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Skandinavisk Galopps Utrustningsreglemente för ryttare och
häst
Detta reglemente gäller fr om 1 april 2022.
Djur får enligt djurskyddslag inte utsättas för lidande i samband med träning och
tävling eller av den utrustning som används. Utrustningen ska vara i gott skick,
ändamålsenlig och väl tillpassad för hästen. All utrustning ska användas enligt sitt
ursprungliga ändamål och att modifiera utrustning så att syftet eller
användningsområdet ändras är inte tillåtet. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet
och skötas väl. Bristfällig eller felaktigt tillpassad utrustning kan vara såväl en
säkerhets- som en djurskyddsrisk. Anordningar vars syfte är att framkalla smärta
eller obehag såsom piggar, elektrisk, radioteknisk, elektronisk eller magnetisk
utrustning är förbjudna.
Utrustningsbestämmelserna gäller från och med en timme före första loppets start till
och med tävlingarnas slut. Det är tränaren som ansvarar för att den utrustning som
används uppfyller kraven enligt djurskyddslagstiftningen. Galoppdomstolen kan, om
möjligt efter samråd med banveterinären, förbjuda varje form av olämplig utrustning.

Hästar
Blinkers
Som hjälpmedel att begränsa hästens synförmåga under löpningen får i Sverige och
Danmark endast blinkers (B) eller sidoludd (S), som hindrar hästen från att se bakåt
eller år sidorna, användas. Blinkers och sidoludd ska användas på hästens båda sidor.
I Norge får även flexibel blinkers (F) användas. Häst som ska bära blinkers ska ha
dessa på plats innan hästen lämnar ledvolten och får inte tas av innan hästen har
kommit i mål.
Jordbländare eller motsvarande som hindrar hästen att se nedåt får användas men får
inte vara så stor att hästen inte kan se framåt.
Förbjudna huvudlag
Bettlösa träns, t ex sidepull och hackamore, är inte tillåtna om de inte kompletteras
med ett bett.
Huvudlag i form av s k Cornell collar eller motsvarande är förbjudet att använda.
Hovbeslag
I slätlöpning på gräsbana är skor med grepp förbjudna. I hinderlöpning är skor med
tågrepp förbjudna. Aluminiumskor av typen ”outer rim” anses inte som skor med
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grepp. Uppgift om att hästen inte är skodd med aluminiumskor runt om ska lämnas
senast vid den tidpunkt då ordinarie tidpunkt för strykning av hästen löper ut. I
slätlöpning på gräs ska hästen vara skodd runt om. Hovbeslag som utsätter hästen
eller annan häst för fara får inte användas.
Huva
Om hästen har en huva som ska tas bort vid startplatsen ska huvan vara röd. Huva
som ska användas under löpningen ska vara av annan färg än röd.
Pullnät
Pullnät får endast användas fram till dess att starttillstånd i löpningen meddelas.
Tungband
Tungband ska ha en bredd av minst 10 mm vid anläggningsytan. Tungband får
endast användas för att fixera tungans läge i munnen och får inte fästas så att hästen
utsätts för lidande.
Öronbollar
Öronbollar med urryckare får endast användas i Norge. Dessa måste vara fästa vid
huvudlaget under hela löpningen. Endast fabriksproducerade öronbollar får
användas.
Om öronbollar ska användas i löpningen i Sverige och Danmark ska de användas i
kombination med öronhuva. Utrustningen ska vara på plats när hästen lämnar
ledvolten och får inte tas av innan hästen har kommit i mål.
Övrig förbjuden utrustning
Det är inte tillåtet att använda s k lip chain i ledvolten eller i samband med tävling.
Med lip chain avses alla anordningar som anbringas under hästens överläpp.
Flair nasal strips eller andra anordningar för utvidgande av hästens luftvägar är inte
tillåtna.
Utrustning får inte sticka ut framför hästens nos och störa målfoto.

Ryttare
Ryttaren ska bära reglementsenlig utrustning med vita ridbyxor, svarta ridstövlar,
skyddshjälm och skyddsväst.
Skyddshjälm ska hålla lägst nivå PAS 015: 2011; SNELL E2001; SNELL E2016;
VG1 01.040 2014-12; eller UTAC/CRITT 04/2015.
2

Skyddsväst ska hålla lägst nivå (BS) EN 13158: 2009 eller 2018 och måste vara
lägst level 2. Skyddsväst ska användas i originalutförande.
Ridstövlarna ska vara svarta. Översta delen av stövelskaftet får vara av annan färg
om färgen är enhetlig.
Spö
Endast s k cushion whip (vadderat spö) får användas. För sådant spö gäller att:
Spöets längd får inte överstiga 70 cm.
Spöets ända ska bestå av en mjuk vaddering om minst 17 cm.
Spöets tjocklek får inte understiga 1 cm i diameter.
Spöets totalvikt får inte överstiga 160 gram.
Den vadderade delen av spöet ska kunna tryckas samman minst 6 mm.
Ändringar av ett godkänt spö får inte göras förutom av spöets handtag.
Sporrar
Sporrar får inte användas.
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