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Vedrørende løpsdag 10, 29. juni 2019 

6. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i løp 6. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

Regl. Pkt. 11.2.2 

--- 

7. løp 

Trener Niels Petersen rapporterte at hest nr 12 Silver Dalen mistet sko i løpet. 

--- 

Rytterbytter 3. juli: 

2. løp 3 Hadrian – Luis Toro 

3. løp 3 Rock Dancer – Manuel Martinez 

4. løp 2 Mongolian Navy – Mark Larsen 

5. løp 7 Cream – Luis Toro 57 kg 

6. løp 2 Fine Humor – Sandro De Paiva 56 kg 

--- 

1. løp 

Trener T Hellgren sin søknad om å få leie hest nr. 4 Fort til start ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr. 7 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr. 8 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

------ 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – trener Tollef Langvad – ikke etterkommet starters ordre. 

Forklaring: 

Trener T Langvad mente at han i hovedsak hadde fulgt starters ordre. 

Bemerkning: 

Trener som oppholder seg ved start skal etterkomme starters ordre. 

Kjennelse: 

Trener Tollef Langvad ilegges en advarsel for ikke å ha etterkommet starters ordre. 

Regl. Pkt. 11.4.1 a 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 



Hest nr 1 Red Glory blir sjenert av hest nr 3 Hadrian etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Alan Wallace – 1 Red Glory forklarte at han ble sjenert av hest nr 3 Hadrian rett 

etter start, og han mente han ville fått en bedre plassering dersom dette ikke hadde 

inntruffet. 

2. Rytter Luis Toro – 3 Hadrian forklarte at hesten hans var urutinert, og skjenet utover og 

innover i banen etter start. Han mente at han gjorde det han kunne for å holde rett bane.  

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at hest nr 3 Hadrian går innover i banen etter start og treffer hest 

nr 1 Red Glory. Etter DLV sin mening gjør ikke rytter L Toro tilstrekkelig for å holde sin hest 

rett, og sjenerer derfor hest nr 1. DLV mener at hendelsen ikke hadde innflytelse på 

rekkefølgen mellom disse to hestene i mål. 

Kjennelse: 

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

Regl. Pkt. 10.1.4, 11.4.1 c                             

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Close To The Edge sin prestasjon i løpet. 

1. Rytter Kaia S Ingolfsland forklarte at hesten hang utover både på bortre langside og på 

oppløpet. 

2. Trener Tina Smith forklarte at hesten skulle sjekkes av veterinær, da hun observerte at 

den hang kraftig i løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Queen’s Delight – Madeleine Haugland sjenerte hest nr 2 Mongolian Navy – Mark 

Larsen ved inngangen til nordre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter M Larsen forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 6 Queen’s Delight ved 

inngangen til nordre sving. 

2. Rytter M Haugland opplyste at hun hadde fokus på hestene utenfor seg på vei inn i 

svingen. Hun la ikke merke til at det var en hest på innsiden. Hun innrømmet å ha gått for 

tidlig inn da hun fikk se filmen. 

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at hest nr 6 Queen’s Delight -  M Haugland bytter spor og går 

innover i banen ved inngangen til nordre sving, slik at at rytter av hest nr 2 Mongolian Navy 

må ta opp sin hest. DLV legger til grunn at M Haugland bytter spor og går inn mot rail uten å 

se seg for. DLV mener videre at rytter burde utvist større aktsomhet ved bytte av spor, og 

spesielt ved inngangen til en sving. 

Kjennelse: 

Rytter Madeline Haugland ilegges bot stor kr 2.000,-  og en dags lisensinndragning, 18. juli 

2019, for å ha sjenert medkonkurrent ved inngangen til nordre sving. I straffeskjerpende 

retning er det lagt vekt på at DLV mener sjeneringen var grov.   

Regl. Pkt. 10.1.4, 11.4.1 c, d                             



--- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 5 Prince Field – Luis Toro – sluttet å ri ca 200 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Luis Toro som forklarte at hesten ble trett. 

Bemerkning: 

Iht reglementet skal rytter ri for å oppnå best mulig plassering. DLV observerte på video 

opptak at rytter L Toro slutter å ri ca 200 m før mål. Etter DLV sin mening la rytter hendene 

ned for tidlig og ivaretok gjennom dette ikke sin hests sjanser i tilstrekkelig grad. 

Kjennelse: 

Rytter Luis Toro ilegges en bot stor kr. 1800,- og fradømmes retten til å heve ridepenger for 

ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 

Regl. Pkt. 5.11.1e, 10.1.1, 11.4.1 b og c.   

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Pascal møtte i paddock med feil sal. 

Forklaring: 

Trener Cathrine Erichsen forklarte at hun hadde hentet flere saler i vektrommet og at hun la 

feil sal på hesten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock med riktig utstyr. 

Kjennelse: 

Trener Cathrine Erichsen ilegges en bot stor kr 600,- for å ha møtt i paddock med feil utstyr. 

Regl. Pkt. 5.9.1 p, 11.4.1 c 

--- 

5.løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 2 I See Fire – prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Manuel Martinez forklarte at hesten hadde tråkket seg i forbindelse med starten. 

Han mente at hesten beveget seg dårlig på oppløpet. 

2. Trener Niels Petersen mente at hesten ikke beveget seg bra de siste 200 meter før mål. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Fine Humor sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva mente at hesten ikke var klar til å starte. 

2. Trener Satu Tiikkaja opplyste at hesten ikke hadde startet på flere år, og at den trengte 

lengre distanse, da den er en hekkeløper. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for hest som starter i løp er konkurranseklar. 

Hesten var 9,2 sekunder etter nest siste hest i mål og DLV er av den oppfatning at hesten 

ikke var konkurranseklar. 

Kjennelse: 



Trener Satu Tiikkaja ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha startet hest som ikke var 

konkurranseklar. 

Regl. Pkt. 5.9.1 a, 11.4.1 c 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr.   7 Point Boy        

Løp 4 hest nr.   6 Queen’s Delight         

Løp 5 hest nr.  4 Muskat         

    

----      
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