GRÆSGALOP PÅ JYDSK VÆDDELØBSBANE
Dagen efter en løbsdag, hvor der afvikles galopløb, vil det være tilladt at gå græsgalop indtil kl. 12.00 –
inden arbejdet med at udbedre banen påbegyndes.
For alle øvrige tilladelser gælder det, at de kun vil kunne gives under forudsætning af, at baneforvalteren
vurderer, at det er forsvarligt i forhold til græssets anvendelse til/på løbsdage (og i ugen op til en løbsdag vil
der - for at sikre den bedst mulige løbsbane - kun blive givet tilladelse i et yderst begrænset omfang) – og at
den pågældende hest er i træning ved en person med licens på JVB.
Enhver henvendelse om særlig tilladelse skal foretages til baneforvalter Jacob Ebbesen på SMS 41152055,
hvorefter Jacob Ebbesen vil svare hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid.
Særlig tilladelse kan gives 1 gang til en ustartet 2-åring eller en ustartet 3-åring – således at hesten kan lære
græsset at kende inden første start.
Bemærk at der kun gives en særlig tilladelse pr. ustartet hest – og at hestens navn derfor skal fremgå på
den afsendte SMS til Jacob Ebbesen (trænerskifte eller lignende giver ikke mulighed for ny tilladelse, hvis
hesten ved en tidligere træner har ”brugt” sin ene tilladelse).
Særlig tilladelse kan endvidere gives til hest/e, som indenfor de kommende 14 dage skal starte i et større
løb (større løb defineres som et løb med mindst 75.000 DKK/100.000 SEK/100.000 NOK til vinderen).
Hestens navn og løbsdato skal fremgå af den afsendte SMS. Denne tilladelse kan opnås 1 gang for hver
gang de/n pågældende hest skal starte i et større løb.
Det vil sige, at samme hest kan opnå tilladelse mere end en gang i løbet af året, såfremt den starter i flere
større løb.
Endvidere kan der i specielle tilfælde gives særlig tilladelse – denne tilladelse fås ligeledes ved henvendelse
til Jacob Ebbesen.
For alle tilladelser gælder det, at der skal ansøges i god tid (som hovedregel minimum to arbejdsdage
inden).
Yderligere tilladelser kan udelukkende opnås såfremt baneforvalteren vurderer, at fiberbanen er decideret
uanvendelig – samt at en evt. tilladelse vil være forsvarlig at give i forhold til græssets anvendelse til/på
løbsdage.

