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Vedrørende sak fra løp 5, løpsdag 8, 11.juni 2020.  

Trener av av hest nr.5 Geist, I Vergara, har rapportert at hesten ble undersøkt av veterinær 

etter løpet uten at det ble funnet noe galt. Han stilte seg uforstående til hvorfor hesten ikke 

presterte som forventet.  

------------------------------------------------------- 

Løpsdag 9, 18. juni 2020 

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen  

--- 

Løp 1  

Trener T Smith sin søknad om å få leie Rare Emerald til start ble innvilget. 

 

Løp 2  

Trener T Smith sin søknad om å få leie Fil Rouge til start ble innvilget. 

--- 

Rapport fra starter: Hest nr. 2 Mikklus Makklus ble bortvist fra start. Hesten må 

starboksgodkjennes på løpsdag før den igjen kan starte.  

Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at hesten går helt fint inn i trening.  

Kjennelse: Mikklus Makklus må startboksgodkjennes på løpsdag før den igjen kan starte i 

løp. Trener A Hyldmo ilegges en advarsel for at Mikklus Makklus ikke gikk inn i startboks. 

Regl.pkt. 9.25.23, 9.25.24 og 11.4.1.a. 

 

Løp 3 

Marcus T Grundy var måldommer.  

--- 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkselse i løpet. Hest nr. 5 Buckybabe ble sjenert av førstehest i mål nr. 7 

Crossroads Blues.  

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 5 Buckybabe, E Chaves, forklarte at hest nr. 7 Crossroads Blues sjenerte 

ham slik at han måtte ta opp. 

Rytter av hest nr. 7 Crossroads Blues, J Johansen, forklarte at det var plass til hest nr. 5 

Buckybabe ved rail. Han mente at han ikke sjenerte denne da han passerte.   

Bemerkning: 

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

kan DLV foreta en diskvalifikasjon dersom rytter ved sin disposisjon forårsaker en åpenbar 

farlig situasjon. DLV observerer at rytter J Johansen går innover i banen og grovt sjenerer 

hest nr. 5 Buckybabe slik at rytter E Chaves må ta opp hesten. DLV legger til grunn at rytter 



J Johansen visste at hest nr. 5 var på innsiden av ham og at han derfor ved sin ridning burde 

vist større aktsomhet og valgt et annet spor. DLV mener at rytter J Johansens ridning 

forårsaker en åpenbart farlig situasjon og hest nr. 7 Crossroads Blues diskvalifiseres.  

Kjennelse: Rytter J Johansen ilegges lisensinndragning i to dager, 5. og 8. juli 2020, for 

gjennom sin ridning ha sjenert medkonkurrent og forårsaket en åpenbart farlig situasjon. 

Hest nr. 7 Crossroads Blues diskvalifiseres. 

Regl pkt  10.1.4, 10.1.5 b, 10.1.7 og 11.4.1d.     

 

 

Løp 5 

Hest nr. Sjenering av hest nr. 1 Topas Royal på oppløpet.  

Forklaring: Rytter av hest nr. 3 Timo Nurmos, F Janetzky, forklarte at hesten var urutinert og 

brøt noe ut i banen. 

Rytter av hest nr. J Johansen forklarte at han ikke ville oppnådd noe  bedre plassering 

dersom hendelsen ikke hadde inntruffet.   

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre hester og ryttere ikke blir 

sjenert. DLV studerte videoopptak og ser at hest nr. 3 Timo Nurmos blir ridd utover i banen 

og sjenerer hest nr. 1 Topas Royal. DLV kan ikke se at rytter F Janetzky gjør noe for å holde 

rett spor.  

Kjennelse: Rytter F Janetzky ilegges en bot stor kr 2000,- for sjenering av medkonkurrent.  

Regl pkt 10.1.4, 11.4.1c 

 

Løp 6 

Annike Bye Hansen sin søknad om å få leie Lille my til start ble innvilget.  

---- 

Hest nr. 2 London Rock var for sen i paddock.  

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han hadde sagt i fra til leier når vedkommende skulle være på 

banen, men det var oppstått misforståelser. 

Kjennelse: 

A Hyldmo tildeles en advarsel for å ha møtt for sent i paddock med hest nr. 2 London Rock.  

Regl pkt 5.9.1q, 11.4.1a 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 6 Hooligan  

Løp 3 hest nr. 7 Crossroad Blues 

Løp 6 hest nr. 3 Archers Ignite 
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