Dansk Væddeløbskalender
Danish Racing Calender

Nr. 2/2017

DANSK GALOP/Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme/Danish Jockey Club
Hestesportens Hus • Traverbanevej 10 • 2920 Charlottenlund
Tel (45) 88 81 12 13
Website: www.danskgalop.dk
E-mail: pk@danskgalop.dk
13. februar 2017

Anmeldelsesterminer

Forslag til generalforsamlingen – herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer –
skal være foreningens sekretariat i hænde senest 1. marts.

Februar
Klampenborg
13. Skandinavisk Opdrætningsløb....................................................meldes
Produce Stakes...............................................................................................meldes
Dansk Kriterium..............................................................................................meldes
Vinterfavoritternes Ærespræmie....................................................................meldes
Mowerinaløb 2018..........................................................................................meldes
Dansk 2000 Guineas 2018..............................................................................meldes
Dansk Derby 2018..........................................................................................meldes
Dansk Oaks 2018............................................................................................meldes
Dansk St. Leger 2018.....................................................................................meldes
20.
Mowerinaløb 2017........................................................................................ 5.forfeit
Dansk 2000 Guineas 2017............................................................................ 5.forfeit
Dansk Derby 2017......................................................................................... 6.forfeit
Dansk St. Leger 2017................................................................................... 5.forfeit

Bonusordning til danske heste
HFF har bevilget midler til en såkaldt ”Unghestesatsning”, som gælder for danskopdrættede trav- og galopheste – foreløbig for årgangene født i 2015 og 2016. Bevillingen ydes
som tilskud på 12.000 kr. pr. hest, og for galopsportens vedkommende udbetales beløbet
efter følgende retningslinjer:
- ordningen gælder alene for danskopdrættede heste
- beløbet udbetales til de første 50 heste af hver årgang, når hestene har startet tre gange
på en dansk bane
- tredje start skal være sket senest 30. juni i det år, hvor hesten er tre år gammel
- beløbet udbetales til ejeren af hesten på det tidspunkt, hvor hestens tredje start i Danmark sker
Formålet med ordningen at få flest mulige heste til start af hver årgang.

Generalforsamling
Dansk Galop afholder ordinær generalforsamling på Klampenborg Galopbane
lørdag den 22. april kl. 10.30.
Som dirigent har bestyrelsen valgt Hans Erik Westerberg.
På generalforsamlingen skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
a. Opdrættersektionen: Gert Larsen
b. Hesteejersektionen: Mogens Schougaard
c. Jockey Club-sektionen: Jens D. Lauritzen

Generalforsamling
Klampenborg HesteEjerForening indkalder til den årlige ordinære
GENERALFORSAMLING
fredag den 21. april 2017, klokken 17.30 i Den Kgl. Restaurant på Klampenborg Galopbane
(- lige før diskussionsaftenen -)
Dagorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for 2018
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt
Ad punkt 1: B
 estyrelsen foreslår Henrik Keller.
Ad punkt 3: R
 egnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen.
Ad punkt 5:Bestyrelsen foreslår, at årskontingentet i 2018 er uændret med kr. 550 for
enkeltmedlem og kr. 1.000 for par.
Ad punkt 6: F ølgende er på valg; Tom Glæsner Larsen, Peter Leth Keller og Flemming
Zwicky. Alle er villige til genvalg. Carsten Baagøe Schou har valgt at forlade
bestyrelsen, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.
På nyvalg er Laila Jeppesen.
Ad punkt 7: Johnny Westermann ønsker ikke at fortsætte som revisor og derfor foreslås
Henrik Keller som ny revisor.
Som revisorsuppleant foreslås nyvalg af Mogens Schougaard.
På bestyrelsens vegne
Peter Leth Keller

Breeders-serien 2017-19
For den skandinaviske Breeders-serie for heste af årgang 2015 gælder, at heste, som
er anmeldt i deres fødselsland automatisk overføres til Breeders-løbene i de to andre
skandinaviske lande ved tredje forfeit den 6. marts 2017. Såfremt man ikke ønsker at
sin hest skal have engagement i bestemte løb i løbsserien, skal man derfor give besked
herom inden den 6. marts til:
Norge:
Sverige:
Danmark:

liv.kristiansen@rikstoto.no
hanna.selinus@svenskgalopp.se
pk@danskgalop.dk
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Fødsler

JYDSK DERBY 2017

23.januar, br.h.v. Juniper Tree – All A Dream
30.januar, br.hp.v. Juniper Tree – Pull The Plug
4.februar, br.hp.v. Born to Sea – Edge of Eternity
7.februar, f.hp. v. Appel au Maitre – Au Pair
7.februar, br.h. v. Center Divider - Nudetnok
8.februar,br.hp. v. Appel au Maitre – Mon Fleur
8.februar, br.hp.v. Reliable Man – Noblesse Oblige
12.februar, br.h.v. Appel au Maitre – Totally Invincible
12.februar, sk.h.v. Silver Frost - Darasa

Slettet:
Anette (overflyttet)
Appeldream (overflyttet)
Asma Asma Malouf
Curious George (overflyttet)
G15649
King’s Son (overflyttet)
Robinia Face
Uncle Sam

Navnebestemmelser

Tilbage efter 8.forfeit:
Appello
Arrow
Desert Eagle
Diego De La Vega
Drillbox Carlras
Eyes Wide Shut
Final Experiment
French Warrior
G15637
Ginmann
Go Win Casino
Godsavethequeen
Gold Tyranny
Half Outback
Hongkong Honcho(GB)
Lima
Lucy Liu
Mont Rose
Mrs Watson
MyJoker
MyLegend
My Nephew
Noa
One Pound
Perfect Artline
Point Blank
Quantum Of Solace
Queen Of Dreams
Rajsa
Rambo
Savage Rose(GB)
Screwbox Carlras
Sigurd
Singar
Sir Christian
Sir Herman
Sir Oliver
Snowy
Talisman(FR)
Teichert(GB)
Tribute
Valde

Hp. 2015 v. Kyllachy – Lady Lily................................LITTLE LILY
Hp. 2015 v. Tagula – Riviera Romance......................FOREVER ROMANCE
Hp.2015 v. Special Quest – Rose Pearl.....................ROSEGOLD

Navneændringer
PIT LANE, hp. 2015, v. Appel Au Maitre - Drivers Seat............. nu:........... FAST DRIVER
EKO LA PERLA, hp. 2014, v. Special Quest - Tears Go By......... nu:........... VERY SPECIAL
FLYIN KITTY, hp. 2012, v. Flyinfact - Windrose......................... nu:........... ZANTIPHI

Køb og salg
Sælger........................................Hest................................... Køber
Birgitte Meldgård....................................Kat Dior........................................ Pia Neltoft
Ditte & Anita Bundgård...........................Amazing Nightwish...................... Bettina Hvass
John Nielsen...........................................Rosie Says No.............................. Sarah Jensen
Beth Malling............................................Zantiphi........................................ Maibritt Evertz

Kastrationer
My Nephew
Magnum

Døde
CRAFTY CLEANER(IRE), br.v. 2006 v. Daggers Drawn – Motocross
CLAUSES DOLL, hp. 2004 v. Guys and Dolls – Alamea
TRUSTYOURINSTINCT, v. 2013 v. Mingun – Härkila
OJOS DEL SALADO, hp. 2000 v. Danetime - Burkina

Storløb
Kl-2017 4-årige 400.000 kr. 1800 gr.
DANSK BREEDERS’ CUP 2017 og BREEDERS CONSOLATION
Slettet ved 7.forfeit den 6.februar:
Extacia(SWE)
Iputaspellonyou(SWE)
Peggy’s Daughter
Trustyourinstinct
Tilbage efter 7.forfeit:
Appelina
Beaufort Twelve
Beauty Award
Belle Bellissima
Chasing Olivia
Dolly Dagger(SWE)
Efesos
Fali San
Fleurie
Footnote
Hongkong Paradigm
Imala
Iona
Juana
King Charles
Limited Edition
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Malvado
Miss Vordingborg(SWE)
Mr Like It(SWE)
Mr Wiggins
Nerissa(SWE)
Pacific King
Prime Red
Queen B
Royal Zem
Santiago(SWE)
Saw Box Carlras
Suspicious Mind
Swan Black
Tool Box Carlras
I alt 30 heste
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Overflyttet til Petit Prix:
Anette
Appeldream
Curious George
King’s Son
Overflyttet til Consolation:
Anette
Appeldream

Kl-2020 4-årige ca. 400.000 kr. 1800 gr.
DANSK BREEDERS’ CUP 2020
SVENSKT BREEDERS’ TROPHY 2018-20
NORSK BREEDER’ PRIZE 2019
OUTBACK CLEMENTINE............................................v. Appel au Maitre – Eke Palace Bay
208DEN201615818....................................................v.Appel au Maitre - Flora
208DEN201615826....................................................v.Appel au Maitre - Golden Island
SIR FERDINAND.........................................................v.Appel au Maitre - Lady Diana
208DEN201615844....................................................v.Appel au Maitre - Lady Mary
208DEN201615838....................................................v.Appel au Maitre – Koo Koo Sint
208DEN201615857....................................................v.Appel au Maitre – Miss Cooper
208DEN201615867....................................................v.Appel au Maitre - Queen Paco
208DEN201615874....................................................v.Appel au Maitre - Snowburst
208DEN201615803....................................................v.Binary File – Clauses Andorra
208DEN201615804....................................................v.Binary File – Clauses Cherie
208DEN201615805....................................................v.Binary File – Clauses Doll
208DEN201615829....................................................v.Binary File – Green Utopia
208DEN201615855....................................................v.Binary File – Me Legend
FAST NOTE.................................................................v.Binary File – Premiere Note
208DEN201615792....................................................v.Center Divider – Acqualina Beauty
208DEN201615796....................................................v.Center Divider – Au Pair
OUTBACK COOLWATER.............................................v.Center Divider – Cascina
OUTBACK CATALIN....................................................v.Center Divider – Cut Siegerin
208DEN201615809....................................................v.Center Divider – Diamond of York
208DEN201615812....................................................v.Center Divider - Elaine
208DEN201615817....................................................v.Center Divider –Fleur en Fleur
PARIS PEARL.............................................................v.Center Divider – Front Pearl
208DEN201615825....................................................v.Center Divider – Gift of Grace
GOOD FELLA..............................................................v.Center Divider - Good Girl
208DEN201615836....................................................v.Center Divider - Kilcoona
208DEN201615840....................................................v.Center Divider – Lady Clementine
208DEN201615845....................................................v.Center Divider – Lady Sarah
208DEN201615863....................................................v.Center Divider – Pianella
208DEN201615896....................................................v.Center Divider – Raadyr
208DEN201615873....................................................v.Center Divider – Silvertown
208DEN201615875....................................................v.Center Divider - Starving
ERICA.........................................................................v.Center Divider – Tempi
208DEN201615882....................................................v.Center Divider – Totally Invincible
208DEN201615885....................................................v.Center Divider – Viktoria Dream
GEPETTO....................................................................v.Dexterity – Gaanya
FAIR AND SQUARE....................................................v.Eishin Dunkirk – Vanity Fair
208DEN201615897....................................................v.Go Go Gadget - Strapina
CHILI CAT...................................................................v.Go Go Gadget – Two Cool Cats
BUDDY HOLLY...........................................................v.Go Go Gadget - Veeb
208DEN201615903....................................................v.Go Go Gadget – Whisperingline
208DEN201615869....................................................v.Hallucinate – Royal Filly
208DEN201615794....................................................v.Juniper Tree – All A Dream
208DEN201615813....................................................v.Juniper Tree – Enchanting Muse
208DEN201615815....................................................v.Juniper Tree – Female Voice
208DEN201615824....................................................v.Juniper Tree – Gift From The Sea

208DEN201615830....................................................v.Juniper Tree - Haakima
208DEN201615831....................................................v.Juniper Tree – Härkila
208DEN201615832....................................................v.Juniper Tree – Jersey Girl
208DEN201615850....................................................v.Juniper Tree – Love Affair
208DEN201615851....................................................v.Juniper Tree – Majhud
208DEN201615852....................................................v.Juniper Tree – Mara Chaparral
208DEN201615857....................................................v.Juniper Tree – Neo Nebula
208DEN201615870....................................................v.Juniper Tree - Salida
208DEN201615876....................................................v.Juniper Tree - Summertime
208DEN201615881....................................................v.Juniper Tree – Tigress Eleven
WILL BE A HERO........................................................v.Juniper Tree – Will Be
JUNIPERS PRIDE.......................................................v. Juniper Tree - Wulfhryth
208DEN201615798....................................................v.Kahyl – Bahamian Princess
208DEN201615819....................................................v.Kahyl – Florence Craye
ALTEA.........................................................................v.Kahyl - Freja
208DEN201615827....................................................v.Kahyl – Golden Memory
208DEN201615835....................................................v.Kahyl - Kanthaka
AYO.............................................................................v.Kahyl – Lady File
208DEN201615856....................................................v.Kahyl – Minuty
208DEN201615859....................................................v.Kahyl – Miss Valuev
ZARINA FIRST............................................................v.Kahyl – Princess First
208DEN201615828....................................................v.Kahyl – Tears Go By
208DEN201615886....................................................v.Kahyl – Wafter
208DEN201615889....................................................v.Kahyl - Zelah
208DEN201615890....................................................v. Lord of England – Tolerate
208DEN201615833....................................................v.Mingun – Jeunesse Lulu
CHRISTIANO SPOTON...............................................v.Mingun – Kinky Spot
208DEN201615854....................................................v.Mingun - Mariyca
208DEN201615861....................................................v.Mingun – Ojos del Salado
208DEN201615862....................................................v.Mingun - Orchestrina
208DEN201615849....................................................v.Pistachio - Loquita
208DEN201615900....................................................v.Pistachio – Peggy Guggenheim
208DEN201615834....................................................v.Primatico – Jolie Fleur
RELIABLE ROCK........................................................v.Reliable Man – Rock the Legend
208DEN201615904....................................................v.Royal Experiment – Centennial
STARKKI.....................................................................v.Royal Experiment - Folita
ROYAL MAMBO..........................................................v.Royal Experiment – Queen Mambo
PURPLE RAIN............................................................v.Sinndar - Schwarzweiss
208DEN201615848....................................................v.Special Quest – Lois Lane
NAGRANDO................................................................v.Tertullian - Tafira
JOHANNA...................................................................v.Tertullian – Thara
MARVELOCITY..........................................................v.Verde Mar – Miss Lovely
BEAUTY WHISTLE.....................................................v.Wind Whistle – Beauty Winner
DATT RUNNING FAITH...............................................v.Wind Whistle - Breeders Line
COOL WHISTLE.........................................................v.Wind Whistle - Comx
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Dansk Væddeløbsreglement
Dansk Galop har fastsat et nyt kapitel om antidopingregler i reglementet

Antidopingregler
§ 128. Hestens træner har ansvaret for, at bestemmelserne i kapitel 18 overholdes. Det
påhviler træneren at føre udførlig behandlingsjournal over alle medicinske behandlinger
og andre behandlinger.
Stk. 2. For heste, som midlertidigt tages ud af træning, skal ejeren sikre sig, at der bliver
ført en journal over eventuelle medicinske behandlinger af hesten, som kan overgives til
træneren, når hesten på ny sættes i træning.

Almene regler for brug af lægemidler og anden behandling
§ 129. En hest, der trænes og/eller deltager i løb i Danmark, må kun behandles med
lægemidler, som ifølge gældende lovgivning enten må anvendes eller markedsføres i
Danmark.
En hest må kun tilføres receptpligtig medicin, hvis veterinæren for den navngivne hest
har ordineret dette.
Stk. 2. En hest, der har behov for substitutionsbehandling, er ikke at betragte som værende i væddeløbsmæssig stand og må derfor ikke starte i løb. Med substitutionsbehandling menes behandling, hvor man tilfører kroppen en substans, som den normalt selv
producerer, men på grund af sygdom eller andet ikke kan danne.
Stk. 3. En hest, der er diagnosticeret med en kronisk sygdom, f.eks. en kronisk luftvejssygdom, og derfor har behov for kontinuerlig behandling/medicinering, anses ikke at
være i væddeløbsmæssig stand og må derfor ikke starte i løb.
Stk. 4. For en hest, som er registreret hos Dansk Galop, eller en hest, som trænes og/
eller starter i Danmark, er substanser og behandlingsmetoder, som angivet i en særskilt
fortegnelse, forbudte og kan medføre, at hesten for en afgrænset tidsperiode eller for
altid forbydes at deltage i væddeløb (se ”Forbuds- og Karenstidsliste“ under pkt. A).

Behandling m.m.
§ 130. Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår m.m.) taget fra hest, som skal
starte i løb eller har startet i løb, eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med
løb, må prøvematerialet ikke indeholde substanser, der ikke er dannet af hesten selv, eller
som ikke kan henføres til naturligt foderindtag. For visse substanser, som dannes af hesten selv og visse foderrelaterede substanser er der fastsat grænseværdier, der ikke må
overskrides. Ved grænseværdi forstås den maksimale tilladte koncentration i en udtaget
prøve. For visse substanser anvendes rapporteringsniveauer, hvorved forstås et niveau,
hvor substansen har medicinsk effekt på hestens præstation.
Substanser/behandlinger, som ikke er indeholdt i Dansk Galops ”Forbuds- og Karenstidsliste” i anvendes på trænerens eget ansvar.
Stk. 2. På en hest, der tænkes startet i løb eller som trænes på en måde, der kan sidestilles med løb, må der ikke foretages behandlinger eller tiltag, som ved løbet eller træningen
kan medføre en positiv eller negativ forandring af hestens aktuelle præstationsformåen
eller temperament, inkluderende alternative behandlingsmetoder, akupunktur, TNS, laser, blistring og elektricitet.
Stk. 3. Ved analyse af prøvemateriale (urin, blod, hud, hår med mere) taget fra hest i anden sammenhæng end løb eller træning, der kan sidestilles med løb, må prøvematerialet
ikke indeholde forbudte substanser eller substanser, som ikke kan henføres til legitime
behandlinger, der er anført i hestens behandlingsjournal (se ”Forbuds- og Karenstidsliste”.
Stk. 4. Person, som er ansvarlig for en hest, skal være orienteret om, hvad en foretaget
behandling eller tiltag betyder med hensyn til hestens rettigheder til at starte i løb.
Stk. 5. Det er alene trænerens ansvar, at en af denne trænet hest ikke er blevet tilført
lægemidler eller anden kemisk substans, som er i strid med det gældende reglement for
medicinering.
Stk. 6. Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i ”Forbuds- og Karenstidsliste” angivne karenstider.

Ordensregler ved medicinering
§ 131. Træneren har ansvaret for rutiner ved medicinering af de heste, som vedkommende har i træning.
Stk. 2. Substans, som påvises ved analyse af prøvemateriale, og for hvilken der kræves recept, skal kunne bevidnes af den veterinær, som har ansvaret for behandlingen.
Træneren skal løbende føre behandlingsjournal i den udstrækning, som Dansk Galop
foreskriver.
Træneren har pligt til på forlangende fra ejer af hest at udlevere behandlingsjournal.
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Træneren må udelukkende opbevare receptbelagte lægemidler, sprøjter og kanyler, hvis
de er udskrevet til en navngiven hest, og ordineret behandlingstid ikke er udløbet. Hestens navn skal af træneren være angivet på emballagen.
Det er ikke tilladt for en træner at opbevare ikke-tilladte lægemidler, substanser/stoffer
eller udrustning. Lægemidler beregnet til profylaktisk (forebyggende) behandling behøver ikke at være udskrevet til specifik hest. Under den ordinerede behandlingstid skal
opbevaring ske i aflåst skab eller andet sted, som er under lås. Nøglerne til aflåst skab
skal på trænerens ansvar opbevares på betryggende vis. Ved behandlingsperiodens afslutning skal ikke-anvendt medicin, sprøjter og kanyler bortskaffes fra stalden i henhold
til gældende veterinære forskrifter.
Injektion skal foretages af veterinær eller af en i hvert tilfælde af veterinær instrueret
og delegeret person. Nedføring af næsesvælgssonde og/eller infusionsbehandling må
udelukkende udføres af veterinær.
Stk. 3. For hest, som er i startberettiget alder eller yngre og ikke er optaget på nogen
træners træningsliste, gælder, at hestens ejer eller person, der er registreret som teknisk
repræsentant hos Dansk Galop, er ansvarlig for, at reglerne i kapitel 18 overholdes.

Dopingprøve
§ 132. Beslutning om udtagning af dopingprøve kan træffes af banens voldgiftsret, banens dyrlæge eller af Dansk Galop.
Stk. 2. Træner og hesteejer er pligtig at stille hest til rådighed på det tidspunkt, som er
besluttet for prøvetagning samt vid den yderligere undersøgelse, som kan foranlediges
heraf.
Stk. 3. Forholdsregler ved udtagelse af dopingprøve:
Dopingprøve udtages af den af baneledelsen udpegede dyrlæge og/eller medhjælper. Ved
blodprøve skal det være en dyrlæge.
Det skal tilstræbes, at træner, ejer eller en repræsentant for én af disse er til stede og
overværer samtlige procedurer. Procedurerne gennemføres dog, selvom en sådan repræsentant ikke er til stede, og i dette tilfælde kan ejer, træner m.v. ikke senere gøre
indsigelse mod procedurerne i forbindelse med prøveudtagningen.

Forsøg på regelbrud
§ 133. Forsøg på brud af reglerne i kapitel 18 sidestilles med fuldbyrdet handling. Medvirken til brud på reglerne sidestilles med fuldbyrdet handling med mindre, at der foreligger
særlige grunde.

Dopingprøve ved dødsfald
§ 134. Dopingprøve skal tages på hest, der på umiddelbar uforklarlig vis dør i forbindelse
med løbsdeltagelse.
Forældelsesfrist
§ 135. Fristen for forældelse ved overtrædelse af reglerne i kapitel 18 er 5 år. Fristen
regnes fra den dag det strafbare er ophørt. Forældelsen afbrydes, når en sag anmeldes
til dømmende myndighed.
Langtidslagrede/nedfrosne dopingprøver har gyldighed i minimum fem år.

Karenstider
§ 136. Angivne ”Karenstider” (se ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. B) KARENSTIDSLISTE” skal udelukkende betragtes som værende vejledende information i forbindelse med behandling af heste.
Stk. 2. Overholdelse af angivne tidsfrister for karenstider er ikke straffritagende for ansvarlig træner, hvis et stof/præparat/substans med karenstid er til stede i hestens dopingprøve ved prøvetagning i forbindelse med løb eller i træning (prøver taget uden for
konkurrence). Ved prøvetagning uden for konkurrence er undtaget tilfælde, hvor fundet
kan forklares af behandling, som er indført i hestens behandlingsjournal, og hvor hesten ikke har deltaget eller skal deltage i konkurrence inden for opgivet karenstid for det
pågældende stof/præparat eller behandlingsmetode. Det er ej heller straffritagende, at
hesten har været behandlet for skade eller sygdom.
Stk. 3. Det er ikke tilladt at deltage i løb med hest, der er behandlet inden for de i ”Forbuds- og Karenstidsliste” under pkt. B) KARENSTIDSLISTE angivne karenstider.

Sanktioner
§ 137. For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanser,
præparater og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE” idømmes tab af licens i minimum 48 måneder op til
livstid, tiltrædelsesforbud i samme periode samt bøde.
For forsætligt regelbrud, eller grov uagtsomhed, gældende stoffer, substanse, præpara-

ter og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under
pkt. B) KARENSTIDSLISTE” idømmes tab af licens i minimum 24 måneder op til livstid,
tiltrædelsesforbud i samme periode samt bøde.
I gentagelsestilfælde vil der være skærpelse af sanktion.
Stk. 2. For uagtsomt regelbrud kan person idømmes bøder svarende til minimum 10 %
af førstepræmien i løbet + 2 % af, hvad trænerens stald har indvundet i præmier i gennemsnit pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 10.000 og
maksimum kr. 1.000.000.
I tilfælde af, at regelbruddet omfatter stoffer, substanser, præparater og/eller behandlingsmetoder, som er angivet på ”Forbuds- og Karenstidsliste under pkt. A) FORBUDSLISTE” kan der ud over ovennævnte idømmes udelukkelse på minimum seks måneder.
Ved andengangsforseelse kan person idømmes bøder svarende til minimum 20 % af
førstepræmien + 4 % af, hvad trænerens stald har indvundet i præmier i gennemsnit pr.
år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr. 20.000 og maksimum kr.
1.000.000.
Ved tredjegangsforseelse kan person idømmes udelukkelse som ved et forsætligt regelbrud.
Stk. 3. Ved regelbrud ifølge objektivt ansvar, kan person idømmes bøder svarende til
minimum 10 % af førstepræmien i løbet + 1 % af, hvad trænerens stald har indvundet i
præmier i gennemsnit pr. år (beregnet over de foregående tre kalenderår). Minimum kr.
10.000
Stk. 4. Vedstraffastsættelsen i henhold til stk. 1, stk. 2 og stk. 3 gælder, sanktionen kan
reduceres eller bortfalde, at hvis særlige forhold gør sig gældende f.eks. hvis den ansvarlige træner kan bevise, at han/hun er uden skyld i regelbruddet samt kan bevise, hvordan
den forbudte substans er blevet tilført hesten.
Stk. 5. Det regnes som flere regelbrud, hvis det kan fastslås, at andengangsforseelsen
blev begået efter, at vedkommende person er blevet varslet om det første regelbrud.
Stk. 6. Ved flere regelbrud eller brug af flere forbudte substanser og/eller metoder skal
udelukkelsesperioden skærpes.
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