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Racing Clearance Notification (RCN) 

Vid utförsel av häst för tävling, till annat land än Danmark och Norge, åligger det tränaren 
att senast 3 dagar före startanmälningsdagen kontakta Svensk Galopp för utfärdande av 
s k RRacing  Clearance  Notification  (RCN).   
RCN ersätter den tidigare viseringen för tävlingshästar. 

Följande uppgifter ska anges i anmälan 

 Vilket land hästen reser till  
 Vilket lopp hästen ska starta i samt banans namn 
 Ankomstdatum 
 Avresedatum 
 Adressen till uppstallningsplatsen 
 Kontaktperson 

RCN är en bekräftelse på 

a) att hästen är utan restriktioner
b) att tränaren har giltig licens och är utan gäld
c) att ägaren är registrerad hos Svensk Galopp och utan gäld

Svensk Galopp utfärdar ej RCN automatiskt. 

Tränaren ska vid beställningen även ange vilket alternativ av RCN som ska utfärdas.  
Se nedan.  Ändras resplanen måste tränaren kontakta Svensk Galopp för utfärdande 
av ett nytt RCN. 

Datum då RCN ska ha inkommit varierar länderna emellan.  

Frankrike: 3 – 4 dagar före start 

Tyskland: 2 – 3 dagar före start  

England: kl 10.00. 24 eller 48 tim före loppet (beror på vilken typ av lopp). 

För övriga länder, kontakta Svensk Galopp för information. 

Hästen kan nekas start om RCN saknas. 

Racing Clearance Notifications alternativ: 

A. Om hästen ska starta utomlands vid ett tillfälle.



Bilaga 3 

SRL 2021

1. RCN ska beställas av tränaren vid varje tävlingstillfälle.

B. Om en häst ska starta flera gånger i följd utomlands i samma land och efter det
direkt återvända till Sverige.

1 RCN ska beställas av tränaren. RCN gäller i 90 dagar. 

2. När hästen lämnar tävlingslandet blir RCN:et ogiltigt.

3. Om tränare eller ägare byts ska ett nytt RCN utfärdas.

C. Om en häst ska starta i flera länder i följd innan den återvänder till Sverige.

1. RCN ska beställas av tränaren. Vid första start skickar Svensk Galopp RCN
som i A ovan – 1 tävlingstillfälle. Sedan måste tränaren be det tillfälliga landet
(första tävlingslandet) att skicka ett nytt RCN till nästa land hästen ska starta i.

2. Ett RCN utfärdat av det första tävlingslandet garanterar inte att ägare och
tränare är fria från gäld utan endast att hästen inte har några restriktioner
sedan den senaste tävlingen. Skulle sådana ha uppkommit ska det tillfälliga
första tävlingslandet meddela nästa tävlingsland samt Svensk Galopp detta.

3. Om hästen stannar utomlands i mer än 90 dagar måste tränaren ansöka om
tillstånd hos Svensk Galopp. Om ansökan godkänns utfärdar Svensk Galopp
ett nytt RCN.

4. Om tränare eller ägare byts ska ett nytt RCN utfärdas.

Se vidare regler på IFHA:s hemsida: www.horseracingintfed.com 

Breeding Clearance Notification (BCN) 

Om häst ska föras ut tillfälligt för avel ska detta anmälas till Svensk Galopp minst tre 
arbetsdagar före utförsel för utfärdande av s k Breeding Clearance Notification (BCN), 
som ska förvaras i hästens pass. BCN ersätter den tidigare viseringen med stämpel i 
passet.  

Följande uppgifter ska anges i anmälan: 

-Vilket land stoet reser till
-Datum för utförsel
-Vilken hingst stoet ska betäckas med
-Stoets status dvs. dräktig (hingstens namn), kastat, gall, föl vid sidan eller maiden
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(inte betäckt tidigare) 
-Adressen till stuteriet där stoet ska stallas upp

Viseringen gäller i 9 månader. Det åligger ägaren att utan dröjsmål meddela Svensk 
Galopp när hästen återvänder till Sverige. Om inte detta görs kommer hästen att 
exporteras då viseringstiden gått ut. 

General Notification of Movement (GNM)       

Om häst ska föras ut för träning eller av annan anledning ska detta anmälas till 
Svensk Galopp minst tre dagar före utförsel för utfärdande av s k General Notification 
Of Movement (GNM). GNM ersätter den tidigare viseringen med stämpel i passet. 

Följande uppgifter ska anges i ansökan: 
-Vilket land hästen reser till
-Datum för utförsel
-Orsak till utförsel
-Namn på den som ska ha hand om hästen samt på vilken adress hästen kommer att
vara uppstallad
-Datum då hästens pass utfärdades

Viseringen gäller i 9 månader. Det åligger ägaren att utan dröjsmål meddela Svensk 
Galopp när hästen återvänder till Sverige. Om inte detta görs kommer hästen att 
exporteras då viseringstiden gått ut. 


