
34  Væddeløbsbladet særnummer

340  Belægge mere end 1 spor .................................................................................... B
341  For som førende ekvipage ej at befinde sig i inderspor ................................B - C
350  Ej holde bane i opløbet ....................................................................................B - C
351  Ej holde bane i opløbet til gene eller fordel for andre ...................................C - D
360 Udenfor banen ....................................................................................................... B
370  Udenfor banen uden grund og med fordel .............................................C og disk.
400  Uforsigtig kørsel - for snæver passage ............................................................B - C
401  Uforsigtig kørsel - gå for sent med ..................................................................B - C
402  Uforsigtig kørsel - køre ind hvor ej plads ........................................................B - C
403  Uforsigtig kørsel - for brat temponedsættelse ................................................B - C
404  Uforsigtig kørsel - påkørsel af foranliggende ..................................................B - C
405  Uforsigtig kørsel ................................................................................................B - C
407  Uopmærksom kørsel ........................................................................................B - C
410  Uforsvarlig kørsel ................................................................................................... D
411  Groft uforsvarlig kørsel ...................................................... D+ - E - evt.bortvisning
412 Trængning ....................................................................................................... C - C+ 
413  Trængning med indflydelse på løbets resultat ............................................. C - C+ 
414  Grov trængning ...............................................................................................C+ - D
439  Ureglementeret pisk/piskeføring ....................................................................B - C
440   Ej tilladt drivning (skubbe, sparke, drive med omvendt pisk m.m.)  

(minimum efter lll h.22.000) ...........................................................................C - D
441  Ej tilladt drivning/unødig drivning på slået hest(minimum efter lll h.22.000) .C - D
451  Ureglementeret drivning (minimum efter lll h.22.000) .................................C - D
452  Umådeholden drivning(minimum efter lll h.22.000) ...................................D+ - E
460  Drivning, der efterlader mærker på hesten(minimum efter lll h.22.000) ..D+ - E
462  Drivning med linerne i een hånd(minimum efter lll h.22.000)   ..........      D+ - E
470   Afstraffelse af hest efter fejl, diskvalifikation eller efter løbet 

(minimum efter lll h.22.000) ..........................................................................D+ -E
480  Åbne for konkurrent ......................................................................................... C - E
481  Åbne for konkurrent fra samme stald .............................................................D - E
501  Ej køre sin chance/passiv kørsel ............................................................................E
510  Løbsaftaler...............................................................................................................E
520  Løbsdeltagers spil ...................................................................................................E
530  Modtage hjælp udefra ............................................................................................E
540  Give eller modtage løbsdirektiver under løbet eller forsøge derpå ....................E

 4. Andre forseelser
570  Forkert eller manglende oplysning om ansvarlig træner.....C+ - evt. bortvisning
600  Ubehersket opførsel overfor konkurrent ......................................................... C - E
610  Ubehersket opførsel overfor officials ............................................................... C - E
615  Usømmelig optræden til skade for banens anseelse  ...................................... D-E
620  Urigtig forklaring overfor dommerkomiteen ..................................................... D-E
625  Positiv alkoholtest med 0,2-0,49 promille/andet beruselsesmiddel ....... Se § 34
626  Positiv alkoholtest med 0,5-? Promille/ andet beruselsesmiddel ........... Se § 34
628  Nægtet alkoholtest/ andet beruselsesmiddel ........................................... Se § 34
700  Doping af hest .........................................................................................................E
710  Mishandling af hest ................................................................................................E
810  Manglende sikkerhedsvest .......................................................................... 500 kr.

Landsdækkende retningslinier ved idømmelse af straffe
Nr.  Forseelse  Kategori

 1. Forseelser før og mellem løbene
100 Varme hest op uden nummerskilte ...................................................................... A
101 Varme hest op på forbudt tidspunkt/til gene for præmieoverrækkelse ........... A
103 Varme ikke-startende hest op på forbudt tidspunkt ........................................... B
104  Nummerskilte/ureglementeret og eller mangelfuld påklædning .................A -B
105  Ikke afleverer/rengøre nummerskilte .................................................................. A
109  Manglende regnvejrsskærme ............................................................................... B
110  Ej være på plads ved præsentation ...................................................................... A
112  Ej føre præsentation korrekt op ............................................................................ A
113  Ikke fuldfører præsentation .................................................................................. A
125  Være til gene for prøvestarten ............................................................................. B
130   Forlade banen mellem præsentation og start uden  

tilladelse/ledsagelse .......................................................................Bortvisning / C
140  Ikke efterkomme anvisning fra officials ................................B+ - evt. bortvisning
142  Afmelde hest for sent .............................................................................................C
143  Fejlagtig anmeldt hest eller kusk ....................................................................... B+
144 Overtrædelse af meeting-/ løbs- og licensbestemmelserne........................B-C-D

 2. Startforseelser
200 Forhale starten ....................................................................................................... B
201  Hjælper i starten uden tilladelse .......................................................................... B
202  Hjælper i starten til gene ...................................................................................... B
205  Ej være på plads i starten...................................................................................... B
206  Ej føre feltet korrekt op ......................................................................................... B
207  Påkørsel af startsnor .............................................................................................. B
210  Ej følge startproceduren (auto/linjestart) ........................................................B -C
211  Ej følge “master” (auto/linjestart) ved tilkørsel .............................................B -C
214  Ej som master at føre feltet korrekt op (langsomt / hurtigt) .........................B -C
215  Ej være på plads bag startvogn ........................................................................B -C
216  Ej slutte op bag startvogn .................................................................................B -C
217  Passere startvognens vinger .............................................................................B -C
218  Tage flyvende start ...............................................................................................C+
220  Uregerlig i starten 1-2 gange i samme løb ..........................................Bortvisning
221  To gange i samme løb årsag til omstart ..............................................Bortvisning
225  Bevidst at forårsage omstart...........................................................Bortvisning/C+
230  Udeblivelse fra start uden gyldig grund  
 (beløb pr.start for hest/kusk) ..1.000 dog minimum 2.000 og maksimum 5.000

 3. Løbsforseelser
300  Køre med slæbende liner .................................................................................A - B
301  Mangelfuld/ureglementeret forspænding ......................................................A - B
302  Ej køre med fødderne i bøjlerne ......................................................................A - B
305  Ureglementeret sulky ............................................................................................ B
310  Ej trække sig med diskvalificeret hest .................................................................. B
311  Ej fuldføre løbet i h.t. § 54 ................................................................................A - B
320  Råben og larm under løbet ................................................................................... B
330  Ej trække ud med fejlende hest ......................................................................B - C
331  Tage fejlende hest for brat op..........................................................................B - C
332  Uforsigtig kørsel med fejlende hest ................................................................B - C

Normaltakster for forskellige kategorier af forseelser  
(Drivningsforseelservil altid blive vurderet som minimum i kategori III h.22.000)

Anvendelse af skema for „normaltakster“    
1)  Dommerkomiteen er ved formildende omstændigheder berettiget til at „gå ned“ 

og ved skærpende omstændigheder berettiget til at „gå op“ ved strafudmålingen.
1.a)  Er en hest tilmeldt Præmiechancen, skal strafudmåling ske på basis af løbets 

præmiesum + tillæg for Præmiechancen. 
1.b)  Hvor såvel gebyr som udelukkelse er anført (f.eks. 1.000/u), kan dommen vari-

eres somfølger: A. 1.000 i gebyr.   B. 1.000 i gebyr og udelukkelse.   C. Udeluk-
kelse.  Hvor der eksempelvis er anført „1.000 +u“ betyder det bøde plus ude-
lukkelse. Ved „bøde + 2u“ betyder det bøde plus 2 gange udelukkelsesperiode.

1.c)  I alle løb, der afvikles som kvalifikation til en finale med en førstepræmie på 
over 75.000 kr., skal straffen vurderes med udgangspunkt i finalens første-
præmie (dog løbets præmiesum + tillæg for Præmiechancen for heste, der 
er tilmeldt Præmiechancen). Straffen i disse løb skal minimum være 3.000 kr.

1.d)  Når oversigten er tilføjet et „+“ til bogstavkategorien (eksempelvis B+), bety-
der det, at forseelsen skal bedømmes som en 2. gangs forseelse.

1.e)  Gentagelser ud over det i skemaet anførte antal gange bør medføre udeluk-
kelse - for kategori A dog evt. en forhøjelse af gebyret med 200 kr. pr. gang.

1.f)  Flere forseelser af samme art under samme løb skal mindst bedømmes som 
en 2.gangs forseelse.

2)  Det vil normalt altid være „skærpende“,  hvis ureglementeret kørsel har været til 
gene for konkurrent(-er).

3)  Forseelser, som dommerkomiteen skønner, har haft afgørende indflydelse på løbets 
resultat til fordel for den, der har begået forseelsen, bør ikke følge normaltakster, 
men medføre en af følgende sanktioner eller en kombination af disse:  

 I II III IV V VI
1.præmie h. 4.000 h. 11.000 h. 22.000 h. 50.000 50.001 - 249.999 250.000 og over
      
KATEGORI A: 100 100 100 100 100 100

KATEGORI B:      
1.gang 100 150 200 400 1.000 2.000
2.gang 250 350 500 1.000 2.500 5.000
3.gang 500 + u 750 + u 1.000 + u 2.000 + u 5.000 + u 10.000 + u

KATEGORI C:      
1.gang 200/u 300/u 400/u 800/u 2.000/u min. 4.000 + u
2.gang 500 + u 750 + u 1.000 + u 2.000 + u 5.000 + u min. 10.000 + u
3.gang 1.000 + 2u 1.500 + 2u 2.000 + 2u 4.000 + 2u 10.000 + 2u min. 20.000 + 2u

KATEGORI D: Gebyr - Udelukkelse - Licensinddragelse
KATEGORI E: Overtrædelse behandles i DTC

a. Gebyr op til 20% af den vundne præmie
b. Udelukkelse (se pkt.4)
c.Diskvalifikation eller nedflytning (deklassering)
Hvis en kusk åbenlyst forårsager et styrt, skal udelukkelsesdom anvendes (evt. i 
forbindelse med bøde). Udelukkelsesdomme for kategori B-forseelser bør normalt 
kun anvendes fra forseelser fra nr.400 og opefter.

4) Hvor udelukkelsesdomme anvendes, gælder følgende:
 Antal kørte løb foregående kalenderår Udelukkelsesperiode
Alle licenskategorier 0-30  21 dage
 31-100 14 dage
 101-250 7 dage
 over 250 3 dage

5)  Udelukkelser træder normalt i kraft samme ugedag to uger efter, at dommen er 
afsagt. Gentagne udelukkelsesdomme skal så vidt muligt placeres i umiddelbar for-
længelse af hinanden. Ved udelukkelsesdomme inden for gentagelsesperioden og 
samme årsag, skal udelukkelsesperioden øges med en faktor 2. Hvis dommerkomi-
teen finder det formålstjenligt kan udelukkelsesdomme kombineres eller erstattes 
af et gebyr (kun i specielle tilfælde). For udelukkelse af kuske tilhørende baner med 
løbspause kan dommerkomiteen kombinere udelukkelsen med et gebyr.

6)  1., 2., 3., og 4. gangs gentagelse gælder indenfor bestemte intervaller af starter 
uanset licenskategori således:

 Antal kørte løb Gentagelsesperiode Gentagelsesperiode
 foregående kalenderår  for drivning
Alle licenskategorier 0-30   6 uger  12 uger
  31-100  4 uger  8 uger
  101-250  2 uger  4 uger 
  over 250  1 uge  3 uger
For gentagelsesperioden gælder, at den påbegyndes dagen efter den løbsdag, hvor 
dommen er afsagt.
Ved fastlæggelse af første-, anden- eller tredjegangs forseelser skal der tages højde 
for, at udvalgte forseelser er grupperet i „gentagelsesgrupper“, således at forseelser af 
samme art anses som gentagelsestilfælde. Det skal vurderes som gentagelsestilfælde, 
uanset om den konkrete forseelse er i samme gebyrkategori (A, B, ...)
 Uanset formulering gælder gentagelsesbestemmelserne indenfor følgende rammer:

Forseelsesnumre:    
100-109 110-119 200-209 210-219 
300-309 330-339 400-407 410-419 439-470

Forseelsesnumre: 600-710, gentagelse gælder indenfor et år
Forklarende anvisning: Dersom en kusk/rytter eksempelvis idømmes en sanktion 
søndag den 1.februar vil en forseelse den 15.februar blive dømt som en gentagel-
sesforseelse.
7)  Drivningsforseelser i løb for 2-årige travere samt i prøve- ogrutineløb vil automatisk 

medføre en skærpelse af en dom. Eksempelvis vil en 1. gangs forseelse altid blive 
dømt som en 2. gangs forseelse.


