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Utfyllende bestemmelser for draktreklame 
 

Jf. Lisensbestemmelsenes kapittel om draktreklame 

 

Generelt: 

Med draktreklame menes reklame på kjører/rytters jakke, bukse og hjelm som benyttes ved 

kjøring/ridning av travløp. 

Når det skal benyttes reklame på drakter, skal Det Norske Travselskap godkjenne reklamens 

utforming og avtalepart etter søknad på fastlagt skjema. På skjemaet skal det tegnes, eventuelt 

vedlegges en skisse av reklamens utforming der farge(r), størrelse og plassering på drakten 

fremkommer tydelig. 

For at reklame på drakt skal kunne godkjennes, må i alle tilfeller draktens og hjelmens grunnfarge 

kunne identifiseres. Reklamen skal være modifisert og ikke virke forstyrrende eller misvisende i 

forhold til draktens grunnfarge(r) og mønster. 

Draktbestemmelsenes krav om tilnærmet lik identifikasjon foran og bak omfatter også reklamens 

utforming og plassering. 

Buksene skal være hvite. Det tillates reklame langs sidesømmene og i baken på buksen. For 

sidesømmene skal reklamen begrenset til 25 cm i lengde og 8 cm i bredde. Ved reklame i baken skal 

denne begrenses til 15 cm i lengde og 8 cm i bredde. 

Avtalens gyldighet: 

Avtalepartene plikter å påse avtalen er i overensstemmelse med DNTs Lov kap.10, samt de til enhver 

tid gjeldene bestemmelser for reklame på drakt. Draktreklame for kommersielle leverandører av spill 

og/eller tips på trav- og galoppløp i Norge, eller konkurrerende spillselskaper, godkjennes ikke. 

Videre plikter avtalepartene å forsikre seg om at draktreklamen ikke er i strid med 

Markedsføringsloven (9/1-2009), Alkoholloven (2/6-1989), Tobakksskadeloven (9/3-1973) eller andre 

tilsvarende lover, sentrale eller lokale forskrifter. 

Det Norske Travselskap er ikke ansvarlig eller part i eventuelle tvister som måtte oppstå mellom 

avtalepartene. 

 

Registreringsavgift: 

Endring av draktreklame og/eller draktfarger ilegges et gebyr på kroner 1.000,-  

Gebyr ilegges ikke der reklamelogoen gjelder veldedige organisasjoner, dersom dette er eneste 

reklamelogo på drakten. 

Avgiften gjelder ikke personer som kun er innehaver av ponnilisens. 
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Straffebestemmelser: 

Overtredelse av Bestemmelser for reklame på drakter sanksjoneres etter sanksjonsbestemmelsene 

angitt i Løpsreglementets kapittel 15. 


