine
tildelte startspor, og startvognen settes sakte i bevegelse.
c. De første 100 meter kjøres i moderat fart. Farten økes jevnt frem
til startstedet, og når startvognens vinger passerer startlinjen
kommanderes «kjør». Startvognen øker så farten mest mulig og
kjører bort.
Deltakerne i første rekke skal ved passering av 100-meters
merket slutte helt opp til startvognen rett bak vingens felt for
vedkommende startspor. Deltakerne med startspor i annen rekke
skal på samme tidspunkt slutte opp til rygg på hesten foran, i
henhold til bestemmelser for ordning av hester ved autostart.
Hovedstarteren avgjør om ekvipasjene ved fremkjøring til startstedet er på plass ved 100 meters-merket. Hvis ikke kan dette
medføre omstart og/eller sanksjon. Dersom en kjører bevisst
holder hest/ponni tilbake fra startvognens vinger, eller skifter
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spor etter at 100 meters-merket er passert og fram til start, skal
sanksjon ilegges.
d. Etter at fremkjøring til startstedet er begynt, kan oppnådd fart på
startvognen ikke settes ned, unntatt ved de tilfeller da starten
avbrytes.
e. Før 50-meters-merket kan hovedstarteren avbryte starten etter
skjønn. Når dette merket er nådd, kan starten bare avbrytes på
grunn av uhell som medfører fare for de øvrige deltakere, når
deltaker passerer startvognens vinger eller skifter spor på en slik
måte at de oppnår fordel ved sporskifte som medfører grov
sjenering av konkurrent, eller at startvognen svikter.
Hovedstarteren skal anstrenge seg for å få hestene/ponniene
avgårde i riktig posisjon. Starten skal ikke avbrytes selv om en
hest/ponni er ute av trav under fremkjøring til startstedet eller i
startøyeblikket, eller hesten/ponnien ikke holdes på plass av
kjøreren.
f. Dersom en hest/ponni blir strøket, rykker de øvrige hestene/
ponniene inn i nærmeste ledige spor. Hester/ponnier i annen
rekke rykker ikke frem til første rekke.
g. Når startvogn ikke kan brukes, benyttes linjestart.
3.

Linjestart.
Fremkjøringen/ridningen begynner ca. 100 meter fra startstedet
på samme måte som fremkjøring ved autostart. Ytterste hest/
ponni i første rekke leder fremdriften, og skal ikke passeres med
mindre denne er i ulovlig gangart. Frem til ca. 20 meter før startstedet skal det kjøres i moderat trav. Deltakere med startspor i
annen rekke skal være ca en ekvipasjelengde bak startlinjen ved
gyldig start. Dersom en hest/ponni blir strøket, rykker de øvrige
hestene/ponniene inn i nærmeste ledige spor. Hester/ponnier i
annen rekke rykker ikke frem til første rekke.
Avbrytelse av start (omstart) signaliseres med rødt signallys og/
eller flagg og lydsignal. Deltakerne samles snarest mulig til ny
start.
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Starten er gyldig med mindre den tilbakekalles av hovedstarter,
og enhver protest mot starten er utelukket.
I lokale travløp uten totalisatorspill og ponniløp kan også følgende
startmetoder benyttes:
a. Flaggstart:
Denne foregår slik:
Alle hjelpestarterne skal ha småflagg som holdes opp inntil
hestene/ponniene på distansen er på plass på riktig startsted.
Når samtlige småflagg er nede slår hovedstarteren sitt flagg
bakover og starten er gyldig og klokke settes i gang.
b. Stillstart hvor hestene/ponniene står stille på riktig startsted.

§ 11-4 Uregjerlighet ved start
Etter innhentet tillatelse fra hovedstarter er det tillatt for kjører/rytter,
på eget ansvar, å ha en hjelpemann ved start, unntatt i prøveløp.
Kjører/rytter eller uregjerlig travhest/ponni som kan bevirke eller har
bevirket fare for de øvrige deltakere, hindrer eller forsinker starten,
eller forårsaker omstart, kan av hovedstarteren vises bort.
Hovedstarteren gir i tilfelle grunngitt innstilling til banedommerkomiteen om videre startforbud for hest/ponni og ileggelse av
sanksjon for kjører/rytter. Når hest/ponni meddeles startforbud
etter denne bestemmelse, kan godkjent prøveløp med den startmetode som utløste startforbudet og/eller veterinærundersøkelse
kreves før hesten på nytt kan innmeldes til totalisatorløp. Hest/ponni
som av kjører/rytter og hovedstarter i samråd vurderes farlig for
andre deltagere, kan trekkes fra start uten videre forføyning overfor
hesten/ponnien.
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Kapittel 12
Gangart og regler for kjøring
§ 12-1 Diskvalifikasjon og rapportering
Løpet skal kjøres/ris i rent trav.
I travløp med totalisatorspill:
Hesten skal diskvalifiseres når:
1. den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i
galopp eller passgang.
2. den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer
enn to ganger.
3. den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse i galopp eller
passgang. Med lengre distanse menes ca 100 m. Unntak fra
denne bestemmelse om distanse, er når galopp er avsluttet
innenfor løpets første 500 m. Da tillates inntil ca 150 m galopp.
4. den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
5. montérytter ikke fyller kravet til minimumsvekt.
6. utilbørlig kjøring/ridning har hatt eller antas å ha hatt innvirkning
på løpets utfall.
7. den etter gyldig start er kjørt/ridd utenfor løpsbanens grenser og
derved forbedret egen posisjon.
Hesten skal rapporteres når:
1. den etter gyldig start vinner terreng i urent trav.
2. den etter gyldig start gjentatte ganger slår over i urent trav.
3. den etter en helhetsvurdering av løpet har tilbakelagt lengre
distanse i urent trav.
Rapportering for urent trav medfører ikke tap av premie.
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I lokale travløp uten totalisatorspill:
Hesten skal diskvalifiseres når:
1. den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i
galopp eller passgang.
2. den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer
enn tre ganger.
3. den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse – mer enn ca.
100 meter – i galopp eller passgang.
3a. den etter en helhetsvurdering av løpet har tilbakelagt lengre
distanse i urent trav.
4. den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
5. utilbørlig kjøring/ridning har hatt eller antas å ha hatt innvirkning
på løpets utfall.
6. den etter gyldig start er kjørt/ridd utenfor løpsbanens grenser og
derved forbedret egen posisjon.
I ponniløp:
Ponnien skal diskvalifiseres når:
1. den etter gyldig start vinner terreng og/eller forbedrer posisjon i
galopp eller passgang
2. den etter gyldig start galopperer eller slår over i passgang mer
enn tre ganger.
3. den etter gyldig start tilbakelegger lengre distanse – mer enn ca.
50 meter – i galopp eller passgang.
4. den er i galopp eller passgang når totaltiden registreres.
5. utilbørlig kjøring/ridning har hatt eller antas å ha hatt innvirkning
på løpets utfall.
6. den etter gyldig start er kjørt/ridd utenfor løpsbanens grenser og
derved forbedret egen posisjon.
Ponnien skal rapporteres når:
1. den etter en helhetsvurdering av løpet har tilbakelagt lengre
distanse i urent trav. I lokalt arrangerte ponniløp, skal ponnien
etter denne bestemmelse diskvalifiseres.
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§ 12-2 Kjøring om best mulig plassering
I travløp skal det alltid kjøres/ris om best mulig plassering. Det er forbudt for kjøreren/rytteren å holde travhesten/ponnien tilbake eller på
annen måte foreta seg noe for å unngå å vinne eller plassere seg
best mulig i travløpet.
Uavhengig av den sanksjon vedkommende blir idømt for overtredelse av denne bestemmelse, kan banedommerkomiteen annullere
travløpet. Ved eventuelt omløp etter denne bestemmelsen skal banedommerkomiteen erstatte kjøreren med en annen.

§ 12-3 Brutt løp
Etter start må kjører/rytter ikke bryte travløpet uten gyldig grunn.
Mener banedommerkomiteen at det ikke foreligger gyldig grunn,
skal kjøreren/rytteren ilegges sanksjon. Det er forbudt å kjøre/ri mot
kjøreretningen mens travløpet pågår.

§ 12-4 Regler for kjøring/ridning
Ledende travhest/ponni skal kjøres/ris i førstespor.
Det er forbudt:
1. Å kjøre/ri utenfor løpsbanens grenser.
2. Å skifte spor etter at oppløpsmerket er passert med mindre det er
for å passere foranliggende deltaker.
3. Å krysse banen eller skifte spor slik at andre deltakere derved
hindres, forstyrres, oppholdes eller blir sjenert.
4. Å passere foranliggende deltaker slik at denne sjeneres.
5. Å oppta mer enn én sporbredde fra banens innerkant eller kjøre i
halvspor slik at andre deltakere blir hindret, forstyrret, oppholdt
eller sjenert.
6. Å sette ned farten i en slik takt at de øvrige deltakere blir sjenert.
7. Å på annen måte sjenere andre deltakere.
For baner med ekstraspor på oppløpsiden, gjelder nedenstående
bestemmelser hvor disse er i konflikt med eller ikke dekkes av de
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øvrige bestemmelser.
1. Ekvipasje kan ikke bruke den ekstra sporbredden med unntak av på
oppløpet ved fullføring av løpet i forsøk på å forbedre posisjonen.
2. Ledende ekvipasje kan ikke selv bruke eller hindre andre
ekvipasjer i å bruke den ekstra sporbredden.

§ 12-5 Etter målpassering
For å unngå kollisjon etter at mål er passert, skal deltakerne sette
ned farten gradvis, og ikke krysse banen til sjenering for andre.
Seiersdefilering skal skje i samsvar med arrangørens bestemmelser,
og foregå på en forsvarlig måte.

§ 12-6 Opptreden ved galopp
Galopperende travhest/ponni skal uten å sjenere andre deltakere
trekkes ut i banen og ut av feltet. Det er forbudt å styre galopperende travhest/ponni innover i banen med mindre det er for å
unngå fare. Galopperende travhest/ponni som har vært styrt utenfor
løpsbanens grenser anses å ha brutt travløpet.
Diskvalifisert travhest/ponni skal uten å sjenere andre deltakere så
snart som mulig trekkes ut av feltet og kjøres ut av banen.
Diskvalifisert travhest/ponni som deltar i poeng- eller utslagningsløp,
skal uten å sjenere andre deltakere fullføre travløpet uten å bli
distansert.
Travhest/ponni som ikke fullfører, eller blir distansert i første start i
et poeng- eller utslagningsløp, taper retten til å delta i senere
starter i løpet.

§ 12-7 Startforbud grunnet travhests/ponnis opptreden
Hest/ponni som i de siste fem starter, herunder prøveløp, i løpet av
åtte måneder er rapportert minst to ganger for urent trav, ilegges
startforbud etter følgende regler og må oppfylle nedenstående krav
før den igjen meldes til løp:
Travhest/ponni med to rapporteringer kan ikke meldes/starterklæres
til travløp de første seks dager etter siste rapportering. Ved ny inn54

melding til travløp med totalisator, premieløp eller registrert ponniløp
skal det fremlegges veterinærattest som viser at travhesten/ponnien
igjen kan delta i travløp. Hest/ponni som allerede er innmeldt/starterklært til nytt travløp når den får sin andre rapportering, skal ikke
starte i dette.
Blir en hest/ponni rapportert i poeng- eller utslagningsløp, avgjør
banedommerkomiteen i samråd med stevneveterinæren om hesten
kan starte i senere starter i løpet.
Uavhengig av denne bestemmelse kan banedommerkomiteen
meddele en hest/ponni startforbud hvis den finner at hestens/
ponniens deltakelse i løp kan medføre fare for de øvrige deltakere
eller at hesten/ponnien er i så dårlig konkurransemessig stand at
det ikke er forsvarlig å la den starte i travløp. Banedommerkomiteens
avgjørelse etter denne bestemmelse er endelig og kan ikke
appelleres.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder ikke for lokalt arrangerte
travløp uten totalisatorspill.
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Kapittel 13
Sikkerhetsbestemmelser
§ 13-1 Gjeldende sikkerhetsbestemmelser
Følgende sikkerhetsbestemmelser gjelder:
1. Ved all kjøring/ridning av travhest/ponni innenfor travbanens
område samt område som disponeres av travbanen er det
påbudt med fastspent hjelm. Bestemmelsen gjelder også
personer som sitter på med kjørere/arbeider med hest i banen.
2. All hurtigkjøring/ridning skal skje venstre om i indre tredjedel av
banen.
3. Det arrangerende selskap kan bestemme at hurtigkjøring/
ridning/oppvarming to timer før og/eller under stevnet skal
foregå venstre om.
4. All mosjonskjøring/-ridning skal skje høyre om i ytre tredjedel av
banen.
Etter stevnets begynnelse eller når annet tidspunkt kunngjøres,
skal mosjonering av hest ikke finne sted i løpsbanen.
5. Vending i banen skal skje høyre om etter at kjøreren/rytteren
først har forsikret seg om at vendingen kan skje uten fare for den
øvrige virksomhet og aktivitet.
6. Ved kjøring/ridning i kunstig belysning må særskilt aktsomhet
utvises.
7. Skulle banebelysningen bli borte under pågående løp og
dermed skape fare for deltakerne, gjelder følgende bestemmelse:
Deltakerne skal øyeblikkelig sette farten ned på en slik måte at
de øvrige deltakere ikke forstyrres og at ulykker unngås.
Kjørerne/rytterne avventer nærmere ordre.
8. Det er forbudt for personer under 15 år å kjøre, leie eller passe
hester innenfor en travbanes område med unntak av den
virksomhet som gjelder ponnitrav.
9. Ambulanse og førstehjelpspersonell skal være tilstede under hele
løpsdagen, også ved prøveløp. Under travstevne arrangert lokalt
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uten totalisatorspill, kreves ikke ambulanse og førstehjelpspersonell til stede, men at arrangøren har underrettet stedets
legevaktordning om tid og sted for travstevnet.
10. Under travstevne, med unntak av lokale travstevner arrangert
uten totalisatorspill, skal spesiell dyretilhenger for eventuelt
skadde hester være tilstede fra stevnets begynnelse.
11. Arrangør av travløp skal ha beredskapsplan for ulykker samt
nødvendige hjelpemidler til bruk ved akuttsituasjoner.

§ 13-2 Ny start/omløp
Oppstår en slik situasjon i et travløp at det kan medføre fare for noen
av deltakerne eller oppstår en annen uforutsett situasjon som i særlig
grad hindrer normal løpsutvikling, kan banedommerkomiteen stanse
travløpet ved signalisering. Deltakerne skal snarest mulig stanse
travhestene/ponniene og kjøre til startplass for å avvente nærmere
ordre. Hvis et travløp blir stanset ved signalisering fra banedommerkomiteen, skal løpslederen i samarbeid med banedommerkomiteen
gjennom vurdering av omstendighetene bestemme om travløpet skal
avvikles ved ny start, omstart, eller om det skal annulleres.
Har ledende travhest/ponni tilbakelagt mer enn halvparten av løpets
distanse ved signaliseringens begynnelse eller mer enn to
hester/ponnier uteblir fra ny start, skal løpet annulleres.
Et annullert travløp anses som ikke avviklet, og løpslederen kan etter
konferanse med banedommerkomiteen bestemme at løpet avvikles
som omløp samme dag eller avlyses.
Banedommerkomiteen og/eller stevneveterinæren har, når tilstrekkelig grunn foreligger, anledning til å frita eller gi startforbud til enkelte
travhester/ponnier fra å starte i ny start/omløp.
Banedommerkomiteen kan også nekte den kjører/rytter som de anser
skyldig i det inntrufne å delta i ny start/omløp og erstatte denne med
en annen kjører/rytter. Da etter samme regler som i § 7-8 3. ledd.
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Kapittel 14
Protester
§ 14-1 Hvem som kan protestere
1.

Ansvarlig innmelder eller kjører/rytter av deltakende travhest/
ponni kan protestere mot:
a. annen hests/ponnis rett til å delta i løpet.
b. annen hests/ponnis i programmet oppsatte plassering i starten.
c. annen kjørers/rytters rett til å delta i løpet.
d. egen hests/ponnis i programmet oppsatte plassering i starten.
Protesten må være skriftlig og inngitt til arrangør senest én time
før stevnets begynnelse.
2. På løpsdager kan banedommerkomité og stevneveterinær
nedlegge protest mot en innmeldt eller deltakende hest/ponni
eller kjører/rytter. Protesten må avgis skriftlig til løpslederen.
3. Deltakende kjører kan nedlegge protest mot kjører/rytter av
annen hest/ponni for utilbørlig kjøring i løpet. Kjører/rytter som
protesterer må straks, og før han forlater løpsbanen kjøre/ri opp
foran måltårnet og melde protesten til løpslederen. Snarest mulig
deretter må kjøreren/rytteren kontakte banedommerkomiteen og
fremføre protesten.
Når protest er nedlagt, skal dette straks offentliggjøres av
løpslederen over høyttaler og ved oppslag på den offisielle
meddelelsestavle.

§ 14-2 Hvem som avgjør protest
Protester forelegges for, og avgjøres av banedommerkomiteen.
Dersom tungtveiende årsaker foreligger som gjør at banedommerkomiteen ikke finner å kunne avgjøre protesten i løpet av løpsdagen
skal protesten forelegges for og avgjøres av Domskomiteen.

§ 14-3 Saksbehandlingsbestemmelser
Den instans som behandler en protest, skal avhøre den som protesterer, den det protesteres mot og de deltakere og/eller funksjonærer
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som av disse påberopes som vitner. Partene og deres vitner som er
underlagt DNTs lover og reglement, plikter straks å avgi forklaring
når dette kreves av behandlende instans. Når slikt krav er fremsatt,
må de ikke forlate banen før banedommerkomiteen har gitt sitt
samtykke til dette.
Partene og deres vitner kan avkreves skriftlige uttalelser, og disse må
avgis innen tre dager etter at slikt krav er fremsatt. Det påligger
partene å sørge for at saken blir best mulig belyst, men behandlende
instans har en selvstendig plikt til å påse at den blir oppklart.

§ 14-4 Avgjørelsen av en protest
Avgjørelsen av en protest skal være skriftlig og inneholde gjengivelse
av de faktiske forhold, og henvisning til den eller de lover og
bestemmelser som er lagt til grunn for den.

§ 14-5 Appellmulighet
Når ikke annet er bestemt, kan banedommerkomiteens og/eller
Domskomiteens avgjørelse av en protest, appelleres til
Appellkomiteen etter bestemmelsene i Kapittel 18.

§ 14-6 Start under protest
En travhest/ponni som det er protestert mot starter, inntil protesten
er endelig avgjort, under protest i alle løp der samme protestgrunnlag foreligger.
Har en travhest/ponni startet under protest, og protesten tas til følge,
anses den for ikke å ha startet, og eventuell premieregulering foretas
etter avsluttet saksbehandling.
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Kapittel 15
Sanksjoner
§ 15-1 Sanksjonsbestemmelser
Sanksjonsbestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle personer
omhandlet i § 1-5, og er utfyllende til straffebestemmelsene i DNTs
lov § 12-1.
Sanksjoner i overensstemmelse med sanksjonsbestemmelsene i dette
reglement ilegges for forsettlig eller uaktsom overtredelse av reglementet eller særskilte bestemmelser vedtatt av DNT eller av de arrangerende driftsselskaper/forbund/lag med godkjenning av DNT.
Bøter:
1.1 I travløp med totalisatorspill kan det ilegges bøter på inntil
kr 100.000,–
I løp med over kr 20.000,– i førstepremie, kan det ilegges bøter
på inntil 50 prosent av løpets førstepremie og/eller fratas retten
til å få eller beholde premie vunnet i vedkommende løp.
1.2 I lokale travløp uten totalisatorspill, på utstillinger eller ved
prestasjonsprøver kan det ilegges bøter på inntil kr 10.000,–
Rettighetstap:
For et bestemt tidsrom eller for alltid fratas retten til:
2.1 å kjøre/ri travløp med totalisatorspill.
2.2 å kjøre/ri travløp uten totalisatorspill, delta på utstillinger eller
i prestasjonsprøver.
2.3 å kjøre/ri ponniløp.
2.4 å få eller beholde lisens som nevnt i §§ 2-2 og 2-3 i dette
reglement.
2.5 å oppholde seg på områder eller deler av område som benyttes i
forbindelse med travløp med totalisatorspill eller område som
benyttes til lokale travløp uten totalisatorspill, utstillinger eller
prestasjonsprøver.
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2.6 å starte i travløp med totalisatorspill med den hest overtredelsen
er begått.
2.7 å starte i lokale travløp uten totalisatorspill, delta på utstillinger
eller i prestasjonsprøver med den travhest/ponni overtredelsen er
begått.
2.8 å starte i registrerte ponniløp med den ponni overtredelsen er
begått.
2.9 å starte i travløp med totalisatorspill med travhest som
vedkommende selv eller hans/hennes ektefelle eller samboer,
barn eller foreldre, har reelle eller formelle eierinteresser i.
2.10 å registrere eller å ha travhest registrert i DNTs sertifiseringsregister.
2.11 å registrere eller å ha travponni registrert i DNTs ponniregister.
Vinning som er oppnådd ved straffbar overtredelse, kan helt eller
delvis inndras hos den som vinningen er tilfalt direkte ved handlingen,
også når denne er en annen enn den som har overtrådt
bestemmelsen. Kan størrelsen av vinningen ikke defineres,
fastsetter dømmende instans beløpet skjønnsmessig.
Straffens/rettighetstapets art og omfang skal avpasses etter
overtredelsens art og de omstendigheter den er begått under.
Det skal legges vekt på hvilke tap eller hvilken skade, eventuelt
fare for samme, overtredelsen har medført eller vil medføre for
andre. Gjentagelse skal medføre skjerpelse.
Fratagelse av retten til å delta som kjører/rytter eller delta med
travhest i totalisatorløp, har virkning for alle norske og utenlandske
totalisatorbaner.
Fratagelse av retten til å delta som kjører/rytter eller delta med
travhest/ponni i lokale travløp uten totalisatorspill og ponniløp,
har virkning for alle norske travbaner.
Rettighetstap ilagt eller opphevet av sentralforbund som er godkjent
av DNT har samme virkning for alle norske og utenlandske totalisatorbaner.
61

Når utenlandsk kjører/rytter/eier/leier fratas eller får tilbake retten til å
kjøre/ri eller til å delta med travhest/ponni, rapporteres dette til
vedkommende lands sentralforbund for iverksettelse (via UET).

§ 15-2 Avbrudd i rettighetstap
For ordinær kjører/rytter av travhest kan DNT etter søknad innvilge
avbrudd i rettighetstap, ilagt etter pkt. 2.1.:
a. Når hesten i Norge skal delta i termininnskuddsløp, i kvalifiseringsløp til disse eller løp med kr 100.000,– eller mer i førstepremie.
b. Når hesten innen UET skal delta i løp som i landets reglement
hjemler avbrudd i ilagt rettighetstap.
c. Når hesten av DNT er gitt representasjonsoppgave i løp som fyller
betingelser gitt under bokstav a.
d. Når hesten av sentralforbund tilsluttet UET, er gitt representasjonsoppgave i løp som i landets reglement hjemler avbrudd i ilagt
rettighetstap.
Søker er å anse som ordinær kjører når han har kjørt travhesten i
minimum to av de fem siste starter.
Kjører/rytter kan etter søknad til DNT innvilges avbrudd i rettighetstap,
ilagt etter pkt 2.1.:
a. Ved representasjonsoppdrag for DNT.
b. Ved deltakelse i internasjonale eller nasjonale mesterskap hvor
kjører/rytter på forhånd har kvalifisert seg.
Det må søkes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden må inneholde
opplysninger om hvem søknaden gjelder, hvilke(n) hest(er) og for
hvilket land innen UET og hvilke totalisatorløp søknaden gjelder.
Avbrudd etter ovenstående bestemmelser innvilges ikke for kjører/
rytter ilagt rettighetstap for overtredelse av en av §§ 9-3, 10-2 eller
DNTs dopingreglement. Det innvilges heller ikke for kjører/rytter
som er ilagt rettighetstap for overtredelse i den hensikt å kvalifisere
hesten søknaden gjelder.
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Kapittel 16
Domsinstanser
§ 16-1 Domsinstanser
Avgjørelse av og beslutning om ileggelse av sanksjon i medhold av
dette reglement skal treffes av:
– DNTs Domskomité
– Vedkommende banedommerkomité
– DNTs Appellkomité jf. Kapittel 18.

§ 16-2 Domskomiteen
Domskomiteen behandler og treffer beslutning om ileggelse av sanksjon som første instans i alle saker innen DNTs selvdømmerettsområde hvor saken ikke hører inn under en banedommerkomité.
Saker som ikke hører inn under en banedommerkomité er
saker som angår:
– driftselskap/forbund/lag
– valgte tillitsmenn
– ansatte funksjonærer hvor saken i følge lov ikke skal behandles
av ansettelsesorgan
– DNTs lover og bestemmelser som ikke har direkte tilknytning til
et løpsarrangement
– saker omhandlet i dette reglements § 1-4 og bestemmelsene i
Kapittel 10 med unntak av § 10-2 pkt. 2.
DNT kan i det enkelte tilfelle beslutte at en sak skal behandles og
avgjøres av Domskomiteen.

§ 16-3 Banedommerkomité
Banedommerkomiteen behandler og avgjør som første instans
saker direkte tilknyttet løpsavviklingen, og som etter bestemmelsen
i § 16-2 ikke skal behandles av Domskomiteen.
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Kapittel 17
Saksbehandlingsbestemmelser
§ 17-1 Innhenting av saksopplysningene
Den instans som ilegger sanksjon, har en selvstendig plikt til å sørge
for at saken blir tilstrekkelig belyst herunder benytte sakkyndige.
Før beslutning om ileggelse av sanksjon treffes, skal vedkommende
instans, i den utstrekning det er mulig, innhente forklaring fra den
som menes å ha forbrutt seg, fra mulige skadelidende, fra deltakere/
funksjonærer samt av vitner som påberopes avhørt eller som av
behandlende instans anses å ha opplysninger som angår saken. Alle
som er underlagt disse løpsbestemmelser har på forlangende fra
vedkommende instans plikt til å avgi forklaring eller skriftlig uttalelse.
Er person på løpsdagen anmodet om å avgi muntlig forklaring, må
vedkommende ikke forlate travbanen før forklaring er gitt eller
samtykke til å forlate banen er innhentet av den instans som har
fremsatt kravet. Krav om skriftlig uttalelse må etterkommes innen
tre dager etter at vedkommende mottok kravet.

§ 17-2 Prosessfullmektig
Part, herunder DNT, har rett til å la seg bistå av advokat eller annen
fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen i Domskomité/
Appellkomité. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person eller
en organisasjon som vedkommende er medlem av. Alle henvendelser
i en sak kan gjøres ved fullmektig, og partene har rett til å ha med
seg fullmektig når vedkommende møter personlig for behandlende
instans. Alle meddelelser og henvendelser fra behandlende instans
skal skje til partens fullmektig for så vidt forholdet dekkes av fullmakten. Når det finnes hensiktsmessig, kan parten også underrettes
direkte. Parten kan kreve å bli underrettet ved siden av eller i stedet
for den fullmektige.
Fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt.
Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre
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behandlende instans finner grunn til å kreve det.
På alle trinn av saksbehandlingen må part dekke alle egne
omkostninger i forbindelse med saksbehandlingen. Det samme
gjelder for vitne påberopt av part.
For vitne påberopt av behandlende instans, dekkes vedkommendes
utgifter i henhold til og etter Statens Reiseregulativ.

§ 17-3 Beslutning om ileggelse av sanksjon
En beslutning om ileggelse av sanksjon skal være skriftlig og klart angi
hvilket faktisk forhold som er lagt til grunn og en henvisning til de lover,
regler og bestemmelser som er kommet til anvendelse samt en redegjørelse for de omstendigheter som begrunner utmåling av sanksjonen.

§ 17-4 Meddelelse om sanksjon
Den ilagte sanksjon eller annen saksavgjørelse, skal uten ugrunnet
opphold meddeles skriftlig til den avgjørelsen angår. Vedkommende
skal samtidig orienteres om adgangen til å appellere avgjørelsen, herunder hvilke frister som gjelder og om regler for oppsettende virkning.
Sanksjon ilagt utenlandsk kjører/rytter eller annen utenlandsk person,
meddeles det lands sentralforbund hvor vedkommende tilhører og er
medlem.

§ 17-5 Arkivering av beslutning om sanksjon
Alle beslutninger om sanksjon skal arkiveres i egen mappe av vedkommende instans. De til saken hørende dokumenter samt videomateriell,
lydbåndopptak og andre bevismidler skal oppbevares forsvarlig inntil
saken er endelig avgjort, og når saken endelig er avgjort skal den
arkiveres i DNTs arkiv.

§ 17-6 Fremleggelse av saksopplysninger
Behandlende instans har en selvstendig plikt til at alle opplysninger
som kan tjene som bevis blir lagt fram for Appellkomiteen eller over65

ordnet instans når en beslutning er appellert eller påklaget eller når
søknad om nedsettelse eller bortfall av ilagt sanksjon skal behandles
av DNTs styre.

§ 17-7 Iverksettelse av sanksjon og inndragning
Bøter og inndratt beløp forfaller til betaling straks de er endelig
fastsatt. Gjenstand besluttet inndratt skal innleveres straks endelig
beslutning foreligger. Betales ikke en bot, inndratt beløp eller
innleveres ikke gjenstand innen fastsatt tid, kan den kravet gjelder
forbys å delta på norske og utenlandske totalisatorbaner som kjører
eller med hest registrert i sitt eget, ektefelle/samboers eller psevdonyms navn inntil betaling skjer.
Bøter gitt i direkte tilknytning til travarrangement tilfaller det arrangerende driftsselskaps/forbunds/lags Understøttelsesfond. Bøter som
ikke er gitt direkte i tilknytning til travarrangement, inndratt beløp og
salgsbeløp fremkommet ved salg av gjenstand tilfaller DNT. Beløp tilsvarende botens og det inndratte beløps størrelse kan tilbakeholdes i
bøtelagtes tilgodehavende hos et hvilket som helst totalisatorkjørende selskap i inn- og utland. Dekning kan også tas i premier
vunnet av den travhest/ponni forseelsen ble begått med.

§ 17-8 Iverksettelse av sanksjon og oppsettende
virkning
a.

Sanksjoner som utløser rettighetstap for én uke eller flere ilagt i
medhold av § 15-1, iverksettes med virkning fra og med tredje
mandag etter ileggelsen.

b. Sanksjoner som utløser rettighetstap i mindre enn én uke, ilagt i
medhold av § 15-1, iverksettes med virkning fra og med tredje
terminfestede kjøredag på den travbanen som utløste sanksjonen
med unntak av de tilfeller hvor kjører allerede er innmeldt til den
tredje terminfestede kjøredag. I slike tilfeller vil kjøreforbudet
iverksettes første kjøredag på den travbanen som utløste kjøre-
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forbudet, og som det ikke har vært innmelding til.
For travbane som ikke har ukentlig kjøredag eller har terminfestet
opphold i travkjøringen, iverksettes rettighetstapet alikevel fra og
med tredje dag som for denne travbanen er den ukedag
travbanen normalt ville ha hatt travkjøring.
Appell over sanksjon ilagt i medhold av § 15-1 har oppsettende
virkning med unntak av:
– sanksjon for overtredelser av dette reglements § 9-3.
– sanksjon for overtredelser av bestemmelsene i dette reglements
Kapittel 10 med unntak av § 10-2, pkt. 2.
Sanksjon ilagt for overtredelse av § 9-3 iverksettes med øyeblikkelig
virkning.

§ 17-9 Gjenopptakelse
En sak kan gjenopptas etter bestemmelsen i DNTs lov § 12-10.

§ 17-10 Benådning
Sanksjon som er ilagt i medhold av § 15-1 kan av særlige grunner
bringes inn for DNTs styre i henhold til DNTs lov § 12-10.
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Kapittel 18
Appeller
§ 18-1 Hva som kan appelleres
Avgjørelser truffet av banedommerkomiteer eller Domskomiteen kan,
når intet annet er bestemt, appelleres til DNTs Appellkomité.
Følgende avgjørelse kan ikke appelleres:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ileggelse av bot/bøter i travløp med totalisatorspill, som ikke
overstiger i alt 3.000,– tretusen kroner. Dersom det i samme
avgjørelse også er ilagt rettighetstap kan kombinasjonen
appelleres.
Ileggelse av bot/bøter i lokale travløp uten totalisator og
ponniløp som ikke overstiger i alt kr 500,–.
Diskvalifikasjon for galopp, passgang og/eller utilbørlig kjøring.
Rapportering.
Vedtak om midlertidig kjøre/rideforbud jf § 2-7.
Ileggelse av startforbud for hest jf. §11-4 og 12-7.
Sanksjon ilagt for startforseelser.

§ 18-2 Hvem som kan appellere
Appell kan bare fremmes av den som har nedlagt protest, den som
har anmeldt en sak, av den det er protestert mot, den som er
anmeldt, og den som er ilagt sanksjon.

§ 18-3 Saksbehandlingsbestemmelser
En appell må være skriftlig og begrunnet samt undertegnet av appellanten eller dennes prosessfullmektig. Appellen sendes DNT og må
være poststemplet senest fjorten dager etter at den som er ilagt
sanksjon er gjort kjent med avgjørelsen. Behandlingsgebyret som må
foreligge før appell tas opp til behandling, er kr 3.000,– for saker
som er oppstått med bakgrunn i travløp med totalisatorspill. I lokale
travløp uten totalisatorspill og ponniløp er behandlingsgebyret kr
500,–.
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DNT forbereder saken for Appellkomiteen ved:
a. Å beramme tid og sted i samråd med den appellerende part og
Appellkomiteen, samt besørge innkalling av vitner og andre
impliserte etter fullmakt fra Appellkomiteen.
b. Å innhente all nødvendig dokumentasjon, og forøvrig
tilrettelegge all saksbehandling.
c. Å sørge for at nødvendig teknisk utstyr er tilgjengelig.
Når en sanskjon er appellert, skal den instans som har ilagt
sanksjonen utarbeide en særskilt rapport som gjør rede for de
faktiske forhold som er lagt til grunn samt de lovbestemmelser og
straffeutmålingsmomenter som påberopes. Rapporten skal også
opplyse om hvilke bevis som bør føres samt hvilke vitner som
bør avhøres. Når særlige grunner tilsier det, kan Appellkomiteen
beslutte at saken skal tas under behandling selv om fjortendagersfristen er oversittet. Blir appellen helt eller delvis tatt til følge av
Appellkomiteen, tilbakebetales behandlingsgebyret. Trekkes appellen
før Appellkomiteen trår sammen for å behandle saken, tilbakebetales
halve behandlingsgebyret.

§ 18-4 Appellkomiteens plikter
Appellkomiteen har en selvstendig plikt til å sørge for at saken blir
tilstrekkelig belyst før avgjørelse treffes. Den plikter å iakta det bevismateriale, de uttalelser, forklaringer og vitner og bruk av sakkyndige
som påberopes av de impliserte, og den kan kreve at alle som er
underlagt DNTs lover og reglement fremlegger bevismateriale og
avgir uttalelser/forklaringer.
Appellkomiteen plikter å behandle enhver appell og treffe avgjørelse
i saken innen rimelig tid etter at appellen er mottatt.

§ 18-5 Avgjørelsesmyndighet
Appellkomiteen kan avvise eller forkaste en appell eller treffe ny
avgjørelse i saken.
Appellkomiteens avgjørelser skal være skriftlige og begrunnede.
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Avgjørelsen skal inneholde:
a. En redegjørelse for de faktiske forhold som er lagt til grunn
(bevisbedømmelsen).
b. En henvisning til de lover og regler som har kommet til
anvendelse (lovanvendelsen).
c. Eventuelt også en redegjørelse for de omstendigheter som
begrunner sanksjonens størrelse/lengde .
Appellkomiteens avgjørelse skal uten ugrunnet opphold meddeles
den appellerende part og den instans som har ilagt den appellerte
sanksjonen. DNT arkiverer saken med tilhørende bevis i egen mappe.
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Kapittel 19
Fortolkninger, dispensasjoner og endring i reglement
§ 19-1 Fortolkning
Oppstår det tvil om reglementets fortolkning, eller det inntreffer
noe som ikke er forutsett i dette, treffer DNTs styre avgjørelse i det
enkelte tilfelle.

§ 19-2 Endringer
Endringer i dette reglement foretas av DNTs styre, og godkjennes av
Landbruks- og matdepartement før de settes i kraft. De totalisatorkjørende driftsselskaper/forbund/lag skal underrettes skriftlig om
endringer, og fra hvilket tidspunkt de settes i kraft. DNTs styre kan i
særlige tilfeller dispensere fra disse bestemmelser etter på forhånd
å ha innhentet Landbruks- og matdepartementets godkjennelse.

§ 19-3 Ikrafttredelse
Dette reglement trer i kraft fra 1. januar 2008. Fra samme dato
oppheves tidligere Reglement for travsport i Norge 2007.
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Lisensbestemmelser
for norsk travsport
Trenerlisenser
Kjørelisenser
Montélisenser
Gjeldende fra og med 01.01.08

FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER
1.
2.
3.

4.

Medlemskap i travlag tilsluttet DNT.
Utdannet og godkjent etter de krav som er spesifisert for den
enkelte lisens.
Lisens utstedes ikke eller inndras, enten for et bestemt tidsrom
eller for alltid, når person i henhold til Lov om dyrevern er funnet
uskikket til å ha egne eller andres hester i sin varetekt (oppstallet
og/eller i trening).
Lisens utstedes ikke til, eller inndras for et bestemt tidsrom eller
for alltid fra person som er ilagt sanksjon i medhold av DNTs lov
§ 12-2, pkt 1 b-d og pkt 2.

TRENERLISENSER
For å kunne innmeldes og delta i travløp arrangert i henhold til
Reglement for travsport i Norge må alle hester være registrert på en
treningsliste.
Hester skal registreres på treningslisten til den som har treneransvaret
for hesten. Alle personer som skal registrere hester på sin trenings72

liste, må inneha trenerlisens utstedt av DNT. Dersom trener har flere
filialer, skal det også oppgis på hvilken filial hver hest står oppstallet.
Det finnes 2 trenerlisenser:
• Profesjonell trenerlisens (A og B)
• Amatør trenerlisens

FELLES KRAV FOR ALLE TRENERLISENSER
1.

Ved etablering av stall/oppstallingssted, og ved flytting/adresseendring for stall/oppstallingssted, skal hjemmebanens lisensnemnd ha skriftlig underrettelse om dette. Kopi skal sendes til
DNT. Stall/oppstallingssted skal fylle betingelser gitt i, eller med
hjemmel i Lov om dyrevern, eller andre offentlige krav. Dersom
en trener har hester oppstallet mer enn et sted, skal hver filial
være oppgitt til hjemmebanens lisensnemnd.

2.

Lisensinnehaveren plikter, på forlangende og til enhver tid,
å la en representant for den lokale lisensnemnda foreta
inspeksjon av at de hester som er oppstallet til enhver tid er
i tråd med innrapportert treningsliste.

3.

Lisensinnehaveren er ansvarlig for at det til enhver tid er innrapportert oppdatert treningsliste til hjemmebanen. Ved mangelfull,
eller uriktig treningsliste kan lisensen inndras. Komplett treningsliste skal sendes til hjemmebanen én gang årlig. Endringer i
treningsliste skal meldes umiddelbart til hjemmebanen.

4.

For å kunne innmelde en hest til travløp må den aktuelle hesten
være registrert på vedkommende treners treningsliste. Dette skal
være registrert hos trenerens hjemmebane senest siste virkedag
før innmeldingen.

5.

For lisensen betales en registreringsavgift, samt en årlig avgift
som fastsettes av DNT.
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FORNYELSE AV TRENERLISENS
Trenerlisenser utstedes for et kalenderår ad gangen. Fornyelse skjer
uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til alle som
fyller kravene for trenerlisensen.

KRAV FOR Å FÅ OG BEHOLDE
PROFESJONELL TRENERLISENS:
Må ha avlagt godkjent eksamen ved Norsk Travtrenerskole. Lisensen
kan utstedes til personer etter fylte 18 år, og senest fem år etter
avlagt eksamen. Personer som tidligere har hatt profesjonell trenerlisens A, kan få utstedt denne lisens igjen etter begrunnet søknad til
DNT.
Utenlandske travtrenere må gjennomføre og få godkjent et amatør
trenerlisenskurs for å få utstedt norsk profesjonell trenerlisens.
1.

Folkeregisterregistrert i Norge.

2.

Lisensinnehaveren skal til enhver tid være registrert i firmaregister
i Norge, eventuelt ansatt i firma som er registrert i dette register.
Det skal årlig sendes inn attest fra dette registeret til DNT.

3.

Lisensinnehaveren skal stille en garanti – stor kr 20.000,– for
trenerlisensen. B-trenere skal stille en garanti på kr 10.000,–
Garantien gjelder økonomiske forpliktelser overfor Det Norske
Travselskap, tilsluttede totalisatorselskap/forbund og utenlandske
sentralorganisasjoner. Når disse forpliktelsene overstiger 50 % av
garantibeløpet, kan lisensen inndras.

4.

Lisensinnehaveren plikter å sørge for at regnskapet er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende krav fra offentlige
myndigheter, og at lisensinnehaveren, eller firma vedkommende
er ansatt i, er registrert som næring i de dertil bestemte offentlige
registre. Firma som har ansatt mer enn én lisensinnehaver, må gi
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skriftlig beskjed til DNT, til hvilken lisens det er gitt prokura for å
opptre på vegne av firmaet som travtrener.
5.

Lisensinnehaver som er gitt konkurskarantene, mister retten til å
inneha trenerlisens i det tidsrom og etter de bestemmelser
konkurskarantenen fastsetter.

Lisensen gjelder så lenge innehaveren har travhester oppstallet og i
registrert trening for andre, og oppfyller DNTs øvrige reglement og
særskilte bestemmelser.
Profesjonell trenerlisens A omfattes av DNTs trekkordning for hester
lisensinnehaveren har i registrert trening.
PROFESJONELL TRENERLISENS B
utstedes ikke etter 1.1.2001

KRAV FOR Å FÅ OG BEHOLDE
AMATØR TRENERLISENS:
For å få utstedt amatør trenerlisens kreves et amatørtrenerlisenskurs
på hjemmebanen. Kurset omfatter gjennomgang av travsportens
organisering, informasjon om dopingbestemmelser, samt travsportens regelverk og bestemmelser. Kurset arrangeres av
hjemmebanens utnevnte lisensnemd.
Kursets omfang er minimum tre timer, og kursavgift er kr 500,– pr
pers.
For personer som er registrert som trener på hest pr 01.01.08 vil det
ikke kreves kurs, og disse vil automatisk registreres med amatør
trenerlisens. Personer som tidligere har vært registrert som trener
på hest kan få utstedt amatørtrenerlisens etter søknad.
Lisensen kan utstedes til personer etter fylte 16 år. Personer under
18 år registreres med verge.
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1.

Bostedsregistrert i Norge

2.

For hester i trening hos innehaver av amatør trenerlisens må
lisensinnehaveren selv, ektefelle/samboer eller nær slektning
være registrert som ansvarshavende eier/leier i Det Norske
Travselskap. Med nær slektning menes barn, barnebarn, foreldre,
besteforeldre, søsken, samt ektefelle/samboers barn og foreldre.
Unntak fra denne bestemmelse gjøres kun for godkjente hingsteholdere som kan trene avlshingster de har i stasjon.

3.

Oppstallingsstedet skal være geografisk beliggende slik at det er
praktisk mulig for lisensinnehaveren selv, ektefelle/samboer eller
stallansatt hos lisensinnehaveren å ha det daglige tilsynet med
hesten(e).

4.

Amatør trenere som har hester i trening for andre ved innføring
av denne bestemmelse kan søke DNT om en midlertidig
profesjonell trenerlisens. For å kunne søke om dette må
vedkommende fylle kravene 1–4 under Profesjonell trenerlisens.
En slik midlertidig profesjonell lisens forutsetter at vedkommende
søker og gjennomfører fastsatt travtrenerutdanning innen
01.01.09. Dersom dette ikke overholdes vil lisensen inndras fra
den første i påfølgende måned, og vedkommende vil automatisk
miste retten til å trene hester hvor ikke lisensinnehaveren selv,
ektefelle/samboer eller nær slektning er registrert som ansvarshavende eier/leier i Det Norske Travselskap.

KJØRE-/MONTÉLISENSER
Det finnes 6 kjøre/montélisenser.
• Trener kjørelisens (T)
• Catchdriver kjørelisens (C)
• Stallansatt kjørelisens (S)
• Amatørkjørelisens (A)
• Rekrutt kjørelisens (R)
• Montélisens (M)
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FELLES KRAV FOR KJØRE-/ MONTÉLISENSER
1.

2.
3.

4.
5.

Person må være over fylte 16 år, og ikke over fylte 70 år for
utstedelse av lisens. For ponnilisenser gjelder egne aldersbestemmelser som er fastsatt i Særskilte bestemmelser for
ponnitrav. Lisens kan maksimalt beholdes ut det året
vedkommende fyller 70 år.
Person må være bostedsregistrert i Norge.
Det foreligger dokumentasjon på at søkeren tilfredsstiller de
medisinske krav fastsatt av DNT for å få eller inneha lisens.
Egenerklæring og legeattest sendes DNT på fastsatt skjema
hvert 5. år til fylte 60 år, deretter hvert 3. år. Når DNT finner det
påkrevd, kan legeerklæring kreves oftere.
Kjørefarger – draktfarger – er godkjente.
.
Annen dokumentasjon som måtte kreves er innsendt og
godkjent.

FORNYELSE AV KJØRE- OG MONTÉLISENS
Skjer uten forutgående søknad ved kalenderårets begynnelse til
alle som fyller kravene for kjøre/montélisenser nevnt ovenfor,
samt følgende:
1. Kjørt/ridd i totalisator-/premieløp, mønstrings- eller prøveløp
foregående kalenderår.
2. Årlig lisensavgift er betalt
Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp,
mønstrings- eller prøveløp foregående kalenderår inndras lisensen,
og vedkommende må kjøre/ri nytt godkjent prøveløp før lisensen
igjen aktiveres. Lisensinnehaver som har både kjøre- og montelisens
beholder begge typene når vedkommende har minst én start i
minst en av løpstypene.
Når lisensinnehaver ikke har kjørt/ridd totalisator-/premieløp,
mønstrings- eller prøveløp de tre siste kalenderår må vedkommende
gjennomføre nytt godkjent lisenskurs med det angitte omfang,
for igjen å få utstedt lisens.
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INNDRAGNING AV KJØRE-/MONTÉLISENS
1.

Kjøre-/montélisens kan inndras for et bestemt tidsrom eller for
alltid etter innstilling fra DNTs oppnevnte medisinske rådgivende
lege på grunn av sykdom eller helbredssvekkelse som beskrevet
i § 2-7 i Løpsreglementet. Når kjører/rytter er nektet å delta i
totalisatorløp på medisinsk grunnlag, kan DNT kreve samtykke
til å innhente nødvendige opplysninger, begrenset til
angjeldende sak.

2.

I tilfeller der lisensinnehaver anses å ikke ha tilstrekkelige teoretiske og/eller praktiske kunnskaper til forsvarlig å delta i travløp,
kan banedommerkomiteen og/eller DNT inndra lisensen. Når
lisens er inndratt på denne måten kreves ny godkjent teoretisk
og/eller praktisk eksamen før lisensen igjen aktiveres.

3.

Når kjører/rytter av andre grunner er nektet å delta i totalisatorløp, kan DNT kreve ny godkjent teoretisk og/eller praktisk prøve
før lisensinnehaver igjen kan delta i totalisatorløp.

HVORDAN OPPNÅ KJØRE-/MONTÉLISENS
Kravene beskrevet under det enkelte punkt for den lisensen det
søkes om må oppfylles, og søkeren må ha bostedsadresse i Norge.
Søkeren må gjennomføre og bestå kurs som beskrevet nedenfor,
arrangert ved totalisator- og regionbaner eller kurssted godkjent av
DNT. For å komme inn på kurs må søkeren være over fylte henholdsvis 15 eller 17 år, avhengig av type lisens det søkes om.
Kursomfang og avgift
Minimum 35 timer fordelt på teori og praksis med størst vekt på
praksis.
For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Kursavgift henholdsvis kr 3500,– eller kr 4000,–.
For søker til montélisens med gyldig kjørelisens begrenses kurset til
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12 timer praktisk del og med en kursavgift på kr 1200,– Tilsvarende
gjelder for søker til kjørelisens med gyldig montélisens.
For søkere som ikke har fylt 18 år ved kursets oppstart er kursavgift
på kr 1200,–.
For søkere som tidligere har hatt gyldig lisens, og som innen fem
kalenderår skal reaktivere denne, begrenses kurset til å omfatte den
ordinære teoretiske delen, samt at søker må gjennomføre og få
godkjent praktisk og teoretisk eksamen. For denne type kurs er
kursavgift kr 1200,–.
Godkjente kurssteder som avvikler lisenskurs i et større undervisningsprogram kan gjennomføre dette uten å belaste deltagerne
kursavgift (videregående skoler eller lignende.)
Kursledelse
Kursledelse skal nedsettes av banens utnevnte lisensnemnd, og skal
minimum bestå av en dommer med autorisasjon A, én starter og én
rutinert kjører og/eller én rutinert rytter.
Kursinnhold
Kurset har en teoretisk og en praktisk del.
Den praktiske delen skal bestå av klargjøring og påseling av hest,
øvelser i volting og startprosedyrer, samt løpskjøring og /eller
ridning. Deltagerne skal delta i minimum 10 arrangerte testløp
med voltestart, og det skal veksles om spor.
Den teoretiske delen skal inneholde opplæring i Løpsreglement for
travsport i Norge, med vekt på bestemmelser som angår innmelding
og starterklæring, startprosedyrer, utstyr, doping, løpskjøring/-ridning
samt sanksjonsbestemmelser.
Når den teoretiske og praktiske del av kurset med en praktisk
tentamen er gjennomført, kan kandidaten gå opp til eksamen.
Eksamen
Eksamen består av en teoretisk og en praktisk del hvor den
teoretiske delen avlegges umiddelbart etter gjennomført kurs.
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Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve i Reglement for travsport i
Norge, og utfyllende bestemmelser. Eksamen avlegges for og
godkjennes av den lokale lisensnemd. Prøven kan, ved spesielle
behov, avlegges muntlig.
Praktisk eksamen avlegges i prøveløp senest innen 8 måneder
etter bestått teoretisk eksamen, og med hest som er startberettiget
i totalisatorløp.
Minimumskrav for å bestå den praktiske delen av eksamen er at:
1. hesten godkjennes innen rammen for prøveløp for sin klasse.
2. kjøreren/rytteren godkjennes av hovedstarter.
3. kjøreren/rytteren ikke pådrar seg sanksjoner.
Prøveløpene skal være arrangert i tilknytning til totalisatorstevne
eller registrert premiekjøring.
For å bestå eksamen må minimum 2 av inntil 5 kjørte/ridde løp
være godkjente.
Draktfarger
Alle som søker om kjøre/montélisens skal ha egne, registrerte
draktfarger.
Søknad om registrering av draktfarger sendes på spesielt skjema
til DNT for registrering.
For draktfarger til ponnilisenser gjelder egne bestemmelser
fastsatt i Særskilte bestemmelser for ponnitrav.
DNT godkjenner eller forkaster forslag til draktfarger. Drakten
skal holdes i orden og kun benyttes i overensstemmelse med de
til enhver tid gjeldende bestemmelser for drakter.
Når kjørelisensen ikke fornyes, reserveres draktfargene i tre år. Etter
tre år blir registreringen strøket, og draktfargene kan tildeles andre.
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BETINGELSER FOR KJØRE/MONTÉLISENSENE:

TRENER KJØRELISENS
For å få eller beholde denne kjørelisens må vedkommende inneha
profesjonell trenerlisens A.
Lisensen gir rett til å delta som kjører i alle typer travløp, med unntak
av løp som er forbeholdt kjørere med andre typer lisenser.
Kjørelisensen omfattes av DNTs til enhver tid gjeldende trekkordning
for oppsitt og prosenttrekk av brutto innkjørt beløp.

CATCHDRIVER KJØRELISENS
For å få denne kjørelisens må vedkommende ha avlagt godkjent
eksamen ved Norsk Travtrenerskole og ha kjørt minimum 250 totalisatorløp. Vedkommende må også fylle kravene under pkt. 1–5 under
krav for profesjonell trenerlisens. For å beholde lisensen må lisensinnehaveren til enhver tid fylle de ovennevnte krav, samt årlig kjøre
minimum 250 totalisatorløp. Dersom kravet om antall kjørte løp ikke
oppfylles kan vedkommende få utstedt lisens igjen etter begrunnet
søknad til DNT. Lisensen gir rett til å delta som kjører i alle typer travløp, med unntak av løp som er forbeholdt kjørere med andre typer
lisenser. Kjørelisensen omfattes av DNTs til enhver tid gjeldende
trekkordning for oppsitt og prosenttrekk av brutto innkjørt beløp.

STALLANSATT KJØRELISENS
For å få eller beholde denne kjørelisens må vedkommende være
over fylte 18 år og fast ansatt i heldagsstilling på travtrenerstall eller
hos hesteeier som trener sine egne, ektefelle/samboers, barns eller
foreldres hester selv.
1.

Kjørelisens rekvirert av innehaver av profesjonell trenerlisens gir
rett til å delta som kjører i alle typer travløp med unntak av løp
som er forbeholdt kjørere med andre typer lisenser.
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2.

Kjørelisens rekvirert av innehaver av amatør trenerlisens,
begrenses til å delta som kjører i travløp utskrevet for
stallansatte, samt med hester arbeidsgiveren har i trening.

Lisensen rekvireres av arbeidsgiver, og arbeidsforholdet skal
dokumenteres gjennom kopi av innmelding til, og årlig rapport fra
trygdekontor. Rekvirenten er økonomisk ansvarlig for eventuelle bøter
vedkommende blir ilagt i h.h.t. DNTs reglement. Kjørelisens rekvirert
av innehaver av profesjonell trenerlisens bortfaller automatisk etter
2 måneder når rekvirent fratas rett til å inneha travtrenerlisens i
mer enn 2 måneder.
Når arbeidsforholdet opphører, med unntak av eventuell permisjon
for inntil et år, skal rekvirenten innberette dette til DNT, og kjørelisensen er ugyldig etter arbeidsforholdets opphør. Ved manglende
innberetning ved opphør av arbeidsforhold ilegges rekvirenten et
gebyr på kr. 1000,Kjørelisens rekvirert av innehaver av profesjonell trenerlisens A
omfattes av DNTs til enhver tid gjeldende trekkordning for oppsitt og
prosenttrekk av brutto innkjørt beløp. Trekkordning vil trekkes via
rekvirentens konto.

AMATØR KJØRELISENS
For å få denne kjørelisens må vedkommende være over fylte 18 år.
Vedkommende selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett opp- eller
nedadstigende linje må være registrert som ansvarlig eier/leier i
DNTs sertifiseringsregister. Denne forutsetning gjelder også for å
beholde lisensen.
Lisensen gir rett til å delta i alle typer travløp, med unntak av løp som
er forbeholdt kjørere med andre typer lisenser.
Innehaver av amatør kjørelisens kan ikke kreve eller motta direkte
betaling for kjøring i travløp.
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REKRUTT KJØRELISENS
For å få denne kjørelisens må vedkommende være over fylte
16 år og ikke over fylte 23 år. Lisensen kan beholdes ut det året
vedkommende fyller 23 år. Kjørelisensen er ikke betinget av at
vedkommende selv, ektefelle/samboer eller slektning i rett oppeller nedadstigende linje er registrert som ansvarlig eier/leier av
hest i DNTs sertifiseringsregister. Lisensen gir rett til å delta som
kjører i premie-, prøve- og mønstringsløp, og travløp utskrevet
som amatør-, rekrutt- eller ungdomsløp, samt eventuelt dameløp.
Innehaver av rekrutt kjørelisens kan ikke kreve eller motta direkte
betaling for kjøring i travløp.

MONTÉLISENS
For å få montélisens må vedkommende være over fylte 16 år.
Ferdighetskravene er de samme som for lisenser for øvrig. Lisensen
er ikke betinget av at vedkommende selv, ektefelle/samboer eller
slektning i rett opp eller nedadstigende linje er registrert som
ansvarlig eier/leier av hest i DNTs sertifiseringsregister.
Lisensen gir rett til å delta som rytter i alle typer montéløp.
Innehaver av montélisens kan ikke kreve eller motta direkte betaling
for ridning i travløp, med unntak av montélisensinnehavere som har
trener kjørelisens, catchdriver- eller stallansatt lisens.
Begrensning av kjøre-/riderettighet i totalisatorløp
For å kunne delta i totalisatorløp - med unntak av rene amatør-,
stallansatte- og dameløp, med førstepremie kr 40 000 eller høyere,
eller løp utskrevet til å inngå i V75-spillet, skal lisensinnehaveren
forut for innmelding ha kjørt/ridd minimum:
a. 300 totalisator-/premieløp totalt, og kjørt/ridd totalisator-/
premieløp i løpet av de siste 8 måneder
eller
b. 8 totalisator-/premieløp de siste 8 måneder.
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LISENSNEMND
Lisensnemnd skal utnevnes av det enkelte arrangerende driftselskap
og godkjennes av DNT. Den skal bestå av fem personer, blant disse
skal det minimum være en representant fra administrasjonen, en
representant fra travforbundet, en aktiv utøver og en autorisert banedommer. Banedommer skal være leder av lisensnemnda.
Lisensnemnda utnevnes for tre år ad gangen.
Lisensnemnda er ansvarlig for:
– Avvikling av lisenskurs (amatør trener- og kjøre-/montelisens)
– Godkjenning av nye lisenser og innstilling til DNT om utstedelse
– Registrering av innrapporterte treningslister for banens lisensinnehavere
– Registrering av oppstallingssteder
Lisensnemnda er bemyndiget til:
– Å utføre kontroll med at lisensinnehavere ikke bryter
DNTs regelverk
– Oppfølging og kontroll av innrapporterte treningslister
– Å innstille ovenfor DNT om inndragning av lisenser
– Å rapportere til DNT om brudd på DNTs regelverk, når dette ikke
er tilknyttet løpsavvikling og således ikke kommer inn under en
banedommerkomités ansvarsområde.
For innstilling til DNT om nye lisenser og/eller inndragning av lisenser
omfattes medlemmene i lisensnemnda av habilitetsbestemmelsene i
DNTs lov § 2-7.

SANKSJONSBESTEMMELSER
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av særskilte bestemmelser for
trenerlisenser og kjøre-/montélisenser sanksjoneres etter sanksjonsbestemmelser som angitt i DNTs lov kapittel 12, samt
Løpsreglementets kapittel 15.
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IVERKSETTELSE
Disse bestemmelser iverksettes 01.01.08.
Midlertidig profesjonell trenerlisens utstedt etter 01.01.08 er gyldig
maksimalt til 31.12.08 etter de bestemmelser som er angitt tidligere.
Komplett registrering av oppdaterte treningslister for alle innehavere
av trenerlisens, på hjemmebane, skal være fullført senest 01.07.08.
Fra dette tidspunkt vil hester som ikke har korrekt treningsinformasjon, eller står i trening hos person som ikke er korrekt lisensiert,
stoppes ved innmelding til løp.
Leier av hest oppnår samme rettigheter og plikter som eier av hest,
fra den dato DNT kan registrere leieavtaler i sitt datasystem.
For omregistrering av hester med flereierforhold, og der dette er
nødvendig for at treneransvarlig skal stå som ansvarshavende eier, vil
dette kunne utføres uten ileggelse av gebyr, innen 01.03.08.
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Det Norske Travselskaps
Dopingreglement for hest
Vedtatt av styret i
Det Norske Travselskap 7. desember 2007

Dopingreglementet er gitt av styret i Det Norske Travselskap
(heretter: DNT) med hjemmel DNTs lov § 14-1, vedtatt på styremøte i
DNT den 7. desember 2007 og forelagt Mattilsynet i desember 2007,
jfr. forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest, § 7.

§ 1 Virkeområde
(1) Dopingbestemmelsene gjelder for følgende;
(a) Dette reglements gjelder for de personer som er som angitt i
DNTs løpsreglement § 1-1 og § 1-5.
(b) Med «hest» menes i dette reglement både travhest og travponni.
(c) Med «ansvarlige innmelder» menes person som angitt i
løpsreglementet § 7-4.
(2) Dersom en person som er knyttet til praktisk arbeid med hesten
(trener, medarbeidere i stallen, dyrehelsepersonell mv) ikke er
medlem av et travlag tilsluttet DNT, bør hestens ansvarlige
innmelder inngå avtale med slike personer for å sikre at vedkommende vil anerkjenne og respektere dopingbestemmelsene.
(3) Disse dopingbestemmelsene med tilhørende retningslinjer
regulerer alle forhold rundt antidopingarbeidet innen DNT.
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(4) Organisasjonsledd i DNT kan ikke ha egne dopingbestemmelser.
(5) DNTs styre kan gi retningslinjer for antidopingvirksomheten.

§ 2 Definisjon av doping og regelbrudd
(1) Følgende forhold anses som doping og derved som regelbrudd:
a) Når et forbudt stoff eller spor av et slikt stoff, som er forbudt i
henhold til DNTs forbuds- og karenstidsliste for hest, er til stede i
hestens dopingprøve. Det gjelder prøver som er tatt i forbindelse
med trening, deltakelse i travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling. Det er ikke straffefriende at hesten har vært behandlet for
skade eller sykdom.
b) Å delta i travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling med hest som
er under behandling dersom deltakelsen kan være dyrevernmessig
uforsvarlig på grunn av behandlingen. Forbudet gjelder selv om
behandlingen ikke vil påvirke hestens prestasjon i det aktuelle
tilfellet.
c) Bruk eller forsøk på bruk av et stoff, behandling eller metode som
er forbudt i henhold til DNTs forbuds- og karenstidsliste for hest ,
når bruken skjer i forbindelse med trening, deltakelse i travløp,
prestasjonsprøve eller avlsutstilling.
d) Å unnlate å møte til pålagt dopingkontroll, nekte å avgi dopingprøve eller å unndra seg dopingkontroll på annen måte.
e) Å forfalske, forbytte, eller å ødelegge dopingprøve samt nektelse
av fremleggelse av hestens helsekort og veterinærjournal.
f) Å oppbevare legemidler, stoffer eller apparatur for spesiell
behandling i strid med bestemmelsene i vedlegg 2, punkt 4).
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g) Å gi eller overlate forbudt stoff eller reseptbelagt legemiddel til
hest eller person andre enn den hest eller person som er angitt
på resepten. Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, selge,
distribuere, erverve, sende eller overdra et forbudt middel eller
en forbudt metode.
h) Å foreskrive eller gi et forbudt middel eller metode eller forsøk
på dette.
i) Å unnlate å ha fullstendige og korrekte tidsfestede opplysninger
om de behandlinger hesten har fått for hest som skal delta i travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling .
(2) DNTs forbuds- og karenstidsliste utarbeides av administrasjonen
i DNT i samarbeid med Antidopingutvalget, og godkjennes av
styret i DNT. Den skal omfatte forbudte stoffer,og metoder og
karenstider. Listen trer i kraft etter beslutning fattet av styret i
DNT. Listen er gjeldende og håndheves inntil ny liste trer i kraft.
Listen publiseres på DNTs hjemmeside.
(3) Hest sertifisert i DNT er for øvrig undergitt de regler som til
enhver tid er fastlagt i forskrift om forbud mot doping av hest.

§ 3 Opplysningsplikt
Ved behandling av sykdom eller skade skal ansvarlig innmelder sørge
for at dyrehelsepersonell får opplysninger om når hesten er tenkt
startet eller skal delta i travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling.

§ 4 Dopingkontroll
(1) Dopingkontroll kan gjennomføres uten varsel, både i og utenfor
travløp, prestasjonsprøve og avlsutstilling. DNT og den som
DNT gir fullmakt kan fastsette regler for gjennomføring av
dopingkontrollen jfr. § 23.
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(2) Dopingkontroll kan, på vegne av DNT, også foretas av
andre organisasjoner når det følger av avtale med DNT
eller av internasjonale regler.

§ 5 Skyldkrav
(1) Hestens ansvarlige innmelder plikter å sørge for at intet forbudt
stoff tilføres hesten. Hestens ansvarlige innmelder er uten hensyn
til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff
som blir funnet i hestens dopingprøve jfr. § 2 bokstav a).
(2) For å kunne dømmes for brudd på § 2 bokstav b – i må det
foreligge forsett eller uaktsomhet.
(3) Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene etter at disse er
gjort kjent er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

§ 6 Bevis
(1) DNT har bevisbyrden for at et regelbrudd har funnet sted. Ved
bevisvurderingen skal domsinstansen anvende en høyere bevisbyrde enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, men lavere enn
at all rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.
(2) Dersom dopingbestemmelsene pålegger noen å føre bevis for
et særskilt faktisk forhold eller en omstendighet skal beviskravet
være alminnelig sannsynlighetsovervekt.
(3) Bevis for faktiske omstendigheter tilknyttet et regelbrudd kan
bringes til veie på enhver pålitelig måte.
(4) Følgende regler gjelder ved prosedyrebrudd:
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a) Det legges til grunn at laboratorier godkjent av UET eller DNT
har utført analyse og oppbevaring av dopingprøve i
samsvar med UETs eller DNTs standard for laboratorieanalyse.
Dersom anmeldte med sannsynlighetsovervekt fører bevis for
at UETs eller DNTs standard ikke er fulgt, skifter bevisbyrden
over til DNT som deretter må bevise at avviket fra standarden
ikke har forårsaket den positive prøven. DNT må i så fall
oppfylle bevisbyrden nevnt i første ledd.
b) Avvik fra UETs eller DNTs standard for gjennomføring av
dopingprøver kan ikke påberopes som prosedyrebrudd med
mindre avviket kan ha påvirket prøvens gyldighet. Dersom
anmeldte med alminnelig sannsynlighetsovervekt kan bevise at
avvik fra standarden har funnet sted, skal DNT ha bevisbyrden
for at avviket fra standarden ikke har forårsaket den positive
prøve eller det faktiske grunnlaget for regelbruddet. DNT må i
så fall oppfylle bevisbyrden nevnt i første ledd.

§ 7 Forsøk og medvirkning
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

§ 8 Automatisk tap av premier, mesterskap og resultat
Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve under travløp
medfører at kjører og hest automatisk og uten domsbehandling
taper premie, mesterskap og resultat fra angjeldende travløp.

§ 9 Sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene
(1) Utelukkelse av person og/eller hest omfatter tap av retten til å
inneha lisens, delta i travløp, benytte anlegg lisensiert av DNT,
oppholde seg på anlegg lisensiert av DNT, samt retten til å ha
valgte og oppnevnte tillitsverv. I særlige tilfelle kan domsinstansen
velge å unnta retten til å benytte og/eller oppholde seg på
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anlegg lisensiert av DNT fra ilagt utelukkelse. Dette gjelder dersom hesten ikke konkurrerer i totalisatorløp, og det foreligger
særlige grunner.
(2) For brudd på § 2 kan person idømmes inntil 18 måneders
utelukkelse for første regelbrudd og inntil 36 måneders
utelukkelse for andre gangs regelbrudd. Ved tredje gangs
regelbrudd kan livstids utelukkelse idømmes.
(3) Graden av utvist skyld skal vektlegges ved straffutmålingen.
(4) Person som begår regelbrudd i tilknytning til travaktivitet arrangert av organisasjonsledd uten å være medlem av organisasjonsledd tilsluttet DNT, kan av DNTs styre administrativt utelukkes
fra deltakelse i organisert trav, støtteapparat for trav organisert av
DNT, og medlemskap i travlag eller opphold på anlegg lisensiert
av DNT. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal sanksjonene
som gjelder for medlemmer benyttes. § 7 gjelder tilsvarende.
(5) DNT vil anerkjenne rettskraftige avgjørelser fra internasjonale
travorganisasjoner som er avsagt i henhold til og i samsvar
med deres interne regler.
(6) Ved enhver positiv dopingprøve skal det sanksjoneres med bot i
henhold til de enhver tid gjeldende straffebestemmelser i UET.
Boten kan etter søknad til styret i DNT ettergis når særlige
forhold foreligger.

§ 10 Bortfall og reduksjon av utelukkelse som
følge av særlige omstendigheter
(1) Dersom anmeldte beviser at brudd på § 2 bokstav a) – b) er
forårsaket uten skyld, kan utelukkelse jfr. § 9 falle bort.
Regelbruddet regnes heller ikke som første gangs regelbrudd
der dette senere kan ha betydning.
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(2) Dersom anmeldte beviser at brudd på § 2 skyldes ubetydelig
utvist skyld eller anmeldte yter vesentlig bistand til avdekking av
brudd på dopingreglene, kan utelukkelsen reduseres.
(3) Ved positiv dopingprøve må i tillegg anmeldte bevise hvordan det
forbudte stoff ble tilført hesten for at utelukkelsen skal bortfalle
eller reduseres.

§ 11 Tap eller reduksjon av økonomisk støtte
(1) DNT og organisasjonsledd i DNT skal helt eller delvis frata
økonomisk støtte til personer eller sammenslutninger av personer
som bryter bestemmelsene i § 2.

§ 12 Flere regelbrudd
(1) Det regnes som flere regelbrudd dersom det kan fastslås at
andre gangs regelbrudd ble begått etter at vedkommende person
ble varslet om det første regelbruddet
(2) Dersom hesten ved en og samme dopingprøve avlegger positiv
prøve for flere forbudte stoffer og/ eller forbudte metoder, skal
det regnes som ett regelbrudd.
(3) Ved flere regelbrudd eller bruk av flere forbudte stoffer og/eller
metoder skal utelukkelsestiden skjerpes.

§ 13 Foreldelse
(1) Fristen for foreldelse er 4 år. Fristen regnes fra den dag det
straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak
anmeldes til en domsmyndighet.

§ 14 Saksbehandling
(1) Ved positiv A-prøve skal hestens ansvarlige innmelder informeres
så raskt som mulig etter at Antidopingutvalget i DNT har foretatt
innledende undersøkelser. Hestens ansvarlige innmelder skal
informeres om sine rettigheter og få kopi av sakens dokumenter.
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(2) I medhold av § 23 kan styret i DNT delegere myndighet til å
inngi anmeldelse med krav om at sak blir reist for brudd på
dopingbestemmelsene.
(3) Anmeldelsen skal inngis skriftlig til domskomiteen i DNT så
snart som mulig, etter at nødvendige innledende undersøkelser
er utført.
(4) Domskomiteen sender anmeldelsen snarest mulig og senest innen
2 uker i rekommandert brev til den anmeldte som gis en frist på
3 uker til å komme med sine bemerkninger til den inngitte
anmeldelse. Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken
kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse dersom
vedkommende unnlater å fremkomme med sine bemerkninger
innen den fastsatte frist.
(5) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal
påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og
kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen
forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før
den blir avgjort. Partene har rett til å kreve muntlig forhandling
med mindre domskomiteen enstemmig finner at dette ikke er
nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller
vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt
sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og
som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn
for avgjørelsen. Dersom anmeldte ikke behersker norsk skal
domsinstansen bekoste tolk.
(6) Ingen kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen
som selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse eller vært
med på behandlingen av den i lavere instans eller som på forhånd
offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det
foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten
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til dennes habilitet. Bestemmelsene om habilitet i DNTs lov
gjelder tilsvarende.
(7) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold
som anses som bevist og hvilken dopingbestemmelse som legges
til grunn.
(8) Melding om avgjørelse sammen med begrunnelsen for denne skal
sendes påtaleorganet og anmeldte i rekommandert brev eller på
annen betryggende måte. Samtidig skal underretning gis om frist
for overprøving av avgjørelsen og til hvem kravet om overprøving
skal rettes.

§ 15 Suspensjon av person
(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt sanksjon
etter disse dopingbestemmelsene, kan domskomiteen beslutte,
etter begjæring fra påtaleberettiget, at den eller de det gjelder
suspenderes. Suspensjon av person kan besluttes for inntil to
måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke
overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine
rettigheter ved endelig dom.
(2) Suspensjon medfører at person utelukkes innenfor de rammer
som fremgår av § 9. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i
den straff som måtte bli utmålt.
(3) Den person som blir suspendert, skal straks underrettes om
beslutningen og at suspensjonvedtaket kan ankes inn for
appellkomiteen.

§ 16 Suspensjon av hest ved brudd på
dopingbestemmelsene
(1) Ved positiv A-prøve skal hesten, etter begjæring av DNT, snarest
suspenderes av domskomiteen inntil svar på B-prøve foreligger,
med mindre særlige hensyn gjør seg gjeldende.
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(2) Er B-prøven negativ opphever domskomiteen suspensjonen etter
begjæring av DNT.
(3) Er B-prøven positiv må ny dopingprøve (C-prøve) tas for eiers
regning og på eiers oppfordring før suspensjonen kan oppheves.
I et slikt tilfelle må hestens eier begjære overfor DNT at ny
prøve tas og analyseres i henhold til DNTs regler.
Er denne nye prøven negativ opphever domskomiteen suspensjonen
av hesten etter begjæring fra hestens eier og fra det tidspunkt
domskomiteen bestemmer. Er den nye prøven positiv ansees dette
som ny positiv prøve og behandles som ny dopingsak.
(4) Suspensjon av hest innebærer forbud mot innmelding,
starterklæring og start i alle travløp, i alle land, forbud mot
deltakelse i avlsutstilling, prestasjonsprøve m.v.
(5) Domskomiteens avgjørelser om suspensjon av hest etter
denne bestemmelse kan ankes inn for Appellkomiteen etter
bestemmelsene i § 17.

§ 17 Anke
(1) Gjenstand for anke etter denne bestemmelse er de avgjørelser
som er fattet av domskomiteen etter dette dopingreglement.
(2) Anke fremsettes for Appellkomiteen i DNT.
(3) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at
vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes
for domskomiteen og sendes av denne sammen med sakens
dokumenter til Appellkomiteen.
(4) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises
med mindre Appellkomiteen finner at oversittelsen ikke bør legges
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den ankende til last, eller det av særlige grunner finnes rimelig at
anken likevel blir prøvd.
(5) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene om
saksbehandling i § 14 får tilsvarende anvendelse.
(6) Appellkomiteen kan:
a) avvise saken p.g.a. formelle feil,
b) oppheve domskomiteens avgjørelse, sende saken tilbake til
ny behandling i domskomiteen og gi retningslinjer for den
nye behandlingen,
c) stadfeste domskomiteens avgjørelse,
d) avsi ny dom.
(7) Anken har ikke oppsettende virkning med mindre Appellkomiteen
bestemmer noe annet.

§ 18 Ankeberettiget
Ankeberettiget er;
a) anmeldte
b) styret i DNT.

§ 19 Straffens ikrafttreden
(1) Utelukkelse trer i kraft med virkning fra den dag Domskomiteens
avgjørelse er avsagt, jfr. § 17, 7. ledd. Dette gjelder også
dersom det har oppstått forsinkelser i saksbehandlingen.
Utholdt suspensjon kommer til fradrag i ilagt utelukkelse.
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(2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av
eller på annen måte tilknyttet DNT. Ved utmeldelse blir soning
utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

§ 20 Offentliggjøring. Taushetsplikt
(1) En sak som reises i henhold til dopingbestemmelsene er ikke
offentlig før det er besluttet å begjære suspensjon eller å
anmelde saken.
(2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre
domsinstansen selv, eller domsinstansen etter begjæring fra en
av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører.
(3) Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen
kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun
domsslutningen skal gjøres offentlig kjent.

§ 21 Gjenopptagelse
(1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er
endelig avgjort av DNTs dømmende instanser, gjenopptas når
det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et
annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som
ellers er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis, er overveiende
sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.
(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist
har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått,
kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av DNTs
Appellkomité.
(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer
gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og
kan selv avgjøre saken.
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(4) Saksbehandlingsreglene i § 14 får anvendelse så langt de passer.

§ 22 Benådning
Styret i DNT kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for
det, gi benådning for ilagt utelukkelse.

§ 23 Delegasjon av kontroll- og påtalekompetanse
i dopingsaker
(1) Styret i DNT kan inngå avtale om hel eller delvis overføring av
kontroll- og påtalekompetanse knyttet til dopingsaker.
(2) Overføring av kontrollkompetansen innebærer at DNTs samarbeidende organ kan gi prosedyrer for gjennomføring av antidopingvirksomheten, herunder bl.a. regler for unntak fra forbudslisten,
dopingkontroll, saksbehandling, prøveoppbevaring samt
forsendelse og oppfølging av analyseresultater.
(3) Overføringen av påtalekompetanse innebærer at DNTs samarbeidende organ gis myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser i
medhold av dopingbestemmelsene, herunder adgang til å opptre
som part i dopingsaker for DNTs Doms- og Appellkomité.
(4) Overføringen av kontroll- og påtalevirksomheten skal ikke gi
medlemmer av DNT færre eller dårligere rettigheter enn de
som følger av DNTs lov.

§ 24 Ikrafttredelse
Dette reglement trer i kraft fra 1. januar 2008.
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Vedlegg 1
REGLER FOR GJENNOMFØRING AV
DOPINGKONTROLL
1) Ansvarlig innmelder har ansvaret for at dopingreglementet blir
overholdt. Vedkommende er forpliktet til å overholde gjeldende
regler for uttak av tilstrekkelige dopingprøver når stevneveterinær/
bemyndiget veterinær, DNTs dommerkomité, arrangør av prestasjonsprøve eller avlsutstilling bestemmer at slike prøver skal tas.
Ansvarlig innmelder har ansvaret for at hestens pass og helsekort
er tilgjengelig ved dopingkontrollen.
Dopingprøve eller andre undersøkelser av travhest som oppholder
seg i Norge kan også tas ved annet tidspunkt og sted enn direkte
tilknytning til travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling (jfr. løpsreglementet §10-1).
2) Prøvetakning
Melding om prøvetaking skal gis til kjører/rytter/oppasser av
hesten før ekvipasjen kjører/rir ut av løpsbanen/utstillingsplassen.
Etter at beskjed er mottatt, skal hest som skal skrittes ned,
oppholde seg på av stevneveterinær angitt sted under overvåking.
Etter nedskritting og forut for defilering til neste løp, følges
ekvipasjen av stevneveterinær/-assistenten til dopingboksen.
Ansvarlig innmelder eller person med fullmakt fra denne skal
være tilstede ved dopingprøveuttak. Dopingkontroll kan, på vegne
av DNT, også foretas av andre organisasjoner når det følger av
avtale med DNT eller av internasjonale regler.
3) Analyse av prøver
Analyser av dopingprøver gjennomføres ved UET eller DNT
godkjente laboratorier.
4) Resultathåndtering
Gjennomføres etter DNTs prosedyrebestemmelser.
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Vedlegg 2
REGLER OM BEHANDLING VED SYKDOM OG SKADE
1)

Behandling
Det er forbudt å utsette hest som skal delta i konkurranse,
prestasjonsprøver eller utstilling for behandling eller andre
forhold som kan påvirke hestens prestasjonsevne eller
temperament.
Hvilke behandlinger og andre forhold som medfører forbud mot
deltakelse i travløp, prestasjonsprøver eller avlsutstillinger hele
hestens levetid eller i et begrenset tidsrom (karenstider), fremgår
av DNTs til enhver tid gjeldende forbuds- og karenstidsliste (jfr.
vedlegg 3).
Uavhengig av angitt karenstid vil doping foreligge når en
dopingprøve inneholder rester av et legemiddel, preparat stoff
eller behandling.
Hest som trenes og konkurrerer i Norge kan kun behandles med
legemidler som er tillatt omsatt og anvendt i Norge i henhold til
norsk legemiddellovgiving.
Hest kan behandles med reseptbelagt legemiddel kun når veterinær har ordinert dette til navngitt hest.

2)

Journalføring ved medisinsk behandling av hester
Ansvarlig innmelder skal sørge for at hver hest som skal delta i
travløp, prestasjonsprøve eller avlsutstilling, har fullstendige,
korrekte og tidfestede opplysninger om de behandlingene
hesten har fått. Opplysningene skal være ført i hestens helsekort.
Opplysningene kan benyttes av arrangør/arrangørorganisasjonen
for å forhindre og følge opp mistanke om brudd på dette
reglement. I tilfelle hvor opplysningene nektes fremlagt eller
er ufullstendige og uriktige er det å anse som at positiv
dopingprøve foreligger jfr. § 2 e).
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3)

Opplysningsplikt/sykemelding
Ved behandling av sykdom/skade skal hestens ansvarlige innmelder sørge for at behandlende veterinær eller andre personer som
behandler hesten, opplyses om når hesten er tenkt startet eller
skal delta i travløp, utstilling eller prestasjonsprøve. Behandlende
veterinær kan når han finner grunnlag for det, sykemelde hesten
med krav om friskmelding
Hestens ansvarlige innmelder skal før deltagelse underrette stevneveterinær om eventuell tilførsel av legemidler eller lignende og
annen behandling som kan komme inn under dopingforskriftene
og være i strid med disse. Selv om stevneveterinær eller arrangør
ikke nedlegger forbud mot deltagelse, fritar ikke dette for ansvar
for bruk av spesielt middel eller spesiell behandling i strid med
dette reglementet eller forskrift mot doping av hest.

4)

Oppbevaring av behandlingsutstyr
Det er forbudt å oppbevare spesielle midler, apparatur for
spesiell behandling, injeksjonssprøyter og kanyler usikret i
stall hvor det oppstalles løpshest
Det er forbudt å gi/overlate legemiddel, stoff eller apparatur for
spesiell behandling til hest eller til person annet enn den
hest/person som angitt på resepten jfr. § 2 g).
Spesielle midler, injeksjonssprøyter og kanyler og apparater for
spesiell behandling skal oppbevares forsvarlig i låst skap i stall
hvor det oppstalles løpshest. Nøklene til slikt skap skal oppbevares utilgjengelig for andre enn den som er ansvarlig for stallen.
Etter avsluttet behandling skal rester av reseptbelagte medisiner
som ikke er brukt, brukte sprøyter og kanyler fjernes fra stallen
og forsvarlig tilintetgjøres
DNTs antidopingplakat skal henges opp på et godt synlig sted i
alle staller.
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DD= Dagens Dobbel-dager • *=Dobbel V5-omgang
V75=V75-omgang • V65=V65-omgang
X=Vanlige løpsdager • L=Lunsjtrav
Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo
Tlf. 22 95 60 00 – Faks 22 95 60 60
E-post: firmapost.dnt@travsport.no

NORSK RIKSTOTO
Pb 464 Økern, 0512 Oslo
Tlf. 22 95 61 00 – Faks 22 95 61 61
E-post: firmapost@rikstoto.no
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Bjerke Travbane AS – Bjerke Travbane
Postboks 194 Økern, 0510 Oslo
Tlf. 22 95 60 00 – Faks 22 95 60 95
E.post: firmapost.bjerke@rikstoto.no

Drammen Travbane AS – Drammen Travbane
Postboks 1600, 3007 Drammen
Tlf. 32 21 87 00 – Faks 32 21 87 10
E.post: firmapost.drammen@rikstoto.no

Jarlsberg Travbane AS – Jarlsberg Travbane
Postboks 2283, 3103 Tønsberg
Tlf. 33 38 11 50 – Faks 33 38 11 52
E.post: firmapost.jarlsberg@rikstoto.no

Telemark Toto AS – Klosterskogen Travbane
Postboks 2664, 3702 Skien
Tlf. 35 59 14 50 – Faks 35 59 14 60
E-post: firmapost.klosterskogen@rikstoto.no

Momarken Toto AS – Momarken Travbane
Postboks 174, 1851 Mysen
Tlf. 69 89 25 33 – Faks 69 89 26 35
E-post: firmapost.momarken@rikstoto.no

Biri Trav AS – Biri Travbane
Postboks 124, 2832 Biri
Tlf. 61 18 78 88 – Faks 61 18 78 81
E-post: firmapost.biri@rikstoto.no

Sørlandets Travpark AS – Sørlandets Travpark
Travparkveien 30, 4636 Kristiansand
Tlf. 38 04 46 66 – Faks 38 04 49 60
E-post: firmapost.sorlandet@rikstoto.no

Forus Trav AS – Forus Travbane
Postboks 70, 4064 Stavanger
Tlf. 51 81 19 50 – Faks 51 57 63 85
E-post: firmapost.forus@rikstoto.no

Bergen Travpark AS – Bergen Travpark
5111 Breistein
Tlf. 55 39 68 00 – Faks 55 39 68 01
E-post: firmapost.bergen@rikstoto.no

Leangen Travbane AS – Leangen Travbane
Postboks 3911, 7443 Trondheim
Tlf. 73 91 70 00 – Faks 73 91 73 15
E-post: firmapost.leangen@rikstoto.no

Totonor AS – Harstad Travpark
Postboks 5544, 9496 Harstad
Tlf. 77 07 25 00 – Faks 77 07 25 10
E-post: firmapost.totonor@rikstoto.no

Norsk Jockeyklub – Øvrevoll Galoppbane
Postboks 134, 1332 Østerås
Tlf. 22 95 62 00 – Faks 22 95 62 62
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Fre

4.

Lør

5.

Søn

6.

D

J

K

DD
L

Ons

9.

L

Ha

Ø

DD
DD

X

X
DD*
V65

Tors 10.

L

Fre

11.

Lør

12.

V75

Søn 13.

NV65

X

DD

DD*

Man 14.

DD*

Tirs 15.

DD*

Ons 16.

V65

Tors 17.

L

L

DD

X

DD

X

DD

X
V75

Søn 20.

X

Man 21.

DD

DD*

Tirs 22.

L

Ons 23.

V65

Tors 24.

L

DD*

Fre

25.

DD*

Lør

26.

V75

Søn 27.

V65

Man 28.

X

Tirs 29.

L

Ons. 30.

V65

Tors. 31.

L
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BT

V75

7.

19.

F

L

DD*

8.

Lør

ST

X

Tirs

18.

Bi

X

Man

Fre

M
DD*

X

DD
DD*

DD

August
B
Fre

1.

Lør

2.

Søn

3.

Man

4.

Tirs

5.

Ons

6.

V65

Tors

7.

L

Fre

8.

Lør

9.

D

J

K

M

Bi

ST

X

L

X
X

DD
DD

V75
X

DD

DD*
DD*
V65

Tors 14.

L

L

X
DD

DD
X
V75

Søn 17.

DD*

Man 18.

X

DD

Tirs 19.

L

Ons 20.

V65

Tors 21.

L

DD*

X

Fre

22.

DD

Lør

23.

V75

DD

X

Søn 24.
Man 25.

V65
DD

Tirs 26.

DD

Ons 27.

V65

Tors 28.

L

Fre

29.

Lør

30.

Søn 31.

Ø

DD*
DD

Ons 13.

16.

Ha

DD*

Tirs 12.

Lør

L

V75

Man 11.

15.

BT
DD*

Søn 10.

Fre

F

X
L

X

DD
X

X
DD
V75

DD

X

Fredag 1. Nossum, tirsdag 12. Kala, søndag 17. Bodø, lørdag 23. Markedstrav Momarken
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September
B
Man

1.

Tirs

2.

Ons

3.

V65

Tors

4.

L

Fre

5.

L

Lør

6.

V75

Søn

7.

V65

Man

8.

Tirs

9.

Bi

ST

F

BT

X

DD

DD

X

X

DD
V75
DD

X
DD*

Tirs 16.

L

Ons 17.

V65

Tors 18.

L

Lør

20.

DD

X

X

DD

DD

X

V75

Søn 21.

DD*

Man 22.

DD

Tirs 23.

DD

Ons 24.

V65

Tors 25.

L

Fre

26.

Lør

27.

X
L

X

X

DD
DD

X

Søn 28.

X

Man 29.
Tirs 30.
Lørdag 27. Färjestad
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Ø

DD

L

Man 15.

19.

Ha

DD*

Søn 14.

Fre

L

DD*

X

L

13.

M

DD*

Tors 11.

Lør

K

L

V65

12.

J

DD*

Ons 10.

Fre

D

DD*
DD*

L

DD*

Oktober
B
Ons

1.

V65

Tors

2.

L

Fre

3.

L

Lør

4.

V75

Søn

5.

V65

Man

6.

Tirs

7.

Ons

8.

V65

Tors

9.

L

Fre

10.

Lør

11.

D

J

K

M

Bi

ST

DD

X

L

DD
DD
DD*

L

DD*
DD*

L
V75

Søn 19.

DD*

Man 20.

DD

Tirs 21.

X
L

Ons 22.

V65

Tors 23.

L

25.

X

X

L

Lør

L*

V75

Tors 16.

24.

DD

X

DD*
DD*

L

Søn 26.

DD

Man 27.

X

DD*

Tirs 28.

L

Ons 29.

V65

Tors 30.

L

Fre

DD

DD*
DD

V65

Fre

Ø

X

X

Ons 15.

18.

Ha

X

Tirs 14.

Lør

L

DD*

Man 13.

17.

BT

DD*

Søn 12.

Fre

F

31.

DD

X

DD*
DD*

L

Lørdag 25. Jägersro
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November
B
Lør

1.

Søn

2.

Man

3.

Tirs

4.

Ons

5.

V65

Tors

6.

L

Fre

7.

Lør

8.

Søn

9.

D

J

K

X

DD

X

DD

L

X

DD

DD*
V75
DD*
DD

X

Tirs 18.

X

Ons 19.

V65

Tors 20.

L

L

DD

DD

V65

Tors 27.

L

29.
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DD
L

Ons 26.

Søn 30.

X

X

Tirs 25.

Lør

X

V75

Man 24.

28.

DD

DD*

Søn 23.

Fre

X
DD

DD*

Man 17.

22.

Ø

DD

Søn 16.

Lør

Ha

L*

X

L

21.

L

V75

Tors 13.

Fre

BT

DD*

V65

15.

F

DD*

Ons 12.

Lør

ST

DD*

Tirs 11.

14.

Bi

V75

Man 10.

Fre

M

DD*

DD
DD*
V75
DD*

X

Desember
B
Man

1.

Tirs

2.

Ons

3.

V65

Tors

4.

L

Fre

5.

Lør

6.

Søn

7.

Man

8.

Tirs

9.

Bi

Ø

X

X

DD*

DD

X

X

DD
V75
DD

X

DD

X
DD

V65

Tors 18.

L

X

X

DD

DD

X

V75

Søn 21.

DD*

Man 22.
Tirs 23.

Ha

DD*

Ons 17.

20.

L

X

Tirs 16.

Lør

BT

DD*

Man 15.

19.

F

DD

Søn 14.

Fre

ST

V75

L

13.

M

DD

V65

Lør

K

DD*

Tors 11.
12.

J

DD*

Ons 10.

Fre

D

DD

X

V65

Ons 24.
Tors 25.
Fre

26.

Lør

27.

DD*
V75

Søn 28.

X

DD

Man 29.

DD*

Tirs 30.
Ons 31.

L

DD*

V65
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12. jan
19. jan

Leangen
Drammen

Troll Jahns Æresløp
Arne Sems Minneløp

02. feb

Bjerke

09. feb
16. feb
27. feb

Forus
Momarken
Bjerke

H.K.H. Kongens Pokalløp
K.bl. 4 år
Jacob Meyers Pokalløp
K.bl.
Sigvart Petersens Minneløp V.bl.
Vestlandsløpet
K.bl.
Østfoldpokalen
K.bl.
Lars Laumbs Løp
K.bl.
Johan Widdings Minneløp V.bl. 4 år norskfødte
Miss Arabellas Æresløp
V.bl. hopper
Gunnar Opsahls Æresløp
V.bl.
LH Widdings Æresløp
K.bl.
Holm Holmsens Minneløp V.bl. 3 år
Eliteløp
K.bl.
Telemarksløpet
K.bl. 4 år
Sigvart Larsens Minneløp
K.bl.
Habibs Minneløp
V.bl. 4 år
Eliteløp
V.bl.
Martin Austevolls Æresløp K.bl.
Egil Alnæs’ Æresløp
K.bl.
Sigbjørn Rishaugs Minneløp V.bl.
Ludvig Nilsens Minneløp
V.bl.
3-års Stjernen
K.bl. 4 år
3-års Stjernen
V.bl. 4 år norskfødte
Gullsmed Otterens 4-års løp K.bl. 4 år
FW Ramslands Minneløp
K.bl.
Finale vårserie
K.bl. 3 år
Finale vårserie
V.bl. 3 år norskfødte
4-års Stjernen
K.bl. 3 år
4-års Stjernen
V.bl. 3 år norskfødte
Festspillpokalen
V.bl.
NM-stallansatte
Spenters Æresløp
K.bl. 3 år
Vinvaras Æresløp
K.bl. 4 år hopper
Stayerløp
K.bl.
Strålfors-løpet
V.bl. 3 år
Exclusiv Designs løp
V.bl.
TGN-sprinten
K.bl.
Kolsrud Transports 3-års-elite
V.bl. 3 år
ISS 4-års løp
V.bl. 4 år
Ssang Young Europamatch V.bl. 4–5 år
Megaflis Hoppeløp
V.bl. 4–5 år hopper
Pytt&Panne 4-års Elite
V.bl. 4 år
Dagligvarehandelens
Stayerløp
V.bl.
VG Oslo Grand Prix
(Grand Circuit)
V.bl.

01. mars Sørlandet
08. mars Forus
15. mars Momarken
21. mars Kloster
22. mars Kloster

29. mars Bergen
05. april Leangen
12. april
16. april

Drammen
Bjerke

19. april

Forus

26. april

Biri

30. april

Bjerke

03. mai
09. mai
10. mai

Bergen
Bergen
Bjerke

11. mai

Bjerke
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K.bl.
K.bl. hopper

17. mai
27. mai
29. mai

Øvrevoll
Forus
Øvrevoll

31. mai

Kloster

01. juni

Harstad

07.
10.
13.
13.
14.

Biri
Øvrevoll
Drammen
Harstad
Drammen

juni
juni
juni
juni
juni

15. juni

Øvrevoll

21. juni

Leangen

22. juni

Leangen

24. juni
26. juni
27. juni

Harstad
Øvrevoll
Jarlsberg

28. juni

Forus

29. juni

Forus

03. juli

Øvrevoll

04.
05.
11.
12.

Harstad
Bergen
Jarlsberg
Jarlsberg

juli
juli
juli
juli

Felleskjøpet cup, kval og finale V.bl.
Walter Nilsens Minneløp
Stavangerløpet
V.bl. 4 år norskfødte
Øvrevoll Milecup (Hcp)
Forsommerløp for 3-åringer (N)
Prince Royals Minneløp
V.bl.
Klosterskogens oppdretningsløp K.bl. 3 år
Klosterskogens oppdretningsløp V.bl 3 år norskfødte
Nordkalottkampen
K.bl.
Nordkalottkampen
V.bl.
4-års hoppeløp
V.bl.
E Lyches Minneløp (N)
NM-montéryttere
NM-amatører
Drammen Kommunes Pokalløp
K.bl.
Tarport Frenzy Trot
V.bl 3 år hopper
H.K.H. Kronprins
Haakons Pokalløp
V.bl. 4 år norskfødte
NM-montéryttere
Polar Mile Cup
Norsk Jockeyklubs sprintløp
2000 Guineas
Alm Rau Jos Æresløp
K.bl. 3 år
Erik Garbergs Æresløp
K.bl. 4 år
Tamin Sandys Æresløp
V.bl. 3 år
Shan Rags Æresløp
V.bl.
NM-travtrenere
Trøndelagspokalen
– Bork Rigels Æresløp
K.bl.
NM-travtrenere
Ole Bendiksens Minneløp V.bl.
1000 Guineas (Damenes Dag)
Kval. Jarlsberg
Grand Prix Hoppeløp
V.bl. 4 år norskfødte hopper
Spikelds hoppeløp
K.bl. hopper
Tollef Fjermestads Minneløp K.bl.
Gaute Gudmestads Æresløp K.bl.
Rex Rodneys Ærespris
V.bl. 4–5 år
Forus Open
V.bl.
Forus Marathon
V.bl.
TS-sprinten
V.bl.
Valley Chapel Memorial
Øvrevoll Sprintcup (Hcp)
NM-damer
Jacob Melands Æresløp
K.bl.
Jarlsberg Grand Prix
V.bl. 4 år norskfødte
Jarlsbergs Midtsommerløp K.bl. 4 år
Jarlsberg Grand Prix Hp
V.bl. 4 år norskfødte hopper
117

13. juli

Jarlsberg

17. juli

Øvrevoll

18. juli

Biri

19. juli

Sørlandet

26. juli

Biri

27. juli

Biri

31. juli

Øvrevoll

02. aug

Momarken

07. aug
09. aug
14. aug

Øvrevoll
Kloster
Øvrevoll

16. aug

Bergen

23. aug
24. aug

Jarlsberg
Øvrevoll

25. aug

Bjerke
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Ulf Thoresens Minneløp
hoppeavdeling
Ulf Thoresens Minneløp
Anders Jahres Vandrepokal
M og T Klaveness Minneløp
Michelets Minneløp
Sk M 3-åringer
Kval. Biri Oppdretningsløp
Kval. Prinsesse Märtha
Louises Pokalløp
Norgesmesterskapet for
kaldblodshester
Sølvhesten
Norgesmesterskap for
varmblodshester
Biri Oppdretningsløp
hoppeavdeling
Biri Oppdretningsløp
Biri Oppdretningsløp
Revansje
Prinsesse Märtha Louises
Pokalløp
Prinsesse Märtha Louises
Hoppeavdeling
Prinsesse Märtha Louise
Revansje
Polar Cup (Gr 3)
Eckbo Legats VP
Ole Uttisruds Minneløp
Steinlagers Æresløp
Per Rakkestads Minneløp
Norsk Oaks
A.N. Funnemarks Minneløp
Fearnleyløpet
The Heatherworld Cup
Eldings Æresløp
Haukås-løpet
Ketil Hansens Minneløp
Arnt Haakestads Minneløp
V65
Peugeot Norsk Derby
Derby Mile
Marit Sveaas
VG Sprinten
EO Steen Memorial
B K Hekk
Peugeot Sk M 2 år
Kval. VG

V.bl. 3 år hopper
V.bl. 3 år
V.bl.

K.bl. 3 år
V.bl. 3 år norskfødte
K.bl.
V.bl. 4–5 år
V.bl. norskfødte
K.bl. 3 år hopper
K.bl. 3 år
K.bl. 4 år
V.bl. 3 år norskfødte
V.bl. 3 år norskfødte hopper
V.bl. 4 år norskfødte

K.bl.
V.bl.
V.bl.
K.bl.

K.bl. hopper
V.bl. 3 år norskregistrerte hopper
V.bl.
K.bl.

26. aug

Bjerke

30. aug

Sørlandet

31. aug
07. sep

Harstad
Bjerke

09. sep

Øvrevoll

13. sep
20. sep

Leangen
Drammen

22. sep

Bjerke

23. sep

Bjerke

27. sep
28. sep

Färjestad
Øvrevoll

04. okt
05. okt

Bjerke
Bjerke

Norsk Trav Derby, hp.
K.bl. 4 år
Kval. VG
Norsk Trav Derby, hp.
V.bl. 4 år norskfødte hopper
Kval. VG Norsk Trav Derby,
åpen
K.bl. 4 år
Kval. VG Norsk Trav Derby,
åpen
V.bl. 4 år norskfødte
Sørlandets 3-års Cup
K.bl. 3 år
Sørlandets 3-års Cup
V.bl. 3 år norskfødte
Kristen T Gundersens
Æresløp
V.bl.
John Buer
K.bl.
Finale VG Norsk Trav Derby,
hp.
K.bl. 4 år
Finale VG Norsk Trav Derby,
åpen
K.bl. 4 år
Trygve Diskeruds Minneløp K.bl.
Finale VG
Norsk Trav Derby, åpen
V.bl. 4 år norskfødte
Finale VG
Norsk Trav Derby, hp.
V.bl. 4 år norskfødte
Per Ulvens Æresløp
V.bl.
Kai Eriksens Minneløp
V.bl. 5 år
Rikstoto Oppdrettsløp (N)
Rikstoto Grand Prix (N)
K.N. Stensruds Æresløp
V.bl.
Guttorm Brekkes Pokalløp K.bl. 4 år hopper
Nils Brekkes Pokalløp
V.bl. 4 år norskfødte hopper
Kval Gjensidige
Norsk Trav Kriterium hp
K.bl. 3 år
Kval Gjensidige
Norsk Trav Kriterium hp
V.bl. 3 år norskfødte hopper
Kval Gjensidige
Norsk Trav Kriterium
K.bl. 3 år
Kval Gjensidige
Norsk Trav Kriterium
V.bl. 3 år norskfødte
Unionstrav
Breeder’s Prize Classic
Sprint
Champion Hurdle
Tattersalls Norsk Kriterium
Semb Hovedg Hoppeløp
Auksjonsløpet
Karsten Buers Æresløp
V.bl.
Finale Gjensidige
Norsk Trav Kriterium hp
K.bl. 3 år
Finale Gjensidige
Norsk Trav Kriterium
K.bl. 3 år
Finale Gjensidige
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10. okt

Øvrevoll

11. okt

Sørlandet

12. okt

Harstad

17. okt
18. okt

Øvrevoll
Bergen

26. okt

Harstad

01. nov
08. nov

Leangen
Jarlsberg

12. nov

Bjerke

15. nov

Biri

18. nov

Momarken

22. nov

Kloster

24. okt
29. nov

Øvrevoll
Momarken

06. des

Drammen

13. des

Forus

17. des
27. des

Bjerke
Momarken
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Norsk Trav Kriterium
Finale Gjensidige
Norsk Trav Kriterium hp
St Leger
3-års Sprintløp (åpent)
Arnt Paulsens Minneløp
Brisas Æresløp
Nordlyset
Nordlyset
Novisehekk finale
Nils A. Skjolds Æresløp
Kong Olavs Æresløp
Bergens 3-års Festival
Kniksen
Nordstjernen
Nordstjernen
Josef Kleins Æresløp
Nils Østbys Minneløp
Høstfinale
Th. Martinsens Æresløp
Axel Jensens Minneløp
Axel Jensens Minneløp,
hoppeløp
Arne Lunds Minneløp
Vintillatravet
Kval. Norsk Trav Oaks
Kval. Norsk Trav Oaks
E.C. Koren Lunds Minneløp
Klosterskogens 3-års Elite
NM for 2 og 3-åringer
Norsk Trav Oaks
Oaks revansje
Norsk Trav Oaks
Oaks revansje
AJF Haneborg
Høstfinale
St. Hallvardpokalen
Ole A Landaas Æresløp
Adolf Idsøes Æresløp
Jærløpet
Kjell Håkonsens Æresløp
Th. Gjølstads Minneløp
Kåre Krosbys Minneløp
Thor Østbys Minneløp

V.bl. 3 år norskfødte
V.bl. 3 år norskfødte hopper

K.bl.
K.bl. hopper
K.bl. 4 år
V.bl. 4 år
K.bl. 3 år
K.bl. 4 år
V.bl.3 år
V.bl.
K.bl. 3 år
V.bl. 3 år
V.bl. 4 år
K.bl. 3 år
V.bl.
3 år
V.bl.
V.bl. 4 år
V.bl. 4 år hopper
K.bl. 4–5 år
K.bl.
K.bl. 3 år hopper
V.bl. 3 år norskfødte hopper
K.bl. 3 år
V.bl. 3 år
K.bl. 3 år hopper
K.bl. 4 år hopper
V.bl. 3 år norskfødte hopper
V.bl. 4 år norskfødte hopper
V.bl. 4–5 år
K.bl. 3 år
K.bl.
V.bl. hopper
K.bl.
V.bl. 3 år norskfødte
V.bl.
K.bl. 3 år
K.bl. 3 år
K.bl.
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