
 
BESTEMMELSER FOR BRUK AV PISK UNDER LØP 

 
1. Ref. reglementets pkt. 9.22.6 
 Pisk kan kun medtas i løp for 2-åringer og i hinderløp. 
 
2. Ref. reglementets pkt. 9.22.7 

I løp der pisk kan medbringes: Kun støtabsorberende pisk (cushion whip) på 
maksimum 70 cm og 160 g kan medbringes. Piskens ene ende på minimum 17 cm 
skal være myk og foret/vattert og skal kunne trykkes sammen minst 6 mm. Pisken skal 
være av mørk farge. Piskens tykkelse skal ikke være under 1 cm i diameter. 
Den vatterte delen av pisken skal man kunne trykke sammen minst 6 mm. Man kan 
ikke gjøre endringer på godkjent pisk, bortsett fra håndtaket. 
 

3. Ref. reglementets pkt. 9.22.8 
Under løp skal rytteren ri med begge hender på tøylene. Bruk av tøylen som pisk er 
forbudt. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon av hesten og/eller 
straff for rytteren.  

 
4. Ref. reglementets pkt. 9.22.9 

Pisk kan kun benyttes for å avverge en farlig situasjon. 
 
5. Ref. reglementets pkt. 9.22.10 
 Fra 200m-merket før målpassering og inntil mål er passert, har rytter ikke lov til å skifte 

pisken fra en hånd til den andre. Unntak gjelder for å avverge en farlig situasjon. Brudd 
på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon av hesten og/eller straff for 
rytteren.  

 
 Straff 

Den Lavere Voldgiftsrett vil ved brudd på reglementets pkt. 9.22.8 og 9.22.10 ilegge 
ryttere følgende straff: 

 
a) Profesjonelle ryttere 

Ved første gangs forseelse: kr. 2.000,- i bot og minimum 2 dager 
lisensinndragning. 
Ved annen gangs forseelse: kr. 5.000,- i bot, og minimum 6 dager 
lisensinndragning. 

 
b) Amatørryttere 

Ved første gangs forseelse: Lisensinndragning i minimum 2 dager. 
Ved annen gangs forseelse: Lisensinndragning i minimum 6 dager. 

 
Disse straffer er å anse som minimumstraffer ved brudd på ovennevnte bestemmelser. 

 
Dersom DLV mener at straffen er kvalifisert urimelig, kan lavere straff ilegges. 
Finner Den Lavere Voldgiftsrett at det inntrufne reglementsbrudd er av særlig alvorlig 
karakter, kan saken dessuten innrapporteres til Norsk Jockeyklubs styre. 
 
Undertegnede bekrefter herved å ha fullt kjennskap til de regler for piskbruk som 
gjelder for Øvrevoll Galoppbane, og er innforstått med de konsekvenser et brudd på 
disse bestemmelser vil medføre. 
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