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1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 1 Ariann, Mette Hanssen. Bruk av pisk før start 
Avhørt: Rytter Mette Hanssen 
Forklaring: Rytter M Hanssen forklarte at hesten var uvillig til å gå inn i startboks og 
rygget på railen gjentatte ganger. Hun måtte bruke pisken for å unngå at hesten 
skulle skade seg på railen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å unngå en farlig 
situasjon. DLV observerte på filmopptak samt fra tårnet at rytter M Hanssen brukte 
pisken gjentatte ganger før lasting i startboks, både når hesten rygget mot railen og 
når den gikk frem mot startboksen. DLV er av den oppfatning at bruk av pisk i det 
hesten går fram mot startboksen er unødvendig for å unngå en farlig situasjon. Det 
foreligger dermed et brudd på piskebestemmelsene. 
 
Kjennelse: Rytter M Hanssen ilegges kr 2000 i bot, samt en ukes lisensinndragning 
fra og med 31. juli til og med 6. august 2010. 
 
Regl pkt 374, 489g jfr generelle bestemmelser om bruk av pisk 
 
------ 
2. løp 
Sak: Hest nr 2 Desert Fuse sin prestasjon i løpet 
Avhørt: Trener David Smith 
Forklaring: Trener D Smith hadde ingen forklaring, var uforstående til hestens svake 
prestasjon og skal få den undersøkt av veterinær 
Bemerkning: Forklaring er notert 
 
4. løp 
Sak: Rapport fra hovedstarter. Hest nr 11Hard Candy ble bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Jacob H Fretheim 
Forklaring: Trener J Fretheim forklarte at hesten var nervøs. 
Kjennelse: Trener J Fretheim tildeles en advarsel for at hest nr 11 ble bortvist fra 
start. Hesten må godkjennes i startboks før den kan starterklæres til nytt løp. 
Pkt 412, 489a  
 
Sak: 
Rapport fra hovedstarter. Hest nr 6 Sweet Irish ble bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Sandie Kjær Nortoft 
Forklaring: Trener S Nortoft forklarte at hesten hadde aldri blitt bortvist fra start før og 
hadde ellers ingen forklaring på hestens oppførsel 
Kjennelse: Trener S Nortoft tildeles en advarsel for at hest nr 6 ble bortvist fra start. 
Hesten må godkjennes i startboks før den kan starterklæres til nytt løp. 



Pkt 412, 489a  
 
5. løp 
Sak:  
Hest nr 5 Sidney, rytter Martin Rodriguez , sjenerer konkurrenter på bortre langside. 
Avhørt: 
1. Rytter av hest nr 5 Sydney, Martin Rodriguez  
2. Rytter av hest nr 3 Dalmeny, Frederick Salvador  
3. Rytter av hest nr 1 Entangle, Lennart Hammer-Hansen  
Forklaring: 
1. Rytter M Rodriguez forklarte at han holdt rett spor, men at hesten på et punkt 
skjente litt innover i banen.  
2. Rytter F Salvador forklarte at M Rodriguez presset ham innover i banen over en 
lengre strekning, slik at hesten hans ble presset mot nr 1 Entangle, og han måtte til 
slutt ta opp sin hest. 
3. Rytter L Hammer-Hansen forklarte at M Rodriguez presset både hest nr 3 
Dalmeny og nr 1 Entangle innover i banen over en lengre strekning tiltross for at 
begge ropte til Rodriguez om hva som holdt på å skje. Hammer-Hansen forklarte 
også at Salvador måtte ta opp sin hest og at Entangle ble presset inn i railen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter slik at øvrige konkurrenter ikke 
sjeneres. DLV observerte på filmopptak at rytter M Rodriguez går innover i banen og 
dermed presser hest nr 3 og hest nr 1 inn mot railen, slik at hest nr 3 må tas opp og 
at hest nr 1 treffer railen. DLVs observasjoner stemmer overens med rytterne 
Salvador og Hammer-Hansens forklaringer. DLV mener på bakgrunn av dette at 
rytter Rodriguez’ ridning var reglementsstridig. 
Kjennelse:  Rytter M Rodriguez’ rytterlisens inndras i en uke, fra og med 31. juli til og 
med 6. august 2010 som følge av grov sjenering av konkurrenter. 
Pkt 136e, 427, 489 d. 
 
8. løp 
Sak: Rytter av hest nr 6 Mamaloca, Carlos Lopez, veide inn med 1,5 kg overvekt 
Avhørt: Rytter Carlos Lopez 
Forklaring: Rytter C Lopez forklarte at han hadde følt seg dårlig og måtte drikke mye 
gjennom løpsdagen.  
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri avtalt ridevekt. 
Kjennelse: Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1200 for ikke å ha overholdt avtalt 
ridevekt. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse. 
Pkt 136d, 454, 489c 
 
-------- 
Dopingprøver tatt 22. juli 2010: 
2. løp hest nr 3 Power Within You 
5. løp hest nr 1 Entangle 
7. løp hest nr 11 High Flyer 
8. løp hest nr  6 Mamaloca 
 
 
 

Negative dopingprøver 22. juli 2010: 
24.06.2010 Symbol of Arch 
24.06.2010 Tears Go By 
01.07.2010 Lucky Lucioni                         
01.07.2010 Lazy Lord 
01.07.2010 Aaron’s Way 
01.07.2010 Giant Sandman (C-prøve)  
------ 

    
Dato: 22.07.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


