
Reglement KVF og GSD 
 
Banereglement for Kallerupbanen 
Gældende fra 1. maj 2010 
   
Alment gældende regler 
 
Dette banereglement supplerer/erstatter det gældende hovedforbunds løbsreglement.  
 
Der må ikke forefindes løse hunde på hele banens område (undtagen hunde der er i løb). 
Der må ikke anvendes flexliner.  
 
Efterladenskaber efter hunde, skal samles op med det samme. 
 
Hvis der deltager mere end 1 (en) hund i et træningsløb, skal alle hunde bære mundkurv. 
 
Efter løb/træningsløb må mundkurven først tages af, når hunden har forladt banearealet. 
 
Det kan af baneledelsen pålægges en hund, at bære mundkurv overalt på banens 
område. 
 
Bag startboksen skal hunden bære mundkurv, hvis der opholder sig mere end en hund. 
Dette gælder også for-padocken på mellemdistancen. 
 
Baneledelsen kan dispensere fra løbsreglementet for alle andre racer end greyhounds, 
under hensyntagen til hundens tarv. 
 
Hunde der i henhold til det gældende løbsreglement, ikke har gyldig vaccinations attest, 
må ikke medbringes på banen. Gyldig vaccinations attest skal forevises på forlangende. 
 
Hunde med smitsomme sygdomme og-eller utøj må ikke medbringes på banen.  
 
Alle henstillinger fra banens ledelse skal straks efterkommes. 
 
Alle hundeejere har pligt til at kende og efterleve dette banereglement. 
 
Licens / Startkvalifikation 
 
Enhver hund, såvel dansk som udenlandsk, med gyldig CGRC eller FCI anerkendt licens 
og løbsbog er berettiget til at stille til løb på Kallerupbanen. 
 
En hund uden løbsbog, men med dokumenteret gyldig løbslicens, kan få udstedt løbsbog 
af KVF mod betaling af det normale licensgebyr. (p.t. 50 kr.). 
 
Hovedforbundets regler for erhvervelse af løbslicens, er gældende for Kallerupbanen.  
 
Licensprøve kan tages på træningsdage såvel som på officielle løbsdage. 
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På løbsdage gælder desuden: 
Hunden skal være på banen senest 1 time før planlagt start af første løb, og licensbog skal 
ligeledes være afleveret, og indskuddet betalt, 1 time før planlagt start af første løb. 
 
Hunden må tidligst forlade banen 15 minutter efter sidste løb. Der kan af løbsledelsen 
dispenseres fra dette. 
 
På væddeløbsdage med elektronisk tidtagning (målfoto), er kun mundkurve der ikke 
påvirker tolkning af målfoto tilladt. (Europæiske masker af trådnet eller plastbelagt trådnet, 
samt australske masker af plastik eller trådnet er tilladt). Tvivlstilfælde afgøres af 
løbsledelsen.  
 
Hundene skal præsenteres i boksrækkefølge. 
 
Hundene sættes boks i følgende rækkefølge: Først 1-3-5  derefter 2-4-6.  Der kan med 
løbsledelsens godkendelse dispenseres fra denne rækkefølge.  
 
Hundene skal sættes i boksen der svarer til dens nummerdækken. 
 
Efter hunden er sat i boks må hundeejeren ikke gå foran boksen, ej heller slå på boksen, 
eller råbe til hunden. 
 
Hvis hunden vender sig i boksen, må hunden ikke tages ud. 
 
Ved start på sprint/stayer distancen skal hundeejerne blive bag boksen til alle hunde har 
passeret målstregen. 
 
Ved start på mellemdistancen, går alle hundeejere ind på midten af banen, hvor de bliver 
stående til alle hundene har passeret målstregen. 
 
Alle licens- og træningsløb skal være tilmeldt løbsmanageren senest ved løbsdagens 
officielle tilmeldingsfrist. 
 
Der vil blive offentliggjort en startliste for disse løb, som skal overholdes. 
 
Alle kan tilmelde sig disse licensløb. 
 
Almindelig træning på officielle løbsdage kan kun finde sted hvis hundeejeren bor mere 
end 100 km fra banen. 
 
Overtrædelse af dette banereglement kan straffes med påtale, bøde, bortvisning eller 
karantæne. 
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