Informasjon om sko i travløp
Jf. Løpsreglementets § 13-6
Ved deltakelse i travløp i Norge skal hestens ansvarlige trener påse at det oppgis korrekt
informasjon om hvilken balanse hesten skal gå med i løpet, i form av om hesten skal
konkurrere med eller uten sko på henholdsvis fram- og/eller bakhøver.
Korrekt informasjon skal være levert så tidlig som mulig før løpsdagen tar til, og senest
innen 15 minutter før start i det første totalisatorløpet den aktuelle løpsdagen.
Nedenfor gis en definisjon av hva som er å anse som en bar hov, og hva som defineres
som sko/beslag. All informasjon om hestens balanse skal gis i tråd med dette.
Hva defineres som en bar hov (uten sko)?
•
•

•

Når hestens hov er helt uten noen form for beslag eller beskyttelse.
Når hestens hov er «plastret», dvs. at den er påstøpt et beslag eller beskyttelse av
plast som dekker hele eller deler av hovens bærerand. Dette gjelder også om
støpen er forsterket med glassfibertråder eller glassfiberduk, men den skal være
uten metalldeler.
Når hoven kun er iført søm, men uten beslag for øvrig.

Eksempel på en bar hov:

Hov helt uten sko/beslag

Plastret/støpt hov

Hov med kun søm
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Hva defineres som et beslag (med sko)?
•

•

Alle beslag for hoven bestående av metall (jern, aluminium etc.) som festes til
hoven med søm, eller med en annen type av feste bestående av metall. Dette
gjelder uavhengig av beslagets/skoens størrelse, og slike sko kan benyttes i
kombinasjon med såler av plast, lær, gummi, filt eller metall.
Beslag (sko) av plast, lær, gummi, filt eller metall, og som festes til hoven med
søm eller lim.

Eksempel på sko/beslag:

Vanlig sko (jern el. aluminium)

Tåsko (jern el. aluminium)

Ankersko (jern el. aluminimum)

Sko m/åpen tå (jern el. aluminimum)

Ulike typer av beslag som festes til hoven med søm eller lim

Forbud mot å konkurrere uten sko:
Det er alltid hestens ansvarlige treners ansvar å påse at hesten er i forsvarlig
konkurransemessig skikk når den skal delta i travløp. Begrepet konkurransemessig
skikk omfatter også hestens balanse, ved at hesten skal være forsvarlig skodd om den
skal konkurrere med sko, eller at ansvarlig trener har forsikret seg om at hesten har
tilstrekkelig gode høver til gjennomføre løpet barfot dersom dette er valgt balanse. I
vurderingen av om hesten kan konkurrere uten sko må det tas hensyn til at høvene skal
være i en slik forfatning at de også kan takle utsettelser av starten etter at hestene har
kommet i løpsbanen, omstarter, løp som stanses ved signalisering og avvikles som en
tilbakekalt start, deltakelse på seremoniplass osv., i tillegg til selve løpet.
Basert på treneransvaret er hovedregelen at ansvarlig trener står fritt til å velge den
balanse som hesten skal gå med i hvert enkelt travløp.
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Men i spesielle tilfeller kan banedommernemnden og/eller stevneveterinæren beslutte
et forbud mot at det konkurres uten sko, enten for den enkelte hest basert på en
vurdering av dennes hovkvalitet, eller for løpsdagen i sin helhet basert på vær,- føreog/eller baneforholdene den aktuelle løpsdagen.
Dersom banedommernemnden fatter beslutning om forbud mot at det konkurreres uten
sko skal hesten(e)s høver påsettes sko/beslag som oppfyller følgende krav:
•

Sko/beslag som dekker hele hovens bærerand, alternativt at skoen/beslaget
hever hele hovens bærerand fra bakken.
Eksempel på godkjent beslag i slikt tilfelle er i tillegg til en vanlige sko også være
ankersko og flappsko/tåsko med såle.

Eksempelvis vil ikke en tåsko uten såle være godkjent som beslag dersom det ilegges
forbud mot å konkurrere uten sko.
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