
GENERELLE BESTEMMELSER  
 
Poengskala for vunnet førstepremie og plassering. 
1. premiesum:  Plassering 1-5:  
kr 100.001 eller derover:  150-90-60-40-30 
kr 75.000 til 100.000: 100-60-40-30-25  
kr 50.000 til 74.999: 70-40-25-20-15 
kr 31.000 til 49.999: 50-30-20-15-10 
kr 30.999 eller mindre: 30-20-12-5-4 
 
Premiefordelingen i vanlige løp dersom ikke annet er nevnt i proposisjonen er som følger: 
50% - 25% - 12% - 8% - 5% (5 premier). 
 
 
 
Arrangørbanen oppgir løpets premiesum i proposisjonen jfr. Skandinavisk Reglement.  
10 % av samlet premiesum tilfaller trener.  
10 % av samlet premiesum tilfaller rytter. For lærlinger 5 % og for amatører 0 %.  
Etter at trener og rytters andel er fratrukket samlet premiesum, tilfaller restpremiesummen eier.  
I tillegg til premiesummene utbetaler Norsk Jockeyklub oppdretter av 2 til 6-årige norskoppdrettede hester, 20 % 
av oppnådd samlet premiesum i Skandinavia.  
 
Innskudd i ordinære løp med fast premie er 1 % av total premiesum eller som oppgitt i proposisjonen. Innskudd 
betales ved anmeldelse dersom ikke annet er nevnt i proposisjonen. Innskudd i sweepstakesløp er oppgitt i 
proposisjonen. I sweepstakes inngår betalt innskudd i løpets premiesum uten fradrag. 
 
Ved likt poengtall foretar datasystemet loddtrekning i ordinære løp. Hest utelukket i ordinære løp, får fortur ved 
neste starterklæring. Fortur gjelder ikke i storløp og løp med samlet premiesum på kr 100.000 eller derover.   
(Utelukkelse i Norsk Rikstoto Cup og Giant Sandman Cup gir fortur i vanlige løp) 
 
I ordinære løp (ikke storløp) blir løp med færre enn 10 hester holdt åpent for etteranmeldelser til angitt tid.  
Ordinære løp som ved starterklæringstidens utgang har færre enn 8 starterklærte hester, kan løpet åpnes for 
etteranmeldelse. I ordinære løp underlagt viktige spillprodukter kan løpet åpnes om færre enn 12 hester 
starterklæres.  
 
Dersom det i storløp anmeldes færre hester en nedenfor nevnte minimumstall, kan løpet annulleres, skrives om 
eller åpnes/anmeldelsesfristen forlenges. 
I storløp for norskoppdrettede hester skal det minimum være anmeldt 12 hester. 
I øvrige storløp skal det minimum være anmeldt 15 hester. 
 
Norsk Jockeyklub er behjelpelig med, men påtar seg intet ansvar ved formidling av anmeldelser/strykninger til løp 
i utlandet. Anmeldelsen må være mottatt av arrangørbanen senest en virkedag før anmeldelsesfristen går ut. 
 
Eier av hest i norsk trening plikter å ha ansvarsforsikring samt ulykkesforsikring. Beløpet blir automatisk trukket av 
eiers konto hos Norsk Jockeyklub. 
 
For både amatør og profesjonelle trenere skal den delen av virksomheten som omfatter trening av hester for 
andre skal drives i tråd med de bestemmelser som gjelder for næringsvirksomhet. 
 
Dersom stevneveterinær legger ned startforbud for hest, skal hesten friskmeldes før den igjen blir starterklært.  
Er den allerede starterklært i løp skal den strykes i dette. 
 
Transportbidrag 2022 fra Sverige og Danmark. 
Transportbidrag gjeldene for sesongen til hester i dansk og svensk trening, som transporteres til løp på Øvrevoll. 
Dersom hesten ikke vinner premie på kr 5.000 eller mer, vil Øvrevoll Galopp AS betale transportbidrag som følger 
i vanlige løp: 
Fra Sverige – kr 850 pr start 
Fra Danmark – kr 1.000 pr start. 
Transportbidrag godskrives treners konto. 


