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__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 9. mai  

1. løp 

7 Nordlys – Rafael Schistl 

---- 

1. løp 

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr. 1 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

---- 

Trener L Tandberg sin søknad om å få leie hest nr. 5 Oui Je Veux til start ble innvilget. 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 8 Royal Starlight til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Golden Gin Tric sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Støren forklarte at rideordre var å gå til tet. Hesten svarte ikke da hun prøvde å 

ri på den. I følge rytter pustet hesten tungt etter løpet. 

2. Trener Lenitha Adolfsson hadde ikke noen forklaring på hvorfor hesten gikk så svakt. Hun 

fant ikke noe galt med hesten etter løpet. Hun trodde den skulle vinne i dag.  

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter S Støren red passivt på hest nr 1 Golden Gin Tric på 

borte langside. I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin 

hests sjanser i løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter S Støren sin hests sjanser på 

tilfredstillende måte, ved sin passive ridning. 

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges en bot stor kr 900,-, samt inndragning av ridehonorar og 

lisensinndragning en dag, 24. mai 2018 for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d,  

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Nordlys – Rafael Schistl holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Nora H Holm – 5 Oui Je Veux forklarte at hun måtte ta tak i sin hest, da hest nr 7 

Nordlys gikk noe inn i banen. 

2. Rytter Rafael Schistl – 7 Nordlys forklarte at hesten hang innover, og at han mente han 

ikke sjenerte noen. 



Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at hest nr 7 Nordlys – R Schistl ikke holdt rett bane etter start, 

slik at N Holm måtte ta opp sin hest. DLV mener at rytter ikke gjorde tilstrekkelig for å holde 

rett spor. I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert.  

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 8 Justice Focused – bortvist fra start. 

Bemerkning: 

Trener Annette Stjernstrand møtte ikke til avhør, og hadde ikke oppnevnt stedfortreder på 

løpsdagen. 

Kjennelse: 

Trener Annette Stjernstrand tildeles en advarsel for at hest nr 8 Justice Focused ble bortvist 

fra start, samt en bot stor kr 600,- for ikke å ha møtt til avhør i DLV, samt ikke å ha oppnevnt 

stedfortreder for løpsdagen.   

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 124 p, 130, 412, 489 a og c. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at flere hester ikke holdt  rett bane etter start.  

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth – 5 Sunny Sunday forklarte at det ble trangt etter start. 

2. Rytter Nora H Holm – 4 Stogas Dancer forklarte at det ble trangt etter start. 

3. Rytter Sergio Alonso – 7 Gardinia forklarte at hest nr 8 Ponita gikk inn på ham etter start. 

4. Rytter Sandro De Paiva – 3 Dark Money forklarte at han etter hans mening holdt rett spor 

etter start.  

5. Rytter Raphael Freire – 8 Ponita forklarte at han holdt rett spor etter start, og ikke sjenerte 

noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte etter studie av filmopptaket at hest nr 3 Dark Money gikk utover i banen og 

sjenerte flere konkurrenter. Videre gikk hest nr 7 Gardinia innover i banen og sjenerte 

medkonkurrenter. Etter DLV sin mening gjorde rytter S De Paiva ikke tilstrekkelig for å rette 

opp sin hest, med den følge at medkonkurrenter ble sjenert. DLV observerte også at rytter S 

Alonso gikk innover i banen og sjenerte hest nr 4 Stogas Dancer. Etter DLVs mening gjorde 

ikke rytter S Alonso tilstrekkelig for å holde rett bane. 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert.  

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges en dags lisensinndragning, 24. mai 2018 for å ha sjenert 

medkonkurrent etter start. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 d  

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

6. løp 



Sak til behandling: 

Sjenering ca 400 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Elione Chaves – 2 Lillemann forklarte at han hadde fritt spor innvendig i banen, og 

at S Alonso – 1 Perfect Spy gikk bevisst innover i banen slik at det ble for trangt. 

2. Rytter Sergio Alonso – 1 Secret Spy forklarte at etter hans mening holdt han rett spor, og 

han mente også at det i utgangspunktet ikke var plass på innsiden. 

Bemerkning: 

DLV sin representant i tårnet, samt etter gjennomgang av filmopptak, observerte at det ble 

trangt mellom hest nr 1 Perfect Spy og hest nr 2 Lillemann ca 400 meter før mål. Etter å ha 

studert løpsfilmen finner DLV at rytter S Alonso går innover  i banen og stenger hest nr 2 

Lillemann ca 400 meter før mål, med den følge at hest nr 2 Lillemann blir sjenert.  

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert.  

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en dags lisensinndragning,  24. mai 2018 for å ha sjenert 

medkonkurrent. DLV anser rytter S Alonsos handling for grovt uaktsomt, da han burde 

forstått at hans ridning kunne medføre en sjenering. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at 

det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 d 

---- 

7. løp 

Trener K O Arnesen sin søknad om å få leie hest nr. 7 Kallavaduvil til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 4 Limited Edition – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Hege Larsen Mjønli møtte ikke til avhør etter å ha blitt innkalt pr SMS. 

Kjennelse: 

Trener Hele Larsen Mjønli tildeles en advarsel for at hest nr 4 Limited Edition ble bortvist fra 

start, samt en bot stor kr 600,- for ikke å ha møtt til av hør i DLV på tross av at hun var 

innkalt og burde forstått at hun skulle møte i DLV.  Hesten må godkjennes i startboks før den 

igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 124 p,130, 412, 489 a og c 

 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   2 Dickie Dickens               

Løp 3 hest nr.   7 IKC Fiction 

Løp 6 hest nr.   6 Al Buraq   

Løp 7 hest nr.   5 Buffalo Soldier                 

--- 
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