
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VEDLEGG TIL DNTS LØPSREGLEMENT: 

 

DNTS LOV KAP.8,  

JFR. GENERALFORSAMLINGSVEDTAK 28. APR. 2012. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPITTEL 8:  FUNKSJONÆRER 

§ 8-1  Banedommerkomiteen 

 

(1) Banedommerkomiteen ansettes av det lokale driftsselskap og består 

av 3 medlemmer. Banedommerkomiteens leder skal ha 

dommerautorisasjon A. Øvrige medlemmer skal ha dommerautorisasjon A 

eller B. Komiteen velger selv sin leder. 

 

(2) Banedommerkomiteen behandler og avgjør som første instans saker 

direkte knyttet til løpsavviklingen og som etter gjeldende lov, 

bestemmelser og reglement ikke behandles av domskomiteen, jfr. 

Løpsreglementet § 95, jfr. § 92.  

 

(3) Banedommerkomiteen skal påse at gjeldende løpsreglement og 

særskilte bestemmelser blir fulgt og overholdt. Den rapporterer for urent 

trav og diskvalifiserer for galopp og passgang, samt for utilbørlig kjøring. 

Den behandler og/eller avgjør protester etter løpsreglementet og ilegger 

sanksjoner for overtredelse av løpsreglementet og særskilte bestemmelser 

innen sitt kompetanseområde, jfr. Løpsreglementets § 95. 

 

(4) Med samtykke av domskomiteen kan en sak som hører inn under 

banedommerkomiteen behandles og avgjøres av domskomiteen. 

Banedommerkomiteen sender i slike tilfeller saken til styret i DNT som 

avgjør om den skal sendes til domskomiteen. Sakens parter skal gis 

adgang til å uttale seg før domskomiteen tar saken opp til behandling. 

 

 

§ 8-2 Dommere 

 

(1) Banedommere autoriseres av DNT med autorisasjon A eller 

autorisasjon B etter gjeldende utdanningskrav. 

 

(2) Autorisasjonen som banedommer gjelder for en periode på inntil 5 år 

av gangen. 

 

(3) Personer som har eller antas å ha en slik tilknytning til travsporten at 

det kan innebære fare for at de avgjørelser som skal treffes i medhold av 

gjeldende reglement og særskilte bestemmelser blir påvirket av denne 

tilknytningen, er inhabil og skal ikke ansettes/oppnevnes. For øvrig gjelder 

§ 2-7. 

 

 



§ 8-3  Løpsfunksjonærer under travløp 

 

(1) Under totalisatorløp og registrerte premiekjøringer skal følgende 

hovedfunksjonærer omhandlet under bokstav a til og med h, samt 

nødvendig antall andre løpsfunksjonærer være tilstede: 

 

a) Løpsleder 

 

b) Autoriserte banedommere, jfr. § 8-1 

 

c) Måldommer 

 

d) Autorisert hovedstarter 

 

e) Plassjef 

 

f) Ponnitilsynshavende som fungerer i travløp hvor det deltar ponnier 

 

g) Totalisatorsjef som fungerer under travløp med totalisatorspill 

 

h) Stevneveterinær 

 

(2) For å fungere som banedommer og hovedstarter under lokale travløp 

uten totalisatorspill kreves ikke autorisasjon av DNT. 

 

(3) Ved lokale travløp uten totalisatorspill kreves ikke stevneveterinær 

tilstede, men det bør være veterinær tilstede, eventuelt at stedets 

veterinærtjeneste er underrettet om tid og sted for travstevnet. 

 

(4) Hovedfunksjonær og løpsfunksjonærer kan ikke ansettes før fylte 18 

henholdsvis 15 år og kan ikke fungere lenger enn ut det kalenderåret de 

fyller 70 år. Ved lokale travløp uten totalisatorspill gjelder ikke øvre 

aldersgrense. 

 

(5) Hovedfunksjonærer, løpsfunksjonærer og deres varamedlemmer 

omhandlet under bokstav a til og med g skal ha gjennomført den til 

enhver tid fastsatte funksjonærutdanning. 

 

(6) Personer som har eller antas å ha en slik tilknytning til travsporten at 

det kan innebære fare for at de avgjørelser vedkommende skal treffe i 

medhold av gjeldende reglement og særskilte bestemmelser blir påvirket 

av denne tilknytning, skal ikke ansettes/oppnevnes. 


