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Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglemente 

Detta reglemente gäller fr o m 1 april 2022.  

Med Skandinavisk Galopp och med respektive galopporganisation avses (inngår) Svensk 

Galopp, Dansk Galop och Norsk Jockeyklub.  

Webbplatser:   

svenskgalopp.se  

danskgalop.dk  

ovrevoll.no  

 

  



   2 

Innehållsförteckning 

1 kap. Inledande bestämmelser ............................................................................................................ 4 

2 kap. Register för hästar ..................................................................................................................... 5 

Allmänna bestämmelser ...................................................................................................................... 5 
Register för hästar .............................................................................................................................. 5 
Definition av engelskt fullblod ............................................................................................................ 6 
Stambok för Fullblod .......................................................................................................................... 6 
Registrering av hästar med ofullständig härstamning (avstamning) ................................................. 6 
Definition av danskuppfödd och danskfödd häst ................................................................................ 7 
Definition av norskuppfödd och norskfödd häst ................................................................................. 7 
Definition av svenskuppfödd och svenskfödd häst .............................................................................. 7 
Dansk-, norsk- och svenskuppfödd häst undan utlandsregistrerat sto ............................................... 7 
Uppgifter som registreras ................................................................................................................... 8 
Ansökan om registrering..................................................................................................................... 8 
Registrering ........................................................................................................................................ 9 
Hästnamn ............................................................................................................................................ 9 

3 kap. Register för hästägare ............................................................................................................. 11 

Allmänna Bestämmelser ................................................................................................................... 11 
Företrädare....................................................................................................................................... 11 
Särskilt ägarintresse ......................................................................................................................... 11 
Pseudonym ........................................................................................................................................ 11 
Hästägares färger ............................................................................................................................. 11 
Reklam på tävlingsdressar ................................................................................................................ 12 
Reklam inom tävlingsområdet .......................................................................................................... 12 

4 kap. Avelsverksamhet ...................................................................................................................... 13 

Betäckningstillstånd (bedekningstillatelse) ...................................................................................... 13 

5 kap. Licenser för tränare och ryttare ............................................................................................. 14 

Olika tränarlicenser.......................................................................................................................... 14 
Allmänna krav för tränarlicenser ..................................................................................................... 14 
Amatörtränarlicens ........................................................................................................................... 14 
Interimistisk proffstränarlicens (midlertidig proffesjonell trenerlisens) .......................................... 15 
Proffstränarlicens ............................................................................................................................. 15 
Licens för utländsk tränare ............................................................................................................... 15 
Allmänna krav för ryttarlicens.......................................................................................................... 15 
Licens för utländsk ryttare ................................................................................................................ 16 
Giltighet och återkallelse av licens................................................................................................... 17 
Filial ................................................................................................................................................. 17 
Verksamhetens upphörande m.m. ..................................................................................................... 17 

6 kap. Uppgiftsskyldighet (Informasjonsplikt) inom galoppsporten ............................................. 19 

Allmänt .............................................................................................................................................. 19 
Registrerad hästägare ...................................................................................................................... 19 
Tränare och ryttare........................................................................................................................... 19 
Uppfödare ......................................................................................................................................... 20 
Hingsthållare .................................................................................................................................... 20 



   3 

Ej fullgjord upplysningsskyldighet ................................................................................................... 21 

7 kap. Påföljder (bestraffelse) ............................................................................................................ 22 

Allmänt .............................................................................................................................................. 22 
Överträdelser som kan medföra påföljd ........................................................................................... 22 

8 kap. Förfarandet (Fremgangsmåte) ............................................................................................... 23 

Ärenden enligt 2-4 och 6 kap ............................................................................................................ 23 
Ärenden enligt 7 kap ......................................................................................................................... 23 
Ansökan............................................................................................................................................. 23 
Rättelse av beslut .............................................................................................................................. 24 

9 kap. Överklagande ........................................................................................................................... 25 

 

  



1 kap. Inledande bestämmelser   4 

1 kap. Inledande bestämmelser  

1 § I detta reglemente ges bestämmelser om  

- Skandinavisk Galopps register för hästar (2 kap)  

- Skandinavisk Galopps register för hästägare (3 kap)  

- Skandinavisk Galopps verksamhet som avelsorganisation för fullblod (4 kap)  

- licenser för tränare och ryttare (5 kap)  

- uppgiftsskyldighet inom galoppsporten (6 kap)  

- påföljder vid överträdelser av reglementet (7 kap)  

- bestämmelser om förfarandet i registrerings- och licensärenden (8 kap)  

- överklagande (9 kap).  

 

2 § Dansk Galop är godkänd av Födevarestyrelsen, Norsk Jockeyklub av Mattillsynet och 

Svensk Galopp av Statens jordbruksverk som register- och stamboksförande organisation 

och som avelsorganisation för engelskt fullblod. 

 

3 § Ändring i detta reglemente beslutas av Skandinavisk Galopp. Ändringen ska publiceras 

på respektive organisations webbplats med uppgift om när ändringen träder i kraft.  

 

4 § Registrering av galopphästar följer åtaganden enligt International Agreement on Racing, 

Breeding and Wagering (IARBW) och andra internationella överenskommelser som 

Skandinavisk Galopp anslutit sig till genom European and African Stud Book Committee 

(EASBC).  

 

5 § Skandinavisk Galopp meddelar närmare föreskrifter för tillämpningen av reglementet 

och utfärdar nödvändiga blanketter.  

 

6 § Skandinavisk Galopp får i särskilt fall ge dispens från tillämpningen av viss 

bestämmelse, om det finns synnerliga (spesielle) skäl (grunn).  

 

7 § Skandinavisk Galopp kan besluta att särskilda avgifter ska tas ut i ärenden enligt detta 

reglemente. 

 

8 § Skandinavisk Galopp förbehåller sig rätten att för ändamål (formål), som kan antas 

främja skandinavisk galoppsport, använda registrerat namn på häst, namn på hästägare, 

tränare, ryttare eller andra programbenämningar för tävlingsändamål i sin egen verksamhet. 

Samma gäller bild, film- och ljudupptagning där häst, hästägare, tränare eller ryttare 

förekommer eller sådant verk som hästägare, tränare och ryttare har upphovsrätt till och som 

på något sätt utnyttjas vid galopparrangemang. Skandinavisk Galopp kan tillåta en av 

Skandinavisk Galopp godkänd organisation eller annat företag, som har intressegemenskap 

med Skandinavisk Galopp, att utnyttja ifrågavarande rättigheter i sin verksamhet. 
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2 kap. Register för hästar  

Allmänna bestämmelser  

1 § En häst registreras hos respektive organisation, om ägaren begär det och hästen 

godkänns vid föreskrivna identitets- och härstamningskontroller och övriga villkor enligt 

detta kapitel uppfylls. Hästägaren ska även låta registrera hästens namn.  

 

2 § Registrering hos Skandinavisk Galopp eller erkänd utländsk galopporganisation är en 

förutsättning för att en häst ska få delta i offentliga galopptävlingar och få vara i 

skandinavisk träning. 

 

3 § Häst som är registrerad hos Skandinavisk Galopp får vistas (oppholde seg) i utlandet 

högst nio månader i följd, om inte utländsk galopporganisation föreskriver kortare tid. Är 

hästen i utländsk träning, får den under vistelsen inte anmälas till start, om den inte har 

exporterats.  

Häst som är registrerad i utlandet får vistas i något av de skandinaviska länderna i högst nio 

månader i följd. Är hästen i skandinavisk träning, får den under vistelsen inte anmälas till 

start här, om den inte har importerats.  

Efter den angivna tränings- eller avelsperiodens slut (viseringstiden) får hästen inte på nytt 

föras in respektive ut ur landet förrän efter en månad, om inte Skandinavisk Galopp medger 

annat.  

I fråga om dansk-, norsk- eller svenskfött föl eller åring gäller bestämmelserna i 2 kap 11 

och 12 §§.  

 

4 § Häst som avlats genom insemination, embryotransfer, äggtransplantation eller likartade 

metoder kan inte registreras.  

 

5 § För hästar ska hästpass finnas, utfärdat enligt föreskrifter som meddelas av respektive 

förvaltningsmyndighet, vilket ska finnas där hästen är uppstallad och ska följa hästen vid 

tävling.   

När en häst permanent eller för tid som överskrider viseringstiden utförs ur landet ska 

vederbörande galopporganisation utfärda exportcertifikat. 

Register för hästar  

6 § Skandinavisk Galopps register för hästar är upplagt för engelska fullblod och non 

thoroughbred. 

I Danmark är båda grupperna indelade i danskfödda/danskuppfödda hästar och importerade 

hästar, i Norge i norskfödda/norskuppfödda hästar och importerade hästar och i Sverige i 

svenskfödda/svenskuppfödda hästar och importerade hästar.  
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Häst som varken är dansk-, norsk- eller svenskuppfödd kan uppfylla kraven för att vara 

skandinaviskuppfödd om det är uppenbart att hästen uppehållit sig i Skandinavien under hela 

sina uppväxt och modern är registrerad i något av de skandinaviska länderna. 

Definition av engelskt fullblod    

7 § Med engelskt fullblod förstås häst som är införd i eller som uppfyller förutsättningarna 

för att bli införd i  

1. General Stud Book (GSB)  

2. Dansk Stambog for Fuldblod (DSF), Norsk Stambok for Fullblodshester (NSB 

Online), Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) 

3. annan stambok som har godkänts av EASBC.  

Stambok för Fullblod  

8 § För att en häst ska bli införd i respektive lands Stambok för Fullblod krävs att  

1. den är registrerad hos respektive organisation  

2. hästens fader och moder är registrerade som engelska fullblod i stambok, som anges 

i 7 § 

3. hästen i sin stamtavlas samtliga linjer och led härstammar från hästar som har 

registrerats i stambok, som anges i 7 § eller  

4. hästen i sin stamtavla kan visa åtta på varandra följande bokförda korsningar, 

inräknat den som den avlats genom, mellan hästar som uppfyller förutsättningarna 

enligt 1 eller 2.  

Även om en häst uppfyller villkoren enligt 1 eller 2 kan efter samråd med EASBC 

registrering vägras, om inte villkoren enligt 4 också är uppfyllda.  

 

9 § I de olika organisationernas stuteriböcker för fullblod finns uppgifter om  

1. fölston (føllhoppe) och deras avkomma  

2. avelshingstar  

3. resultat av betäckningar 

4. betäckningar och sammanställning (oversikt) av betäckningar  

5. avgång av fölston och avelshingstar  

6. tillkomst av fölston och avelshingstar   

7. ej namngivna och ej inregistrerade föl.  

Registrering av hästar med ofullständig härstamning (avstamning) 

10 § En häst som inte uppfyller villkoren enligt 2 kap 8 § för att bli införd i respektive 

organisations Stambok för Fullblod kan registreras i Registret för övriga hästar under 

förutsättning att övriga villkor enligt 2 kap är uppfyllda. En häst kan bli överförd från 

Registret för övriga hästar till Stamboken för Fullblod om  

1. kravet på bokförda korsningar enligt 2 kap 8 § 3 är uppfyllt  

2. hästen både i sin engelska fullblodslinje och även i den icke godkända 

fullblodslinjen visat sådana tävlingsprestationer som enligt internationella 

överenskommelser motiverar upptagning i Stamboken för Fullblod och  
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3. EASBC har godkänt överföringen.  

Definition av danskuppfödd och danskfödd häst 

11 § Med danskuppfödd häst förstås häst som undan danskregistrerat sto 

1. är född i Danmark och som har stannat där till den 1 juni påföljande år eller som för 

betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Danmark 

inom födelseåret och stannat kvar där till den 1 juni nästa år  

2. är född i utlandet och som införts till Danmark inom födelseåret och stannat kvar där 

till den 1 juni nästa år. Registreringen i Danmark av fölets moder ska ske före fölets 

födsel.  

Med danskfödd häst förstås häst som är född i Danmark undan registrerat sto men som inte 

uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som danskuppfödd.  

Definition av norskuppfödd och norskfödd häst 

12 § Med norskkuppfödd häst förstås häst som undan norskregistrerat sto (hoppe) 

1. är född i Norge och som har stannat där till den 1 juni påföljande år eller som för 

betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Norge 

inom födelseåret och stannat kvar där till den 1 juni nästa år  

2. är född i utlandet och som införts till Norge inom födelseåret och stannat kvar där 

till den 1 juni nästa år. Registreringen i Norge av fölets moder ska ske före fölets 

födsel.  

Med norskfödd häst förstås häst som är född i Norge undan registrerat sto men som inte 

uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som norskuppfödd.  

Definition av svenskuppfödd och svenskfödd häst  

13 § Med svenskuppfödd häst förstås häst som undan svenskregistrerat sto  

1. är född i Sverige och som har stannat där till den 1 juni påföljande år eller som för 

betäckning av modern följt henne till utlandet och därefter återinförts till Sverige 

inom födelseåret och stannat kvar där till den 1 juni nästa år  

2. är född i utlandet och som införts till Sverige inom födelseåret och stannat kvar där 

till den 1 juni nästa år. Registreringen i Sverige av fölets moder ska ske före fölets 

födsel.  

Med svenskfödd häst förstås häst som är född i Sverige undan registrerat sto men som inte 

uppfyller villkoren i övrigt enligt första stycket för att anses som svenskuppfödd.  

Dansk-, norsk- och svenskuppfödd häst undan utlandsregistrerat sto 

14 § Med dansk-, norsk- och svenskuppfödd häst förstås häst som undan sto registrerad 

utanför Skandinavien är född utanför Skandinavien och som tillsammans med modern förs 

in till Danmark, Norge eller Sverige senast sju månader efter födelsen dock senast den 31 

december födelseåret och som stannar här till den 1 juni följande år. För registrering av sto 

och av fölet krävs att förutsättningarna enligt nedan är uppfyllda. 

1. Stoet ska inte ha varit registrerat i ett skandinaviskt land tidigare 
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2. Ansökan om registrering av stoet ska göras hos Skandinavisk Galopp innan stoet 

fölar  och beslutas av Skandinavisk Galopp senast en månad efter det att alla 

handlingar inkommit  

3. Stoet ska föras in till Danmark, Norge eller Sverige. Ansökan om import ska göras 

på sedvanligt sätt inom åtta månader från fölets födelse, se 2 kap 21 § 

4. Fölet ska registreras i födelselandet hos den utländska galopporganisationen 

5. Fölanmälan ska göras till Skandinavisk Galopp inom tre månader från fölets födelse 

6. Avritning av fölet ska göras av veterinär i landet där den ska registreras på 

respektive organisations konturdiagram senast åtta månader efter födelsen dock 

senast den 31 december födelseåret. I Sverige kan avritningen också göras av 

godkänd ID-kontrollant.  

Uppgifter som registreras  

15 § För varje häst som registreras hos Skandinavisk Galopp förs in uppgifter om  

1. ras  

2. namn och registreringsnummer  

3. födelseort, födelseår och födelsedatum 

4. kön, färg och signalement  

5. mikrochips  

6. härstamning  

7. uppfödare (oppdretter) /ägare/ blod-/DNA-typning.  

Uppgift kan föras in om att hästen inte ska delta i offentlig galopptävling och 

kvalificeringslöpning.  

 

16 § Registrering enligt 2 kap 15 § andra stycket är definitiv och kan inte återtas. Ägaren av 

hästen är skyldig att tillse att begränsning enligt 2 kap 15 § andra stycket att delta i 

galopptävling och kvalificeringslöpning även gäller den som av ägaren förvärvar eller hyr 

hästen eller del av denna.  

Ansökan om registrering  

17 § Anmälan om födsel av danskfött/danskuppfött föl ska göras snarast till Dansk Galop, av 

norskfött/norskuppfött föl till Norsk Jockeyklub och av svenskfött/svenskuppfött föl till 

Svensk Galopp.  Anmälan ska följas av ansökan om registrering enligt 2 kap 15 §.  

Om anmälan görs senare än tre månader efter födelsen kan ägaren åläggas en 

förseningsavgift.  

 

18 § Ansökan om registrering av danskfött/danskuppfött föl, norskfött/norskuppfött föl och 

svenskfödd/svenskuppfödd häst enligt 2 kap 15 § första stycket ska göras av hästens ägare 

snarast efter hästens födelse. Om ansökan görs efter att hästen fyllt fyra år medges inte 

registrering. 

 

19 § Ansökan om registrering av danskfödd och/eller danskuppfödd häst född i Danmark 

eller utlandet, av norskfödd och/eller norskuppfödd häst född i Norge eller utlandet, av 

svenskfödd häst och/eller svenskuppfödd häst, född i Sverige eller i utlandet, ska innehålla 
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uppgifter om kön, färg, födelsedatum, far, mor, uppfödare, födelseland, födelseort och om 

hästen är tvilling.  

Till ansökan ska bifogas språngsedel, signalementsbeskrivning med konturdiagram och 

chipmärkningskod samt härstamningskontroll.  

Signalementsbeskrivning och härstamningskontroll ska vid samma tillfälle göras i 

registreringslandet av veterinär, då fölet är vid sidan av modern, dock senast den 31 oktober 

födelseåret.  

Är hästen född i utlandet krävs dessutom att exportcertifikat bifogas (vedlegges).  

 

20 § Till ansökan om registrering av importerad häst ska bifogas  

1. signalementsbeskrivning med konturdiagram gjord i respektive land av veterinär 

eller i Sverige av godkänd id-kontrollant 

2. chipmärkningskod  

3. fullständiga formrader för hästens alla starter  

4. fullständiga uppgifter om hästen som ska importeras samt fullständiga 

ägaruppgifter. 

Registrering  

21 § En häst anses registrerad när de uppgifter som anges i 2 kap 16 och 17 §§ har förts in i 

registret och exportcertifikatet inkommit till Skandinavisk Galopp.  

Hästnamn  

22 § En häst ska ges ett namn som har godkänts av Skandinavisk Galopp och/eller erkänd 

utländsk galopporganisation i hästens födelseland. För att en häst ska kunna anmälas till 

löpning ska den vara namngiven. Häst som anmäls till storlopp behöver dock inte vara 

namngiven.  

 

23 § Ett hästnamn får innehålla högst 18 bokstäver, mellanslag inräknade. Beträffande hästar 

födda i utlandet ska namnet följas av ett internationellt erkänt suffix (bokstavskod för 

födelseland). För Suffixlista, se SRL Bilaga 1.  

 

24 § Som hästnamn godkänns inte namn, som  

1. burits av en tidigare inregistrerad häst innan 5 år har gått från hästens död eller 20 år 

från dess födelse  

2. burits av ett avelssto innan 10 år har gått från stoets död eller från det att stoet senast 

har blivit betäckt eller förrän efter 25 år från stoets födelse  

3. burits av en avelshingst innan 15 år har gått från hingstens död eller från hingstens 

senaste betäckningssäsong eller förrän efter 35 år från hingstens födelse  

4. burits av berömda hästar som finns upptagna på en nationellt eller internationellt 

erkänd spärrlista  

5. innehåller skiljetecken eller andra tecken än bokstäver som finns i det dansknorska 

och/eller svenska alfabetet.  
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6. bärs av kända privatpersoner, om inte vederbörligt tillstånd har lämnats  

7. stavas eller uttalas nära ett liknande namn i en nationellt eller internationellt erkänd 

spärrlista eller ett liknande namn på en häst född under de senaste tio åren eller  

8. kan uppfattas som olämpligt eller stötande.  

Inregistringskommissionen får, om den finner skäl föreligga, upphäva ett godkänt namn.  

Skandinavisk Galopp påtar sig inte något ansvar eller ersättningsskyldighet genom att 

godkänna namn. 

 

25 § S k ”reklamnamn” kan godkännas om sökanden visar att ägaren eller annan 

rättighetsinnehavare till firma- eller märkesnamnet har lämnat sitt tillstånd.  

 

26 § Registrerat hästnamn får bytas ut mot annat, om inte hästen har blivit startanmäld i 

offentlig löpning i Skandinavien, undantaget kvallöpning, eller annat land under det 

registrerade namnet.  

 

27 § För namngivning eller namnbyte av häst som är född i utlandet krävs godkännande av 

erkänd galopporganisation i landet i fråga. 
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3 kap. Register för hästägare  

Allmänna Bestämmelser  

1 § Ägare till en häst registreras hos Skandinavisk Galopp, om ägaren begär det och 

villkoren för registrering enligt detta kapitel är uppfyllda.  

 

2 § Registrering hos Skandinavisk Galopp eller erkänd utländsk galopporganisation är en 

förutsättning för att hästägaren ska få starta häst i offentlig galopptävling.  

 

3 § Som hästägare anses även den som enligt skriftligt avtal hyr (leier) en häst.  

 

4 § Ägare till en häst registreras antingen öppet under eget namn eller under pseudonym.  

 

5 § I registret får högst fyra fysiska eller juridiska personer införas som ägare i öppet 

delägarskap till en och samma häst.  

Företrädare  

6 § Om flera fysiska eller juridiska personer registreras som ägare till en och samma häst ska 

delägarna inom sig utse en företrädare med behörighet att företräda delägarna gentemot 

Skandinavisk Galopp i alla avseenden som gäller galoppsporten. Person under 18 år kan inte 

företräda ägarskapet. Företrädaren ska registreras i ägarregistret.  

Särskilt ägarintresse  

7 § Om en professionell ryttare äger en häst helt eller delvis eller är aktieägare eller på annat 

sätt andelsägare eller medlem i en juridisk person som registrerats i ägarregistret, ska 

ryttarens namn alltid antecknas i registret och tävlingsprogrammet.   

Pseudonym 

 8 § Pseudonym ska tydligt skilja sig från andra registrerade pseudonymer. Pseudonym som 

kan uppfattas som olämplig, stötande eller är lätt förväxlingsbar godtas inte för registrering.  

Hästägares färger  

9 § Det åligger hästägare att låta registrera de färger och mönster på ryttarnas tävlingsdresser 

som de ska bära under tävling. Utländsk hästägare som har inregistrerat färger i utlandet får 

använda samma färger i Skandinavien men måste godta de ändringar som Skandinavisk 

Galopp bestämmer.  

 

10 § Schema för mönster och färger på tröja, ärmar och mössa som får användas finns i SRL 

Bilaga 2.  
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11 § Varje förändring av en hästägares färger kräver ny registrering.  

Reklam på tävlingsdressar  

12 § Reklam får bäras på tävlingsdressens tröja och ryttarens byxa, om reklamen har 

registrerats hos Skandinavisk Galopp.  

Skandinavisk Galopp ska godkänna reklam på ryttarens tävlingsdress och byxa. För 

godkännande krävs: 

- att reklamen har utformats i överensstämmelse med vedertagna regler om textreklam 

- att reklamen inte kan uppfattas som olämplig eller stötande 

- att reklamen inte förändrar dressens grundfärg eller mönster 

- att reklamen inte avser spelbolag, spelformer eller andra varumärken kopplade till 

spel 

- att ägare av firma eller märkesnamn eller annan rättighetsinnehavare som berörs av 

reklamen har lämnat sitt medgivande.  

På tävlingsdressen får reklam bäras på tröjans fram- och baksida om maximalt 350 

kvadratcentimeters yta på vardera sidan. Ärmarna ska vara fria från reklam. Reklam på 

byxan ska anbringas på byxans baksida eller på byxans ben mellan höft och knä. Ytan får 

vara högst 200 kvadratcentimeter.  

På banområdet i samband med tävling får ryttaren inte bära reklam för spelbolag, spelformer 

eller andra varumärken kopplade till spel.  

Skandinavisk Galopp har rätt att för viss löpning eller viss tävlingsdag förbjuda reklam på 

tävlingsdressarna. I sådant fall ska detta meddelas senast 14 dagar före tävlingsdagen.  

Vid ansökan om reklam på ryttarens tävlingsdress och byxa debiteras en avgift om 1 000 kr.  

Reklam inom tävlingsområdet 

13 § Tränare, tränarens medhjälpare, tränarens häst och eventuell följehäst får inom 

tävlingsområdet i samband med tävling inte bära reklam för spelbolag, spelformer eller 

andra varumärken kopplade till spel. 
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4 kap. Avelsverksamhet  

1 § Dansk Galop, Norsk Jockeyklub och Svensk Galopp är avelsorganisation för engelska 

fullblod i galoppaveln.  

 

2 § Närmare bestämmelser om avelsvärdering finns i Norsk Jockeyklubs  och Svensk 

Galopps avelsprogram – engelska fullblod och i Norsk Jockeyklubs  och Svensk Galopps 

verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod.  

Betäckningstillstånd (bedekningstillatelse) 

3 § Skandinavisk Galopp utfärdar betäckningstillstånd för fullblodsavel i Skandinavien för 

hingstar som godkänts vid avelsvärdering och för övriga hingstar som ska användas i 

fullblodsavel. För tillstånd kan Skandinavisk Galopp därutöver kräva provtagning på 

hingsten avseende smittsam sjukdom. 

 

4 § Betäckningstillstånd utfärdas för ett år i taget och förnyas om språngrulle och 

fölredovisning har gjorts i föreskriven ordning.  

 

5 § Betäckningstillstånd kan vägras eller dras in  

1. om det finns skäl att misstänka att hästen är smittad av sjukdom som kan överföras 

genom sperma  

2. om det är oklart vem som äger hästen 

3. om avgiften för betäckningstillståndet inte betalas i tid eller  

4. om det annars finns särskilda skäl 
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5 kap. Licenser för tränare och ryttare  

1 § I detta kapitel ges bestämmelser om  

- amatörtränarlicens enligt 3 kap 4 § 2 SRG 

- proffstränarlicens enligt 3 kap 4 § 1 SRG  

- jockeylicens, amatörryttarlicens och lärlingslicens enligt 3 kap 9 § SRG 

Olika tränarlicenser  

2 § Amatörtränarlicens ger rätt att träna egna hästar och hästar som ägs av nära anhörig samt 

maximalt fem hästar som ägs eller delägs av någon annan. Amatörtränarlicens kan 

kombineras med amatörryttarlicens. Som nära anhörig räknas: make/maka, sambo, barn, 

barns make/maka/sambo, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt makes/ 

makas/ sambos barn, föräldrar, far- och morföräldrar. 

 

3 § Proffstränarlicens ger rätt att yrkesmässigt bedriva träningsverksamhet med ett 

obegränsat antal hästar. Proffstränarlicens kan kombineras med jockeylicens. 

Allmänna krav för tränarlicenser  

4 § Tränarlicens ges till den som  

1. är minst 18 år  

2. enligt vad som anges i 5 kap 5-7 §§ har genomgått utbildning anordnad av 

Skandinavisk Galopp och fullgjort praktisk tjänstgöring  

3. med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden kan anses lämplig att 

kontinuerligt utöva och kontrollera verksamheten  

4. har minst en häst i träning, och varaktigt disponerar uppstallningsplats som har 

godkänts av Skandinavisk Galopp samt har tillfredsställande träningsmöjligheter  

5. uppfyller de krav på försäkringsinnehav som Skandinavisk Galopp ställer.  

Amatörtränare som bedriver näringsverksamhet och professionell tränare ska visa 

dokumentation för självständig verksamhet med organisationsnummer och enligt bevis från 

myndighet vara skyldig att betala skatt (i Sverige benämnt F-skattsedel). Skattskyldigheten 

kan avse tränaren personligen eller tränarens juridiska person. Avser skattskyldigheten 

tränarens juridiska person ska tränaren ensam eller tillsamman med annan vara 

firmatecknare för den juridiska personen.  

Närmare bestämmelser om den utbildning som krävs för tränarlicens och de teoretiska och 

praktiska prov som ska avläggas meddelas av respektive galopporganisation.  

Amatörtränarlicens  

5 § Amatörtränarlicens ges till den som efter genomgången amatörtränarkurs har godkänts i 

ett teoretiskt och praktiskt prov. Behörig att söka amatörtränarlicens efter genomförd 

amatörtränarkurs är den som har  

1. långvarig dokumenterad erfarenhet av ridning, hästskötsel och träning  
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2. minst två veckors praktik hos professionell galopptränare eller annan erfaren 

galopptränare med omfattande verksamhet och genomfört en introduktionskurs eller 

har minst ett års arbetslivserfarenhet hos en professionell tränare. 

Interimistisk proffstränarlicens (midlertidig proffesjonell trenerlisens) 

6 § Interimistisk proffstränarlicens ges för ett år i taget under en prövotid av fyra år till den 

som har genomgått proffstränarkursen med godkänt prov och har tränaryrket som 

huvudsaklig yrkesverksamhet och har minst fem hästar i träning.  

Behörig att delta i proffstränarkursen är den som antingen har haft amatörtränarlicens i minst 

fyra år eller har arbetat minst fyra år hos någon erfaren galopptränare med omfattande 

verksamhet.  

Proffstränarlicens   

7 § Proffstränarlicens ges till den som  

1. har bedrivit träningsverksamhet med interimistisk licens i minst fyra år och under 

den tiden, utom i undantagsfall, har haft minst fem hästar i träning  

2. genomfört den fortbildning (videreutdannelse) som organisationen föreskriver  

3. kan visa att förutsättningarna för att fortsätta verksamheten är tillfredsställande.  

Licens för utländsk tränare  

8 § Utländsk tränare som haft licens i minst fyra år i hemlandet kan ges samma typ av licens 

i Skandinavien under förutsättning att centralorganisationen i tränarens hemland ger s k 

clearance och om tränaren godkänns i ett teoretiskt prov om reglementsfrågor.  Utländsk 

tränare som haft licens i mindre än fyra år kan ges licens efter genomförd skandinavisk 

utbildning.   

 

9 § Licenskommittén kan ge dispens från de krav på utbildning som anges i 5 kap 5-8 §§ om 

den utländske tränaren visar att han eller hon har förvärvat tillfredsställande tränarkompetens 

på annat sätt. 

Tränaren är dock skyldig att avlägga de prov som licenskommittén bestämmer. 

Allmänna krav för ryttarlicens  

10 § Ryttarlicens ges till den som avser att huvudsakligen rida galopptävlingar i 

Skandinavien. Ryttarlicens ges till den som uppfyller de medicinska krav som erfordras för 

att rida som jockey, amatörryttare eller lärling, som årligen lämnar in en hälsodeklaration, 

läkarintyg enligt fastställt intervall och som uppfyller de krav på försäkringsinnehav som 

Skandinavisk Galopp ställer. Läkarintyget ska ha en giltighetstid baserat på ryttarens ålder 

det kalenderår intyget är utfärdat. För ryttare som ännu inte fyllt 50 år ska giltighetstiden 

vara 5 år. För ryttare som fyllt 50 år ska giltighetstiden vara 2 år.  För ryttare som genomgår 

av legitimerad läkare föreskriven medicinering, har varit inblandad i olycka eller drabbats av 

skada kan nytt läkarintyg begäras. 

Amatörryttare och lärling ska varje år genomgå och inge bevis om godkänt fysikalisk test.  
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11 § Jockeylicens ges till den som  

1. bedöms vara tillräckligt kunnig och erfaren för att rida galopplöpningar, öppna för 

professionella ryttare  

2. har fyllt 18 men inte 69 år.  

Amatörtränare kan inte ges jockeylicens.  

 

12 § Amatörryttarlicens ges till den som  

1. bedöms tillräckligt kunnig (kunnskapsrik) och erfaren för att rida galopplöpningar, 

öppna för amatörryttare och  

2. har fyllt 16 men inte 69 år.  

Av den som söker amatörryttarlicens och som inte har haft ryttarlicens tidigare krävs 

genomgången utbildning anordnad av Skandinavisk Galopp.  

Professionell tränare kan inte beviljas amatörryttarlicens.  

Amatörryttarlicens ges inledningsvis som en interimistisk licens med möjlighet att rida i eget 

land. Lokala galoppdomstolen beslutar efter varje genomförd ritt om ritten är godkänd. Efter 

tre godkända ritter ges ordinarie amatörryttarlicens.   

 

13 § Lärlingslicens ges till den som  

1. är tillsvidareanställd enligt kontrakt som har godkänts av Skandinavisk Galopp av 

professionell tränare med mångårig erfarenhet och omfattande verksamhet 

2. av arbetsgivaren bedöms vara tillräckligt kunnig och erfaren att rida galopplöpningar  

3. i Danmark och Norge har fyllt 16, i Sverige 18, men inte 30 år.   

Av den som söker lärlingslicens och som inte har haft ryttarlicens tidigare krävs 

genomgången utbildning anordnad av Skandinavisk Galopp. Lärlingstiden är fyra år. Tiden 

kan förkortas om lärlingen dessförinnan (før tiden utløper har) vunnit 70 segrar.  Lärling 

som påbörjar sin lärlingstid när han eller hon har fyllt 26 år kan förnya sin licens för att 

kunna rida hela lärlingstiden, dock förnyas inte licensen efter att lärlingen har fyllt 33 år.  

Licens för utländsk ryttare  

14 § Utländsk ryttare som ansöker om licens i ett av de skandinaviska länderna ska bifoga en 

clearance från organisationen som utfärdat ryttarens senaste licens, en fullständig 

licenshistorik samt uppgift om antalet segrar. För att beviljas licens i Skandinavien ska 

ryttaren kunna uppvisa intyg om sjukvårdsförsäkring. 

För ryttare som är medborgare i ett EU-land är den utländska licensen giltig 30 dagar i 

Skandinavien.  Ska ryttaren uppehålla sig i Skandinavien i mer än 30 dagar krävs dansk, 

norsk eller svensk licens. Ansökan om licens ska göras i god tid innan de 30 dagarna har löpt 

ut.   

För ryttare som inte är medborgare i ett EU-land och som avser att stanna i Skandinavien ska 

dansk, norsk eller svensk licens ha beviljats före den första ritten.  Till ansökan om licens 

ska också bifogas intyg om uppehållstillstånd i Danmark, Norge eller Sverige.  
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Giltighet och återkallelse av licens  

15 § Tränarlicens och ryttarlicens ges för viss tid eller tillsvidare med möjlighet till 

omprövning på grund av särskilda skäl. Interimistisk proffstränarlicens ges för ett år i taget 

under en prövotid av fyra år. 

 

16 § Tränarlicens och ryttarlicens kan vägras eller återkallas om  

1. förutsättningarna för licens brister eller inte längre föreligger eller  

2. innehavaren vid upprepade tillfällen bryter mot Skandinavisk Galopps 

tävlingsreglemente, bryter mot djurskyddsbestämmelser, underlåter att fullgöra sina 

skyldigheter mot Skandinavisk Galopp, gör sig skyldig till grövre brottslighet, är 

dömd för penningtvätt (hvitvasking) m m, har drogproblem eller på grund av andra 

allvarliga missförhållanden visar sig olämplig som tränare eller ryttare. För tränare 

gäller även underlåtelse att rätteligen betala skulder, att betala skatt och sociala 

avgifter för anställda, överträdelse av arbetsrättslig lagstiftning visar sig olämplig 

som tränare.  

17 § Om det vid prövningen av den interimistiska proffstränarlicensen visar sig att de 

tävlingsresultat som sökanden uppnått under prövotiden inte är godtagbara med hänsyn till 

verksamhetens omfattning eller om någon annan förutsättning brister, kan prövotiden för 

sökanden förlängas eller också kan sökanden erbjudas amatörtränarlicens.  

 

18 § Har en tränares licens upphört att gälla kan licensen förnyas även om kraven enligt 5 

kap 5-8 §§ inte är uppfyllda. Ryttare som har haft jockeylicens kan tre år efter att licensen 

upphört att gälla beviljas amatörryttarlicens, om det inte finns särskilda skäl att bevilja sådan 

licens tidigare. Ryttare som haft lärlingslicens under kortare tid eller ridit ett fåtal ritter kan 

beviljas amatörryttarlicens sedan lärlingslicensen upphört att gälla.  

 

19 § Om förlust av licens som påföljd för brott finns bestämmelser i 8 kap SRG och i 

Skandinaviskt Antidopningsreglemente. 

 

20 § Kan det antas att tränare eller ryttare i samband med träning av häst är påverkad av 

alkoholhaltiga drycker, droger eller något annat medel att han eller hon inte kan fullgöra sina 

åtaganden på ett betryggande sätt, kan Skandinavisk Galopp besluta att tränaren eller 

ryttaren ska genomgå alkotest, drogtest eller annan undersökning om påverkan. Ryttare eller 

tränare som vägrar att genomgå sådan undersökning kan av lokal galoppdomstol dömas till 

påföljd enligt 8 kap SRG. 

Filial  

21 § För att en professionell tränare ska få bedriva verksamhet på flera orter samtidigt (filial) 

krävs Licenskommitténs medgivande.  

Verksamhetens upphörande m.m. 

22 § Licensen är kopplad till den rörelse som tränaren bedriver i form av fysisk eller juridisk 

person. Om verksamheten upphör i den fysiska eller juridiska person som Skandinavisk 

Galopp har registrerad, återkallas licensen omedelbart. Det kan också ske efter konkurs, 
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likvidation, försäljning av bolaget etc. Tränaren kan därefter söka ny licens för den 

verksamhet som ska bedrivas.  Vid prövning av om ny licens ska beviljas ska orsaken varför 

den tidigare verksamhetsformen har upphört redovisas.  

Innebär tränarens agerande att leverantörer eller andra borgenärer inte erhåller betalning för 

sina fordringar ska ny licens inte beviljas, om inte synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl 

kan exempelvis utgöras av att tränaren gjort stora kundförluster på grund av hästägares 

bristande betalningsförmåga. Beviljas inte ny licens på grund av skäl som anges ovan är 

tränaren inte berättigad att ansöka om ny licens förrän fem år förflutit sedan licensen 

återkallades såvida inte tränaren kan visa att samtliga fordringsägare erhållit betalning. 
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6 kap. Uppgiftsskyldighet (Informasjonsplikt) inom 

galoppsporten  

Allmänt  

1 § Den som är uppgiftsskyldig enligt detta kapitel ska på eget initiativ fullgöra skyldigheten 

så snart som möjligt eller senast inom 30 dagar, om inte annan tid anges. Uppgifterna ska 

lämnas till Skandinavisk Galopp.  

Registrerad hästägare  

2 § Hästägare är skyldig att anmäla ändrade förhållanden som är av betydelse för hans eller 

hennes registrering som hästägare eller för registreringen av ägarens hästar.  

Ägare till registrerad häst måste omgående kunna meddela hästens vistelseort när hästen 

tagits ur träning.  

 

3 § Ägare till registrerad häst är skyldig att anmäla försäljning eller annan överlåtelse av 

hästen inom 30 dagar från överlåtelsen. Om inte annat anges i anmälan, anses hästen 

överlåten med de tävlingsengagemang som hästen hade vid överlåtelsetillfället. Säljaren är 

skyldig att upplysa köparen om vilka tävlingsengagemang hästen har vid 

försäljningstillfället. Vid underlåtelse att skriftligen upplysa köparen kommer eventuella 

kostnader att debiteras säljaren.  

 

4 § Ägare till registrerad häst, som inte är i träning, är skyldig att anmäla om hästen 

kastrerats eller dött.  

 

5 § Hästägaren är skyldig att anmäla om en registrerad häst ska exporteras eller tillfälligt 

föras ut ur landet.  

Till sådan anmälan ska för tävlingshästar fogas Racing Clearance Notification (RCN), för 

avelshästar Breeding Clearance Notification (BCN) och för övriga hästar General 

Notification of Movement (GNM). Närmare bestämmelser om RCN, BCN och GNM finns i 

SRL Bilaga 3.  

När en registrerad häst tillfälligt ska föras ut ur landet för tävling, träning, avel eller av 

annan anledning, ska detta i god tid anmälas till Skandinavisk Galopp se SRL Bilaga 3.  

Har en registrerad häst tillfälligt förts in i eller ut ur sitt hemland, är ägaren skyldig att 

anmäla vid vilken tidpunkt som hästen åter förts ut ur eller in i landet.  

Tränare och ryttare  

6 § Om tränare eller ryttare får sitt tillstånd att driva självständig verksamhet med 

organisationsnummer återkallat ska Skandinavisk Galopp underrättas om detta. Om en 

professionell tränare eller amatörtränare bedriver näringsverksamhet utan tillstånd, i Sverige 

saknar giltig F-skattsedel, återkallas licensen. Jockey och lärling som saknar tillstånd att 

driva verksamhet med organisationsnummer tillåts inte fakturera genom Skandinavisk 
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Galopp. 

 

7 § Tränare är skyldig att anmäla häst som finns i träning samt hästens vistelseort 

(oppholdssted). Tränare är skyldig att utan dröjsmål anmäla om en häst i träning bytt tränare, 

tagits ur träning, avlidit eller kastrerats.  

 

8 § Ryttare är skyldig att lämna uppgifter om särskilt ägarintresse enligt 3 kap 7 §. 

Amatörryttare och lärling som tävlat utanför Skandinavien är skyldiga att rapportera 

resultatet till Skandinavisk Galopp. 

 

9 § Ryttare är skyldig att lämna uppgift om han eller hon genomgår av legitimerad läkare 

föreskriven medicinering, har varit inblandad i olycka eller drabbats av skada som kan 

påverka genomförandet av en åtagen ridning. Kvinnlig ryttare som är gravid sedan tre 

månader tillbaka får inte ställa upp i löpning.  Om utländsk ryttare har intyg om sanktionerad 

medicinering (TUE) från godkänd galopporganisation gäller intyget även i Skandinavien.  

Substanser upptagna i International Agreement on Breeding, Racing and Wagering, 

Appendix 10 C är alltid förbjudna för ryttare att inta i samband med träning och tävling med 

häst.  

Uppfödare  

10 § Uppfödare är den fysiska eller juridiska person som helt eller delvis äger ett i någon av 

de skandinaviska organisationernas register inregistrerat sto, som använts i fullblodsavel. 

Såsom uppfödare av viss häst anses den, som vid hästens födelse var inregistrerad ägare till 

dess moder.  

 

11 § Uppfödare, som är ägare till ett registrerat fölsto, är skyldig att lämna uppgifter om föl, 

dess födelsedatum, födelseort, far, mor, kön och färg. Ägaren är också skyldig att anmäla  

1. om ett i Skandinavien fött föl under födelseåret eller före den 1 juni påföljande år 

lämnat sitt hemland och därefter återinförs varvid tidpunkten för utförseln och 

återinförseln ska anges 

2. om ett i Skandinavien fött, vid sidan av modern utfört föl ej före årets utgång 

återinförts samt vart fölet exporterats  

3. om sto betäckts eller ej, gått gall, fått dödfött eller vid späd ålder dött föl, fått 

tvillingar, kastat, sålts, exporterats, tagits ur aveln eller dött.  

 

12 § Uppfödare, som nyttjat avelshingst för betäckning av sto, är skyldig att lämna uppgift 

till hingsthållaren om resultatet av betäckningen.  

Hingsthållare  

13 § Hingsthållare, som är ägare till en i Skandinavisk Galopps register införd hingst, som 

används i fullblodsaveln, är skyldig att   
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1. årligen efter betäckningssäsongens slut senast den 1 september till respektive 

organisation insända språngrulla över av hingsten betäckta fullblodsston, samt 

betäckningsresultat året därefter  

2. till respektive organisation omgående anmäla under året inträffade förändringar 

rörande avelshingsten (t ex ägarskifte, ändrad uppställningsplats, kastration, död, 

export eller avgång ur aveln av annan anledning).  

 

14 § Är hingsthållaren inte själv ägare till avelshingsten, åligger det ägaren att anmäla till 

respektive organisation vem som har fått i uppdrag att vara hingsthållare med rätt att utfärda 

språngsedlar och språngrullor.  

Ej fullgjord upplysningsskyldighet 

15 § Om en hästägare inte kan fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap 2 § 2 st eller en tränare 

inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap 7 § första meningen får den häst som skyldigheten 

avser inte starta i löpning förrän efter sex månader i träning hos en licensierad tränare.  
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7 kap. Påföljder (bestraffelse) 

Allmänt  

1 § Påföljder enligt detta reglemente är  

1. förseningsavgift, högst 7 000 kr  

2. föreläggande att vid lämpligt vite inom viss bestämd tid fullgöra vad som krävs av 

någon enligt reglementet  

3. utdömande av förelagt vite när föreläggande inte följs  

4. böter, högst 50 000 kr  

5. vägran att medge rättighet enligt detta reglemente eller förlust av sådan rättighet för 

viss tid. 

 

2 § Påföljd förutsätter att överträdelsen har begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet.  

 

3 § Förseningsavgift, böter eller utdömt vite ska betalas till Skandinavisk Galopp inom 30 

dagar från den dag då beslutet om påföljden meddelas.  

Överträdelser som kan medföra påföljd  

4 § Den som i ärende enligt detta reglemente lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen 

döms till böter.  

 

5 § Den som försummar att inom angiven tid till Skandinavisk Galopp lämna föreskrivna 

uppgifter eller betala föreskrivna avgifter döms till förseningsavgift. Upprepas förseelsen 

kan böter dömas ut.  

 

6 § För brott mot 3 kap 12 § döms ägaren till påföljd. För brott mot 2 kap 5 § 1, 3 kap 13, 6 

kap 6 och 7 §§ döms tränaren till påföljd. För brott mot 3 kap 13 § döms tränarens 

medhjälpare till påföljd. För brott mot 3 kap 12 §, 6 kap 6 och 8 §§ döms ryttaren till 

påföljd.   

 

7 § Skandinavisk Galopp har rätt att i ärende enligt detta reglemente få tillträde till stallar 

och andra utrymmen för hästarna för att kontrollera hästhållningen. Den som vägrar 

Skandinavisk Galopp tillträde kan vid vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet. Förhöjt vite 

kan föreläggas vid vägran.  

 

8 § Den som inte betalar förseningsavgift, böter eller utdömt vite kan vägras licens, tillstånd 

eller annan rättighet enligt detta reglemente eller dömas till förlust av rättighet för viss tid.  

 

9 § Om förlust av tränar- eller ryttarlicens som påföljd på grund av brott finns bestämmelser 

i 8 kap SRG och Skandinavisk Galopps Antidopningsreglemente.  
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8 kap. Förfarandet (Fremgangsmåte) 

Ärenden enligt 2-4 och 6 kap  

1 § Frågor om registrering enligt 2 och 3 kap, om otillåten reklam enligt 3 kap 12 och 13 §§, 

om betäckningstillstånd enligt 4 kap och om uppgiftsskyldighet enligt 6 kap prövas av 

Skandinavisk Galopp. 

 

2 § Om ett registreringsärende är av principiell beskaffenhet eller kräver särskild sakkunskap 

kan Skandinavisk Galopp inhämta yttrande från en kommitté som består av ländernas 

stamboksansvariga.   

 

Ärenden enligt 5 kap  

3 § Frågor om licens enligt 5 kap prövas av respektive organisations licenskommitté.  

 

4 § Licenskommittén består av minst tre ledamöter, av vilka en är ordförande. Ledamöterna 

utses av respektive organisation. Licenskommittén är beslutsför om ordföranden och två 

andra ledamöter deltar i beslutet. Som Licenskommitténs beslut gäller den mening för vilken 

rösterna är flera än för en annan. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

 

5 § Ordföranden får ensam fatta beslut i enklare ärenden som innebär att ansökan bifalls.  

Ärenden som avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sammanträde med 

Licenskommittén.  

 

6 § Handläggningen i licensärenden är skriftlig. Muntlig förhandling får förekomma när det 

kan antas vara till fördel för utredningen. I övrigt äger 9 kap 25 och 27 §§ SRG motsvarande 

tillämpning.  

Ärenden enligt 7 kap  

7 § Frågor om påföljd vid överträdelser som avses i 7 kap prövas av Skandinavisk Galopp.  

 

8 § Förfarandet är skriftligt. Den som saken rör ska, om det inte finns något hinder, få 

tillfälle att inom lämplig tidsfrist yttra sig i ärendet.  

 

9 § Ett beslut om påföljd ska vara skriftligt och ange de skäl som har varit avgörande för 

beslutet.   

Ansökan  

10 § Ansökan i registrerings- och licensärenden ska göras skriftligen och innehålla uppgifter 

om  

1. sökandens namn, födelsetid och adress  
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2. vad ansökan avser  

3. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan. Skandinavisk Galopp 

meddelar närmare föreskrifter om vad ansökningshandlingarna i övrigt ska innehålla 

i olika ärenden och när de ska ges in.  

 

11 § Är ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning ska sökanden 

föreläggas att inom viss tid komplettera ansökan med risk för att den annars kommer att 

avvisas.  

Rättelse av beslut 

12 § Finner Skandinavisk Galopp eller Licenskommittén att ett beslut som meddelats är 

uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller annat liknande förbiseende eller på 

grund av att nya omständigheter har kommit fram eller av någon annan anledning kan 

beslutet ändras, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det är till nackdel för enskild 

part. Innan beslut om rättelse fattas, ska parterna ha fått tillfälle att yttra sig om detta inte är 

uppenbart obehövligt.  
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9 kap. Överklagande  

1 § Slutliga beslut enligt detta reglemente i fråga om 

a. registrering hos Skandinavisk Galopp enligt 2 eller 3 kap och 3 kap och om otillåten 

reklam enligt 3 kap 12 och 13 §§  

b. betäckningstillstånd enligt 4 kap  

c. licenser enligt 5 kap  

d. uppgiftsskyldighet enligt 6 kap och  

e. påföljd vid överträdelser enligt 7 kap 

får överklagas till Galoppöverdomstolen i det land där beslutet meddelats. 

Även beslut som inte är slutligt får överklagas till Galoppöverdomstolen om det avser 

föreläggande att vid vite företa viss åtgärd eller avser utdömande av förelagt vite.  

Licenskommitténs beslut enligt 5 kap 16 § gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet 

eller Galoppöverdomstolen meddelar interimistiskt beslut eller slutligt beslut i ärendet. 

 

2 § Beslut enligt 9 kap 1 § får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom 

eller henne emot. 

 

3 § Ett beslut överklagas skriftligen och ska ges in till Galoppöverdomstolen inom nio dagar 

från den dag då klaganden fick del av beslutet.  

Om part inte har fått del av beslutet muntligen ska parten anses ha fått del av beslutet en 

vecka efter Skandinavisk Galopp har sänt beslutet i epost till klaganden. 

Skandinavisk Galopp anses dock ha fått del av beslutet den dag det meddelades. 

Kommer överklagandeskriften in för sent ska överklagandet avvisas.  

 

4 § Om Galoppöverdomstolens sammansättning och beslutsförhet och om handläggningen i 

Galoppöverdomstolen gäller i tillämpliga delar 9 kap 20-28 §§ SRG. 

 

5 § Med Galoppöverdomstolen jämställs i detta kapitel Dansk Galops Appeldomstol och 

Den Høyere Voldgiftsrett.  
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