
Retningslinjer for kontrollveiing av monte ryttere 

DNTs Løpsreglements § 2-4, pkt. 5.  

 

Retningslinjer for kontrollveiing av montérytter hjemles i Løpsreglementets § 2-4, pkt. 5. 

Montérytter skal ved løpsbanens utgang ha tilgjengelig assistent som kan overta hesten, og skal selv 

møte direkte til kontrollveiing når plassering blant de fire fremste ekvipasjer i mål er oppnådd. 

Banedommernemnden kan beslutte at det skal foretas vektkontroll av ryttere utover de fire første 

plasseringene i mål, samt i montéprøveløp. 

Minimumsvekt for montérytter er 65 kilo ved deltakelse i travløp, og rytter er selv ansvarlig for å 

oppfylle den oppgitte minimumsvekten. Gyldig vektmål er det som fremkommer av den vekt som 

benyttes på den aktuelle banen, og ved innveiing i etterkant av løpet. 

Kontrollveiing skal foretas av monterytter selv, og inkluderer rytters egen bekledning, samt 

spesifisert del av hestens utstyr. 

I rytters egen bekledning inngår klær, sko/støvler, hansker, sikkerhetsvest og hjelm, samt eventuelle 

vekter som rytteren har hatt festet på seg under løpet og ved passering av mållinjen. 

Med spesifisert del av hestens utstyr menes hestens sal, inkludert voilock/salunderlag, bryste, 

ryggstykke og nummerdekken, samt eventuelle vekter festet til hestens utstyr under løpet og ved 

passering av mållinjen. 

Ingen andre enn rytter selv skal berøre den bekledning og annet utstyr som skal medbringes på 

vekten ved kontrollveiing. 

Unntak kan gjøres dersom rytter trenger hjelp, da tillates det at løpsfunksjonær i arbeid på 

arrangørbanen berører utstyret. 

 

Dersom monterytter understiger minimumsvekten med mer enn 0,5 kg, skal ekvipasjen 

diskvalifiseres, jfr. § 12-1, bokst. h). Montérytter skal i slikt tilfelle sanksjoneres i henhold til § 15-1, 

jfr. gjeldende sanksjonsnorm. 

Dersom montérytter understiger minimumsvekten med 0,5 kilo eller mindre, skal ekvipasjen 

sanksjoneres i henhold til § 15-1, jfr. gjeldende sanksjonsnorm. 

Montérytter som ikke møter direkte til kontrollveiing skal sanksjoneres tilsvarende som tilfeller der 

rytter understiger minimumsvekten med 0,5 kg eller mindre. 

 

Totalisatorresultatet i montéløp skal ikke annonseres offentlig før kontrollveiing av gjeldende ryttere 

er gjennomført og godkjent, og banedommernemnden har godkjent resultatet. 

 

Personell som forestår/deltar i arbeidet med kontrollveiing av montérytter er underlagt 

løpsreglementets bestemmelser om habilitet, jfr. § 3-5, 5.avsnitt. 

 

 


