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Stevneveterinærer:I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Cathrine Erichsen – Nils Øyvind Dieseth 

---- 

Løp 2 

Hest nr. 1 Chili Explosion bærer 58,5 kilo. 

----- 

Rytter av hest nr. 5 Windflower, M Martinez, red til start uten å ha bena i bøylene.  

Rytter M Martinez forklarte at hesten var urutinert og var uregjerlig i visningspaddocken. Han 

hadde forsøkt å ta bena i bøylene på vei til start. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak godtar DLV rytters forklaring.  

--- 

Rytter av hest nr. 4 Magica de Hex, M Larsen, red til start uten å ha bena i bøylene.  

Rytter M Larsen forklarte at han hadde ridd uten bena i bøylene for å få hesten til å gå frem.  

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak godtar DLV rytters forklaring.  

--- 

Hest nr. 4 Magica de Hex sin prestasjon i løpet. 

Rytter M Larsen forklarte at distansen var alt for kort for hesten og at den ble redd da den 

fikk sandsprut. Trener Lena Natt och Dag bekreftet rytters forklaring.  

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

--- 

DLV studerte mulig sjenering av hest nr. 1 Chili Explosion inn i søndre sving.  

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 1 Chili Explosion, J.E Neuroth, forklarte at hesten hans ble redd da hest nr. 

3 Godul gikk innover i banen. Det var fortsatt plass til ham langs railen.  

Rytter av hest nr. 3 Godul, D Swift, forklarte at han gikk inn i banen da han ønsket å få støtte 

av en annen hest rundt svingen. Han mente det var plass til hest nr. 1 på innsiden.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videooopptak og hørt rytternes forklaringer mener DLV at ingen sjenering 

har funnet sted og det rettes ingen forføyning mot noen rytter.   

 

Løp 3 

Hest nr. 7 We Got The Boss sin prestasjon i løpet.  

Forklaring: Trener A Bye Hansen var ikke fornøyd med hestens prestasjon og ville få hesten 

undersøkt av veterinær.  

Bemerkning: Forklaringen er notert. Trener bes rapportere resultatet av 

veterinærundersøkelse til DLV.  

 

 



Løp 4 

Hest nr. 6 Stogas Fairytale sin prestasjon i løpet.  

Forklaring: Rytter J E Neuroth forklarte at hesten var halt. 

Trener H Rådstoga forklarte at hun ville få hesten sjekket av veterinær.  

Bemerkning: 

Forklaringen er godtatt. Trener bes rapportere resultatet av veterinærundersøkelse til DLV. 

 

Løp 5 

Trener W Neuroths søknad om å få leie hest nr. 4 Mustajjid til start ble innvilget. 

--- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 4 Mustajjid etter løpet.   

--- 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 2 Gold Run, M Larsen, sluttet å ri ca 200 meter før mål.  

Rytter M Larsen forklarte at han ikke kunne være blant de fem beste og at han derfor ikke 

red aktivt. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri for å oppnå en best mulig plassering. Etter 

DLV sin mening ville ikke hesten oppnådd premie, men rytter skal allikevel ri for å oppnå best 

mulig plassering.    

Kjennelse: 

Rytter M Larsen ilegges en advarsel for ikke å ha ridd for å oppnå best mulig plassering. 

Regl pkt 10.1.1 og 11.4.1a. 

--- 

Rytter av hest nr. 6 Oliver, S de Paiva, sluttet å ri ca 200 meter før mål.  

Rytter S de Paiva forklarte at hesten snublet og han trodde den ikke var i orden.  

Trener P Nordbye forklarte at rytter hadde meldt fra til ham om at hesten ikke kjentes å være 

i orden. Han hadde ikke funnet noe galt med hesten.  

Bemerkning: Forklaringen er notert.  

---- 

Kvalifiseringsløp: 

Slim Revenge ble godkjent i startboks og kvalifiserte på tid. I henhold til rapport fra starter må 

hesten startbokstrenes før den kan starte i ordinært løp.   

  

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 7 Priceless 

Løp 2 hest nr. 2 Archers Ignite 

Løp 5 hest nr. 1 Mongolian Navy og hest nr. 5 Two Times  

Løp 6 hest nr. 4 Elusive Thought 

Løp 7 hest nr. 5 Sidney Pearl 

Kvalifiseringsløp: Slim Revenge 
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