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89 - Uttagningslopp
90 - Tolkningsfrågor

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR PONNYTRAV
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SÖKREGISTER
Alkoholtest			39
Ambulans			3
Anhörig			21
Ankomsttid för häst och körsven till banan 		
37
Anmälan
- funktionär skyldig anmäla reglementsbrott 		
3
- anmäla orsak för sen ankomst till defilering		
49
Anmälning (startanmälan av häst)
24-26, 30-31
Anmärkning
- mot felaktig distans i programmet		
33
- mot häst som ej är/var startberättigad		
33
- mot körsven som ej är/var startberättigad 		
34
Ansvarig anmälare
- vem är ansvarig anmälare 		
31
- skyldighet för ansvarig anmälare		
31
- ansvarig för att häst är i tävlingsmässigt skick
35
Ansvarsnämnd 		
74, 75, 79, 80
Autostart
		53, 56, 57
Avblåsa lopp (p.g.a. olyckshändelse eller annat
missöde)
		
68
Avbrutet lopp (måldomarnämnd förklarar loppet
avbrutet)
		
68
Avvisa
- häst som ej är i tävlingsmässigt skick
66
- häst som är oregerlig i starten
52, 55, 57, 58
- körsven påverkad av berusningsmedel
39
Banan
- längd och mätning		
12
- utrustning/kontroll		
13
- definition av olika delar		
38
Bandomare och bandomarnämnd
- sammansättning och funktion		
6
- beordra provstart		
50
- ingripande mot orent trav och otillåten gångart
60
- bedöma om häst vunnit fördel av sådan gångart
60
7

Bakvarv (regler för körning i bakvarv) 		
40
Banveterinär
- beslut enligt instruktion m.m. 		
5, 50
- måldomarnämnd och ekipagekontrollant samråd 5, 7, 66
Barfota/Hovbeslag/Skor 		
48
Berusningsmedel (förbud mot berusningsmedel)
39
Besiktning (häst, stall och transportfordon) 		
2
Betäckt sto			
18
Bevismedel (omhändertagande av bevismedel) 		
79
Blodprovstagning (då hästs tecken ej överensstämmer
med angivet signalement)		
36
Bookmaking (förbud mot bookmaking) 		
86
Bästa möjliga placering
59
Böter
- maximalt bötesbelopp 		71, 72, 73
- överklagningsbart bötesbelopp		
80
- betalning av böter 		
82
Certifikat (för i Sverige tillfälligt startande häst)		
19
Checkrem
- anspänd under defilering		
49
- för kort checkrem		
48
Defilering
- grundregler för defilering		
49
- skyldighet anmäla orsak för sen ankomst		
49
Delning av lopp			
26
Disciplinnämnd			
76
Diskvalificerat ekipage (regler för diskvalificerat
ekipage) 			
60, 67
Diskvalifikation
- i samband med start
54
- för otillåten gångart 		
60
- för otillåten gångart på upploppet 		
60
- för körning utanför bangränsen		
67
- av häst som i otillåten gångart når mållinjen 		
60
- för trängning m.m.		
67
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Distans
- körsvens ansvar att ekipage startar från rätt distans 54
- häst i programmet intagen på fel distans		
33
- häst startat från fel distans 		
33
Distansering			 70
Djurskydd			
2, 38
Dobbleri			86
Dopning och dopningsprov (definition av
bestämmelser om) 		
33, 43-46, 72, 75, 80
Drivning (regler för drivning) 		
63
Drogtest 			
39
Dött lopp (prisfördelning) 		
69
EU-länder 			
14,19
Efteranmälan 			
26
Ekipagekontrollant 			
7
Ekonomiskt intresse i häst
- funktionär som har ekonomiskt intresse i häst
3
- för den som utformar proposition 		
10, 24
Felaktigt anmäld häst 		
33
Formförändring (förklaring av körsven) 		
59
Fotocellsystem 			
54
Friskintyg 			
33
Frysmärkning
- ställa till förfogande för frysmärkning		
2
- vid identifiering 36
Fråndöma pris (ej startberättigad häst m.m.) 		
33
Funktionärer
- bestämmelser om/regler för funktionärer		 1, 3-11
- ej äga häst eller köra 		
3
Företrädare - för flera hästägare (se Registreringsreglemente för Svensk Travsport)
Förflyttning i sned riktning
61
Galopp
- häst som vinner fördel genom galopp		
60
- nedtagning av galopperande häst 		
60, 61
- målgalopp, d.v.s. häst som i galopp når mållinje
60
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Grunddistanser			
25
Grundlag 			
11
Halvspår/Halvspårskörning		61
Handicaper och handicaplopp 		
3, 11
Hjälm			47
Hovbeslag/Barfota/Skor		48
Huvudstarter			 8
- förordnande			
3
- rätt att avvisa ekipage 		
51, 52
- rätt förbjuda häst starta		
52
- ge tillstånd till medhjälpare i starten		
52
- rätt att återkalla start		55, 57, 58
Hyrd häst/Leasad häst		
20, 41
Häst utom toton 			
29
Hästägare
- registrering i hästägarregister		
20
- registrering av tävlingsfärger		
47
- rätt att bestämma tävlingsfärger 		
47
- speciell form av möjlig påföljd för hästägare 71-73, 85
Identifiering av häst 		
36, 37
Injektioner (vem får utföra och vad innehålla) 		
43-45
Inskränkningar i hästs rätt att starta
- av åldersskäl			
16
- startfrekvens			
17
- specialregel för sto		
18
Inspektion (stall, hästar och transportfordon)		
2
Jäv			79
Kombinerad påföljd (böter och körförbud) 		 71-73, 80
Krav på tävlingsmässigt skick		
35
Kvalificeringslopp
- uppfylla krav på godkänt kvalificeringslopp 		
23, 66
- ej medhjälpare i starten i kvalificeringslopp 		
52
Körförbud		
71-73, 80, 82, 85
Körlicens			
22, 30
Körning
- på tävlingsbanan		
40
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- i lopp			
61
- i halvspår			
61
- mot körriktningen		
40, 61
- utanför bangränsen		
61, 67
Körspö
- bestämmelser om spöets utseende		
47
- bestämmelser om drivning med spö 		
63
Körsven/Ryttare
- krav på kör-/ridlicens		
22, 30
- uppsatt men ej berättigad att delta		
34
- skyldighet kontakta banveterinär om skada på häst 35
- val av häst			
41
- ansvarig för ekipagets tävlingsutrustning		
48
- skyldig använda hjälm och säkerhetsväst		
47
- anmälningsskyldig för orsak vid sen ankomst till
defilering
49
- ansvarig för att häst startar från rätt distans och start		
spår			
54, 56
- stanna på stallområdet efter lopp 		
65
Körsvens-/Ryttarbyte
- bestämmelser om körsvens-/ryttarbyte 		
32
- vid återkallat eller avbrutet lopp		
68
Leasad häst/Hyrd häst 		
20, 41
Ledande ekipage			
61
Likvärdig körsven (definition av/ bestämmelser om
likvärdig körsven)			
32
Linjestart			
53, 56
Lokalbedövande medel och andra läkemedel		
43-45
Läkare			3
Läkemedel m.m. (förvaring i stall)		
45
Lämna banan efter defilering		
49
Medhjälpare i starten		
52
Monté		
48, 63, 67, 71
Måldomare (ställning och funktion)		
3, 4, 9
Måldomarnämnd
- sammansättning och funktion		
3, 5, 9
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- godkänna körsvensbyte 		
32
- rätt stryka häst som anlänt för sent till banan
37
- föreskriva alkotest, dopingprov		
39, 46
- infordra förklaring om formförändring		
59
- bestämma om spår för ledande ekipage		
61
- avvisa häst/meddela startförbud		
66
- förbjuda olämplig utrustning och anspänning
48
- beordra ytterligare en provstart		
50
- förbjuda oregerlig häst att starta		
52
- återkalla start/beordra omstart
55, 57, 58, 68
- emotta protest			
64
- diskvalificera ekipage		
60, 67
- avblåsa lopp			
68
- förklara lopp återkallat eller avbrutet		
68
- ogiltigförklara lopp		
68
- besluta om påföljd		
74, 79
Målgalopp			60
Målkameraanläggning
- användande av målkameraanläggning		
4
- kontroll av målkameraanläggning		
13
Nedtagning av galopperande häst		
60,61
Nummertecken
- ansvar för att rätt nummertecken används
48
Nära anhörig			
21
Ogiltigförklarat lopp (anledning och bestämmelser om) 68
Olyckshändelse (måldomarnämndens handlingsrätt)
68
Olämplig behandling av häst		
38
Olämpligt uppträdande
- på publik-, ban-, stall- eller träningsområde		
38
- mot funktionär eller representant för ST eller
sällskaps styrelse 		
71
Omedelbart ikraftträdande av beslutad påföljd		
71, 77
Omräkning av utländska prispengar		
14, 15
Omstart			55, 57, 58
Open stretch			
61
Ordningsföljd i mål			
4
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Orent trav			
60
Passerande av medtävlare		
61
Passgång			
60, 61
Poängberäkning			
26
Premielopp			23
Prissumma			
14, 15
Program
- häst på fel distans i programmet		
33
- ej startberättigad körsven intagen i programmet
34
Programändringar			
32
Propositioner
- propositionsskrivaren utarbetar förslag till
propositioner			 10
- innehåll och utarbetande		
24-25
Propositionsskrivaren		10
Protest (mot annat ekipage i loppet) 		
64
Provstart			50
Påföljd
- de förekommande påföljderna
71-73, 82, 86
- beslutande organ		
74, 81
- ikraftträdande			
77
- gäller i utlandet/beslutade i utlandet		
77-78
- rätt att överklaga		
80
- nedsättning eller efterskänkande av påföljd 		
84
- handläggning			
79
Registrering
- krav och åldersgränser för häst		
16
- certifikat för utländsk och exporterad svensk häst 19
- hästägarregister			
20
Rekord			70
Reservhäst			27, 29, 32
Riksdomare
- tävlingsfunktionär		
3
- arbetsuppgifter			
9
Ryttar-/Körsvensbyte
- bestämmelser om körsvens-/ryttarbyte 		
32
13

- vid återkallat eller avbrutet lopp		
68
Ryttare/Körsven
- krav på kör-/ridlicens		
22, 30
- uppsatt men ej berättigad att delta		
34
- skyldighet kontakta banveterinär om skada på häst 35
- val av häst			
41
- ansvarig för ekipagets tävlingsutrustning		
48
- skyldig använda hjälm och säkerhetsväst		
47
- anmälningsskyldig för orsak till sen ankomst till
defilering			 49
- ansvarig för att häst startar från rätt distans och
startspår			
54, 56
- stanna på stallområdet efter lopp 		
65
Segerceremoni			 40
Sekreterare
- huvudman för sekreterare 		
3
- ej äga häst m.m.			
3
- funktionsbeskrivning		
10
- dela lopp m.m.			
26
- besluta programändringar		
32
Skadad häst			
35, 66
Skor/Barfota/Hovbeslag		48
Skulder (påföljd för den som häftar i skuld) 		
85
Smittosam sjukdom (ändringar i arrangemangen)
28
Spel på totalisatorn
- bestämmelser för körsven, tränare och hästägare
42
- legal vadhållning		
86
Sportchef			10
Språngsedel			 1
Spår (lämna eller behålla sitt spår) 		
61
Startanmälan		
24-26, 30, 31
Starter
- voltstart			
53-55
- autostart			53, 56, 57
- återkallande av voltstart och autostart
55, 57
- linjestart			
53, 58
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Startfrekvens			 17
Startförbud			66
Startspår (tilldelning av startspår) 		
27
Startsumma
- definition av startsumma 		
14
- beräkning av i utlandet vunna pris 		
15
Stimulerande läkemedel m.m. 		
43-45
Strykning av häst			
32-34
Stänkskärmar			 48
Säkerhetsväst			 47
Sällskap
- funktionärer som sällskap föreslår eller utser
3
- rätt att ändra arrangemangen		
28
Tempominskning efter målpassage		
62
Tidtagning
- registrering av tid		
4, 71
- kontroll av anordning för tidtagning 		
13
Tolkning
- av propositioner			
24
- av reglementet			
90
Tränare
- licensgivning			
22, 30
- fungera som ansvarig anmälare		
31
- val av häst			
41
- förvaring av receptbelagda mediciner m.m. 		
45
- avge förklaring om formförändring och bästa
möjliga placering			
59
Trängning			61
Träningscamp 			
1
Träningsområde (definition av träningsområde)		
38
Tvångsstartsumma (definition av/bestämmelser om
tvångsstartsumma)			
14
Tävlingsdräkt			 47
Tävlingsledning (under tävlingsdag)		
5
Tävlingsmässigt skick
- krav på tävlingsmässigt skick 		
31, 35
15

-avvisa häst som ej är i tävlingsmässigt skick		
66
Underställda reglementet		
1
Upploppet			61
Utländsk häst			 14-16, 19
Utrustning
- bestämmelser om godkänd utrustning för körsven
och häst			
47, 48
- förbjuda olämplig utrustning för häst		
48
- kontroll av banans utrustning 		
13
Uttagningslopp
- startfrekvens			
17
- häst som distanseras i uttagningslopp 		
69
- regler för uttagningslopp		
89
Vadhållning (regler för vadhållning) 		 3, 42, 85
Valack			19
Valutakurs			15
Varmkörning			 40
Vitaminbehandling			
43-45
Voltstart			53-55
Åldersbestämmelser
- för funktionärer			
3
- för körsvenner			
30
- för hästar			
16
Återkallande av start
- voltstart			
55
- autostart			
57
- linjestart			
58
Återkallande av lopp		
68
Ändring av reglementet		
87
Överdomstol
- beslut som kan överklagas till ST:s överdomstol
80
- handläggning			
81
- rätt att besluta att ST eller sällskap ska lämna bidrag 83
Överklagande (av beslutad påföljd)		
80
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Tillämpningsområde och underställda

1§
Detta reglemente gäller för Svensk Travsport, i fortsättningen kallat ST, och ska tillämpas i anslutning till verksamhet med anknytning till travsporten samt vid alla travtävlingar
som anordnas av sällskap anslutet till ST.
Underställd detta reglemente samt övriga av ST eller anslutet sällskap utfärdade bestämmelser är:
a) hästägare, tränare, körsven, ryttare, hästskötare, hästtransportör och den som anlitas av sådana personer samt annan person som är verksam vid svensk travbana där travtävling
arrangeras,
b) fysisk person eller ställföreträdare för juridisk person som
äger, hyr eller lånar häst intagen i ST:s register,
c) fysisk person eller ställföreträdare för juridisk person som
äger, hyr eller lånar travföl som ännu ej registrerats,
d) uppfödare eller annan person som anmäler häst för
intagande i ST:s register,
e) annan person som utfärdar handling (språngsedel, intyg
eller liknande) som tillställs ST eller anslutet sällskap,
f) styrelseledamot, tävlingsfunktionär eller tjänsteman vid
ST eller anslutet sällskap.
Dessa personer är skyldiga att känna till innehållet i
reglementet och övriga av ST eller anslutet sällskap utfärdade
bestämmelser.
För tjänstgörande banveterinär gäller banveterinärinstruktion och i övrigt Jordbruksverkets bestämmelser.

Djurskydd samt rätt att besiktiga
hästar och stall m.m.
2§

I enlighet med svensk djurskyddslag ska häst behandlas
väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Person underställd
detta reglemente är skyldig att känna till innebörden av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt Jordbruks17

verkets författningar och tillämpningsanvisningar om djuroch smittskydd.
Person underställd reglementet är skyldig låta representant
för ST, travsällskap eller tillsynsmyndighet inspektera hästar,
stallar och transportfordon samt att ställa häst till förfogande
för provtagning, märkning eller annan åtgärd. Samma skyldighet gäller gentemot banveterinär under eller i anslutning till
tävling. Banveterinären har oavsett ägarens samtycke rätt att av
djurskyddsskäl avliva häst under eller i anslutning till tävling.
För häst intagen i ST:s register eller häst som tränas och/
eller tävlar i Sverige äger ST rätt att inhämta journaler från
veterinär, sakkunnig eller annan som utfört någon form av behandling på hästen. Detsamma gäller för resultat från utförda
laboratorieundersökningar. ST:s rätt enligt ovan är begränsad
till utredningar avseende djurskydd, otillåten användning
av läkemedel m.m. samt förebyggande av smitta. Registrerad ägare ska upplysas om att uppgifter inhämtats senast en
månad efter att uppgifterna inhämtats eller, om särskilda skäl
föreligger, när eventuell utredning är slutförd. Person underställd reglementet är skyldig att bistå ST vid inhämtande av
uppgifter om ST så påfordrar. ST har rätt att beslagta otillåten
utrustning, läkemedel m.m.
De anteckningar om hästar som en banveterinär gör förvaras hos ST och får utnyttjas av annan banveterinär vid senare
tävling. ST får i övrigt lämna ut uppgifterna endast till den
som är ägare eller tränare vid tillfället för anteckningarna.

OBLIGATORISKA TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
FUNKTIONSBESKRIVNINGAR
Tävlingsfunktionärer
3§

Med tävlingsfunktionär avses: måldomare, ledamot av
måldomarnämnd, bandomare, ledamot av bandomarnämnd,
huvudstarter, startpersonal, ekipagekontrollanter, dopningsprovtagare, identifieringspersonal samt riksdomare.
18

ST förordnar för varje år riksdomare.
ST förordnar för varje år efter förslag från sällskap följande
tävlingsfunktionärer att tjänstgöra vid banan:
a) måldomare,
b) ledamot av måldomarnämnd,
c) bandomare,
d) ledamot av bandomarnämnd,
e) huvudstarter,
f) startpersonal,
g) ekipagekontrollanter,
h) dopningsprovtagare,
i) suppleanter för a-h.
Tävlingsfunktionär äger, när annat sällskap så begär, att
vid denna bana tjänstgöra i respektive befattning.
ST kan förordna tävlingsfunktionär för enstaka tävlingsdag.
Meddelat förordnande kan återkallas av ST.
Namn på tjänstgörande i funktionerna a-e samt g-h jämte
tjänstgörande banveterinär ska varje tävlingsdag anges på resultatlistan från dagens första totalisatorlopp. I förekommande
fall ska även tjänstgörande riksdomare anges.
Tävlingsfunktionär är skyldig att till måldomaren omedelbart anmäla varje misstänkt överträdelse av reglementet eller
övriga utfärdade bestämmelser.
Till måldomare, bandomare och huvudstarter kan den
utses som under det kalenderår förordnandet avser fyller lägst
18 och högst 67 år. För övriga tävlingsfunktionärer gäller
ingen övre åldersgräns, men från och med det år funktionären
fyller 71 år fordras årligen ett utökat läkarintyg, se travsport.se
under ”Licenser”.
Tävlingsfunktionär får ej äga häst som är i träning hos annan person vid aktuell bana.
Tävlingsfunktionär får ej tjänstgöra tävlingsdag då häst
startar som tävlingsfunktionären äger helt eller delvis eller har
i träning. Tävlingsfunktionär får ej tjänstgöra under lopp då
tävlingsfunktionären kan vinna uppfödarpremie och/eller där
häst startar som ägs, tränas, körs eller rids av nära anhörig
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eller där nära anhörig kan vinna uppfödarpremie. Tävlingsfunktionär får ej köra eller rida lopp på bana där vederbörande
huvudsakligen utövar sitt funktionärsskap.
Av ST förordnade funktionärer, se tredje stycket, äger vid
sidan av sitt funktionärsskap ej rätt att, förutom hästägande
och liknande, bedriva verksamhet, som har direkt koppling
till travsport, och i vilken de har eller kan ha ekonomiska
intressen. Funktionär är vid misstanke om att sidoverksamhet
strider mot denna bestämmelse skyldig att överlämna frågan
till ST:s avgörande. Funktionär som bryter mot denna bestämmelse och vid tillsägelse inte omedelbart avbryter sin sidoverksamhet förlorar sitt funktionärsförordnande.
Det är förbjudet för tävlingsfunktionär att under tjänstgöring personligen, genom ombud eller som ombud ingå eller
förmedla vad vid totalisatorn. Detta förbud avser även förtidsvad till tävling vid vilken vederbörande tjänstgör.
Sällskap ska tillse att läkare, legitimerad sjuksköterska eller
ambulans med sjukvårdskunnig personal finns tillgänglig vid
banan under tävlingarna.
Ambulans ska om möjligt finnas på plats under tävlingarna.
Tillämpningsanvisningar:
- Ledamot av sällskaps styrelse får inte tjänstgöra som
tävlingsfunktionär enligt punkterna a-i på den banan.
- Under tjänstgöring ska huvudstarter, startpersonal, ekipagekontrollanter, identifieringspersonal samt dopningsprovtagare ha enhetlig klädsel, där det framgår att de tjänstgör som
tävlingsfunktionärer.
- Angående begreppet “nära anhörig”, se 21 §.

Måldomaren
4§

Måldomaren ska besluta om ordningsföljden för de hästar
som fullföljer loppet och ska fastställa de uppnådda tiderna.
Ordningsföljden för totoplacerade hästar ska vara fastslagen
innan nästa lopp får startas.
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Målkameraanläggning ska användas och erhållet målfoto är
vägledande för ordningsföljden i mål. Skulle målkameran vara
ur funktion, ett målfoto vara otydligt eller av annan anledning
ej ge en fullt säker bild av målpassagen, beslutar måldomaren
om ordningsföljden med ledning av samtliga föreliggande
omständigheter.
Sedan ordningsföljd och tider fastställts och bandomaren
avgivit rapport enligt 6 § fjärde stycket, ska måldomarens beslut anges på resultatlistan. Sådant beslut kan ej överklagas.
För prisplacerad häst ska om möjligt tid anges även om
målkameran varit ur funktion.
Måldomaren fattar också beslut om att avblåsa lopp enligt
vad som anges i 68 § andra stycket.

Måldomarnämnden
5§

Måldomarnämnden ska bestå av måldomare och tre ledamöter eller, om medgivande från ST erhållits, två ledamöter.
Beträffande V75-lopp, se 9 §. Måldomarnämnden ska, i
kvalificerings- och premielopp, bestå av måldomare samt en
ledamot, om måldomarnämnden anser detta tillräckligt.
Under tävlingsdagen är nämnden högsta myndighet i
alla ärenden som rör tävlingarna, dock med undantag för
de ärenden som banveterinär har att avgöra enligt banveterinärinstruktionen och övriga av Jordbruksverket utfärdade
bestämmelser.
Måldomarnämnden ska noga övervaka att allmänhetens
intresse av korrekthet inom travsporten tillvaratas.
Måldomarnämnden ska uppmärksamma om de tävlande
under loppen och i övrigt under tävlingsdagen bryter mot
reglementet eller övriga bestämmelser. Nämnden ska behandla
alla eventuella överträdelser och den får i sitt arbete använda
sig av de tekniska hjälpmedel som står till dess förfogande. I
frågor vilka berör banveterinärens arbetsområde ska nämnden
om möjligt samråda med banveterinären innan beslut fattas.
Måldomaren och måldomarnämnden ska börja tjänstgöra
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senast 15 minuter före första loppets start, gäller även kvalificerings- och premielopp.
Måldomarnämnden ska även behandla händelser rörande
tävlingsverksamheten vilka inträffar på annan tid än tävlingsdag. I sådana ärenden kan nämnden samråda med representant för sällskapet och/eller ST före avgörande.
Måldomarnämnden bestämmer vilka personer som
under tävlingsdag får vistas i domartorn och vilka - förutom
representant för ST och sällskaps styrelse - som får vistas på
banområdet (tävlingsbanan och dess innerplan).
För beslut inom måldomarnämnden fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller måldomarens röst utslaget. Beslut
ska kungöras på resultatlistan.
Tillämpningsanvisningar:
- Från regeln att måldomarnämnden under tävlingsdag är
högsta myndighet i alla ärenden som rör tävlingarna undantas
det som stadgas i 6, 8, 28, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 och 60 §§.
- Beträffande handläggningen av påföljdsärende inom
måldomarnämnd, se 79 §.
- Någon ur måldomarnämnden ska finnas på plats senast
en timme före första loppets start, gäller även kvalificeringsoch premielopp.
- Måldomarnämnden ska informeras av sällskapet under
tävlingsdagen om arrangemang som påverkar tävlingarnas
genomförande.

Bandomaren och bandomarnämnden
6§

Bandomarnämnden ska bestå av bandomare och två
ledamöter. Bandomarnämnden ska, i kvalificerings- och premielopp, bestå av bandomare samt en ledamot, om bandomarnämnden anser detta tillräckligt.
Bandomaren ska, med biträde av ledamöterna, enligt
gällande bestämmelser (60 §) diskvalificera häst. Beslutad
diskvalifikation ska snarast meddelas varvid såväl program22

nummer som hästnamn samt körsvennnens/ryttarens namn
för diskvalificerat ekipage ska anges.
Diskvalifikation för otillåten gångart under senare delen av
loppet (ca ett halvt varv före mål) kan kungöras efter det att aktuell häst nått mållinjen, men sådan diskvalifikation ska kungöras
innan beslut om ordningsföljd meddelats av måldomaren. Bandomarnämnden kan i dessa fall konsultera måldomarnämnden.
Omedelbart efter varje lopp ska bandomaren avge rapport
till måldomaren över gjorda diskvalifikationer.
Bandomarnämnden ska även uppmärksamma om de tävlande överträder gällande tävlingsbestämmelser, och eventuella överträdelser ska rapporteras till måldomarnämnden.
Bandomaren och bandomarnämnden ska börja tjänstgöra
senast 15 minuter före första loppets start, gäller även kvalificerings- och premielopp, och, utöver vad som sagts ovan i
denna paragraf, övervaka:
- värmningar
- defileringar
- provstarter
samt biträda måldomarnämnden vid bedömningen av
frågan om startförbud enligt 66 §.
Bandomarnämnden kan beordra ytterligare provstart (50 §).
Tillämpningsanvisningar:
- Bandomarnämnden ska, om den så önskar och travsällskapet så medger, bistås av person som tekniskt hjälper
nämnden i dess arbete. Vederbörande ingår ej i nämnden och
utses i förekommande fall av aktuellt sällskap. Nämnden ska
ha tillgång till tekniska hjälpmedel samt ska ha tillgång till
kommunikationsanläggning till måldomaren.
				

Ekipagekontrollanter
7§

Ekipagekontrollanterna ska vid tävlingarna finnas tillgänglig på stallområdet som kontaktman mellan de aktiva och
måldomarnämnden.
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Ekipagekontrollanterna har följande arbetsuppgifter:
- att kontrollera ekipagens utrustning och körsvennernas/
ryttarnas tävlingsdräkt samt ta emot anmälan om ändrad
tävlingsdräkt,
- att besluta om användning av stänkskärmar,
- att tillse att ekipagen samlas till defilering på fastställd tid
och plats samt ta emot anmälan om orsak till för sen ankomst
till defilering,
- att ge tillstånd att lämna banan efter defilering,
- att kontrollera vilken balans/hovbeslag hästarna har och
säkerställa att den informationen dokumenteras på rätt sätt,
se 48 §,
- att kontrollera hästpass.
Ekipagekontrollanterna ska inom sitt verksamhetsområde
rapportera fråga om överträdelse av tävlingsbestämmelserna
till måldomarnämnden.
I fråga, som gäller checkrem under defilering, ska ekipagekontrollanterna alltid samråda med banveterinären innan
beslut fattas. I övriga frågor som berör banveterinärens arbetsområde ska ekipagekontrollanterna om möjligt samråda med
banveterinären innan beslut fattas.
ST kan, efter ansökan från travsällskap och efter hörande
av vederbörande banveterinär, ge generellt tillstånd att ha
checkrem anspänd under defilering.

Huvudstarter
8§

Huvudstartern är ansvarig för starterna och ska med hjälp
av startpersonalen enligt gällande bestämmelser leda och
genomföra startförberedelserna på banan, se § 51-58.
Huvudstartern ska ha kommunikation med måldomarnämnden och tillgång till monitor på startplatsen (voltstart)
samt filmupptagningar/tv-utrustning i uppehållsutrymme.
Huvudstartern ska tillse att bilprovstart genomförs enligt
gällande bestämmelser.
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Huvudstartern ansvarar för att eventuell trasig eller skadad
utrustning så som fotoceller, startbil eller annan utrustning
rapporteras till banans ledning.

Riksdomare
9§

Riksdomare ska närvara vid V75 och i övrigt när ST så bestämmer och därvid noga övervaka att allmänhetens intresse
av korrekthet inom travsporten tillvaratas.
Riksdomare ska fungera som rådgivare åt de lokala tävlingsfunktionärerna vad avser tillämpning av reglemente och
övriga tävlingsbestämmelser.
Riksdomaren ingår i måldomarnämnden i V75-lopp och i
övrigt när ST så bestämmer och måldomarnämnden utökas
därmed till måldomare och fyra ledamöter i dessa lopp. Om
särskilda skäl föreligger kan riksdomaren av ST även utses till
måldomare, bl.a. om sällskapet så önskar eller om ordinarie
måldomare inte kan tjänstgöra. Oavsett om riksdomaren är
måldomare eller är ledamot i måldomarnämnden är riksdomaren informationsansvarig gentemot media m.fl.
Riksdomare kan i övrigt stå till ST:s förfogande för uppdrag inom travsporten.

Sportchef, propositionsskrivare,
handicaper och sekreterare
10 §

Varje sällskap ska utse verkställande tjänsteman beträffande tävlingsverksamheten.
Denne ska verkställa styrelsens och måldomarnämndens beslut i dessa frågor samt vara sällskapets kontaktman
gentemot ST rörande tävlingsfrågor. Sådan tjänsteman kallas
sportchef i detta reglemente.
Propositionsskrivaren ska utarbeta förslag till propositioner.
Sällskap ska för varje år till ST anmäla vem som upprätthåller
befattningen som sportchef, propositionsskrivare, handicaper
och sekreterare. Varje region skall varje år till ST anmäla vem
som upprätthåller befattningen som regionsportchef.
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Häst vari sportchef, propositionsskrivare, handicaper och
sekreterare har ekonomiskt intresse får ej starta på den bana
där denne tjänstgör.
Det är förbjudet för sportchef, propositionsskrivare, handicaper och sekreterare att personligen, genom ombud eller som
ombud ingå eller förmedla vad vid totalisatorn eller hos andra
spelarrangörer. Förbudet gäller vad till den bana vederbörande
är anställd vid eller till den bana denne skrivit propositioner
till.
För banor med totalisator gäller att häst som ägs eller
tränas av person som deltagit i propositions utarbetande, eller
som ägs eller tränas av nära anhörig till denne person, inte
får delta på den aktuella banan. Angående begreppet “nära
anhörig”, se 21 §.

Handicaper och handicaplopp
11 §

Handicapern ska i handicaplopp - fri handicap eller handicap med grundlag - fastställa hästarnas distanser. Hästarna
ska i möjligaste mån ges lika chans med hänsyn till handicaperns uppfattning om deras föregående prestationer och
aktuella form, oberoende av deras rekord och startsumma.
Handicaperns beslut kan ej överklagas.
Häst får ej starta mellan en handicaps offentliggörande och
dess avhålllande.
Tillämpningsanvisningar:
- För att få startanmälas till handicaplopp ska häst odiskvalificerad och odistanserad ha fullföljt minst ett totalisatorlopp i aktuell disciplin (sulky- eller montélopp) inom den
senaste 6-veckorsperioden.
- Med grundlag (t.ex. 1.20) avses att häst som placerats på
grunddistansen förväntas ha kapacitet för denna tidsnotering.
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TÄVLINGSBANAN
Mätning av banans längd
12 §

Banans längd ska uppmätas på ett avstånd av en meter från
banans innerkant.
För alla banor ska finnas av förrättningslantmätare upprättat mätningsbevis som inlämnas till ST. Nytt mätningsbevis
ska upprättas efter varje ombyggnad av tävlingsbanan och
inges till ST.

Kontroll av banans utrustning
13 §

Kontroll av målkamera, högtalaranläggning, kommunikationsanläggning, anordning för tidtagning, start- och filmbevakning, startbil samt övrig utrustning ska göras av sällskapet
och vara avslutad senast en timme före första loppets start,
gäller även kvalificerings- och premielopp.

BERÄKNINGSGRUNDER FÖR
HÄSTS STARTSUMMA
Prissumma, startsumma och tvångsstartsumma
14 §

1 mom. För häst med inländarrätt i
- Sverige,
- övriga UET-länder med organisation erkänd av ST, ska
vid beräkning av sådan hästs startsumma endast beaktas de
penningpriser som hästen vunnit i tävling (trav, monté och
passgång) oavsett i vilket land tävlingen ägt rum. Uppfödarpris ska ej inräknas. Vad nu sagts gäller också för alla kallblodiga hästar oavsett nationalitet.
2 mom. För andra hästar än som anges i 1 mom. gäller
följande.
En sådan hästs prissumma är samtliga av hästen i tävling
vunna penningpriser (trav, monté och passgång). Uppfödarpris ska ej inräknas.
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För hästen kan vidare fastställas en startsumma, som
överskrider prissumman. Denna fastställda summa kallas
tvångsstartsumma.
Har hästen vid årsskiftet ej startsumma, som uppgår till
eventuell ny högre tvångsstartsumma, startar den med denna
högre tvångsstartsumma med tillägg av ev därefter vunna
penningpris.
3 mom. I ST:s register för hästar ska finnas uppgift om
prissumma. Varje sällskap ska omgående lämna uppgifter till
registret om vunna priser under tävlingsdagen.
Tillämpningsanvisningar:
- UET-länder med organisation, erkänd av ST: Belgien,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Litauen,
Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
- Startsumma är den summa som belastar hästen. Den
utgörs antingen av hästens prissumma eller, i förekommande
fall, av tvångsstartsumma + senare vunna penningpris.
- Prissumma är summan av alla penningpris som hästen
vunnit i tävlingar (trav, monté och passgång).
- Tvångsstartsumma enligt 2 mom. är den summa, som
häst, som avses i 2 mom., åsätts vid start i Sverige om dess
prissumma ej uppgår till fastställd minimigräns.
- Gällande tvångsstartsummor anges för varje år på
travsport.se. Eventuella ändringar under året meddelas i på
travsport.se.
- Regeln om eventuellt högre tvångsstartsumma vid årsskiftet enligt 2 mom. påverkar ej bestämmelsen i 25 § om att
det alltid är startsumman vid senaste tidpunkt för startanmälan som är den avgörande. Är häst, som avses i 2 mom. vid
startanmälan t.ex. fyra år men då loppet körs fem år, räknas
ändå startsumman vid tidpunkten för startanmälan.
- Hästs startsumma anges i jämna kronor.
- Vid fastställande av startsumma och prissumma ska inte
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medräknas de penningpris som hästen har fråndömts med
stöd av bestämmelserna i 33 §.
- För häst som uppflyttats i resultatlista sedan bättre placerad häst fråndömts pris finns bestämmelse om startsumma i
33 § sjätte stycket.

Beräkning av i utlandet vunna penningpris
15 §

ST fastställer i enlighet med de normer som utarbetats
av UET (Europeiska Travunionen) de kurser efter vilka i
utlandet vunna penningpris omräknas till svenska kronor.
Penningpris, som häst intagen i ST:s register vunnit i utlandet,
omräknas till svenska kronor efter den UET-kurs som gällde
aktuell tävlingsdag.
Vid intagandet i ST:s importregister omräknas hästs prissumma till svenska kronor efter gällande UET- kurs.
För utländsk häst som tillfälligt ska tävla i Sverige omräknas
hästens prissumma efter den UET-kurs som gäller sista dagen
för startanmälan till aktuellt lopp. Omräkning sker efter den
prissumma som centralförbundet i hästens hemland anger.

VILLKOR FÖR ATT HÄST SKA VARA
STARTBERÄTTIGAD I TÄVLING
Registreringskrav och åldersgränser
16 §

I tävling får häst intagen i ST:s register eller häst för vilken
certifikat eller godtagen handling utfärdats av utländsk organisation erkänd av ST delta.
Följande åldersgränser gäller:
- 2-12-åriga varmblodiga hingstar och valacker (monté
4-12 år),
- 2-10-åriga varmblodiga ston (monté 4-10 år),
- 3-15-åriga svenska, norska och finska kallblodiga hästar
(monté 5-15 år).
Dispens från dessa åldersbestämmelser kan lämnas för
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prov- och utbildningslopp.
Varmblodiga 2-åriga hästar får ej starta före den 1 juli och
de får ej starta tillsammans med äldre hästar. Utländsk häst
får ej tävla i Sverige om den av åldersskäl ej är startberättigad i
det land där den senast är registrerad.
Kvalificeringslopp, premielopp, B-lopp, utbildningslopp,
provlopp, lopp vid propaganda- och bygdetrav samt andra lopp
med anmälningsförfarande är att jämställa med tävling.
Tillämpningsanvisningar:
- Arrangörer av lopp som inte genererar startpoäng är skyldiga att kontrollera att hästen ej är belagd med startförbud,
samt inte är anmäld till annat lopp de båda närmaste kalenderdagarna därefter.

Bestämmelser om startfrekvens
17 §

Häst får ej starta mer än en gång per tävlingsdag utom för
att delta i heat- eller uttagningslopp.
Häst, som deltagit i tävling, får ej starta i tävling under de
båda närmaste kalenderdagarna därefter.
Halvrad är ej tillåten i 2-åringslopp.
Varmblodiga 2-åriga hästar får ej starta tillsammans med
äldre hästar.
Tillämpningsanvisningar:
- Regler för uttagningslopp, se 89 §.
- Exempel för tillämpning av andra stycket: Om en häst
tävlat en måndag, får den ej starta nästa gång förrän tidigast
på torsdag.

Inskränkningar i rätten att delta i tävling för sto
som är dräktigt eller som kastat eller fölat
18 §

Dräktigt sto tillåts starta fram till och med 120:e dräktighetsdagen.
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Sto får ej starta förrän tidigast sex månader efter fölning.
Dock kan ST medge att sto, som endera kastat föl eller vars
föl dött, tillåts starta tidigast fyra månader efter den dag då
stoet kastat eller föl dött. Veterinär ska i sådant fall styrka
att stoet befinner sig i tävlingsmässigt skick och stoet ska
därefter godkännas i kvalificeringslopp före anmälan till
tävling.
Ansvaret för att dessa bestämmelser följs åvilar stoets
ägare.

Utländsk och exporterad svensk häst som
tillfälligt tävlar i Sverige
19 §

För utländsk och för exporterad svensk häst, som avser att
tillfälligt delta i tävlingar i Sverige, ska certifikat eller av ST
godtagen handling företes.
Certifikatet/handlingen ska vara utfärdat av organisation
erkänd av ST och ska innehålla uppgifter om hästens namn,
födelseår, kön, färg, tecken, härstamning samt hästens rekord
och vunnen prissumma.
Tillämpningsanvisningar:
- Bestämmelser om utländsk hästs rätt att tillfälligt tävla i
Sverige anges för varje år på travsport.se. Eventuella ändringar
under året meddelas på travsport.se.
-Varmblodiga hästar (gäller även hästar som tillkommit
via embryotransfer och som registrerats i sitt hemland före
den 1 januari 2007) med inländarrätt i ett UET-land, som
ägs av i Sverige bosatt person och som är i svensk träning
måste importeras definitivt till Sverige för att få tränas och
tävla här.
- Angående UET-länder med organisation erkänd av ST, se
tillämpningsanvisning till 14 §.
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Registrering i hästägarregister
20 §

En häst, som är intagen i hästregistret, får anmälas till tävling endast om hästens ägare är intagen i det ägarregister som
förs av ST. Med ägare avses i detta reglemente även den som
hyr eller lånar en häst. Närmare bestämmelser om ägarregistret
finns i ST:s registreringsreglemente.
För en utländsk häst, som ska tävla tillfälligt i Sverige,
ska den ägaruppgift, som lämnats av vederbörande utländska
centralorganisation, godtas.

Nära anhörig
21 §

Som nära anhörig räknas:
- maka/make/sambo,
- makas/makes/sambos barn,
- barn,
- barns maka/make/sambo,
- syskon,
- föräldrar.

Hästs tränare och körsven/ryttare
22 §

För att vara startberättigad ska häst vara i träning hos
person med licens att träna hästar och ska köras eller ridas i
lopp av person som har licens att köra eller rida. Licens för
träning och/eller körning/ridning ska vara utfärdad i enlighet
med ST:s licensbestämmelser.

Deltagande i kvalificerings- och premielopp
23 §

För att vara startberättigad i totalisatorlopp ska häst uppfylla av ST fastställda bestämmelser om deltagande i kvalificeringslopp.
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Tillämpningsanvisning:
- Bestämmelser om kvalificerings- och premielopp meddelas på travsport.se.

BESTÄMMELSER OM PROPOSITIONER,
ANMÄLNINGSTID OCH STARTSPÅR
Propositions innehåll och utarbetande
24 §

Proposition ska innehålla bestämmelser om:
a) datum och plats för tävlingarna,
b) tidpunkt för startanmälan och korrigering,
c) hästarnas kvalifikationer,
d) loppets längd och startmetod,
e) grunder för eventuella tillägg,
f) insats och startavgifter,
g) penningpriser.
Proposition får ej offentliggöras förrän den godkänts av ST.
Uppstår tvivel om propositionens tolkning avgörs frågan av
ST.

Grunder för propositionens utformning
25 §

Följande närmare grunder gäller för utformningen av propositionen (jämför indelningen i 24 § första stycket):
Beträffande hästarnas kvalifikationer:
- Förutsättningar ifråga om ålder, kön, startsumma och
antal segrar anges.
- All beräkning av antal starter, startsumma, under viss
tid vunna pengar, uppnådda placeringar för startberättigande
i lopp samt övriga för loppet gällande villkor avser tidpunkten
för startanmälan. För V75-lopp kan gälla särskilda bestämmelser vad avser tidpunkt för beräkning av startsumma med
mera (finns intagna på travsport.se).
Beträffande loppets längd och startmetod:
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- I lopp ska grunddistansen vara lägst 1600 och högst 4140
meter oavsett banans längd. Grunddistansen i lopp öppna
enbart för 2-åriga varmblodiga eller 3-åriga kallblodiga hästar
får ej överstiga 2140 meter.
- Grunddistansen för lopp på 1000-metersbana ska vara
antingen 1640, 2140, 2640, 3140, 3640 eller 4140 meter.
Undantag härifrån kan - efter ansökan härom - medges av ST.
Om det vid startanmälan visar sig, att ingen häst ska starta
från loppets grunddistans, ska startanmälda hästar - med
bibehållande av inbördes distansskillnad - flyttas fram så, att
främsta volten startar från den angivna grunddistansen.
- För voltstart anges i propositionen att antalet startande
ekipage är maximerat till 15, varav högst 12 från samma distans (jfr 54 § första stycket).
- Vid autostart är antalet startande ekipage maximerat till
15.
- Vid autostart i monté är antalet startande ekipage maximerat till 10.
Beträffande grunder för ev. tillägg:
- Tillägg utgår alltid vid var 20:e meter.
- Grunden för tillägg ska - med undantag för vad som sägs
i 11 § om handicap - vara i första hand hästs startsumma. Til�lägg kan dock också föreskrivas på grund av hästs ålder, kön
eller antal segrar. Tillägg på grund av under viss tid vunnen
prissumma får ej göras.
Beträffande priser:
- Extrapris i form av pengar måste anges i propositionen
för att få utdelas. För hederspris till tränare eller körsven/ryttare finns särskilda bestämmelser.

Delning av lopp, anmälningstid och efteranmälan
26 §

Lopp kan av sportchefen delas varvid i propositionen utsatta priser ska utgå i respektive lopp.
Om till lopp ej anmäls tillfredsställande antal hästar kan
loppet antingen inställas eller, efter godkännande av ST,
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anmälningstiden utsträckas. Inställs lopp kan sällskap utskriva
ny proposition.
Efteranmälan till lopp får endast göras om anmälningstiden för loppet utsträckts. I föreskriven tid startanmäld häst
har företräde före efteranmäld häst.
Startanmälan av häst ska vara sekretariatet tillhanda inom
föreskriven tid. För sent inkommen anmälan kan ej beaktas.
Tillämpningsanvisningar:
- Beträffande anmälan till V75-lopp, se “Särskilda bestämmelser för V75-lopp” på travsport.se.

Tilldelning av startspår
27 §

Hästarna tilldelas startspår genom lottning vilken sker med
hjälp av dator. Manuell lottning kan tillämpas för speciella
lopp samt om dator ej kan användas.
Då för vissa speciella lopp reservhästar tas in i programmet, ska - om möjligt - reservhästar finnas för loppets samtliga
distanser. Reservhäst placeras in på struken hästs startspår.
Måste reservhäst från annan distans tillgripas, placeras
denna med högsta startspår av de som startar från denna distans.
Tillämpningsanvisningar:
- Beträffande startspår i uttagningslopps final, se 89 §.
- För vissa lopp kan tilldelning av startspår ske genom
seedningsförfarande. Dessa lopp är upptagna på av ST upprättad lista.

ÄNDRINGAR I ARRANGEMANGEN
Rätten att företa ändring i arrangemangen
28 §

För att genomföra tävlingarna har sällskap rätt att vidta
erforderliga ändringar i arrangemangen. Sällskap har även rätt
att inställa vissa lopp eller tävlingarna i sin helhet. Hela täv35

lingsdagen eller vissa lopp kan förläggas till annan än i propositionen angiven ort och tid om omständigheterna så påfordrar.
ST och sällskap har rätt att vid utbrott av smittosam
sjukdom på häst företa de förändringar i arrangemangen eller
i fråga om uppstallning som situationen bedöms påfordra. ST
och sällskap har också rätt att företa de åtgärder som bedöms
nödvändiga för att förhindra uppkomst eller utbredning av
smittosam sjukdom. För tränare, hästägare, lokala epizootigrupper och transportörer gäller instruktioner i skriften
“Smittskyddsreglemente för Svensk Travsport”.

Häst och/eller lopp utanför totalisatorspelet
29 §

ST, ATG och/eller måldomarnämnd kan besluta att lopp
genomförs utan spel eller att häst startar utanför totalisatorspelet.
Reservhäst, som finns intagen i program och startar som
ersättare för struken häst, ska sättas utanför totalisatorspelet.
Reservhäst får ej insättas sedan defilering påbörjats.

RÄTTEN ATT ANMÄLA OCH KÖRA/RIDA HÄST
Bestämmelser om tränar- och kör-/ryttarlicens
30 §

För att anmäla häst till och för att köra eller rida häst i
tävling fordras licens.
Licensbestämmelser utfärdas av ST och publiceras på
travsport.se.

BESTÄMMELSER OM STARTANMÄLAN AV HÄST
Ansvarig anmälares förpliktelser
31 §

Hästs tränare är ansvarig anmälare vid varje anmälningstillfälle. Anmälan är bindande för hästens ägare såväl vid
anmälningstillfället som vid loppets avhållande. Rätten att
stryka häst efter startanmälan tillkommer endast den ansva36

rige anmälaren. Tränaren ska före startanmälan ha förvissat
sig om att hästens signalement/märkning överensstämmer med
vad som anges i hästens identitetshandlingar.
Startanmälan ska innehålla uppgift om namn på häst,
körsven/ryttare och tränare. Har häst, som är tränad i Sverige,
efter senaste start i Sverige startat i utlandet eller avser att göra
sådan start före aktuellt lopp ska tränare senast två dagar före
startanmälan uppge detta till ST med angivande av datum och
bana.
Ansvarig anmälare ansvarar för att inga förhållanden
föreligger vilka strider mot bestämmelserna i detta reglemente
eller mot av ST eller sällskap utfärdade bestämmelser.
Ansvarig anmälare ansvarar för att på tävlingsdag inträffad
programförändring omedelbart meddelas sekretariatet eller
måldomarnämnden för godkännande.
Tränaren ansvarar för att körsven/ryttare är lämplig att
värma eller tävla med den aktuella hästen.
Tillämpningsanvisningar:
- Tränare äger anlita ombud, men detta fritar ej tränaren
från ansvar som ansvarig anmälare.
- Beträffande vaccination av hästar lämnas information av ST.

Programändringar
32 §

I programmet angiven körsven/ryttare kan bytas mot likvärdig körsven/ryttare.
Före tävlingsdagen meddelas beslut om körsvens-/ryttarbyte och om strykning av häst av sportchef eller måldomarnämnd.
Körsven/ryttare, som intagits i program, får inte sättas som
körsven/ryttare för annan ordinarie häst i samma lopp.
Om körsven/ryttare vid återkallat lopp ej kan delta på
grund av olyckshändelse eller liknande, avgör måldomarnämnd om körsvens-/ryttarbyte ska ske eller om hästen ska
strykas ur loppet.
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I program intagen häst får ej utebli från start av annat än
veterinära skäl, transporthinder, banförhållanden eller tränarskifte. Om tävlingsledningen så påfordrar ska uppgiven strykningsorsak styrkas av veterinärintyg. Transporthinder är inte
godtagbar strykningsorsak annat än under speciella omständigheter, och intyg kan då begäras. Strykning ska ske så snart som
möjligt och meddelas aktuell banas sekretariat/måldomarnämnd.
Tillämpningsanvisningar:
- Som likvärdig - jämfört med i programmet ursprungligen
intagen körsven/ryttare - betraktas person som ingår i samma
körsvenskategori enligt påföljdsmallen, som är publicerad på
travsport.se. Finns ej tillgänglig körsven i samma körsvenskategori får körsven ersättas av körsven i närmaste körsvenskategori. Hänsyn till gällande begränsningar i rätten att köra/rida
lopp ska dock göras. Som undantag från ovanstående gäller
att körsven kan få ersättas av annan körsven även om vederbörande tillhör annan lägre körsvenskategori. En förutsättning
är dock att aktuell körsven/ ryttare flera gånger tidigare med
tillfredsställande resultat kört/ridit aktuell häst i lopp eller är
väl bekant med hästen från träning. Detta gäller dock ej inom
V86, V75, V65, V64, V5 eller V4.
- Ägarskifte är ej giltigt skäl för strykning av häst eller för
körsvens-/ryttarbyte.

EJ STARTBERÄTTIGAD HÄST
ELLER KÖRSVEN/RYTTARE
Ej startberättigad häst
33 §

Konstateras före lopp att häst ej är startberättigad, ska den
ej tillåtas starta. Framkommer före start att i program intagen
enskild häst placerats på fel distans, ska hästen strykas.
Om startanmäld häst stryks eller ådöms startförbud, gäller
följande:
- Häst följdstryks i de program i Sverige eller andra länder
som den eventuellt redan är intagen i.
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- Har tränaren strukit hästen gäller startförbud under tio
dagar, räknat från och med dagen efter den aktuella tävlingsdagen även om strykningen gjorts före tävlingsdagen.
- Har måldomarnämnd eller banveterinär strukit hästen
av veterinära skäl gäller startförbud under tjugo dagar, räknat
från och med dagen efter den aktuella tävlingsdagen. Måldomarnämnden kan ådöma startförbud under längre tid och/
eller påfordra att friskintyg ska uppvisas senast i samband med
nästa startanmälan.
- Har måldomarnämnden ådömt startförbud av veterinära
skäl gäller startförbud under tio dagar, räknat från och med
dagen efter den aktuella tävlingsdagen. Måldomarnämnden
kan ådöma startförbud under längre tid och/eller påfordra att
friskintyg ska uppvisas senast i samband med nästa startanmälan.
Konstateras inom 30 dagar från det att loppet körts att häst
inte varit startberättigad eller placerats på fel distans och därför bort strykas, ska hästen fråndömas eventuellt vunnet pris.
Nämnda förhållande inverkar inte på totalisatorresultatet.
Beträffande häst som inte varit startberättigad i uttagningslopps semifinal och/eller final på grund av att den i uttagningsloppets försök tävlat i strid mot bestämmelserna i 43-45 §§
gäller inte nämnda tidsgräns på 30 dagar.
Konstateras före lopp att häst skulle komma att starta i
strid mot bestämmelserna i 43-45 §§ ska den ej tillåtas starta.
Detta gäller också om häst inte ställs till förfogande för dopningsprov enligt 46 §.
Om det - efter det att loppet körts - framgår genom analys
av dopningsprov eller på annat sätt att häst tävlat i strid mot
bestämmelserna i 43-45 §§, ska hästen fråndömas vunnet pris.
Detta gäller oavsett om någon ådöms påföljd eller inte för
brott mot dessa bestämmelser. Beslut om fråndömande av pris
meddelas av ST.
Totalisatorresultatet kvarstår oförändrat.
Om allmän domstol genom lagakraftvunnen dom dömt
tränare/körsven för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen
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i samband med travlopp ska hästen fråndömas vunnet pris.
Totalisatorresultatet kvarstår oförändrat.
Fråndöms häst pris, uppflyttas efterföljande hästar i prislistan. Pris som uppflyttad häst erhåller belastar startsumman
fr.o.m. den dag ST vidtar prisjustering. Ägaren är återbetalningsskyldig beträffande fråndömt pris.
Tillämpningsanvisningar:
- Måldomarnämnden kan underlåta att meddela startförbud efter strykning på grund av t.ex. tränarskifte, transporthinder vid extrem väderlek eller banförhållanden.
- För häst som strukits eller fått startförbud av veterinära
skäl gäller startförbudet även i lopp som kan jämställas med
tävling, se 16 § sista stycket.
- Angående startsumma och prissumma för häst som fråndömts pris, se tillämpningsanvisning till 14 §.
- Angående rekord för häst som fråndömts pris, se tillämpningsanvisning till 70 §.
- Angående definition av uttagningslopp, se 89 §.
- Har tjänstgörande banveterinär/måldomare senast
nästkommande vardag efter tävlingen anmält tränare/körsven till behörig myndighet, för djurplågeri eller brott mot
djurskyddslagen i samband med travlopp, ska ST innehålla
vunna prispengar till dess lagakraftvunnen dom föreligger, till
dess åklagare beslutat att ej väcka åtal eller till dess behörig
myndighet beslutat att ej överlämna ärendet till åtal.

Ej startberättigad körsven/ryttare
34 §

Konstateras före defilering att i program intagen körsven/
ryttare ej är berättigad delta ska körsvens-/ryttarbyte företas.
Konstateras sådan oriktighet sedan defilering påbörjats,
avgör måldomarnämnden om körsvens-/ryttarbyte ska ske eller om hästen ska strykas ur loppet.
Konstateras sådan oriktighet sedan aktuellt lopp körts
påverkas ej resultat och prisfördelning därav.
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Tillämpningsanvisning:
- Körsven/ryttare är ej berättigad delta om han/hon på
grund av sjukdom eller skada, av läkare, legitimerad sjuksköterska eller sjukvårdskunnig personal bedöms olämplig att delta.

BESTÄMMELSER I SAMBAND MED START
I TÄVLING
Krav på tävlingsmässigt skick
35 §

Häst ska vara i tävlingsmässigt skick för att få delta i tävling. Ansvaret härför åvilar hästens tränare. ST äger rätt att,
om särskilda skäl föreligger, påfordra friskintyg innan häst får
startanmälas och/eller delta i tävling.
Körsven/ryttare är skyldig kontakta banveterinär angående
eventuell skada eller sjukdom på häst som vederbörande ska
köra/rida.

Identifiering av häst i samband med start
36 §

Identifiering ska ske innan häst tillåts starta om den ej startat i Sverige under den senaste tolvmånadersperioden.
Häst, vars identitet ej med tillförlitlighet kan styrkas, får ej
starta.
Tillämpningsanvisningar:
- Häst ska vid identifiering uppvisas för hand och tränsad
samt utan någon form av bandage, utselningsdetalj, etc.
- Ej läsbart frysmärkningsnummer eller chip utgör ej skäl
för strykning av häst om övriga tecken ej påtagligt avviker
från angivet signalement. Påtaglig avvikelse ska rapporteras
till måldomarnämnden. Denna ska tillse att DNA-prov tas på
hästen som beläggs med startförbud tills vidare. DNA-prov
ska även tas på häst med ej läsbart frysmärkningsnummer eller
chip där övriga tecken ej påtagligt avviker från angivet signalement. Taget prov ska för kontroll sändas till ST.
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Ankomsttid för häst och
körsven/ryttare till banan
37 §

Häst, som ska identifieras enligt 36 §, ska vara på plats för
identifiering senast två timmar före i spelformen första loppets
angivna starttid om hästen ska starta i V86, V75, V65, V64,
V5, eller V4 och beträffande övriga lopp senast två timmar
före start i aktuellt lopp. Är inte hästen på plats inom angiven
tid, äger måldomarnämnden rätt att stryka hästen.
Har häst, som inte ska identifieras, ej anlänt till banans
stallområde senast två timmar före aktuellt lopps start, äger
måldomarnämnden rätt att stryka hästen. Har körsven/ryttare
ej anlänt till banans stallområde senast en timme före loppets
start, äger måldomarnämnden rätt att vidta programändring
och/eller bestraffa körsvennen/ryttaren.
Hästpass ska alltid medfölja häst vid tävling.
Tillämpningsanvisning:
- För att häst ska betraktas som anländ till banans stallområde ska nummertecken vara uthämtat.
- Uthämtande av nummertecken innebär att tränaren intygar att hästen och utrustningen kontrollerats i enlighet med
checklistan som ingår i egenkontrollprogrammet i Travarhälsan, se travsport.se.
- För att körsven/ryttare ska betraktas som anländ till
banans stallområde ska alkoholtest ha genomförts.

ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
Olämplig behandling av häst
och olämpligt uppträdande
38 §

Olämplig behandling av häst - oavsett tid och plats - samt
olämpligt uppträdande på publik-, ban-, stall- eller träningsområde ska bestraffas.
Brott mot svensk travsports uppförandekod, oavsett tid och
42

plats, kan komma att betraktas som olämpligt uppträdande
och ska då bestraffas.
Tillämpningsanvisningar:
- Med “banområde” avses den inhägnade tävlingsbanan
och dess innerplan.
- Med “träningsområde” avses det område som sällskap
disponerar i anslutning till stallområde eller banområde.
- Djurskyddslagens regler är grundläggande för behandling av häst, se 2 §.

Berusningsmedel
39 §

Den, som på ban- eller stallområde uppträder så påverkad av
alkohol, droger eller andra berusningsmedel att det framgår av
åtbörder och tal, ska utvisas från området och kan bestraffas.
Körsven/ryttare, som är så påverkad av alkohol, droger eller
andra berusningsmedel att det framgår av åtbörder och tal, ska
dels förbjudas delta under tävlingsdagen, dels bestraffas.
Har körsven/ryttare före eller efter lopp underkastats
alkoholtest och har alkoholmätaren därvid utvisat en alkoholkoncentration av 0,1 mg/l utandningsluft (0,2 promille) eller
däröver, ska körsvennen/ryttaren förbjudas att delta under
tävlingsdagen samt bestraffas.
Har körsven/ryttare före eller efter lopp underkastats
drogtest och har drogtestet visat sig positivt ska körsvennen/
ryttaren förbjudas att delta under tävlingsdagen samt bestraffas. Om drogtestet visar sig positivt i kategorin opiater och
körsvennen/ryttaren uppger att han/hon intagit medicin samt
kan bedömas som redig, får körsvennen/ryttaren delta i tävling
i avvaktan på laboratorieanalys av drogtestet.
Körsven/ryttare är efter beslut av måldomarnämnd skyldig
att ställa sig till förfogande för alkoholtest, drogtest eller annan utredning om nykterhet, drogfrihet eller frihet från andra
berusningsmedel. Körsven/ryttare som vägrar underkasta sig
test eller utredning enligt ovan ska bestraffas.
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Vad nu sagts om körsven/ryttare ska på motsvarande sätt
kunna tillämpas beträffande tävlingsfunktionär, som alltså ska
vara skyldig att underkasta sig alkoholtest, drogtest eller annan
utredning om nykterhet, drogfrihet eller frihet från andra berusningsmedel. Vid överträdelse kan bestraffning utdömas och
förbud att tjänstgöra under tävlingsdagen meddelas.
Även tränare och annan som handhar häst under tävlingsdag är skyldig att underställa sig beslut om alkoholtest, drogtest eller annan utredning om nykterhet, drogfrihet eller frihet
från andra berusningsmedel. Vid överträdelse kan bestraffning
utdömas.
Inom stall-, publik-, ban- och träningsområde får sprit, vin
eller starköl inte drickas annat än i samband med servering
som är tillåten enligt lag.
Tillämpningsanvisningar:
- Med alkoholtest förstås alkoholutandningsprov taget med
alkoholmätare godkänd av ST. Samtliga körsvenner/ryttare
ska underställas alkoholtest före det första lopp han/hon ska
delta i under tävlingsdagen.

Körning/ridning på banområdet
40 §

Vid all körning/ridning på banområdet ska största möjliga
uppmärksamhet iakttas. Vid all körning/ridning i bakvarv får
endast något av de fyra yttre spåren användas.
Så kallad varmkörning/-ridning får ej störa segerceremoni
och ska i övrigt ske i enlighet med arrangerande sällskaps
bestämmelser.
Tillämpningsanvisning:
- Samtliga ekipage ska vid varmkörning/-ridning uppvisas
minst ett varv på tävlingsbanan. Detta gäller även om hästen
varmkörs/rids på annat område.
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FÖRHÅLLNINGSREGLER
I SAMBAND MED TÄVLING M.M.
Körsvens/ryttares val av häst
41 §

Körsven/ryttare får i totalisatorlopp ej köra/rida annan tillhörig häst mot häst för vilken körsvennen/ryttaren är intagen
i det ägarregister som förs av ST eller som ägs av bolag som
körsvennen/ryttaren är firmatecknare i.
Tränare får i totalisatorlopp ej köra/rida av annan tränad
häst mot häst som vederbörande själv har i träning.
ST kan medge undantag från denna bestämmelse.

Regler angående totalisatorvadhållning
42 §

Den som kör/rider eller tränar häst som startar i ett lopp
får inte i detta, varken personligen, genom ombud eller som
ombud, ingå vad vid totalisatorn eller hos andra spelarrangörer. Detta förbud omfattar även sammansatta spelformer (t.ex.
V86, V75, V65, V64, V5, V4, V3 och Dagens Dubbel) om
aktuellt lopp ingår i dessa spelformer.
Person som är registrerad ägare, eller som är ställföreträdare för
juridisk person som är registrerad ägare, i det ägarregister som förs
av ST får i lopp där egen häst deltar endast ingå vad enligt följande:
- Vinnare eller Plats: vadet får endast avse egen häst.
- Övriga spelformer: egen häst ska ingå i vadet.

Allmänna regler om användning
av läkemedel m.m.
43 §

Häst som tränas och/eller tävlar i Sverige får endast behandlas med läkemedel som enligt läkemedelslagen är tillåtna
att försäljas eller användas i Sverige.
Häst får tillföras receptbelagt läkemedel endast om veterinär för namngiven häst ordinerat detta.
Häst i behov av substitutionsbehandling är ej att betrakta
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som varande i tävlingsmässigt skick och får därmed inte delta
i tävling, se även 35 §. Med substitutionsbehandling menas
behandling där man tillför kroppen en substans som den normalt tillverkar, men på grund av sjukdom eller annat inte kan
framställa, till exempel behandling med sköldkörtelhormon.
Häst diagnosticerad för kronisk sjukdom, till exempel kronisk
luftvägssjukdom, och som med anledning av detta är i behov
av kontinuerlig medicinering, anses inte vara i tävlingsmässigt
skick och är därmed inte tillåten att delta i tävling.
På häst intagen i ST:s register eller häst som tränas och/
eller tävlar i Sverige är substanser och åtgärder som anges i
en särskild förteckning – ”Förbjudna substanser och åtgärder
m.m.” – på travsport.se förbjudna och kan innebära att hästen
för viss tid eller för alltid förbjuds att delta i tävlingar.
Häst som tillförts hormonpreparat med långtidsverkan för
att skjuta upp brunst får inte delta i offentlig tävling förrän
minst ett år förflutit från senaste behandlingstillfälle.

Behandling m.m.
44 §

Vid analys av provmaterial (urin, blod, hud, hår m.m.)
från häst, som avses starta eller har startat i tävling eller
tränas på sätt som är att jämställa med tävling, får provmaterialet ej innehålla substanser som inte är kroppsegna eller hänförliga till naturligt foderintag. För vissa
kroppsegna och vissa foderrelaterade substanser finns
gränsvärden som ej får vara överskridna. För vissa andra
substanser, vilka publiceras på travsport.se, tillämpas rapporteringsnivåer.
På häst, som avses starta i tävling eller tränas på sätt som är
att jämställa med tävling, får inte vidtagas särskilda behandlingar eller särskilda åtgärder som vid tävlingen eller träningen
kan medföra en positiv eller negativ förändring av hästs
aktuella prestationsförmåga eller temperament, inkluderande
även alternativa behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser,
blistring och elektricitet.
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Vid analys av provmaterial (urin, blod, hud, hår m.m.)
som tagits från häst, som är i tävlingsmässig ålder eller yngre,
i annat sammanhang än tävling eller träning som är att jämställa med tävling, får provmaterialet inte innehålla förbjudna
substanser, se lista ”Förbjudna substanser och åtgärder m.m.”
på travsport.se, eller substanser som inte kan härledas till legitima behandlingar antecknade i behandlingsjournalen.
Den som är ansvarig för en häst har att förvissa sig om vad
vidtagen behandling eller åtgärd innebär i fråga om hästens
rätt att starta och tränas, om ansvar se 45 § fjärde och femte
stycket.
Tillämpningsanvisningar:
- Med begreppet “träning som är att jämställa med tävling” avses sådan träning som för hästens vidkommande inte
är ägnad enbart att bibehålla normal kondition och rörlighet.
- För vissa preparat, vissa behandlingar eller vissa andra
särskilda åtgärder gäller karenstider då häst avses starta i
tävling eller avses tränas på sätt som är att jämställa med tävling. Dessa karenstider finns förtecknade på särskild lista som
publiceras på travsport.se. Den senast publicerade listan gör
tidigare publicerad lista ogiltig.

Ordningsregler vid medicinering m.m.
45 §

Tränaren ansvarar för rutiner vid medicinering av de
hästar som han har i träning. Substans som påträffas vid
analys av provmaterial och vilken kräver veterinär förskrivning ska kunna vidimeras av den veterinär som ansvarar för
behandlingen. Tränare ska föra löpande behandlingsjournal
i den omfattning ST föreskriver på travsport.se. Tränare
är skyldig att på begäran lämna ut behandlingsjournal till
hästens ägare.
Tränare får i sitt förvar inneha receptbelagda läkemedel,
sprutor och kanyler endast om de utskrivits för namngiven
häst och under ordinerad behandlingstid. Hästens namn ska
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av tränaren anges på förpackningen. Tränare får i sitt förvar ej
inneha otillåtna läkemedel, ämnen och utrustning. Läkemedel för profylaktisk behandling behöver ej vara utskrivet för
enskild häst. Under ordinerad behandlingstid ska förvaring
ske i låst skåp eller annat låst utrymme. Nycklarna till sådant
skåp ska på tränarens ansvar förvaras på betryggande sätt. Vid
behandlingsperiodens slut ska överbliven medicin, sprutor
och kanyler avlägsnas från stallet enligt gällande veterinära
författningar.
Injektion ska utföras av veterinär eller av veterinär instruerad och i varje enskilt fall delegerad person. Nedförande av
nässvalgsond och/eller infusionsbehandling ska endast utföras
av veterinär.
Tränaren ansvarar för att bestämmelserna i 43-45 §§ iakttas.
Det åligger tränare att skaffa sig vetskap om och informera underställd personal om bestämmelserna i 43-46 §§ och av ST och
travsällskap meddelade särskilda föreskrifter enligt 43-46 §§.
För häst som är i tävlingsmässig ålder eller yngre och
inte finns upptagen på någon tränares träningslista ansvarar
företrädaren/firmatecknaren, i det ägarskap som är registrerat i ST:s ägarregister, för att bestämmelserna i 43-45 §§
iakttas.

Dopningsprov
46 §

Måldomarnämnd, banveterinär eller av ST bemyndigad
person äger rätt att besluta om dopningsprovtagning.
Dopningsprov kan tas vid annan tidpunkt än i direkt anslutning till tävling.
När beslut meddelats av annan än måldomarnämnden
ska, om provtagningen sker i anslutning till tävling, nämnden
informeras om beslutet.
Tränare och hästägare är skyldig att ställa häst till förfogande vid tidpunkt då dopningsprov är beslutat samt vid den
ytterligare undersökning som kan föranledas därav.
Ägare/tränare äger rätt att personligen eller genom ombud
närvara vid provtagning.
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EKIPAGETS UTRUSTNING
Körsvens/ryttares utrustning
47 §

Körsven/ryttare ska vara iförd tävlingsdräkt bestående av
jacka och hjälm i för aktuell körsven/ryttare eller hästägare
registrerade färger samt vita kör-/ridbyxor och lämplig fotbeklädnad. Tävlingsdräkten ska vara i gott skick.
Tävlingsfärger ska registreras hos ST i enlighet med utfärdade bestämmelser.
För reklam på tävlingsdräkt finns särskilda bestämmelser.
Reklam anbringad på häst eller utrustning är ej tillåten,
förutom på sulkyskalmarna.
Hjälm ska alltid användas vid all körning eller ridning på
ban-, stall- och träningsområdet. Hakbandet till hjälmen ska
alltid vara fastspänt. Säkerhetsväst ska alltid användas vid all
körning eller ridning på tävlingsbanan.
Körspö, snärten inräknad, ska vara minst 90 cm och får
vara högst 125 cm långt.
Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern ska vara minst 8 mm. Snärten ska vara minst 3 cm bred.
Körsvens-/ryttardress och nummerbricka/vojlock ska
användas vid all körning/ridning på tävlingsbanan fr.o.m. en
timme före första loppets start, gäller även kvalificerings- och
premielopp. Vid sådan körning/ridning kan annan än den i
programmet uppsatte körsvennen/ryttaren köra/rida hästen,
och körsvennen/ryttaren ska då ha egen tävlingsdräkt eller
annan vårdad klädsel samt hjälm och fotbeklädnad enligt vad
som gäller för körsvens/ryttares utrustning.
Kör-/ridbyxa får vara försedd med högst 2 cm bred revär.
Jacka ska vara försedd med lång eller kort ärm.
Tillämpningsanvisningar:
- Om hästägare så önskar, ska vederbörandes hästägarfärger
användas.
- Träskor eller sandaler är ej att anse som lämplig fotbeklädnad.
- Lämplig fotbeklädnad för ryttare är ridstövlar eller
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ridskor med klack och skaft. Ryttare får ej använda sporrar.
- Ryttare, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel
med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd), ska före, under och efter lopp väga minst 65 kg.

Hästens utrustning
48 §

ST kan bestämma att varje typ av utrustningsdetalj, innan
den får användas i tävling, ska ha godkänts av ST.
Utrustningsbestämmelser avseende bett, sulky m.m.
upptas på av ST upprättad förteckning, vilken publiceras på
travsport.se.
Hovbeslag får ej avlägsnas efter det att häst besiktigats av
banveterinär i defileringsvolten före defilering. Överträdelse
av denna bestämmelse medför att hästen stryks ur loppet och
påföljd utdöms av måldomarnämnd. Om ett hovbeslag skadas
efter besiktningen och inte kan ersättas med nytt, kan måldomarnämnden efter samråd med banveterinären ge tillstånd till att
avlägsna hovbeslag före starten. Häst som, vid beslutat barfotaförbud, inte är försedd med beslag på samtliga hovar betraktas
som ej startberättigad, jmf med 33 §. Om hästen saknar beslag på
en eller flera hovar efter loppet beslutar måldomarnämnden om
hästen ska betraktas som om den ej var startberättigad.
Stänkskärmar ska användas av samtliga ekipage då ekipagekontrollanterna så bestämmer.
Tränare, eller körsven/ryttare med egen utrustning, är
ansvarig för att ekipagets tävlingsutrustning är i fullgott skick
och riktigt anbringad samt att den överensstämmer med av ST
utfärdade bestämmelser. Körsven/ryttare och tränare ansvarar
även för att ekipaget är försett med enligt programmet rätt
nummer och tävlingsfärger.
Måldomarnämnden äger därutöver rätt att - om möjligt
efter samråd med banveterinären - förbjuda varje form av
olämplig utrustning eller anspänning.
Måldomarnämnden har även rätt att utesluta ekipage med
olämplig utrustning eller anspänning.
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Tillämpningsanvisningar:
- Exempel på olämplig utrustning eller anspänning: för
kort checkrem, olämpligt bett, felaktigt tungband.
- Tränare ska lämna uppgifter om vilken balans/hovbeslag
hästarna har senast 60 minuter före start i streckspelets första
lopp om hästen startar inom V4, V5, V64, V65, V75 och V86.
För hästar som tävlar utom V4, V5, V64, V65, V75 och V86
ska uppgifterna vara lämnade senast 15 minuter före respektive lopps beräknade starttid.
- För 2-åriga hästar gäller barfotaförbud hela året och för
äldre hästar gäller barfotaförbud under perioden decemberfebruari.
- Vid materialfel har ekipaget ca 5 min på sig att åtgärda
felet. Tar det längre tid eller bedömer ekipagekontrollanten att
det kommer att ta längre tid äger måldomarnämnden rätt att
utesluta ekipaget.
- Dessa bestämmelser gäller från och med en timme före
första loppets start, gäller även kvalificerings- och premielopp,
till och med tävlingarnas slut.

BESTÄMMELSER I SAMBAND MED LOPPS START
Defilering
49 §

För defilering samlas ekipagen på fastställd tid och plats
och kör/rider sedan i långsamt trav och väl anslutna i nummerordning förbi publikplats och måldomartorn. Körsven/
ryttare av ledande ekipage hälsar måldomarnämnden genom
huvudvridning. Närmare anvisningar för defilering utfärdas
av respektive sällskap.
Körsven/ryttare av ekipage som kommer för sent till defilering är skyldig att till ekipagekontrollant anmäla orsaken till
förseningen.
Huvudstång, förutom s.k. löpande huvudstång, får ej
användas under defilering. Måldomarnämnden kan medge
undantag från förbudet att använda huvudstång under defilering efter samråd med banveterinär.
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Efter defilering får ekipage ej lämna banan utan tillstånd
av ekipagekontrollant. Sådant tillstånd kan endast lämnas
för korrigering av ekipagets utrustning och funktionär ska
medfölja sådant ekipage för att till ekipagekontrollant kunna
rapportera vidtagna åtgärder.
Tillämpningsanvisning:
- Defilering anses påbörjad, när ledande ekipage kommer
in på tävlingsbanan.

Provstart
50 §

I alla lopp ska ekipage direkt efter defilering göra en godkänd provstart på publiksidan.
Ytterligare provstart kan beordras av måldomarnämnden,
bandomarnämnden eller banveterinären.

Kallelse till start
51 §

Efter kallelse till start ska ekipage omedelbart köra/rida
kortaste vägen till aktuell startplats vid voltstart och till
fastställd samlingsplats vid autostart. Ekipaget står där under
huvudstarterns kommando till dess starten går.
Åtlyder körsven/ryttare ej huvudstarterns order bör ekipaget avvisas.
Huvudstartern ska avvisa ekipage som av annan anledning
befinns olämpligt delta i lopp.
Huvudstarterns beslut kan ej överklagas.
Tillämpningsanvisning:
- Följande tidsangivelser ska tillämpas:
- Start om 5 minuter.
- Start om 3 minuter.
- Start om 1 minut. Till start.
- Start om 45 sekunder.
- Start om 30 sekunder.
52

- Start om 15 sekunder.
- Klart för start.
Vid “Start om 1 minut” ska körsvennen/ryttaren slutföra
förberedelserna för start.

Oregerlig häst under startförberedelserna
52 §

Visar sig häst oregerlig under förberedelserna till start, kan
huvudstartern eller måldomarnämnden förbjuda ekipaget att
starta.
Körsven/ryttare får endast i undantagsfall och på eget
ansvar samt efter tillstånd av huvudstartern använda kompetent person för att leda hästen i startvolten. Sådan hjälp får ej
förekomma i kvalificerings- eller premielopp.
Tillämpningsanvisningar:
- Medhjälpare i voltningen ska släppa hästen senast i
banans ytterkant efter kommandot “klart”. Medhjälpare till
ledande ekipage i varje volt får dock följa med till banans innerkant. Vid markant överträdelse av dessa förhållningsregler
ska omstart beordras.
- Medhjälpare i voltningen får ej medföra någon form av
hjälpmedel.
Startmetoder
53 §
Lopp startas med voltstart eller autostart. Om startbil ej
kan användas, ska lopp startas med linjestart.
Voltstart
54 §
Antalet startande ekipage är vid voltstart maximerat till 15
varav högst 12 från samma distans.
Voltning sker i fållor vilka disponerar ca 20 meters voltutrymme. Då antalet startande från samma distans är så stort att
start på två led erfordras, utökas voltutrymmet till ca 40 meter.
Banans tekniska utrustning för voltstart ska vara fotocellsystem.
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Utrustningen ska vara godkänd av ST.
Så snart huvudstartern markerar att det är klart för start
ska det automatiska startkommandot träda i funktion. Kommandoorden är: “Klart - ett - två - kör” med respektive 10 - 5
- 1,8 sekunders mellanrum. Vid första bokstaven i kommandot
“kör” ska fotocellens stråle släckas och tidtagningen sättas
igång.
Vid tekniskt fel på fotocellsystemet ska starten göras med
manuell metod.
Körsven/ryttare är själv ansvarig för att ekipage startar från
den i programmet angivna distansen och från rätt startspår.
Start från gentemot programmet felaktig distans medför
diskvalifikation.
Tillämpningsanvisningar:
- Efter kommandoordet “klart” får utrymme av bakomvarande volt/fålla disponeras.
- Voltordningen ska vid olika antal startande från samma
distans vara den nedan angivna:
Antal
Voltordning
		 1:a volten
2:a volten
1-3 enkelvolt
4 2+1+1
5 2+2+1
6 2+2+1
1 (springspår)
7 2+2+1
2 (springspår)
8 2+2+1
3 (enkelvolt - nr 6 & 7 sist,
			springspår)
9 2+2+1
4 (2+1+1 - nr 6 & 7 sist,
			springspår)
10 2 + 2 + 1
5 (2+2+1 - nr 6 & 7 sist,
			springspår)
11 2 + 2 + 1
6 (2+2+1+1 - nr 6 & 7 sist,
			springspår)
12 2 + 2 + 1
7 (2+2+2+1 - nr 6 & 7 sist,
			springspår)
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VOLTSTART
(Vid 2140 m normal banbredd ca 21 meter)

2140

2160

2180

2200

Klart ...
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Ett ...
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Två ...
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2160

2180

2200

Kör!
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- Vid enkelvolt får ekipagen 2 och 3 vardera disponera två
spår.
- Om två ekipage är för tidiga över startlinjen, ska endast
det som är först över linjen bestraffas, om det går att skilja dem
åt. Detta gäller samtliga startplatser om det finns flera volter.
- Ekipage med startspår 1-7 ska i startögonblicket befinna
sig i främre startledet och ekipage med högre startspår i bakre
ledet.
- Vid strykning flyttas ekipage ner till närmast lediga
startspår men ekipagen flyttas aldrig från bakre till främre
startledet.
- Vid strykning av häst med startspår 1 eller 2 bibehåller
dock häst med spår 3 detta startspår. Stryks hästarna med
startspår 1 och 2 flyttas häst med startspår 3 till startspår 1.
- Häst som intagits i program med springspår (startspår 6
eller 7) behåller detta även om häst med lägre startspår i volten
stryks, dock ska hästen i startögonblicket använda det spår i
banan som är närmast häst med lägre startspår i volten. På
bana som mäter 800 m får antalet startande ekipage maximeras till högst tio från samma distans. Loppet körs då utan
springspår.
- Springband ska användas även om samtliga hästar i bakre
ledet i den framförvarande volten stryks. Om alltså t.ex. första
volten startar från 2140 m och hästarna i bakre ledet i första
volten är strukna, ska springband användas vid 2180 m fram
till 2160 m, om distansen för hästarna i andra volten är 2160
m.
- Under voltning får ekipagen med startspår 2 respektive 4
“släpa” högst en meter i relation till ekipagen med startspår 1
respektive 3.

Startmomentet vid voltstart
55 §

Under pågående start är det förbjudet att på något sätt
störa annat ekipage eller att söka vinna otillåten fördel i
starten. Sker detta kan startförsöket avbrytas eller starten
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återkallas. Oregerlig häst kan uteslutas direkt. Om ekipage vid
kommandot “kör” står omvänt eller på tvären och därigenom
stör medtävlare, ska starten återkallas. Ekipaget kan dessutom
avvisas. Vid materialfel före kommandot “kör” kan starten avbrytas. Överskrider häst startlinjen före k i kommandot “kör”
ska omstart beordras.
Orsakar samma ekipage omstart eller avbruten start mer
än en gång och körsven/ryttare är underrättad om den första
förseelsen ska det uteslutas ur loppet.
För händelse som inträffar i startmomentet fram t.o.m.
kommandot “kör” kan huvudstarter eller måldomarnämnd
återkalla start. Beslut om återkallande av start ska fattas innan
ledande ekipage hunnit tillryggalägga ca 200 meter.
Tillämpningsanvisningar:
- Om häst efter kommandot “klart” ej går med i volten,
kan huvudstartern avbryta starten.
- Om ekipage vid kommandot “kör” av egen förskyllan
står felvänt utan att därigenom störa medtävlare, ska detta inte
medföra återkallande av starten.
- Omstart ska markeras med kraftig ljudsignal.
- Om körsven/ryttare orsakar en omstart med oregerlig
häst och på eget initiativ lämnar banan ska bestraffning ej
utdömas. Orsakar körsvennen/ryttaren en andra omstart och
ekipaget utesluts ska vederbörande dömas för en startförseelse.
Detta gäller även om hästen blir hänvisad till kvalificeringslopp. Måldomarnämnd/huvudstarter avgör om häst ska anses
oregerlig.

Autostart
56 §

Antalet startande ekipage vid autostart är maximerat till
femton. I monté är antalet startande ekipage maximerat till tio.
Loppet startas på två led om antalet anmälda är 9-12,
varvid ekipage med programnummer 1-8 startar i det främre
ledet och ekipage med högre programnummer i det bakre.
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AUTOSTART
(1640 m)

Klart för start!

Bilen står uppställd 260 meter
före startlinjen med vingarna i
linje med 900-metersstolpen
(start 1640) och vid 400-metersstolpen (start 2140). När bilen
rullar går den snabbt upp i 12
km/tim och ökar sedan farten
successivt. Vid startlinjen är
farten 52 km/tim (1.09.2 i kilometertid).

Orsaker till omstart

Den grundläggande principen
är att huvudstartern bedömer
situationen från fall till fall med
utgångspunkt från följande orsaker till omstart:

Start 1640

- Störande av medtävlare
- Materialfel
- Vunnit fördel på otillåtet sätt
Mållinje

Sedan startbilen har satts i
rörelse är häst som galopperar
eller är oregerlig, inte skäl för
omstart, om inte hästen hindrar
medtävlare.
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100 m

till sta

rt

Loppet startas på tre led om antalet anmälda är 13-15,
varvid ekipage med programnummer 1-8 startar i det främre
ledet, ekipage med programnummer 9-12 i det andra ledet och
ekipage med programnummer 13-15 i det tredje ledet.
Montélopp startas med samtliga hästar på ett led.
ST kan besluta att antalet startande maximeras till nio.
Loppet startas därvid på två led om antalet startande är
7-9, varvid ekipage med programnummer 1-6 startar i det
främre ledet och ekipage med högre programnummer i det
bakre.
Körsven/ryttare är själv ansvarig för att ekipage startar från
rätt startspår.
Då startbilens vingar passerar startlinjen ska tidtagningen
sättas igång.
Kan startbilen ej användas sker starten med linjestart, se
58 §.

Startmomentet vid autostart
57 §

Under pågående start är det förbjudet att på något sätt
störa annat ekipage eller att söka vinna otillåten fördel i
starten. Sker detta kan startförsöket avbrytas eller starten
återkallas. Oregerlig häst kan uteslutas direkt. Vidare kan
startförsöket avbrytas eller starten återkallas, om ekipage får
materialfel.
Sedan startbilen satt sig i rörelse och ekipagen vänt upp i
startriktningen tas ingen hänsyn till häst som galopperar eller
är oregerlig, om ej annat ekipage därvid störs.
Orsakar samma ekipage omstart eller avbruten start mer
än en gång och körsven/ryttare är underrättad om den första
förseelsen ska det uteslutas ur loppet.
Huvudstarter eller måldomarnämnd kan beordra omstart
för händelse som inträffar innan bilen passerat startlinjen. Beslut om återkallande av start ska fattas innan ledande ekipage
hunnit tillryggalägga ca 200 meter.
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Tillämpningsanvisningar:
- Då antalet ekipage erfordrar start på två eller tre led
disponerar ekipagen i de bakre leden två startspår vardera. Innerhästen i andra respektive tredje ledet har alltså spåren 9-10,
respektive 13-14 och så vidare.
- Vid strykning flyttas ekipage ner till närmast lediga inre
startspår, dock flyttas aldrig ekipage från bakre till främre led.
- Startbilens vingar ska vara försedda med anordning så
att hästens huvud utan risk kan sättas mot vingen. Vingens
konstruktion ska även vara sådan att häst, som löper bakom
bilen, ej ska riskera att trampa upp i bilen.
- Startbil ska vara försedd dels med högtalaranläggning så
att startern kan instruera körsvennerna/ryttarna och dels med
kommunikationsanläggning så att kontakten med måldomarnämnden kontinuerligt kan upprätthållas.
- Huvudstartern ansvarar för bilens tempo.
- Ljussignalanordning för att markera omstart ska finnas
på startbil.
- Startbilen ställs upp i körriktningen 260 m före startlinjen och har då inte vingarna utfällda.
- När kommandoordet “Startbilen går om 1 minut. Till
start” anges ska hästarna samlas bakom bilen.
- När kommandoordet “Startbilen går om 30 sekunder”
anges fälls vingarna ut.
- Vid kommandoordet “Klart för start” sätts bilen i rörelse.
Vart och ett av ekipagen 9-10-11-12 disponerar två spår i ledet
bakom de 8 första ekipagen. Bilen ökar sedan farten successivt. Ca 100 m före och fram till startlinjen ska ekipagen 1-8
vara väl anslutna till vingarna och i rätt spår samt ekipagen
9-12 ligga bakom och i rätt spår. Om loppet startas på tre led
ska ekipagen 9-12 vara väl anslutna bakom ekipagen 1-8 och i
rätt spår samt ekipagen 13-15 ligga bakom ekipagen 9-12 och i
rätt spår. Om inte detta iakttas, kan omstart beordras och/eller
påföljd utdömas. Se illustration med ytterligare tillämpningsanvisningar.
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Startmomentet vid linjestart
58 §

Under pågående start är det förbjudet att på något sätt störa
annat ekipage eller att söka vinna otillåten fördel i starten.
Sker detta kan startförsöket avbrytas eller starten återkallas.
Oregerlig häst kan uteslutas direkt. Vidare kan startförsöket
avbrytas eller starten återkallas, om ekipage får materialfel.
Sedan ekipagen vänt upp i startriktningen tas ingen hänsyn
till häst som galopperar eller är oregerlig, om ej annat ekipage
därvid störs.
Orsakar samma ekipage omstart eller avbruten start mer
än en gång och körsven/ryttare är underrättad om den första
förseelsen ska det uteslutas ur loppet.
Huvudstarter eller måldomarnämnd kan beordra omstart
för händelse som inträffar innan ekipagen passerat startlinjen. Beslut om återkallande av start ska fattas innan ledande
ekipage hunnit tillryggalägga ca 200 meter.
Tillämpningsanvisningar:
- För linjestart gäller följande bestämmelser: Uppsamling
görs i bakvarv enligt bildillustration “Linjestart” på. Vid
linjestart i monté ska hästarna vid uppsamlingen ridas fram i
bakvarv, nr 1-5 vid banans ytterkant och nr 6-10 vid banans
innerkant. Vändning mot startriktningen sker cirka 150 m
bakom startlinjen. Det är tillåtet att ha medhjälpare fram
till och med vändningen. När ekipagen vänt upp i startriktningen meddelar speakern i högtalaren: “Hästarna har vänt
upp till start”. En bil som är lämpad för ändamålet leder
framkörningen/-ridningen och bilens bakre parti får inte passeras. Framkörningen/-ridningen ska göras i jämnt och lugnt
tempo fram till startlinjen. När första häst når startlinjen, ska
startflaggan fällas och tidtagningen sättas igång. I övrigt gäller
i tillämpliga delar vad som sagts i 56 och 57 §§ om autostart.
- Kan lämplig bil ej användas gäller följande efter “Hästarna har vänt upp till start”: Ekipage med startspår 5 i första
ledet leder framkörningen/-ridningen och får inte passeras
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LINJESTART
(1640 m)

Orsaker till omstart

Den grundläggande principen är att
huvudstartern bedömer situationen
från fall till fall med utgångspunkt
från följande orsaker till omstart:
•
•
•
•

Störande av medtävlare
Materialfel
Vunnit fördel på otillåtet sätt
Häst som ej vänder och därmed
aldrig får någon möjlighet

Sedan hästarna vänt upp mot
startlinjen är häst som galopperar
eller är oregerlig inte skäl för
omstart om inte hästen stör eller
hindrar medtävlare.

Start 1640

150 m till start
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om hästen inte galopperar eller går i passgång. Om den hästen
galopperar eller går i passgång, blir hästen närmast innanför
ledare av framkörningen/-ridningen.

BESTÄMMELSER AVSEENDE LOPPET
Körning/ridning för bästa möjliga
placering samt formförändring
59 §

Häst ska köras/ridas tävlingsmässigt till bästa möjliga placering om ej påtaglig trötthet eller tecken på skada hos hästen
eller fel på utrustningen konstateras under loppet.
Måldomarnämnden ska fordra att tränare eller körsven/
ryttare avger förklaring till ifrågasatt överträdelse av bestämmelsen i första stycket. Detta ska också gälla om häst uppvisar
påtaglig formförändring.
Tillämpningsanvisningar:
- Om förklaring begärs från tränare/körsven/ryttare ska
detta meddelas på resultatlista. Vidare anges där måldomarnämndens beslut i ärendet, varvid alternativen “godkänd”,
“noterad” eller “icke godkänd” kan ifrågakomma. På resultatlistan ska en kort sammanfattning av förklaringen anges.
- Bestämmelsen i första stycket avser endast avsiktliga
överträdelser.

Otillåten gångart och orent trav
60 §

Otillåtna gångarter är galopp och passgång.
Ekipage diskvalificeras om det:
- tillryggalägger längre sträcka i otillåten gångart,
- ofta övergår i otillåten gångart,
- vinner fördel av otillåten gångart,
- når mållinjen i otillåten gångart.
Diskvalifikation beslutas av bandomaren utom i sistnämnda
fallet då beslut fattas av måldomarnämnden.
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Diskvalificerat ekipage ska snarast lämna det övriga fältet,
om det kan ske utan att andra ekipage störs.
Trav ska vara rent.
Tillämpningsanvisningar:
- Med längre sträcka avses vid otillåten gångart mer än
ca 100 meter. Vid otillåten gångart som påbörjats under loppets första ca 350 m är dock mer än cirka 150 m att anse som
längre sträcka. Under loppets sista 100 m är dock all otillåten
gångart att anse som längre sträcka.
- Med begreppet ofta i samband med otillåten gångart
avses mer än två gånger.
- Med begreppet vinna fördel av otillåten gångart, avses att
ekipage härigenom vinner fart och/eller position eller att det
trots den otillåtna gångarten kan hålla både fart och position.
Häst i otillåten gångart, som varken kan föras ut från fältet
eller gå ner i trav i befintligt spår utan påtaglig störning, får
föras i galopp/passgång ut ur fältet för att sedan tas ner i trav.
Bandomaren ska i dessa fall avvakta till dess helhetsintrycket
kan bedömas, d.v.s. om ekipaget ifråga totalt sett kan anses
ha vunnit fördel av den otillåtna gångarten, innan eventuellt
diskvalifikationsbeslut fattas. Dock gäller alltid tillämpningsanvisningen i första stycket om 100 m etc. Hästar som travat
orent, se 66 §.

KÖRNING/RIDNING I LOPP
61 §
Ledande ekipage

Ledande ekipage ska befinna sig på innerspår, om ej måldomarnämnden på grund av rådande exceptionella banförhållanden meddelat undantag härifrån. Måldomarnämnden kan då
föreskriva att ett eller flera av de inre spåren ej får användas.
I sådant fall ska den nya bangränsen tydligt utmärkas, och
samtliga tävlande körsvenner/ryttare underrättas.
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Körning/ridning i halvspår samt körning/ridning
utanför bangränsen eller mot tävlingsriktningen

Körning/ridning i halvspår samt körning/ridning utanför
bangränsen eller mot tävlingsriktningen får ej ske under lopp.

Störning med mera

Under lopp är det förbjudet att störa annat ekipage eller
att hindra dess fart genom t.ex. bristande uppmärksamhet,
snäv körning/ridning, trängning eller yvig spöföring. Det är
dessutom förbjudet att störa annat ekipage genom tempominskning.

Lämna spår, lämna fördel

Körsven/ryttare får ej genom rop eller på annat sätt söka
förmå annat ekipage att lämna sitt spår. Körsven/ryttare får
ej heller till fördel för annan lämna eget spår eller i övrigt på
något sätt bereda annat ekipage fördel.

Nedtagning av galopperande häst eller häst i passgång

Galopperande häst eller häst i passgång ska - om så kan ske
utan att annat ekipage störs - styras ut ur fältet.
Kan detta ej göras ska ekipage behålla sitt spår. Galopperande häst eller häst i passgång får aldrig styras inåt i banan.
Vid nedtagning av galopperande häst eller häst i passgång
får tempot ej minskas så att bakomvarande ekipage påtagligt
störs.
							
Avbryta lopp
Om häst visar påtaglig trötthet eller tecken på skada är
körsven/ryttare skyldig att snarast möjligt avbryta loppet, om
så kan ske utan att annat ekipage störs.
Passerande av annat ekipage
Under hela loppet inklusive upploppet får framförvarande
ekipage passeras på antingen yttre eller inre sidan om tillräckligt utrymme finns för såväl häst som sulky.
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Upploppet
På upploppet - sista raka sträckan mot mål, upploppets
början markeras av rödvita stolpar på båda sidor av banan - ska
travande ekipage, som ej har någon framför sig i samma spår,
hålla det spår ekipaget hade efter passerandet av upploppskurvan.
Open stretch
För banor med extra invändigt spår på upploppet, s.k. open
stretch, gälller förutom vad som angetts ovan i denna paragraf
följande bestämmelse.
Det är förbjudet att använda extra invändigt spår. På
upploppet - sista raka sträckan mot mål - får emellertid andra
ekipage än det ledande ekipaget använda extra invändigt spår.

Loppets avslutning
62 §

Då hästens nos når mållinjen, är loppet fullföljt.
Sedan mållinjen passerats, får häst ej hastigt stannas upp.
Farten ska under bibehållande av det spår ekipaget hade vid
målpassagen - successivt nedbringas under ca 150 meter efter
mål.
Häst som kommit in på upploppet ska köras/ridas genom
mål även om den är diskvalificerad.

Drivning
63 §

Drivning ska alltid vara vårdad och inte utsätta hästen för
onormal press.
Spö får fram till 400 meter före mål användas till korrigering och lätt maning. Därefter är det - förutom för korrigering
- tillåtet att använda spöet ett fåtal enstaka gånger för lätt
drivning.
All maning, drivning eller korrigering ska ske med spöet
vänt framåt samt med en töm/tygel i vardera handen.
Vid misstänkt fall av överdrivet bruk av spö ska banveteri66

när under tävlingsdagen undersöka aktuell häst.
Vid drivning på annat sätt än med spö får körsvennen inte
sparka mot hästen, driva med bakvänt spö, boxa, driva eller
rycka med tömmarna.
Körsven ska ha fötterna i/på sulkyns fotstöd utom vid manövrerande av sidostänger. Det är inte tillåtet att vrida foten
mot hästens bakben.
Felaktig drivning i kvalificerings- och premielopp innebär
att ekipaget ej godkänns.
Vid bedömning huruvida korrigering eller enstaka lätt drivning föreligger ska en helhetsbedömning av situationen göras.
Tillämpningsanvisning:
- Den ena handen får ej användas för enbart drivning med
spöet. Spö får ej föras i sidled och får ej användas för slag mot
sulky eller hästens utrustning i övrigt. Det är förbjudet att
utdela flera drivningar/maningar med spö eller tömmar/tyglar
i snabb följd. Häst får inte drivas utan att hästen fått tid att
svara på tidigare drivning eller om hästens placering uppenbart inte kan förbättras.
Montélopp:
Spö får inte användas:
- med spöarmen över axelhöjd,
- så att spö träffar hästens huvud, ljumskar eller buk.
Ryttare får inte sparka (hårt skänkla) hästen

Protest
64 §

Protest mot oreglementsenlig körning/ridning kan endast
avges av körsven/ryttare som deltagit i aktuellt lopp. Protest
ska avges till måldomarnämnden omedelbart efter avslutat
lopp och innan den protesterande lämnat banan. Till senare
inkommen protest tas ingen hänsyn. Kan protest inverka på
totalisatorresultatet ska publiken omedelbart informeras om
att protest inlämnats.
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Kvarblivande inom området
65 §

Häst och körsven/ryttare ska vara tillgängliga för måldomarnämnds eller banveterinärs eventuella utredning efter ett
lopp och får därför ej lämna stallområdet förrän tidigast 15
minuter efter avslutat lopp.
MÅLDOMARNÄMNDENS STÄLLNINGSTAGANDEN

Rätten att avvisa häst och ge startförbud
66 §

Måldomarnämnd äger rätt att under tävlingsdag avvisa
häst som före sitt lopp bedöms vara i ej tävlingsmässigt skick.
Måldomarnämnd och/eller ST äger även rätt att för viss tid
eller till dess särskilt villkor uppfyllts meddela startförbud för
häst som:
- visat sig oregerlig,
- uppträtt så att fara för annat ekipage kan anses föreligga,
- visat sig vara i ej tävlingsmässigt skick,
- visat otillräckliga prestationer,
- visat sig behäftad med sådan skada eller sjukdom att
deltagande i tävling vore olämpligt,
- travat orent. (även bandomarnämnden äger rätt att meddela startförbud)
Sådant startförbud gäller samtliga banor och ska omedelbart meddelas till ST. Beror startförbudet på sjukdom, hälta
eller annan skada hos hästen ska måldomarnämnd före startförbudets utfärdande samråda med banveterinär.
Måldomarnämnd kan påfordra ett eller flera kvalificeringslopp av häst som meddelats startförbud.
Tillämpningsanvisning:
- Fråga om häst, som fallit, kommit lös eller skenat, ska
tillåtas starta samma dag, avgörs om möjligt i samråd med
banveterinären. Häst, som tävlingsdag fallit omkull så att del
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av sulky, sadel eller sele kommit i kläm mellan bål och mark,
ska på grund av risken för uppkomna inre skador ej tillåtas
starta, om ej banveterinär medger annat.

Grunder för diskvalifikation
67 §

Finner måldomarnämnd att loppets resultat påverkats av
under loppet gjord förseelse kan vållande ekipage diskvalificeras. Därvid ska också prövas frågan om förseelsen ska medföra
bestraffning.
Om ett ekipage på upploppet begår en förseelse och stör ett
eller flera andra ekipage och vinner egen fördel därav, kan ekipaget, i stället för diskvalificering, nedflyttas närmast bakom
den häst eller de hästar som blivit störda.
Ekipage som i sin helhet eller till del kör/rider utanför
bangränsen kan diskvalificeras. Ekipaget ska dock diskvalificeras om det vunnit fördel (diskvalifikation kan underlåtas om
ekipaget kör/rider utanför bangränsen utan egen förskyllan).
Lämnar körsven/ryttare under loppet sulkyn/sadeln ska
ekipaget diskvalificeras. Ekipage som under lopp kör/rider mot
tävlingsriktningen ska diskvalificeras.
Ekipage där ryttaren, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm
och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock
(mankskydd), omedelbart efter lopp väger mindre än 65 kg,
eller underlåter vägning, ska diskvalificeras.
Tillämpningsanvisningar:
- Vid avgörande i måldomarnämnd om eventuell diskvalifikation ska följande beaktas:
1. Ekipage som gjort förseelsen ska ha vunnit egen fördel
därav.
2. Diskvalifikation kan ske för förseelser som inträffat
under hela loppet.
- Ryttare till samtliga ekipage som odiskvalificerade passerat mållinjen är skyldiga att kontrollväga sig.
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Olyckshändelse - återkallat eller avbrutet lopp,
ogiltigförklarat lopp
68 §

Om olyckshändelse eller annat missöde under tävlingarna
inträffar eller befaras inträffa har måldomarnämnden full frihet
att handla efter omständigheterna. Måldomaren äger rätt att avblåsa pågående lopp. Mål-domarnämnden ska sedan avgöra om
det avblåsta loppet ska betraktas som återkallat eller avbrutet.
Har ledande ekipage ej tillryggalagt mer än ca hälften av
grunddistansen, dock längst ca 1200 meter, kan loppet förklaras för återkallat och omstart beordras.
Måldomarnämnden beslutar om avbrutet lopp ska köras/
ridas om eller inställas.
Om olyckshändelse eller annat missöde, som påtagligt ändrar loppets resultat, inträffar eller konstateras så sent att loppet
ej hinner avblåsas förrän hästarna gått i mål, äger måldomarnämnden rätt att ogiltigförklara loppet. Ogiltigförklarat lopp
behandlas som avbrutet.
Tillämpningsanvisningar:
- Restriktivitet ska iakttas vid avblåsande av lopp. Hänsyn
ska tas till om uppenbar risk för ytterligare olyckshändelse
föreligger eller till om loppet ej bedöms kunna genomföras på
ett tävlingsmässigt sätt.
- Om körsven/ryttare vid återkallat eller avbrutet lopp ej
kan delta på grund av olyckshändelse eller liknande, avgör
måldomarnämnd om körsvens-/ryttarbyte ska ske eller om
hästen ska strykas ur loppet.
- Samtliga hästar som varit med i det avblåsta loppets
giltiga start får - med undantag för de som eventuellt skadats i
samband med den händelse som förorsakat avblåsningen - åter
delta då loppet körs om, även om de blivit diskvalificerade eller
utgått innan loppet blåstes av.
- Utdömda bestraffningar i det avblåsta loppet borttages,
förutom bestraffningar avseende den/de som orsakat olyckshändelsen, felaktig drivning samt olämplig behandling av häst.
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- Körs/rids avbrutet lopp ej om ska transportersättning utgå
enligt punkt 12 i “Allmänna bestämmelser”, se travsport.se.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Prisfördelning vid dött lopp
69 §

Vid dött lopp om första platsen delas priserna lika mellan
de aktuella hästarna och de räknas alla som segrare. Vid dött
lopp om andra, tredje eller efterföljande platser delas priserna
lika mellan respektive hästar, och de räknas då som hade de
enskilt uppnått aktuell placering.
Vid dött lopp i löpning med hederspris tilldelas samtliga
segrare var sitt pris.

Hästs rekord
70 §

En hästs rekord är den bästa kilometertid som hästen
uppnått i tävling i Europa eller som noterats som rekord av utländsk organisation erkänd av ST. Rekord uppnått i lopp med
autostart ska utmärkas med “a” efter rekordet. Tid uppnådd i
rekordförsök (s.k. time trial) godkänns ej och noteras följaktligen ej som rekord.
ST avgör för vilka banor i Sverige som tiderna räknas som
officiella.
Hästar som inkommer på en totaltid mer än 20 sekunder
efter vinnaren ska distanseras. Detta gäller dock inte i lopp
som enligt propositionen är förbehållna enbart 2-åriga varmblod eller 3-åriga kallblodiga hästar. Distanseringsreglerna
gäller inte heller för häst som inkommer på plats i totalisatorspelet eller bland de sju första i Top 7.
Tillämpningsanvisningar:
- För att tid ska godkännas som svenskt rekord för voltstart
och autostart krävs:
- att automatisk tidtagning använts,
- att hästen vunnit loppet,
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- att tiden uppnåtts på svensk 1000-metersbana
- Svenskt rekord noteras över distanserna:
- 1609 - 1999 m
- 2000 - 2399 m
- 2400 - 2999 m
- 3000 m och längre
- för ålderskategorierna:
- 2-åriga varmblod
- 3-åriga varmblod
- 4-åriga varmblod
- 5-åriga och äldre varmblod,
- 3-åriga kallblod
- 4-åriga kallblod
- 5-åriga kallblod
- 6-åriga och äldre kallblod,
- samt inom ålderskategorierna för dels hingstar och valacker, dels ston,
- samt inom monté.
- Har hästen fråndömts pris med stöd av 33 §, ska uppnådd
tid i sådant lopp inte godkännas som hästs rekord.

ÖVERTRÄDELSE AV GÄLLANDE BESTÄMMELSER
De olika påföljderna
71 §

Vid överträdelse av reglementet - med undantag av brott
mot 43-46 §§ som regleras i 72 § - eller av övriga bestämmelser
utfärdade av ST eller anslutet sällskap samt vid underlåtenhet
att åtlyda beslut eller föreskrifter eller vid olämpligt uppträdande mot funktionär, banveterinär, representant för ST eller
sällskaps styrelseledamot eller mot den som verkställer beslut
samt vid avgivande av uppenbart felaktig eller vilseledande
uppgift (gäller dock ej den misstänkte vid förhör i påföljdsä72

rende) samt vid underlåtenhet att lämna föreskrivna uppgifter
ska påföljd utdömas, om inte särskilda skäl föranleder annat.
Påföljder som kan ifrågakomma är:
a) böter om högst 200.000 kronor,
b) förbud att deltaga i tävlingar (kör-/ridförbud) för
bestämd tid eller för alltid,
c) tillträdesförbud till viss travbana eller del därav för
bestämd tid eller för alltid,
d) tillträdesförbud till alla till ST anslutna travbanor eller
del därav för bestämd tid eller för alltid.
För hästägare gäller dessutom, att häst eller hästar, helt
eller delvis tillhörande vederbörande, kan förbjudas delta i
tävlingar för viss tid eller alltid och/eller att vederbörandes
rätt att vara registrerad som hästägare i ST:s hästägarregister
kan återkallas eller vägras för viss tid eller alltid. Förbudet för
häst att delta i tävling kan utsträckas till att gälla även i det fall
äganderätten övergår till annan.
Påföljd enligt punkterna b-d samt föregående stycke ovan
kan beslutas gälla tills vidare i avvaktan på utrednings slutförande om särskilda skäl finns för detta.
Påföljd ska ej utdömas om den misstänkte ej delgivits misstanke om brott inom fem år från gärningen, eller inom annan
preskriptionstid som framgår av 35 kap 1 § Brottsbalken, om
gärningen är straffbar enligt svensk lag.
Påföljd utdömd i Sverige gäller också i andra länder för
svenska licensinnehavare och andra personer som omfattas av
Tävlingsreglementet.
Tillämpningsanvisningar:
- Påföljd utdöms med ledning av påföljdsmall utarbetad av
ST, se travsport.se.
- Särskild påföljd ska utdömas för varje enskild förseelsekategori, dock att gemensam eller kombinerad påföljd ska
utdömas om två eller flera förseelser har samband med samma
händelseförlopp.
- Avbrott i kör-/ridförbud medges i kvalificerings-, premie73

och provlopp, jfr dock nedan angående påföljder när avbrott ej
medges.
- Avbrott i kör-/ridförbud utdömt i Sverige kan medges av
ST för hästs ordinarie körsven/ryttare/tränare i finaler i nedan
uppräknade lopp. Med ordinarie körsven/ryttare/tränare avses
den som kört/ridit/tränat minst tre av de senaste fem starterna.
Varmblodslopp:
Breeders’ Crown (3- & 4-åringar)
Derbystoet
Drottning Silvias Pokal
Elitloppet
E3
Hugo Åbergs Memorial
Jubileumspokalen
Konung Gustaf V:s Pokal
Olympiatravet
SprinterMästaren
StoChampionatet
StoSprintern
Sundsvall Open Trot
Svenskt Mästerskap
Svenskt Travderby
Svenskt Trav-Kriterium
Svenskt Trav-Oaks
Svensk Uppfödningslöpning
Åby Stora Pris
Kallblodslopp:
Derbystoet
Elitkampen
Jämtländskt Uppfödningslopp
Kriteriestoet
Nordiskt Mästerskap
Svenskt Kallblodsderby
Svenskt Kallblodskriterium
Svenskt Mästerskap
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- Avbrott i kör-/ridförbud medges även för ej ordinarie
körsven till inkvalat ekipage i SM-final för amatörer, damer,
lärlingar, ungdomar och montéryttare. Avbrott i kör-/ridförbud kan även medges i inbjudningslopp godkända av ST.
- I insatslopp utanför Sverige för varmblod eller kallblod
kan också avbrott i kör-/ridförbud medges av ST för finalen.
Avbrott i kör-/ridförbud kan vidare medges av ST för lopp, där
ST utser körsven/ryttare att representera Sverige. (Motsvarande gäller samtliga nordiska länder).
- Om försök och final körs/rids samma dag, kan avbrott i
kör-/ridförbud medges för båda loppen.
- Ansökan om avbrott i kör-/ridförbud görs hos ST, som
sedan beslutar i frågan.
- Avbrott i kör-/ridförbud utdömt i Danmark, Finland,
Norge och Sverige kan medges av respektive centralförbund
för lopp vilka upptecknats av respektive centralförbund.
- Med del av travbana avses publik-, ban-, stall- och träningsområde (jfr 38 §).
- För häst som enligt andra stycket förbjuds delta återbetalas ej gjorda insatser till insatslopp.
- Bestämmelsen i fjärde stycket om interimistisk avstängning ska tillämpas restriktivt, särskilt om det rör sig om en
svårutredd och svårbedömd förseelse (jfr de särskilda kraven
enligt 79 § andra och femte stycket vid handläggningen av
påföljdsärenden som kan överklagas).
- Avbrott i kör-/ridförbud medges ej för påföljder avseende
otillåten medicinering, alkohol, droger, felaktig drivning,
olämplig behandling av häst och skadat sportens anseende
samt om tjänstgörande banveterinär/måldomare anmält tränaren/körsven/ryttare till behörig myndighet, för djurplågeri
eller brott mot djurskyddslagen i samband med travlopp.
- För licensinnehavare som även innehar ponnylicens kan
bestraffning utdömas inom båda disciplinerna vid allvarligare
brott mot reglementet.
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Påföljd vid otillåten användning
av läkemedel m.m.
72 §

1 mom. För brott mot 43 eller 44 §§ med avsikt att påverka
hästs aktuella prestationsförmåga i tävling eller träning som
är att jämställa med tävling eller mot 46 § fjärde stycket döms
tränare eller annan, underställd detta reglemente, till förlust
av licens och till totalt eller partiellt tillträdesförbud för viss
tid, dock minst två år, eller för alltid. Är brottet begånget
genom användande av substanser enligt p. 1 ”Förbjudna substanser och åtgärder m.m.” gäller minst fyra års licensindragning och tillträdesförbud.
Är brottet begånget av hästägare kan även dennes rätt att
vara registrerad som hästägare i ST:s hästägarregister återkallas eller vägras för viss tid eller alltid.
Försök, anstiftan och medverkan till brott likställs med
fullbordat brott och påföljd enligt detta moment ska ådömas,
om det inte föreligger särskilda skäl.
Finns påföljd vara uppenbart oskälig i förhållande till gärningen, kan lägre eller annan påföljd ådömas.
Påföljd enligt detta moment kan beslutas gälla tills vidare i
avvaktan på utrednings slutförande om särskilda skäl finns för
detta.
2 mom. För brott mot 43 eller 44 §§, förutom brott mot
44 § tredje stycket som inte avser förbjudna ämnen, begånget
av oaktsamhet ska tränare eller annan, underställd detta reglemente, om han/hon ej är ansvarig enligt 1 mom., dömas till
böter, lägst 10.000 kr och högst 1.000.000 kr.
Vidare kan kör-/ridförbud, anmälningsförbud och/eller totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst tolv månader ådömas
särskilt eller i förening med annan påföljd.
Påföljd ska inte ådömas om detta framstår som oskäligt.
Är brottet begånget av hästägare kan även dennes rätt att
vara registrerad som hästägare i ST:s hästägarregister återkallas eller vägras för viss tid eller alltid.
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Tillämpningsanvisning:
- Normalpåföljd för tränare enligt detta moment är böter,
varvid utgångspunkten för böternas storlek ska vara två
procent av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i träningsverksamheten de senaste 36 månaderna före brottet plus tio
procent av förstapriset i aktuellt lopp. Om särskilda skäl föreligger kan bötesbeloppet jämkas uppåt eller nedåt.
- Andra gången en tränare döms enligt detta mom. är normalpåföljden böter fyra procent av årsgenomsnittet av inkörda
prispengar i träningsverksamheten de senaste 36 månaderna
före brottet, plus 20 procent av förstapriset i aktuellt lopp.
- Tredje gången en tränare döms enligt detta mom. jämställs brottet med brott enligt 1 mom.
3 mom. Bestämmelserna i 1 och 2 mom. äger tillämpning
på envar som deltagit i brottet.
4 mom. För brott mot 43 eller 44 §§, förutom brott mot 44
§ tredje stycket som inte avser förbjudna ämnen, ska tränare,
eller ägare enligt 45 § femte stycket, om han/hon ej är ansvarig
enligt 1 eller 2 mom., dömas till böter, lägst 10.000 kr och
högst 1.000.000 kr. Vidare kan kör-/ridförbud, anmälningsförbud och/eller totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst tolv
månader ådömas särskilt eller i förening med annan påföljd.
Påföljd ska inte ådömas om detta framstår som oskäligt.
Tillämpningsanvisning:
- Normalpåföljd för tränare enligt detta mom. är böter,
varvid utgångspunkten för böternas storlek ska vara en procent
av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i träningsverksamheten de senaste 36 månaderna före brottet plus tio procent
av förstapriset i aktuellt lopp. Om särskilda skäl föreligger kan
bötesbeloppet jämkas uppåt eller nedåt.
5 mom. För brott mot 43 och 44 §§ samt 46 § fjärde
stycket ska i varje enskilt fall även prövas frågan om förbud att
delta i tävling på viss tid eller för alltid för den ifrågavarande
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hästen eller annan häst, helt eller delvis ägd av den ansvarige.
Förbudet för häst att delta i tävling kan utsträckas till att gälla
även i det fall äganderätten övergår till annan. Vid tillämpning
av 5 momentet ska särskilt beaktas de konsekvenser påföljd
kan medföra för tredje man.
6 mom. För brott mot 44 § tredje stycket som inte avser
förbjudna ämnen ska tränare, eller ägare enligt 45 § femte
stycket, dömas till böter.
Tillämpningsanvisning:
- Normalpåföljd enligt detta moment är böter 1 500 kr.
Om särskilda skäl föreligger kan bötesbeloppet jämkas uppåt
eller nedåt.
- Andra gången en tränare, eller ägare enligt 45 § femte
stycket, döms enligt detta moment är normalpåföljden 3 000
kr.
7 mom. För brott mot 45 § döms tränaren till böter, högst
100.000 kronor, kör-/ridförbud, anmälningsförbud eller totalt
eller partiellt tillträdesförbud i högst sex månader, var för sig
eller i förening med varandra.
8 mom. Ställs ej häst till förfogande för dopningsprov i
enlighet med vad som beslutats därom i 46 §, äger häst ej rätt
att starta i lopp till vilken anmälan skett vid avsett provtagningstillfälle.
9 mom. Om analysen av ett dopningsprov rapporteras
vara positiv får hästen inte starta i lopp förrän ett negativt prov
konstaterats. Dessutom krävs friskintyg för aktuell häst om ST
inte bedömer det obehövligt.

Särskilda förbud
73 §

Den, som genom uppträdande eller verksamhet med
anknytning till travsporten skadar eller kan antas skada trav78

sportens verksamhet eller travsportens anseende hos allmänheten, kan för bestämd tid eller för alltid förbjudas deltaga i
travtävlingar (kör-/ridförbud) och/eller ges tillträdesförbud till
viss travbana eller samtliga travbanor, även om vederbörande
eljest ej är underställd detta reglemente. Tillträdesförbud till
travbana kan avse antingen hela banan eller del därav.
För hästägare gäller dessutom att häst eller hästar, helt eller
delvis tillhörande vederbörande, kan förbjudas delta i tävlingar
för viss tid eller alltid och/eller att vederbörandes rätt att vara
registrerad som hästägare i ST:s hästägarregister kan återkallas
eller vägras för viss tid eller alltid. Förbudet för häst att delta i
tävling kan utsträckas till att gälla även i det fall äganderätten
övergår till annan.

Beslutande organ
74 §

Beslut om påföljd enligt 71 § andra stycket a-c samt 71 §
fjärde stycket, såvitt avser påföljd enligt 71 § andra stycket b-c,
meddelas av måldomarnämnd, sällskaps styrelse, ST, ST:s
disciplinnämnd eller ST:s licenskommitté. ST meddelar
påföljd enligt 71 § andra stycket d), 71 § tredje och fjärde
stycket, 72 § 6 mom. och 86 §.
Beslut om påföljd enligt 72 §, förutom enligt 6 mom.,
meddelas av ansvarsnämnden. Därjämte kan måldomarnämnd
eller ST besluta om påföljd enligt 72 § 7 mom. såvitt avser
förseelse mot 45 § andra stycket beträffande förvaring av
läkemedel, sprutor och kanyler. Har sådan förseelse samband
med annat brott som avses i 72 § ska ansvarsnämnden meddela
beslut i hela ärendet. Beslut enligt 72 § 1 mom. sista stycket
meddelas av ST.
Beslut om påföljd enligt 73 § meddelas av ST eller - vad
avser den egna banan - av till ST anslutet sällskaps styrelse.
ST kan till prövning av ansvarsnämnden hänskjuta fråga
om påföljd enligt 73 §, om frågan kräver en omfattande handläggning eller om frågan har anknytning till fråga om påföljd
enligt 72 §.
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ST kan också till disciplinnämnden eller ansvarsnämnden
hänskjuta fråga om påföljd enligt 71 och 86 §§, om frågan
kräver en omfattande handläggning.
Beslutade påföljder ska omedelbart anmälas till ST. ST kan
utsträcka tillträdesförbud till att avse andra sällskaps banor.
Finner ST att måldomarnämnd eller sällskaps styrelse underlåtit att ta upp påföljdsfråga till behandling eller ej beslutat
om rimlig påföljd eller ST annars anser det lämpligt, äger ST
på eget initiativ överta handläggningen av påföljdsärendet och
väcka talan hos disciplinnämnden. När ST övertar handläggningen, ska ST meddela särskilt beslut om övertagandet och
underrätta den misstänkte därom. När ST övertar handläggningen, ska det tidigare beslutet av måldomarnämnd/sällskaps
styrelse anses upphävt. Erinran därom ska tas in i ST:s beslut
om övertagande.
ST:s disciplinnämnd äger rätt att behandla ärenden som
överlämnats från måldomarnämnd eller sällskaps styrelse,
samt ärenden som anhängiggjorts av ST:s samordnare av
disciplinära ärenden.
Tillämpningsanvisning:
- Måldomarnämnds beslut ska kungöras på resultatlista.

Ansvarsnämnden
75 §

Ansvarsnämnden består av sex ledamöter. Ordförande
samt en ledamot ska vara jurister. Dessutom ska ingå två
förtroendevalda från travsporten och en förtroendevald från
galoppsporten samt en person representerande veterinärmedicinsk sakkunskap.
Suppleanter kan utses för ledamöter. Ledamöter och suppleanter utses av ST för en tid av två år.
Ansvarsnämnden är beslutför då minst fyra ledamöter är
närvarande. Vid handläggning av fråga om påföljd enligt 71 §
är dock nämnden beslutför med minst tre ledamöter, av vilka
en ska vara förtroendevald från travsporten. Vid lika röstetal
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äger ordföranden utslagsröst.
Ärende anhängiggörs hos ansvarsnämnden genom att ST
skriftligen väcker talan hos nämnden.
Även SPTF har rätt att väcka talan hos nämnden vid otil�låten användning av läkemedel m.m. inom ponnytravet.
Handläggning inför ansvarsnämnd är normalt muntlig men
kan vara skriftlig.
Vid muntlig handläggning ska ansvarsnämnden kalla till
sammanträde snarast efter det att skriftväxlingen i ärendet
bedöms avslutad. Part ska kallas att närvara personligen eller
genom ombud, och kallelse ska sändas senast sex dagar före
sammanträdet. Parts frånvaro utgör inte hinder för ärendets
handläggning och avgörande.
Vid sammanträde inför ansvarsnämnd ska föras protokoll
som ska innehålla namnuppgifter på närvarande ledamöter,
parter och hörda personer i ärendet. I protokollet ska vidare
anges yttranden och parts inställning därtill, och i korthet ska
återges parts och hörda personers utsagor.
Vid skriftlig handläggning ska part av ansvarsnämnden beredas tillfälle att yttra sig över den utredning som förebringas i
ansvarsnämnden.
Ansvarsnämndens beslut ska avfattas skriftligen. Hur
beslutet meddelas ska antecknas i protokoll vid sammanträde
eller överläggning.

Disciplinnämnden
76 §

ST:s disciplinnämnd består av tre ledamöter. Ledamöter
och suppleanter utses av ST för en tid av två år,
företrädesvis ST:s sportchef (ordförande), ST:s jurist
(sekreterare) samt en representant för Travtränarnas Riksförbund.
Handläggning inför disciplinnämnden är normalt muntlig
men kan vara skriftlig. Parts frånvaro vid muntlig handläggning utgör inte hinder för ärendets handläggning och
avgörande.
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Vid sammanträde inför disciplinnämnden ska föras
protokoll som ska innehålla namnuppgifter på närvarande
ledamöter, parter och hörda personer i ärendet. I protokollet
ska vidare anges yttranden och parts inställning därtill, och i
korthet ska återges parts och hörda personers utsagor.
Vid skriftlig handläggning ska part av disciplinnämnden
beredas tillfälle att yttra sig över den utredning som förebringats i disciplinnämnden.
Disciplinnämndens beslut ska avfattas skriftligen. Hur
beslutet meddelas ska antecknas i protokoll vid sammanträde
eller överläggning.

Påföljds ikraftträdande
77 §

Beslutad påföljd gäller utan hinder av att beslutet överklagas.
Påföljd, beslutad av ansvarsnämnden, gäller dock ej om
nämndens beslut överklagas.
Beslutad påföljd gäller även i utlandet för svensk licensinnehavare.
Körförbud beslutade av måldomarnämnd träder i normalfallet i kraft 14 dagar efter förseelsen. Vid allvarligare brott
mot reglementet äger måldomarnämnden rätt att besluta om
omedelbart ikraftträdande.
Tillämpningsanvisning:
- Angående beslut av måldomarnämnd/sällskaps styrelse
om påföljd i ärende där ST övertagit handläggningen, se 74 §
sjunde stycket.

Påföljder beslutade utomlands
78 §

Alla beslut om påföljd för person eller häst, som meddelats
i land vars centralorganisation är erkänd av ST, gäller även i
Sverige.
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Handläggning av påföljdsärende
79 §

För handläggning inom måldomarnämnd, ansvarsnämnd,
sällskaps styrelse, ST, ST:s disciplinnämnd eller ST:s licenskommitté av ärende gällande påföljd enligt 71-73 och 86 §§ med undantag av sådant som gäller överträdelse av start
bestämmelserna och vid smärre förseelser - gäller följande:
Person som misstänks ha överträtt reglementet eller
annan bestämmelse ska beredas tillfälle att yttra sig om det
inte är obehövligt. Beslutas påföljd, som kan överklagas,
ska gjorda uttalanden i ärendet antingen upptas på band,
nedtecknas skriftligen i särskild handling eller sammanfattas i beslutet.
Utsätts ärende till muntlig förhandling ska person som
misstänks ha överträtt reglementet eller annan bestämmelse
kallas till denna. Vederbörandes frånvaro utgör ej hinder för
ärendets handläggning och avgörande.
Om beslutande organ finner det erforderligt för utredningen,
ska bevismedel (till exempel tävlingsutrustning eller mediciner) överlämnas till det beslutande organet och återställas när
beslut i påföljdsärendet vunnit laga kraft. Den som vägrar att
överlämna bevismedel kan dömas till påföljd.
Beslut om påföljd ska avfattas skriftligen med angivande
av skälen för beslutet. I beslut, som kan överklagas, ska anges
när och hur detta kan ske. Sådant beslut ska överlämnas till
vederbörande personligen eller översändas genom posten.
Vid handläggning av påföljdsärende äger den ej närvara
för vilken särskild omständighet föreligger som kan rubba
förtroendet till vederbörandes opartiskhet i ärendet, jfr med
Förvaltningslagens jävsbestämmelser.
Tillämpningsanvisning:
- Måldomarnämnden har fullgjort sin skyldighet - att
bereda den person, som misstänks ha överträtt reglementet,
tillfälle att yttra sig – genom att kalla på denne via stallbackens
högtalarsystem.
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- Beslut som avsänts genom posten till en person under
dennes senast kända adress anses ha kommit adressaten tillhanda tredje vardagen därefter.

Överklagande av påföljd
80 §

Beslut om påföljd enligt 71, 73 och 86 §§ kan av den dömde
överklagas till ST:s överdomstol då:
a) bötessumman överstiger 3.000 kronor,
b) kör-/ridförbudet eller tillträdesförbudet gäller för en tid
av mer än 21 dagar eller,
c) beslut avser påföljd enligt 71 § andra stycket, 73 § andra
stycket och 86 § andra stycket.
Överklagande enligt första stycket ska göras inom sju dagar från den dag, då beslutet överlämnades till vederbörande
eller beslutet enligt 79 § ska anses ha kommit vederbörande
tillhanda. Överklagandet ska göras skriftligen, ställas till Överdomstolen och inom angiven tid ha inkommit till ST på någon
av följande adresser: kundtjanst@travsport.se eller Överdomstolen, Svensk Travsport, 161 89 Stockholm. Om den dömde
överklagat enligt första stycket äger även ST rätt att överklaga
inom sju dagar från den dömdes överklagandetid gick ut. Ett
överklagande som gjorts under sådan tid förfaller, om det första överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.
Om beslut om påföljd enligt 71, 73 och 86 §§ meddelats
av disciplinnämnden eller ansvarsnämnden och påföljden är
sådan som anges i första stycket, ska beslutet kunna överklagas
också av ST inom samma tid och på motsvarande sätt som
gäller för den dömde.
Beslut i påföljdsärende enligt 72 §, meddelat av ansvarsnämnden eller måldomarnämnd, kan överklagas av ST och
den dömde. Sådant överklagande ska göras inom fjorton dagar
från den dag då vederbörande delgavs beslutet. Överklagandet
ska göras skriftligen och inom nu angiven tid ha inkommit till ST.
Om ST eller den dömde i enlighet med tredje eller fjärde
stycket överklagar ett beslut om påföljd, har motparten rätt att
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överklaga beslutet inom en vecka från den dag överklagandetiden gick ut för den som först överklagade beslutet. Ett överklagande som gjorts under sådan tid förfaller, om det första
överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.
Vid överklagande av ett beslut enligt 71 § andra stycket ska
den klagande erlägga avgift som framgår av påföljdsmallen,
se travsport.se. Vid helt eller delvis bifall till överklagandet
återbetalas avgiften.

Överdomstolen
81 §

ST:s överdomstol består av fem ledamöter och tre suppleanter. Ordförande samt en ledamot ska vara jurister. Överdomstolen utser inom sig ordförande och är beslutför, då minst tre
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Överdomstolen är beslutsför med en ledamot i
fråga om avvisande av överklagande på grund av att påföljdsbeslutet inte är överklagningsbart eller att överklagandet
inkommit för sent.
Handläggning inom domstolen är muntlig eller skriftlig.
Vid muntlig handläggning ska part i målet beredas tillfälle att
närvara.
Vederbörandes frånvaro utgör ej hinder för ärendets handläggning och avgörande. Vid skriftlig handläggning ska part
av överdomstolen beredas tillfälle yttra sig över den utredning
som förebringas i domstolen.
Överdomstolens beslut ska avfattas skriftligen. Överdomstolen utser sekreterare, som antingen är ledamot av domstolen
eller utomstående person.
Överdomstolen äger om särskilda skäl föreligger förordna
att straffverkställigheten tills vidare avbryts.
Om det behövs för att påskynda handläggningen kan ordföranden eller ledamot som utses av denne kalla till ett förberedande sammanträde för att klargöra yrkanden och grunder
för talan. Vid sådant sammanträde får meddelas beslut om
formerna för fortsatt handläggning (inklusive frågor om erfor85

derlig utredning och bevisning).
Har överklagande gjorts av beslut i påföljdsärende, där
ST övertagit handläggningen enligt 74 § sjunde stycket, ska
handläggningen i överdomstolen anstå tills dess ST avgjort
påföljdsärendet genom eget beslut.
Mot beslut av överdomstolen kan talan ej föras.

Betalning av böter
82 §

Böter ska ha erlagts inom 30 dagar från den dag då beslut
om böter meddelats. Böter tillfaller ST.
Tillämpningsanvisning:
- Den som inte betalar böter i rätt tid kan meddelas kör-/
ridförbud och/eller förbud att startanmäla med tillämpning av
85 §.

Särskilda kostnader uppkomna vid överklagande
83 §

I den utsträckning ST:s överdomstol så beslutar, ska sällskap eller ST lämna bidrag till den som i ärende om påföljd
åsamkats särskilda kostnader och som vid överklagande fått
bifall till sin talan helt eller delvis.

Nedsättning eller efterskänkande av påföljd
84 §

ST kan, när särskilda omständigheter så föranleder, helt
eller delvis nedsätta eller efterskänka beslutad påföljd och ska
därvid först höra det organ som meddelat påföljden. Ansökan
om nedsättning eller efterskänkande kan dock, när påföljden
gäller bookmaking, upptas tidigast tre år efter tidpunkt för
beslutad påföljd.

Person som häftar i skuld
85 §

Person, som avses i 1 § andra stycket a-d, kan meddelas
86

kör-/ridförbud och/eller förbud att startanmäla om han inte
betalar skuld, som är förfallen till betalning, till ST, ATG, anslutna medlemmar i ST eller juridisk person direkt underställd
ST, ATG eller anslutna medlemmar i ST. Detta gäller också
vid oreglerade ekonomiska mellanhavanden mellan tränare
med A-licens och hästägare om skulden uppkommit i samband
med tävling eller träning.
Häst, som företräds av person som står i skuld, som är
förfallen till betalning, till ST, ATG eller anslutna medlemmar
i ST kan förbjudas delta i offentlig tävling.
Detta gäller också vid oreglerade ekonomiska mellanhavanden mellan tränare med A-licens och hästägare om skulden
uppkommit i samband med tävling eller träning. Startförbud
gäller även om häst övergår i annans ägo.
Förbud meddelas av ST.
Enligt denna paragraf beslutad påföljd kan inte överklagas.
ST administrerar prispengar, uppfödarpremier samt andra
former av bidrag för egen, ATG:s och sällskapens räkning. ST
äger därvid rätt att kvitta egna eller förvärvade fordringar mot
egna eller till ST överlåtna skulder.

Legal vadhållning respektive bookmaking
86 §

Vadhållning i samband med tävlingar får endast ske på
sätt som anges i ATG:s Vadhållningsbestämmelser. All annan
vadhållning är förbjuden.
Var och en som döms för dobbleri, bookmaking eller illegal
spelförmedling ska ådömas tillträdesförbud till alla till ST anslutna travbanor, vägras registrering som hästägare och vägras
licens, allt under en tid av minst tre år. Vidare ska tidigare
registrering som hästägare återkallas.

Reglementsändringar och dispenser
87 §

Ändring av och tillägg till reglementet samt dispens från
reglementsbestämmelserna kan endast beslutas av ST:s styrelse.
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Personuppgiftslagen
88 §

Personuppgifter som lämnas till ST kommer att behandlas
i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang. Även
personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som
behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också
förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos
företag och organisationer med vilka ST samarbetar.
Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos ST och ST:s samarbetspartners.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av
ST, 161 89 Stockholm, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

Regler för uttagningslopp
89 §

Uttagningslopp får endast utskrivas för 4-åriga och äldre
hästar. För 2- och 3-åriga hästar kan uttagningslopp utskrivas under förutsättning att försök och final ej körs samma
tävlingsdag.
Med uttagningslopp avses lopp, där hästarna först tävlar i
två eller flera försöksavdelningar med, om möjligt, lika antal
deltagare i varje avdelning, varefter de i respektive avdelning
bäst placerade hästarna möts i en gemensam final.
Häst som i försöksavdelning diskvalificerats, distanserats
eller utgått får ej starta i final.
I försöksavdelning till uttagningslopp utgår alltid - oavsett antal startande hästar - priser till hästar som kvalificerat sig till final.
Vid val av startspår i final lottas mellan segrarna i varje försöksavdelning om vem som ska välja startspår i turordning. Därefter lottas mellan tvåorna i varje försöksavdelning om vem som
ska välja startspår i turordning och så vidare. För val av startspår
ansvarar hästens ansvarige tränare eller ombud fördenne. Är ansvarig tränare eller ombud för denne ej närvarande vid lottningstillfället tilldelas ifrågavarande häst lägsta lediga startspår.
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Tillämpningsanvisningar:
- Vid död löpning om sista kvalificeringsplats i försöksavdelning går den häst till final som har högst poäng vid beräkning enligt punkt 5 i “Allmänna bestämmelser”, se travsport.
se. Vid lika poängtal ska lottning företas.
- För insatslopp gäller ST:s seedningsregler.
- Beträffande begreppet uttagningslopp i 33 § avses även
andra lopp än enligt ovan som kvalificerar till deltagande i
semifinal och/eller final, till exempel V75-lopp.

Tolkningsfrågor
90 §

Vid tvist om innebörden av bestämmelse i detta reglemente
eller av ST utfärdade bestämmelser har ST tolkningsföreträde.
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR PONNYTRAV
Detta är en redovisning av de viktigaste reglerna inom ponnytravet avseende startanmälan ponny, strykning av ponny
m.m. I övrigt gäller Svensk Travsports Tävlingsreglemente
samt övriga bestämmelser som utfärdats av Svensk Travsport.

Tillämpningsområde och underställda
1§

Tillägg: Svensk Travsports Tävlingsreglemente skall til�lämpas vid ponnytravtävlingar med de ändringar som anges i
dessa tillämpningsanvisningar. Totalisatorlopp jämställs med
ponnylopp.

Tävlingsfunktionärer
3§

Tillägg: Understarter skall ha uppnått en ålder av minst 15
år och ska av huvudstartern vara informerad om uppgiften. Understarter får inte ha något direkt eller indirekt intresse i någon
av startande ponnyer på den distansen som vederbörande utövar funktion på.
Ändring: Regler för tävlingsfunktionärer angående ägande
eller tränande vid aktuell bana som vederbörande utövar funktion på gäller ej för ponnytravet. Dock gäller att om tävlingsfunktionär har direkt eller indirekt intresse i någon ponny som
deltar i visst lopp bör vederbörande i detta lopp inte utöva någon funktion. Tävlingsfunktionär får inte köra eller rida lopp
på bana där vederbörande utövar sitt funktionärsskap. Dispens
från sistnämnda kan lämnas av Svensk Travsport.
Tillämpningsanvisningen att ledamot av sällskaps styrelse
inte får tjänstgöra som tävlingsfunktionär gäller ej ponnytrav.

Måldomarnämnden
5§

Ändring: Måldomarnämnden skall bestå av måldomare och
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minst två ledamöter. Svensk Travsport kan ge dispens för gemensam mål- och bandomarnämnd som då ska bestå av måldomare, bandomare samt minst tre ledamöter.

Bandomaren och bandomarnämnden
6§

Ersätter stycke: Bandomarnämnden skall bestå av bandomare och minst två ledamöter, om ej dispens finns e nligt 5§.

Handicaper och handicaplopp
11 §

Avvikelse: Ponny tillåts starta mellan en handicaps offentliggörande och dess avhållande. Krav på godkänd
prestation inom viss tid gäller inte vid handicaplopp i
ponnytrav.

Prissumma, startsumma och tvångssumma
14 §

Ersätter stycke:
1 mom. För ponny registrerad i Sverige och annat land som
redovisar prispoäng/prispengar på motsvarande sätt ska vid
beräkning av startpoängsumman endast beaktas de penningpriser/prispoäng som ponnyn vunnit i travtävling. Eventuellt
uppfödarpris medräknas inte.
2 mom. För andra registrerade ponnyer än som anges i 1
mom. gäller följande: En sådan ponnys prissumma är samtliga av hästen i travtävlingar vunna prispengar/prispoäng.
Uppfödarpris medräknas inte. För ponny som vid anmälningstillfället inte uppfyller prissumma enligt särskild tabell fastställs en tvångsstartsumma så kriterierna uppfylls.
Ponnyns rekord noterat i offentlig tävling med volt- eller
autostart i sulky eller monté:
För ponny som exporterats till annat land och sedan åter
importeras till Sverige, och som vid anmälningstillfället inte
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startsumma så kriterierna uppfylls.
Svenskregistrerad ponny som tävlar utomlands i lopp där
prispengar inte utbetalas belastas med prispoäng enligt samma
modell som vid start i Sverige.

Registreringskrav och åldersgränser
16 §

Ersätter hela paragrafen: I offentlig tävling får ponny delta
som är intagen i Svensk Travsports tävlingsregister. För att
ponnyn skall vara startberättigad krävs giltigt mätintyg enligt
SPTF:s bestämmelser. Ponny kat. A och kat. B skall ha känd
härstamning i tre led. Ponny som har varm- eller kallblodstravare i första, andra eller tredje led får inte tävla i ponnytrav.
Följande åldersgränser gäller:
Sulky: 3 - 18 åriga ponnyer i kat. A och B.
Monté: 4 - 18 åriga ponnyer i kat. A och B.

Bestämmelser om startfrekvens
17 §

Ersätter stycke: 3-åriga ponnyer får starta i ett lopp per
dygn. 4-18 åriga ponnyer får starta i högst två lopp per dygn
i mån av plats. Ponny får ej starta i travtävlingar två dagar
efter varandra, oavsett antalet starter per tävlingstillfälle och
disciplin. Ponny får heller inte starta mer än fyra gånger under en åttadagarsperiod. Då ponny startar i två lopp samma
tävlingstillfälle får den totala grunddistansen inte överstiga
motsvarande två medeldistanslopp, och det ska vara minst en
timme mellan starterna.

Grunder för propositionens utformning
25 §

Ersätter stycke: Betr. loppets längd och startmetod:
I lopp ska grunddistansen vara lägst 1000 m och längst 2640
m för kat. A ponnyer, samt lägst 1500 m och längst 3140 m för
kat. B- ponnyer. Grunddistanserna för lopp på 1000-metersbana ska vara antingen 1140, 1640, 2140, 2640 eller 3140 m.
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Undantag härifrån kan medges av Svensk Travsport för speciella lopp och banor.
Betr. grunderna för ev. tillägg: Tillägg utgår alltid vid var 20:e
meter. Grunden för tillägg skall – med undantag för vad som sägs
i 7 § om handicap – vara i första hand ponnyns intjänade prispoäng. Tillägg kan dock också föreskrivas på grund av ponnyns
ålder, kön, antal segrar eller rekord.

Identifiering av ponny i samband med start
36 §

Ersätter: Identifiering utföres efter anmodan av Svensk
Travsport. Ponny vars identitet ej med tillförlitlighet kan styrkas får ej starta.

Ankomsttid för häst och körsven/ryttare
37§

Ändring: Sista tillämpningsanvisningen: För att körsven/ryttare ska betraktas som anländ till banans stallområde ska alkoholtest ha genomförts. Detta gäller ej ponnytrav.

Berusningsmedel
39§

Ändring: Tillämpningsanvisning: Samtliga körsvenner/ryttare ska underställas alkoholtest före det första lopp hen ska delta i under tävlingsdagen. I ponnytrav gäller detta endast person
som under kalenderåret fyller minst 13 år. För yngre deltagare
är alkoholtest frivillig.

Körsvens/ryttares val av häst
41§

Ändring: Denna paragraf tillämpas inte i ponnytravet.

Dopningsprov
46 §

Tillägg: Dopningsprov ska tas på segrare i mäster–
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skapslopp. Dopningsprov skall tas om förstapriset i loppet
uppgår till 3 000 kr eller mer.

Körsven/ryttares utrustning
47 §

Ersätter stycke: Sulkylopp: Körspö, inkl. snärten, skall vara
minst 70 cm långt och får längst vara 100 cm långt för kat. A
ponny och längst vara 125 cm långt för kat. B ponny. Monté:
Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern skall vara minst 8 mm. Snärten skall vara minst 3 cm
bred.
Körsvens-, ryttardress och nummerbricka/ vojlock skall
användas vid all körning/ridning på tävlingsbanan fr.o.m. en
timme före första loppets start.
Ryttare inkl. klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör, får före och efter loppet inte väga mer än 47 kg för kat. A
ponny och 60 kg för kat. B ponny. Ryttare som deltar i kat A får
vara högst 147 cm lång, och i kat B 160 cm. Regler för mätning
av ryttare utfärdas separat av Svensk Travsport. Ekipaget skall
dock vara proportionerligt avseende ryttarens längd och vikt i
förhållande till ponnyns storlek.
Godkänd säkerhetsväst ska användas vid all körning eller
ridning på travbanan.

Hästens utrustning
48 §

Tillägg: Uppgift om hovbeslag ska inte lämnas i ponnylopp.
I sulkylopp ska ponny vara utrustad med slagrem eller köras i
s.k. säkerhetsvagn.

Voltstart
55 §

På banorna Östanåkra och Tomelilla får maximalt åtta ponny starta per distans, varav fyra startar i första ledet. Springspår
används inte på dessa banor.

94

Autostart
56 §

Tillägg: Autostart för kat. A får ej tillämpas av säkerhetsskäl. Undantag för startbil godkänd av Svensk Travsport eller
startbil utan utfällda vingar. Samling ska ske 100 m före start.

Otillåten gångart
60 §

Ersätter stycke: På upploppet - loppets sista 100 m – är mer
än 20 m galopp inte tillåtet.

Grunder för diskvalifikation
67 §

Ersätter stycke: Ekipage där ryttaren, inklusive klädsel,
skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör, omedelbart efter avslutat lopp väger mer än 47 kg (kat A) resp. 60 kg (kat B), eller
underlåter vägning skall diskvalificeras.
Ponnyns rekord

71 §

Ersätter stycke: Kravet på att ponnyn måste ha vunnit lopp
gäller inte i ponnylopp. Svenskt rekord noteras för kategori. A
resp. kat. B i sulky och monté för 3-åriga, 4-åriga, 5-åriga samt
6-åriga och äldre ponny, samt inom ålderskategorierna för dels
hingstar och valacker, dels ston.

De olika påföljderna
72 §

Ersätter stycke: A = varning, B = kör/ridförbud, C = anmälningsförbud, D = indragen körlicens, E = tillträdesförbud.
Punkt b-e ådöms för viss tid.
Avbrott i kör/ridförbud kan medges av Svensk Trav–sport
för ponnys ordinarie körsven/ryttare i följande lopp:
Svenskt Ponnytravkriterium, Svenskt Ponnytravderby,
Svenskt 5-års mästerskap, Svenskt Mästerskap i ponnytrav,
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Svenskt Mästerskap i ponnymonté, Guldstoet.
Avbrott i kör-/ridförbud medges även för ej ordinarie körsven/ryttare i PEV-mästaren samt lopp med SM-status dit körsven/ryttare kvalificerat sig. Avbrott i körförbud kan även medges i inbjudningslopp godkända av ST.
Dispens för avbrott i körförbud beviljas inte vid körförbud
för drivning (401 - 402) eller olämplig behandling av häst (661
- 664).

Påföljd vid otillåten användning av läkemedel m.m.
73 §
Tillägg: 2 mom och 4 mom.
Bötesbelopp i ponnytrav lägst 2 000 kr och högst 10 000 kr.

Överklagande av påföljd
81 §

Tillägg: Utdömt straff kan överklagas till Svensk Trav-sports
överdomstol med följande undantag:
- Varning
- Körförbud under högst 21 dagar
- Bötessumma under 3 000 kronor.
Vid överklagande av ett beslut enligt 72 § andra stycket ska
den klagande erlägga avgift på 500 kronor. Vid helt eller delvis
bifall till överklagandet återbetalas avgiften.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för alla
– alltid med travhästen i centrum.
Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska
travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten
samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter.
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi alltid sätta
hästens välbefinnande i första hand. Att säkerställa och
ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför, tillsammans med våra medlemmar, två av
våra viktigaste uppdrag.

