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DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, H E Jenssen, S Gjertsen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad, J Korslund    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Rytter av hest nr 9 Notnowhoney – Fausto Henrique – cantret til start uten bena i bøylene. 

Forklaring: 

Rytter Fausto Henrique forklarte at han hadde fått beskjed om at hesten kunne være 

vanskelig på vei ut til banen.  Han hadde derfor tatt bena ut av bøylene. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene på vei til start. 

Kjennelse: 

Rytter Fausto Henrique tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

---- 

Hest nr 8 Whatsinitforme sto igjen 5 lengder i starten. 

---- 

3.løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte en mulig sjenering ca 300 meter før mål mellom hest nr 7 Checkitoutcharlie 

og nr 3 Eddie Riff.  På bakgrunn av egne observasjoner og studie av filmopptaket, mener 

DLV at rytter av hest nr 7 Checkitoutcharlie – F Henrique forsøkte å gå et sted det ikke var 

plass. DLV mener derfor at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. Det rettes 

ingen forføyning mot noen av rytterne. 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Mr Wiggins prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Bodil Blomqvist forklarte at distansen var for kort. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Queen’s Delight – Elione Chaves  cantret til start uten å ha bena i 

bøylene. 

Forklaring: 

Rytter E Chaves forklarte at hesten var vanskelig på vei til start, og at han derfor valgte å ri til 

start uten bena i bøylene. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene på vei til start. 

Kjennelse: 



Rytter Elione Chaves tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

----- 

Sak til behandling: 

DLV observerte at salen på hest nr 6 Elusive Thought skled fremover rett etter start.  

Forklaring: 

1 Rytter A Wallace forklarte at  dette førte til at hesten ble vanskelig å styre, og at han ikke 

red den helt ut til mål. Salen var blitt kontrollert ved start. 

2. Trener Steinar Holm forklarte at det er problem med å få salen til å ligge når salen så liten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at salutstyr er av tilfredsstillende beskaffenhet 

og riktig anvendt. 

Kjennelse: 

Trener Steinar Holm ilegges en bot stor kr 1.200,- for mangelfull saling på 6 Elusive Thought. 

Regl. pkt. 124 n, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter Marie Fretheim – 9 Rock The Boat mente seg sjenert av hest nr 10 Koster – C Lopez 

på vei inn i siste søndre sving. 

DLV studerte videoopptak. På bakgrunn av forrige sak (salen skled på hest nr 6 Elusive 

Thought), ble det noe bevegelse i feltet inn mot siste søndre sving.DLV mener imidlertid at 

ingen kan lastes for dette. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 11 Favilla sin prestasjon i løpet. 

Trener Wera Torgersen møtte ikke hos DLV etter gjentatte innkallinger.  Saken vil bli 

gjenopptatt neste løpsdag. 

--- 

6. løp 

Hest nr 2 A Little Fling ble strøket av veterinæren før løpet. 

--- 

7. løp 

Trener Per Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 8 Borzakovski til start ble innvilget. 

-- 

Russell Masset er starter. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   8 Whatsinitforme                    

Løp 4 hest nr.   2 Iona             

Løp 7 hest nr.   9 DJ’s Dream 

Løp 8 hest nr.   5 Fix Fox      

 --- 
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