
 1 

Skandinavisk Galopps riktlinjer för påföljder (bestraffningar) att gälla fr o m den 1 juni 2021 
Version 2 

Riktlinjerna syftar till att ge ledning vid utdömande av påföljd vid överträdelse av Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar (SRG). Skulle omständigheterna i det 
enskilda fallet motivera detta, kan galoppdomstolen frångå riktlinjerna och utdöma påföljd som är lindrigare eller strängare än vad riktlinjerna anger.  Riktlinjerna skall 
således inte tillämpas automatiskt eller stereotypt utan alla mer särpräglade förseelser ska bedömas individuellt med påföljder som kan ligga såväl över som under 
riktlinjerna. 

Med kronor avses svenska och norska kronor. Med hänsyn till växelkursen kommer beloppen i Danmark att justeras så att påföljden blir på motsvarande nivå.    

Bestämmelserna som hänvisas till nedan avser SRG. 
 

Ryttare 

Prissumma ≤120 000 kr 120 001 kr- 300 000 kr 301 000 - 600 000 kr > 600 000 kr 

Farlig ridning. 7:7 5. Hästen diskvalificeras. Ryttaren döms till ridförbud mellan 8 dagars och 35 dagar. Såsom försvårande omständighet räknas om ryttaren inom de senaste tre månaderna 
dömts för oaktsam ridning. 

Oaktsam ridning 7:8 Hästen kan diskvalificeras eller flyttas ner se 1) 

1:a gången 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 

2:a gången 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 

3:e gången 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 

Störning där ryttaren inte kan lastas för det inträffade. Ryttaren ska inte dömas till påföljd. 
Hästen kan diskvalificeras eller flyttas ner enligt 7:8, se 1) 

1) Ryttare eller häst som förorsakar störning och som av måldomaren placeras före den störda hästen ska endast diskvalificeras eller flyttas ner efter den störda hästen om det av lokala 
galoppdomstolen bedöms att ekipaget på grund av störningen kommit före den störda hästen i mål. 
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Prissumma ≤120 000 kr 120 001 kr- 300 000 kr 301 000 - 600 000 kr > 600 000 kr 

Brott mot spöreglerna 6:31 och 6:32 

1:a gången 1 dag 1 dag + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  

2 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  
 

3 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  

2:a gången 2 dagar 2 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  

3 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  
 

4 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  

3:e gången 4 dagar + 5 % av hästens prissumma i 
loppet*  

4 dagar + 7,5 % av hästens 
prissumma i loppet*  

5 dagar + 7,5 % av hästens 
prissumma i loppet*  

6 dagar + 7,5 % av hästens 
prissumma i loppet*  

Brott mot spöreglerna 2 års- och hinderlöpning 
Häst ska diskvalificeras eller flyttas ner om galoppdomstolen bedömer att förseelsen haft betydelse för löpningens resultat enligt 7:7 6 p 

Ett slag med spöarmen över axelhöjd såvida inte slaget utdelats med allt för stor kraft, oberoende av prissumma 

1:a gången 1 000 kr ** Amatör varning 

2:a gången 3 000 kr ** Amatör 1 dag 

3:e gången 1 dag Amatör 2 dagar 
*Minimum 3 000 kr. För lärling 50 % av bötesbeloppet, amatörer betalar inte böter. 
** För lärling 50 % av bötesbeloppet.  
Vid återfall räknas även tidigare brott mot spöreglerna än ett slag med spöarmen över axelhöjd. 
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Tillämpningsanvisningar för utläggande av ridförbud m.m. 

1. Med dagar enligt ovan avses tävlingsdagar. Med belopp avses kronor. 

2. Vid återfall är det prissumman i det senast ridna loppet som är bestämmande för påföljden. 

3. Återfallstiden (8:12) är två månader för professionella ryttare och amatörryttare. Vid farlig ridning enligt 8:16 6 p, vid brott mot 8:19 och vid påverkan av 
alkoholhaltiga drycker m.m. enligt 8:20 första stycket är återfallstiden 12 månader. 

4. Ridförbud ska läggas ut fr.o.m. dag 14 eller närmast därpå följande tävlingsdag, räknat från dagen för lokala galoppdomstolens beslut. Ryttaren ska meddelas beslutet 
samma dag, i annat fall gäller dag 14 räknat från den dag ryttaren har fått del av beslutet. Ridförbud som beslutas av Galoppöverdomstolen bör läggas ut fr.o.m. dag 
nio eller närmast därpå följande tävlingsdag varvid tiden räknas från dagen för Galoppöverdomstolens beslut. 

5. Som tävlingsdagar bör för professionella ryttare inräknas dagar med tävlingar på Bro Park, Jägersro, Göteborg, Övrevoll och Klampenborg. Tävlingsdagar på andra 
banor i Skandinavien kan inräknas om det under en tävlingsdag anordnas minst fyra löpningar för professionella ryttare. För amatörryttare bör endast inräknas tävlingsdagar 
med amatörlöpningar inom det egna landet. För gästande ryttare som är licensierade utanför Skandinavien ska ridförbudet verkställas fortlöpande fr o m dag 14.  

6. Inför varje tävlingssäsong delar Skandinavisk Galopp in tävlingsdagarna i Danmark, Norge och Sverige i tre kategorier, A, B och C med hänsyn till tävlingsdagens totala 
prissumma. Fastställer Galoppöverdomstolen ett av ryttaren överklagat ridförbud efter att ha meddelat inhibition av ridförbudet, ska det nya ridförbudet bestämmas 
till tävlingsdag som har samma kategori som den tävlingsdag lokala galoppdomstolens ridförbud avsåg.   
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Övriga förseelser ryttare 

Förseelse 1:a gången 2:a gången 3:e gången 

Enligt anmälan från tränaren ej genomfört åtagen ritt utan giltigt skäl 
enligt 6:2 1 p 

1dag+ 1500 kr   
Amatör 1 dag 

2 dagar+ 3 000 kr  
Amatör 2 dagar 

5 dagar+ 4 500 kr  
Amatör 3 dagar 

Felaktig utrustning enligt 6:2  3 p och Utrustningsreglementet Varning 1 dag 2 dagar 
Felaktig utrustning enligt 6:2  3 p och Utrustningsreglementet som lett 
till diskvalificering 

Från varning till licensindragning 

Ej ridit med fötterna i stigbyglarna enligt 6:2 4 p Varning 500 kr 1 000 kr 
Ej tillvaratagit hästens chanser enligt 6:2 5 p Från 2 000 kr till 3 dagar vid oaktsamhet. (1:a gången) 
Ej ridit för bästa prisplacering eller ej saktat av skadad/trött häst 
enligt 6:25  

Från 2 000 kr till 3 dagar vid oaktsamhet. (1:a gången) 

Underlåtit att rapportera avvikelser som påverkat prestationen enligt 
6:2 6 p 

500 kr 
Amatör varning 

1 000 kr 
Amatör 1 dag 

2 000 kr 
Amatör 2 dagar 

Ej följt funktionärs anvisning eller försenat starten enligt 6:2 och 6:18 1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 
Glömt väga in enligt 6:5.  
Hästen diskvalificeras. 

3 dagar 5 dagar 8 dagar 

Övervikt vid utvägning (0,5-1kg) utan ryttarändring enligt 6:10 1 000 kr 
Amatör varning 

2 000 kr (+ändrad minimivikt) 
Amatör 1 dag (+ändrad minimivikt) 

1 dag (+ändrad minimivikt) 
Amatör 2 dagar (+ändrad minimivikt) 

Övervikt vid utvägning > 1 kg, ryttarändring enligt 6:10 2 000 kr 
Amatör 1 dag 

1 dag (+ändrad minimivikt) 
Amatör 2 dagar (+ändrad minimivikt) 

2 dagar (+ändrad minimivikt) 
Amatör 3 dagar (+ändrad minimivikt) 

Undervikt vid invägning ≥0,5 kg diskvalifikation enligt 6:12 3 dagar 5 dagar 8 dagar 
Övervikt vid invägning > 0,5 kg  enligt 6:12 2 000 kr 

Amatör 1 dag 
2 dagar (+ändrad minimivikt) 
Amatör 2 dagar (+ändrad minimivikt) 

5 dagar (+ändrad minimivikt) 
Amatör 3 dagar (+ändrad minimivikt) 

Övervikt vid invägning > 2,0 kg 
enligt 6:12 

2 dagar 5 dagar 8 dagar 

Intagit förbjuden substans enligt WADAS dopinglista eller vägrat att 
genomgå prov för konstaterande av detta enligt 8:17  

Lägst 1 månad  Högst 1 år   

Alkoholkoncentration i blodet som uppgår till minst 0,2 promille eller 
till minst 0,10 milligram per liter luft i utandningsluften enligt 8:20  

5 dagar Lägst 20 dagar + 
anmälan till Licenskommittén  

 

Alkoholkoncentration i blodet som uppgår till minst 0,5 promille eller 
till minst 0,25 milligram per liter luft i utandningsluften enligt 8:20  

10 dagar Lägst 30 dagar + 
anmälan till Licenskommittén 

 

Övriga ordningsförseelser 500 kr   
Otillbörligt uppträdande enligt 8:19 lägst 2 000 kr 
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Tränare 

Förseelse 1:a gången 2:a gången 3:e gången 

Felaktigheter i hästpasset enligt 3:14 1 p 500 kr  1 000 kr 2 000 kr 

Hästpass saknas – hästen får inte starta enligt 3:14 1 och 3 p  1500 kr 2 000 kr 3 000 kr 

Felaktig /utebliven vaccination – hästen får inte starta enligt 3:14 3 p och Smittskyddsreglementet 1 500 kr 2 000 kr  3 000 kr 

Felaktig vikt, saknar programrad. Anmälarens ansvar enligt 5:4. Hästen får starta. Vikten ska korrigeras 
senast i samband med strykningstiden.  

Från 1 500 kr 

Ryttaren har ej accepterat ritten enligt 5:4 Från 500 kr 

För sent inkommen strykning enligt 5:16 1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 

Strykning utan giltig orsak enligt 5:16 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 

Häst bortvisad från start enligt 6:1 2 p  
Upprepad förseelse gäller samma häst. 

Varning 1 000 kr 2 000 kr 

Glömt dress eller felaktig dress enligt 6:1 3 p 500 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Invägning med fel vikt där tränaren ansvarar enligt 6:1 4p och 6:12  1000 kr 2000 kr 3000 kr 

Tränaren ej närvarande och har ej meddelat ställföreträdare enligt 6:1 5 p 500 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Underlåtit att rapportera avvikelser som påverkat prestationen enligt 6:1 6 p  500 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Felaktig utrustning som orsakar försening av start enligt 6:3 och Utrustningsreglementet  1 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 

Felaktigt skobeslag enligt 6:3 och Utrustningsreglementet.  Hästen får inte lämna ledvolten utan rätt 
utrustning. Strykning om felet inte går att åtgärda i tid. 

Från 1 500 kr 

Felaktigt skobeslag eller ej burit i programmet angiven utrustning enligt 6:3, 6:4 och Utrustningsreglementet 
vilket upptäcks efter löpningen   

Från 2 500 kr 

Sen ankomst till ledvolten enligt 6:13 och 6:16 Från 500 kr 

För sent inkommen ansökan om undantag enligt 6:14 500 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Övriga ordningsförseelser enligt 8:14 och 8:15 Från 500 kr 

Otillbörligt uppträdande. Gäller även tränares medhjälpare och hästägare enligt 8:19 Från 2 000 kr 

Ej följt funktionärs anvisning enligt 8:19 Från 1 000 kr 

 


