
BANE/STORLØP 2018

§ 15-2 Avbrudd i rettighetstap

For ordinær kjører/rytter av travhest kan DNT etter søknad innvilge avbrudd i rettighetstap, 

ilagt etter § 15-1 pkt. 3, bokst. a).:

1. Når hesten i Norge skal delta i termininnskuddsløp, i kvalifiseringsløp til disse, eller løp 

som er fastsatt av DNT i egen liste å hjemle avbrudd i rettighetstap.

2. Når hesten innen UET skal delta i løp som i landets reglement hjemler avbrudd i ilagt 

rettighetstap.

3. Når hesten av DNT er gitt representasjonsoppgave.

4. Når hesten av sentralforbund tilsluttet UET, er gitt representasjonsoppgave i løp som i 

landets reglement hjemler avbrudd i ilagt rettighetstap.

Søker er å anse som ordinær kjører/rytter når han/hun har kjørt/ridd travhesten i minimum 

to av de fem siste starter, eller er hestens registrerte trener.

Kjører/rytter kan etter søknad til DNT innvilges avbrudd i rettighetstap, ilagt etter § 15-1 pkt 

3, bokst. a):

1. Ved representasjonsoppdrag for DNT.

2. Ved deltakelse i internasjonale eller nasjonale mesterskap hvor kjører/rytter på forhånd 

har kvalifisert seg.

Det må søkes i hvert enkelt tilfelle. Søknaden må inneholde opplysninger om hvem 

søknaden gjelder, hvilke(n) hest(er) og for hvilket land innen UET og hvilke totalisatorløp 

søknaden gjelder.

Avbrudd etter ovenstående bestemmelser innvilges ikke for kjører/rytter ilagt rettighetstap 

for overtredelse av en av kap.9, §10-2 eller DNTs dopingreglement. Det innvilges heller ikke 

for kjører/rytter som er ilagt rettighetstap for overtredelse i den hensikt å kvalifisere hesten 

søknaden gjelder.                                                                                                                              

Avbrudd etter ovenstående bestemmelser innvilges ikke for kjører/rytter ilagt rettighetstap 

for overtredelse av kapittel 9, § 10-2, eller DNTs Dopingreglement. Det innvilges heller ikke 

for kjører/rytter som er ilagt rettighetstap for overtredelse i den hensikt å kvalifisere hesten 

søknaden gjelder.

Bergen

Rappfots Æresløp (monté)

Biri

Norgesmesterskap for varmblodshester

Norgesmesterskap for varmblodshester - hoppeavdeling

DNTs 5-årsløp

DNTs 5-årsløp - hoppeavdeling

Bjerke

Lars Laumb

Jacob Meyer

Oslo Grand Prix

Bjerkebanens Europamatch

Alm Svartens Æresløp

Energima Cup



Axel Jensens Minneløp 

Axel Jensens Minneløp - hoppeavdeling

Forus

Stavangerløpet

Jarlsberg

Ulf Thoresens Minneløp

Hans Petter Tholfsens Minneløp

Anders Jahres Pokalløp

Thor Tholfsens Minneløp (stallansatte)

Klosterskogen

Moe Odins Æresløp

Klosterskogen Grand Prix

Momarken

Steinlagers Æresløp

Sørlandet

Norgesmesterskapet for kaldblodshester

Norgesmesterskapet for kaldblodshester - hoppeavdeling


