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Vedr 16. løpsdag torsdag 22. juli 
 
Det vises til sak fra 2. løp vedr Desert Fuse sin prestasjon i løpet. I etterkant har det 
blitt påvist av veterinær at hesten hadde en halsinfeksjon. 
 
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 4 Zirkon ble bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lena Natt Och Dag 
Forklaring: Trener L Natt Och Dag forklarte at hesten ofte var vanskelig å laste, men 
at den pleide å gå inn. 
Kjennelse: Trener L Natt Och Dag tildeles en advarsel for at hest nr 4 Zirkon ble 
bortvist fra start. Hesten må godkjennes i startboks før den starterklæres til nytt løp. 
Regl.pkt 412, 489a 
 
2. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 Line Prince sin prestasjon i løpet 
Trener Lone Bager opplyste om at hun var skuffet over prestasjonen og at hesten 
ikke skal gå flere løp. 
 
6. løp 
Sak til behandling: Hest nr 2 Heureux sjenering av hest nr 7 Chicken Momo 
Avhørt: Rytter av hest nr 2, Carlos Lopez og rytter av hest nr 4, Pascolino Pinto 
Forklaring: Rytter P Pinto forklarte at hun ca 400 meter før mål ble grovt sjenert av 
hest nr 2 Heureux / C Lopez og at hennes hest stoppet opp som følge av dette. 
C Lopez forklarte at det var god plass for hans hest, men at han ble stengt av hest nr 
4 Chicken Momo og måtte skifte spor. 
Bemerkning: Iflg reglementet skal rytter ri slik at han ikke sjenerer med konkurrenter. 
DLV observerte på videoopptak og fra tårnet, at rytter C Lopez ca 400 m fra mål 
prøvde å komme seg fram der hvor det ikke var plass, og dermed sjenerte hest nr 7 
Chicken Momo. DLV vurderte diskvalifikasjon, men kom til at forseelsen ikke hadde 
betydning for rekkefølgen i mål.  
 
Kjennelse: Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1800. Ved straffeutmålingen er det 
tatt hensyn til premiesummen i løpet. 
Regl. pkt 136e, 489c 
 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr 2 Bello Secondo, rytter Carloz Lopez, sjenerte hest 6 
Royal Hill, rytter Marie Fretheim, kort før målpassering 
Avhørt: Rytter C Lopez 
Avhørt: Rytter M Fretheim 



Forklaring: Rytter C Lopez mente at han holdt rett spor og at hestene utvendig trakk 
inn i banen og at han ikke hadde sjenerte noen. 
Rytter M Fretheim forklarte at hun ble grovt sjenert av hest nr 2 Bello Secondo / rytter 
C Lopez og mente at hun hadde mistet plassering på grunn av dette 
Bemerkning: Iflg reglementet skal rytter ri slik at han ikke sjenerer medkonkurrenter. 
DLV observerte på videoopptak og fra tårnet, at rytter C Lopez kort før mål skifter 
spor og går utover i banen og dermed sjenerte hest nr 6 Royal Hill. DLV er av den 
oppfatning at sjeneringen hadde betydning for rekkefølgen i mål og flytter derfor hest 
nr 2 Bello Secondo fra første plass til fjerde plass i løpet.  
 
Kjennelse: Hest nr 2 Bello Secondo flyttes ned til fjerde plass i løpet. 
 
Løpsresultatet blir da: 
1. Hest nr 9 Aaron’s Way 
2. Hest nr 3 Cajun Star 
3. Hest nr 6 Royal Hill 
4. Hest nr 2 Bello Secondo 
 
Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1800. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på 
at det er en gjentatt forseelse. 
Regl. pkt 136e, 489c 
 
-------- 
Dopingprøver tatt 29. juli 2010: 
2. løp hest nr 5 Wonderful Bahare 
3. løp hest nr 8 Go Go Gadget 
6. løp hest nr 5 Alyshakeys 
7. løp hest nr 2 Bello Secondo 
 
 
Negative dopingprøver 29. juli 2010: 
08.07.2010 Sweet Baby Jane 
------ 
    
Dato: 29.07.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


