DANSK TRAV S P O RTS CENTRALFORBUND

TRAV S P O RTS CENTRALFO

Sæsonbestemmelser
2020

I Travkalender nr.1/ 2020 er der foretaget ændringer i:
Gebyrer, Amatørernes kollektive ansvarsforsikring, Navngivning og Vaccination mod influenza,
Regler for Prøveløb, Udvælgelse af heste til større løb
Sæsonbestemmelser 2020 er gældende fra 1. januar 2020
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Gebyrer
Til Centralforbundet (DTC):
Indregistrering af ejerskifte:
A) indenfor 1 måned fra salgsdato...................... 275 kr.
B) 1 - 3 måneder fra salgsdato............................ 750 kr.
C) efter 3 måneder fra salgsdato...................... 1.250 kr.
Indregistrering af pseudonym pr. kalenderår...... 150 kr.
Optagelse af ny person i pseudonym.................. 500 kr.
Indregistrering af navneklausul............................ 300 kr.
Beskyttelse for 5 kalenderår af stutterinavn ved
navngivning........................................................ 3.000 kr.
Chipmærkning, attest udstedt ved anmeldelse
til fødselsregistret:
A) Senest 2 måneder efter føllets fødsel ............ 500 kr.
B) 2-5 måneder efter føllets fødsel................... 1350 kr.
C) 5 måneder til fødselsårets udgang............... 1.950 kr.
D) Efter fødselsårets udgang, men tidligere
end 31. december året efter fødselsåret..... 5.350 kr.
E) Efter 31. december året efter fødselsåret..10.350 kr.
Hestepas ............................................................... 550 kr.
Hestepas genpart pga. bortkomst .................... 1.500 kr.
Genpart af fødselsattest..................................... 1.000 kr.
Navneforandring jfr. gældende regler................. 750 kr.
Eksportcertifikat.................................................. 2.500 kr.
Importcertifikat...................................................... 600 kr.
Midlertidig import/eksport træning/løb
pr. 6 mdr................................................................. 500 kr.
Midlertidig import/eksport avl pr.
bedækningssæson................................................. 300 kr.
Startpapir............................................................... 125 kr.
Tolddeklaration Norge........................................... 350 kr.
Fremstilling af hingst for Avlskommissionen,
ekskl. røntgenundersøgelse............................... 3.000 kr.
Kopi af bedækningsattester indsendt senere
end 1. oktober.................................................... 3.000 kr.
Årligt gebyr for avlshingst til offentlig
benyttelse........................................................... 3.000 kr.
Årligt gebyr for avlshingst for optagelse
I katalog og på hjemmeside................................. 500 kr.
Gebyr for hingst der udbydes til offentlig brug
uden at være anmeldt til DTC’s hingsteliste..... 5.000 kr.
Sagsbehandlingsgebyr ved positiv
dopingprøve (ansvarlig anmelder)................... 2.500 kr.
Licens (A, B1, B3 og M)........................................ 250 kr.
Amatørlicens.......................................................... 150 kr.
Indregistrering af ejerfarver pr. år..................... 2.500 kr.
Administrationsgebyr ved fremsendelse
af faktura................................................................ 100 kr.
Protest til bestyrelse eller dommerkomité.......... 100 kr.
Ovenstående gebyrer er ikke belagt med moms i henhold
til merværdilovens § 2, stk. 3, pkt. e om integreret del af
sportsaktivitet med tilknyttet totalisatorspil.
Abonnement på Væddeløbsbladet/Travkalenderen er
obligatorisk for personer under reglementet i Kalender
Nr. 1 2019 (se §1).
Det er herudover tilladt banerne at påligne yderligere
gebyrer, såsom baneafgift, forsikringer, o. Lign.
Sådanne gebyrer skal offentliggøres i Væddeløbsbladet/
Travkalenderen eller den pågældende banes særlige
bestemmelser.

Amatørernes kollektive
ulykkesforsikring
Den af Forenede Danske Travamatører tegnede
kollektive ulykkesforsikring dækker som følger:
300.000 kr. ved dødsfald. 600.000 kr. ved invaliditet +
tillægserstatning stigende op til 1.200.000 kr.
Det bemærkes udtrykkeligt, at efter gældende lov
gælder
udbetaling ved dødsfald kun f. o. m. det fyldte 16. år.
Forsikringen er tegnet af FDT og for nærmere
oplysninger henvises til www.FDT-trav.dk
Dækningsområdet omfatter:
Ulykkestilfælde, der måtte overgå de sikrede
amatørkuske/montéryttere under træning eller løb på
anerkendte travbaner samt under ophold i forbindelse
hermed. Tandskader som følge af ulykkestilfælde
bliver dækket i det omfang udgifterne ikke erstattes
fra anden side.
Kontingent for amatører med kørelicens: 600kr. inkl.
forsikring.
Kontingent for montéryttere, der udelukkende har
montélicens: 600 kr. inkl. forsikring.
Kontingent for personer med både køre- og
montélicens: 600 kr. inkl. forsikring.
Enhver amatør/montereytter med køre-/ridelicens
er pligtig til at være medlem af en forening, der er
tilsluttet Forenede Danske Travamatører og/eller
Montéforeningen

DNA-test
Alle avlshingste, avlshopper og føl skal DNA testes.
Det kan ske på: 	Blodtypelaboratoriet for heste,
Rødebæksvej 2, Rodelund,
8653 Them
Tlf. 87 98 11 77

Ejerskifte
Registreringsattesten skal i tilfælde af ejerskifte
straks indsendes til DTC af køber eller afleveres i
administrationen på en af landets baner, underskrevet
af såvel køber som sælger. Jævnfør bekendtgørelse
nr. 1448 af 15-12-2009 fra Fødevarestyrelsen, skal
ejerskifte registreres senest 30 dage efter at en hest
er handlet.
Køber opfordres til at sikre sig, at hesten er gældfri ved
overtagelsen. Ejerskifte kan ikke registreres, hvis der er
gæld på hesten i henhold til løbsbestemmelsernes § 73.
Ejeren af en hest er forpligtet til ikke at sælge hesten
uden at ejerskiftet bekræftes af ejer og køber. Intet
ejerskifte har gyldighed overfor DTC, banerne eller
udenlandske travsportsorganisationer, før dette er
registreret.
Det er vigtigt, at ejerskifte for heste i løb og træning
af praktiske grunde omgående meddeles til DTC, hvor
alle udgifter og indtægter ved hestens ophold normalt
bogføres.
Registreringsattesten skal efter ejerskifte omgående
indsendes til DTC med underskrifter fra såvel køber som
sælger. Sker dette ikke, kan der nedlægges startforbud
mod hesten, indtil attesten er modtaget i DTC.

Mikrochipmærkning
Mikrochipmærkning
af
danske
travheste
er
obligatorisk. Årgange født fra og med 2002 skal alle
mikrochipmærkes. Alle danskfødte heste, der opstaldes
eller starter på danske travbaner, skal forinden være
frysemærket/mikrochipmærket. Overtrædelse af denne
regel kan medføre øjeblikkelig bortvisning af hesten
samt et gebyr på mindst 1.000 kr. til den ansvarlige.
Mikrochipmærkningen forestås af personale fra SEGES i
samarbejde med Dansk Travsports Centralforbund.
På indkaldelsen til mikrochipmærkning opgives
opsamlingspladsen.
Følgende regel gælder: Hvis der er 1-2 føl på
et opstaldningssted, må føllene komme til
opsamlingspladsen.
Hvis der findes 3 eller flere føl kan mikrochipmærkning
ske på opstaldningsstedet.
Hvis der kun er et eller to føl på et sted, kan
mikrochipmærkningen dog ske på dette sted mod
kontant afregning af et ekstragebyr.

Midlertidig import træning/løb
eller avl
For heste registrerede i udlandet, som indføres til
træning/løb, gælder, at den danske licensindehaver, på
hvis træningsliste en hest optages, er pligtig til senest
7 dage efter modtagelse af den pågældende hest, at
give besked til DTC. En overtrædelse af tidsfristen vil
medføre en bøde på kr. 500.
For heste registrerede i udlandet, som indføres til avl,
gælder, at den danske licensindehaver, hvor den i
udlandet registrerede hest opstaldes, er pligtig til senest
7 dage efter modtagelse af den pågældende hest, at
give besked til DTC. En overtrædelse af tidsfristen vil
medføre en bøde på kr. 500.

Identifikation

(se også Løbsbestemmelser § 31)
Danske heste:
Første gang en hest skal deltage i et prøveløb skal den
identificeres af en af banen udvalgt person.
Identifikationen i underskrevet stand indsendes straks
til DTC, der kontrollerer, at de givne oplysninger svarer
til det, der er noteret i forbundet.
Kan identifikationen ikke godkendes nægtes hesten
start indtil korrektion på retmæssig vis er sket.
Ejeren bør ved køb af hest kontrollere, at hestens
udseende og frysenummer/chipmærkning svarer til det
på registreringsattesten anførte.
Udefra kommende heste:
Heste, der importeres eller midlertidigt indføres til
Danmark, kan ikke bringes til start, ej heller i prøveløb,
før identifikation er foretaget og godkendt i DTC.
Ved identifikation af heste, der importeres fra USA eller
sydeuropæiske lande, skal det kontrolleres om hesten
har operationsar efter nervesnit. Denne kontrol udføres
kun på heste, der har været i træning eller har startet i
eksportlandet, og kun på forben.

Heste, der kommer til landet blot for en enkelt start, skal
første gang hesten gæster en dansk bane identificeres
efter den fra hestens hjemland modtagne beskrivelse.
Identifikationen skal indsendes til DTC.
Hesten må ikke bringes til start, såfremt identifikationen
ikke svarer til den modtagne beskrivelse.

Navngivning
I/J
skal anvendes som begyndelsesbogstav for årgang
2020.
Et navn må højst udgøre, hvad der svarer til 18
bogstaver (inkl. mellemrum, bindestreg, etc.) og skal
være på mindst to bogstaver.
Navnet skal godkendes af DTC, som har ret til at afslå
at registrere navne, som f eks. skønnes upassende eller
som kan forveksles med et allerede indregistreret navn,
eller på grund af stavemåde.
En opdrætter kan opnå eneret til anvendelse af et
stutterinavn i forbindelse med navngivning af hest.
Denne beskyttelse forudsætter DTC’s godkendelse og
sker mod betaling af et fastsat gebyr, som dækker
beskyttelse i 5 kalenderår.
En opdrætter kan kun beskytte ét stutterinavn.

Navneændring
Navneforandring kan ske for danskfødte heste. Dog
ikke for heste, der har startet i prøveløb eller virket i
avlen. For heste, der er født i et UET-land og importeret
til Danmark, kan navneforandring kun ske, hvis det
oprindelige navn skønnes at være upassende eller kan
forveksles med et allerede indregistreret navn. I et
sådant tilfælde kan navneændring dog kun foretages,
hvis hesten ikke har startet og ikke har virket i avlen.

Tvangspræmiesummer
(se § 10 i Løbsbestemmelser)
1) 
Hest, der er importeret til Danmark før 1. marts
2009, starter med bruttopræmiesum i henhold til
reglerne i Kalender Nr. 1 for 2008:
a) 
Hest med oprindelsesland i Norden eller i et
EU-land starter med den i indførselscertifikatet
meddelte bruttostartpræmiesum.
b) Hvis en hest, der ikke er født i Norden eller i et
EU-land og som tidligere har været importeret
til Norden eller EU, importeres til Danmark, vil
denne altid starte med bruttostartpræmiesum
samt evt. tvangspræmiesum fra det nordiske
eller EU-land, som den tidligere er blevet
importeret til og som har den højeste
tvangspræmiesum af importlandene, dog mindst
med tvangspræmiesummen, som er gældende i
Danmark.
c) 
Anden udenlandsk hingst, vallak eller hoppe
starter med den i indførselscertifikatet meddelte
bruttostartpræmiesum. Hvis hingst er indført
efter 1. januar 2004 starter den afhængig af
importtidspunktet dog mindst med:
Hingst importeret som 2 åring eller yngre.10.000 kr.
Hingst importeret som 3 åring...................20.000 kr.
Hingst importeret som 4 åring
eller ældre.................................................100.000 kr.
Hest, der er importeret før 1. januar 2004, starter
med den tvangspræmiesum, som var gældende på
importtidspunktet.
For vallakker gælder samme tvangspræmiesummer
som for hingste.
Alle efter indførselsdagen vundne penge tillægges
herefter den således fastsatte præmiesum.
Ved omregning af penge vundet i udlandet, henvises
til de i hvert års Sæsonbestemmelser fastsatte kurser
for de forskellige lande.
2) Hest, der er importeret til Danmark 1. marts 2009
eller senere starter med den bruttopræmiesum
inklusiv eventuel tvangspræmiesum, som hesten er
registreret med i det land, hvorfra den importeres.
Forklarende anvisning: Importeres en amerikansk
født hest fra Sverige til Danmark vil hesten starte
med den tvangspræmiesum, som den blev pålagt
ved importen til Sverige, plus hvad den måtte have
tjent.
3) Udenlandsk hest, der ikke er importeret til Danmark,
starter med den bruttopræmiesum inklusiv evt.
tvangspræmiesum, som hesten er registreret med i
det land, som den er importeret til.
For udenlandsk hest, der ikke er importeret til
Danmark og er i træning i et andet land, end det
land, hvori den er registreret, gælder, at den
starter med den bruttopræmiesum inklusive evt.
tvangspræmiesum, som hesten er registreret med i
det land, hvor den er registreret.
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4) Udenlandsk hest, som ikke er importeret til Norden
eller EU, kan ikke bringes til start i Danmark, med
mindre DTC’s tilladelse foreligger.

Vaccination mod
influenza
Alle heste, der opstaldes eller starter på danske
travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være
vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:
a) Basisvaccination
Alle travheste/ponyer skal være basisvaccineret.
Basisvaccination er 3 vaccinationer (A + B + C) med
følgende interval:
Vaccine A - kan gives hesten/ponyen fra tre måneders
alderen.
Vaccine B - minimum 21 dage og maksimalt 92 dage
efter vaccine A.
Vaccine C - minimum 150 dage og maksimalt 215 dage
efter vaccine B.
b) Revaccination
Minimum hver 12. måned (365 dage).
Overskrides fristen for revaccination med mere end én
måned (31 dage), skal travhesten/ponyen igen have 2
vacciner efter intervallerne som anført for vaccine A og
B under punkt a) inden anmeldelsesdagen.
A & B vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage
før hesten opstaldes, trænes eller starter på banen.
Dokumentation for udført vaccination skal af den for
hesten ansvarlige person/veterinær indsendes til den
respektive travbane eller DTC. Vaccinationerne skal være
udført af veterinær og indført i hestens pas. Det påhviler
træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for
vaccination foreligger, inden han modtager en hest i
træning/forspænding.
Overtrædelse af disse regler kan medføre øjeblikkelig
bortvisning af hesten fra banen samt et gebyr på mindst
1.000 kr. til den ansvarlige.

Værdiberegning af i udlandet
vundne præmier
(Gældende fra 1. januar 2020)
Gældende kurser offentliggøres på www.trav.dk
Præmier vundet i udlandet omregnes efter ovenstående
kurser, men udbetales efter dagskursen.
Opmærksomheden henledes på, at ændringer kan
forekomme i årets løb.
Ændringer vil dog kun ske i specielle tilfælde og efter
vedtagelse i UET.

Regler for prøveløb
Prøveløb afvikles på løbsdage. Der startmeldes til
prøve- og rutineløb på løbsdage samtidig med dagens
øvrige løb.
En bane kan opnå tilladelse til at afvikle prøveløb
udenfor en løbsdag, såfremt der startmeldes mindst 3
heste, der skal godkendes i prøveløb.
Der må maksimalt starte 12 heste i et prøve- og
rutineløb.
En hest, der henvises til prøveløb i tidsrummet
fra startmelding og frem til løbsdagen, kan dog
efteranmeldes.
Efteranmeldelse skal ske senest kl. 12.00 på hverdagen
før den aktuelle løbsdag.
For at kunne startmeldes/deltage i løb skal følgende
heste altid godkendes i prøveløb:
1) Ustartede heste.

2) Heste der ikke har noteret mindst én tid indenfor
de sidste 12 måneder regnet fra den ordinære
startmeldingsfrists udløb.
3) Heste, der ikke i mindst 2 af de sidste 5 starter
i løb/prøveløb (tid i prøveløb skal opfylde krav for
godkendelse, uanset om det er for sulky eller i monté)
har fuldført med noteret tid (»nc« betragtes som en tid).
4) Heste, der ikke i én af de sidste 3 starter i løb/prøveløb
(tid i prøveløb skal opfylde krav for godkendelse, uanset
om det er for sulky eller i monté) har fuldført med
noteret tid (»nc« betragtes som en tid).
5) Heste, som på grund af utilstrækkelig præstation
eller uregerlighed er henvist til prøveløb.
Tidsforskelle banerne imellem
under normale forhold.
Målt over normaldistancen vurderes banernes tids
forskel målt i kilometertid til at være:
Bane:
Charlottenlund
Billund
Aalborg
Odense
Skive
Århus
Nykøbing F
Bornholm

Langsommere i sek.
0
0
0
0
0
1
2
5

Øvrige bestemmelser vedr. prøve- og rutineløb:
En hest, der er henvist til prøveløb pga. uregerlighed,
kan kun bringes til start i prøveløb, som afvikles på en
løbsdag.
Hestene opsættes i prøve- og rutineløb efter
sekretariatets skøn.
Kuske, der deltager i prøve- og rutineløb, skal have
kørelicens (DTC kan dispensere fra dette) eller være
henvist til at deltage i et nærmere fastsat antal prøveeller rutineløb.
Heste, der skal opnå løbsrutine, kan bringes til start i
prøveløbene og markeres i programmet ”rutine”, dog
vil sådanne heste udgå forlods, såfremt for mange
heste skrives til prøveløb.
I prøveløb må medhjælpere ikke anvendes.
En hest, der opfylder betingelserne for løbsdeltagelse,
kan ikke bringes til start i prøveløb, med mindre en
dommerkomité henviser den til dette.
Dog kan en hest startmeldes til prøveløb fire uger før
dens godkendelse til løbsdeltagelse udløber.
Ved startmelding til prøveløb bortfalder den tidligere
opnåede ret til start i anerkendte løb.
Vedrørende henvisning til prøveløb.
Heste, der generelt er henvist til prøveløb, eller henvist
til dyrlægeundersøgelse, kan ikke bringes til start, selv
om de er startmeldt til senere løb.
Eventuel godkendelse, i perioden fra henvisning til
prøveløb og næste løb, hvortil der er startmeldt, ændrer
ikke ved dette startforbud.

3-årige
1:25.0
1:26.0
1:27.0
1:30.0

4-årige og ældre
1:23.0
1:24.0
1:25.0
1:28.0

Monté
1:23.0
1:24.0
1:25.0
1:28.0

2-årige hestes godkendelse gælder også for deltagelse i løb med ældre heste.
For at deltage i montéløb kræves godkendelse i montéprøveløb med mindre en hest har en
grundpræmiesum på over 100.000 kr.
En hest med startpræmiesum over 100.000 kr., der er henvist til prøveløb, kan godkendes i monteprøveløb.
En hest, som har gennemført et montéløb i et andet land på en tid, der modsvarer kravet til godkendelse i
Danmark, behøver ikke godkendelse i Danmark for at kunne starte i montéløb i Danmark.
For at deltage i travløb kræves godkendelse i travprøveløb.
Godkendelse i prøveløb i lande med gensidig anerkendelse ligestilles med godkendelse på dansk bane.
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I snorestartsløb kan der højst starte 15 heste.
I løb med første tillæg ved højst 5001 kr. kan der dog
højst starte 12 heste.
I autostartløb kan der højst starte 12 heste.
Ved for mange startmeldte heste tvangsslettes efter
følgende prioritering:
1) Heste, der er startmeldt til løb i tidsrummet mellem
startmeldingstidspunktet og den aktuelle løbsdag
(= halv linje), såfremt hesten i denne start - som
følge af de foregående resultater - kan blive henvist
til prøveløb eller opnå startforbud i henhold til
rapporteringsreglerne.
2) Heste, der har lavere grundpræmiesum end løbets
grundlag.
Grundlag beregnes, med mindre andet fremgår af
propositionerne, som følger:
I løb med første tillæg ved max. 5001 kr. eller
autostartløb højst 5000 kr., er grundlaget 0 kr.
B) I øvrige klasser er grundlaget i snorestartløb
halvdelen af beløbsgrænsen for første tillæg, dog
højst
100.000 kr.
C) I autostartløb er grundlaget halvdelen af løbets
beløbsgrænse, dog højst 100.000 kr.
D) Hvor intet er nævnt, er grundlaget 100.000 kr.
3) Heste, der er startmeldt til løb i tidsrummet mellem
endelig startmelding og den aktuelle løbsdag (= halv
linje), med mindre hestens resultat vil fremgå af det
trykte program eller andet er anført. I løb med første
tillæg ved max. 5.001 kr. eller autostartløb højst
5.000 kr. udgår heste, der er opført med halv linje
dog, selv om resultatet vil fremgå af programmet.
4) Heste, der i de seneste fem starter i løb har færrest
point (opgjort på startmeldingstidspunktet) efter en
skala, hvor der beregnes 1 point for hvert vundne
100 svenske kroner pr. aktuelt løb, omregnet iflg.
UET’s fastsatte kurs.
Herudover gives præstationspoint til de fem førstplacerede heste (300-150-100-50-25 point).
Ved dødt løb beregnes point efter det faktisk
opnåede præmiebeløb samt præstationspoint
som om hestene alene havde opnået den bedste
placering.
En ustartet hest har dog fortrin til start i sit livs fem
første starter i ordinære løb, såfremt den opfylder
løbets grundlag og ikke er opført med halv linje.
En ustartet hest har således fortrin fremfor den, som
har gjort en start. En hest, der har startet en gang, har
fortrin fremfor en hest, der har startet to gange o. s.
v. Ved lige antal starter gives fortrin til den hest, som
har flest point.
For en hest, der på startmeldingstidspunktet er opført
med halv linje, skal denne endnu ikke gjorte start
tælles med i antallet af starter.
Såfremt en eller flere heste opnår samme pointtal,
udskydes i lodtrækningsorden.
For heste, der udskydes, betales intet indskud.

Heste, der er optaget på startlisten til en løbsdag, må
herefter ikke startmeldes til løb, der køres før den
pågældende løbsdag.

Prøveløb skal afholdes med snorestart på 2000/2100 meter - i Aarhus dog 1800 meter og på Bornholm 1820
meter. Baneforhold indgår i vurderingen af en opnået tid, hvorfor en evt. forskel fra normale baneforhold
angives på sidste løbs rapport.
2-årige
1:28.0
1:29.0
1:30.0
1:33.0

DTC’s Pointsystem

Yderligere begrænsninger kan kun forekomme efter
DTC’s godkendelse.

Tidskrav for godkendelse i prøveløb

Ch, Aal, Od, Sk og Bi
År
Ny
Bh

Udvælgelse af heste til ordinære løb

KUSKE: Eventuelle særlige begrænsninger hvad angår
kuske i amatør- og jockeyløb er med DTC’s godkendelse
offentliggjort under Regler for forskellige typer af løb
(side 13), i Meeting bestemmelserne, banernes særlige
bestemmelser eller i et løbs proposition.

Udvælgelse af heste
til større løb
I DTC’s Pointsystem for udvælgelse af heste til større
løb indgår følgende i pointberegningen:
1) 
Hesten med den højeste startpræmiesum på
pointberegningstidspunktet tildeles 1 point, hesten
med den næsthøjeste startpræmiesum 2 point o.s.v.
Har to eller flere heste samme startpræmiesum
tildeles de samme pointtal.
2) Hesten, der på pointberegningstidspunktet har det
højeste pointtal i de sidste 5 starter efter den på
pointberegningstidspunktet gældende skala, tildeles
1 point, hesten med det næsthøjeste pointtal 2 point
o.s.v.

Såfremt to eller flere heste har samme pointtal gives
fordel til den hest, der har det højeste pointtal i de
sidste 4 starter o.s.v. Kan dette ikke adskille hestene,
tildeles de samme pointtal.
Pointene fra pkt. 1) og 2) lægges sammen.
Såfremt to eller flere heste har samme pointtal, gives
fordel til hesten med den højeste startpræmiesum.
Har to eller flere heste startpræmiesum 0 kr. trækkes
lod blandt disse.
De heste, der er placeret øverst på Pointberegningslisten
har fortrinsret til start.
Der kan afvikles løb, som ikke tæller med i
pointberegningen.
Løb uden forprøver
I løb, hvortil der ikke køres Prøver, f.eks. Dansk
Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix og Grand
Circle 3- og 4 års Championater, foretages lodtrækning
om startpladserne efter at startlisten er afgivet.
Der trækkes lod i én gruppe (1-12). I Consolationsløb
trækkes ligeledes lod i én gruppe.
Løb med forprøver
Følgende regler er fastsat for
Dansk Trav Kriterium,
Jydsk 3-årings Grand Prix,
Dansk Trav Derby,
Jydsk 4-årings Grand Prix,
og disses Hoppeløb og Consolationsløb
i henhold til løbenes propositioner:
I hvert af ovenstående løb kan der højst deltage 12
heste.
De startende heste vil blive udtaget efter følgende
regler:
A) Der afvikles særskilte Prøver så vidt muligt både for
Åben klasse (hingste/vallakker og hopper) og for
Hopper.
I hver afdeling af Prøverne kan der højst starte 12
heste.
I hver afdeling af Prøverne kan der højst starte 10
heste.
Prøver køres, såfremt der er tilmeldt mindst 13
heste til Pointberegning i den pågældende kategori.
Prøver køres såfremt der er tilmeldt 11 heste til
Pointberegning i den pågældende kategori.
På den i Travkalenderen fastsatte dag foretages
en samlet Pointberegning, der er gældende for
samtlige løb.
Efter startmeldingen til Prøverne, hvor samtlige
startmeldte heste har ret til start, har fundet sted,
inddeles de startende heste i det nødvendige
antal afdelinger. Når inddeling er foretaget, kan
efteranmeldelse ikke ske.
I Prøverne tages ikke hensyn til ejer-, træner- eller
kuskeforhold ved fordeling af hestene.
Fordelingen af hestene i Prøverne til alle løb sker
efter følgende regler:
Ved 2 afdelinger placeres den startmeldte hest,
som står øverst i Pointberegningen, i afd. A,
hesten, der står næstøverst i afd. B, tredjehesten i
afd. B, fjerdehesten i afd. A, femtehesten i afd. A,
sjettehesten i afd. B og så fremdeles.
Inddelingen bliver altså: A-B-B-A-A-B-B-A-A-BB-A
o.s.v.
Ved 3 afdelinger placeres den startmeldte hest,
som står øverst i Pointberegningen i afd. A,
hesten der står næstøverst i afd. B, tredjehesten i
afd. C, fjerdehesten i afd. C, femtehesten i afd. B,
sjettehesten i afd. A, syvendehesten i afd. A o.s.v.
Inddelingen bliver altså: A-B-C-C-B-A-A-B-C-CB-A-A
o.s.v.
Ved 4 afdelinger bliver inddelingen: A-B-C-D-DC-BA-A o.s.v.
Efter at hestene er inddelt i de respektive afdelinger,
foretages lodtrækning om startpladserne i én
gruppe (1-12) i hver afdeling.
I en Åben Prøve kan hestene kvalificere sig direkte til
start i Hovedløbet og i en Hoppeprøve kan hopperne
kvalificere sig direkte til start i Hoppeløbet. I begge
kategorier kvalificerer hestene sig til start efter
følgende regler:
Ved 1 Prøve i en kategori kvalificerer de 10 bedst
placerede sig.
Ved 2 Prøver kvalificerer de 5 bedst placerede i hver
Prøve sig.
Ved 3 Prøver kvalificerer de 3 bedst placerede i hver
Prøve, samt den af de som nr. 4 placerede, som er
opført øverst på Pointberegningslisten, sig.
Ved 4 Prøver kvalificerer de 2 bedst placerede i hver
Prøve, samt de 2 af de som nr. 3 placerede, som er
opført øverst på Pointberegningslisten, sig.
Ved 5 Prøver kvalificerer de 2 bedst placerede i hver
Prøve sig.
Der kræves noteret tid for at blive betragtet som
placeret (»nc« betragtes som en tid).
Ved dødt løb på en af de adgangsgivende placeringer
gives der fordel til heste/-n, der står øverst placeret

på pointberegningslisten. Så ved dødt løb på
eksempelvis førstepladsen regnes altså kun den på
pointberegningslisten øverst placerede af disse som
vinder. Den næste på pointberegningslisten som
to’er.
Foranstående gælder ved dødt løb på alle
placeringer i prøverne.
Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af DTC.
B) I Hovedløb og Hoppeløb kan deltage de fra Prøverne
kvalificerede heste, samt de heste, der er placeret
øverst på Pointberegningslisten.
I Hovedløb og Hoppeløb kan deltage de fra Prøverne
kvalificerede heste, samt de to (2*) højst placerede
heste på Pointberegningslisten, som ikke har
kvalificeret sig til start.
*De to sidste pladser i den åbne afdeling går til
de 2 øverste placerede heste på Pointberegningen
uanset køn. Såfremt den øverste eller de to øverste
heste er hopper, og den eller de fravælger start i
den åbne finale, går det eller de wild card videre til
den eller de to øverst placerede hingste/vallakker
på Pointberegningen. Har den eller de to hest/e i
forvejen kvalificeret sig til den åbne finale eller
fravælger at starte, bortfalder det eller de wild card.
De to sidste pladser i hoppefinalen går til de øverst
placerede hopper på Pointberegningen. Såfremt en
eller begge hopper har mulighed for at starte i den
åbne finale via deres placering på Pointberegningen
og benytter denne startret, bortfalder det eller de
wild card til hoppefinalen. Har den eller de to øverst
placerede hopper på Pointberegningen i forvejen
kvalificeret sig til hoppefinalen eller fravælger at
starte, bortfalder det eller de wild card.
Såfremt en eller flere af de 10 kvalificerede heste
fra prøverne melder afbud til finalen eller et eller
to af de førnævnte wild card ikke kommer i spil, og
der har været afviklet 3-4-6-7-8 eller 9 forprøver,
går de(t) wild card videre til de(n) hest/e som har
sluttet på samme placering, som har givet startret til
finalen for en hest, som har været højere placeret på
Pointberegningen.
Er der stadigvæk ledige pladser i finalen går disse til
de(n) højst placerede hest/e på Pointberegningen
(som har deltaget i prøven), som endnu ikke har
opnået startret i finalen.

Anmærkninger:
1. 
Når startlisten er udarbejdet, kan der ikke
ændres i denne med mindre, der er gået fejl ved
udarbejdelsen.
I løb, hvor der foretages lodtrækning om
startpladserne, kan der, såfremt en startmeldt hest
slettes ved dyrlægeerklæring eller henvises til
prøveløb i tidsrummet fra startlistens afgivelse og
til programmets trykning, medtages en anden hest:
Reservehest indgår på den udgåede hests startplads.
Er flere heste udgået, trækkes lod blandt de
kvalificerede reserveheste om de ledige startpladser.
Udgår en hest i et løb, hvor der kun er startmeldt
det tilladte antal eller færre heste, markeres den
udgåede hest med »starter ikke«.
2. 
For heste, der skrives til start, men ikke får
starttilladelse, betales ikke indskud ved startmelding.
Øvrige indskud er forfaldne til betaling.
3. Løbene foregår efter det ved afholdelsen gældende
reglement, samt de for de pågældende meetings
trufne særlige bestemmelser.
4. 
Opdrætterpræmier udbetales i overensstemmelse
med de ved løbenes afholdelse gældende
bestemmelser.
5. Bindende starttilsagn kan fordres indtil 12 dage før
løbenes afholdelse.
Hvis forfaldne indskud ikke er betalt, vil hesten
blive tvangsslettet.

Repræsentanter for de startende heste vælger
startspor efter følgende regler:
Mellem vinderne af Prøverne for samme kategori
foretages lodtrækning om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges. Derefter trækkes der lod mellem de
som nr. 2 placerede heste om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges o.s.v. Efter at der er valgt spor
for de via Prøverne kvalificerede heste, foretages
der lodtrækning mellem de fra Pointberegningen
kvalificerede heste om rækkefølgen i hvilken
startspor vælges.
Såfremt en anmelder ikke har oplyst ønske
om startspor, tildeles hesten det laveste ledige
startnummer.
C) I Consolationsløbet gives fortrin i Pointberegningsorden til 10 heste, der har startet i Prøverne.
Hvis der er kørt 3 Prøver i en kategori, gives dog først
fortrin til de i Prøverne som nummer 4 placerede
heste, der ikke kvalificerede sig til Hovedløb eller
Hoppeløb.
Hvis der er kørt 4 Prøver i en kategori, gives dog først
fortrin til de i Prøverne som nummer 3 placerede
heste, der ikke kvalificerede sig til Hovedløb eller
Hoppeløb.
De øvrige pladser tilfalder heste i Pointberegningsorden, uanset om de har startet i Prøverne eller ej.
Der foretages lodtrækning i én gruppe (1-12).
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