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1. løp 

Sak til behandling: Voldgiftsundersøkelse i forbindelse med mulig sjenering like før mål. 

Avhørt:  

Rytter av hest nr 5 Head Above Clouds, Fredrik Johansson 

Rytter av hest nr 6 No More Fuzz, Carlos Lopez 

Forklaring: Rytter F Johansson forklarte at han ble sjenert like før mål av hest nr 6, og han 

mente at han mistet seieren på grunn av sjenering. 

Rytter C Lopez forklarte at han like før mål, gjentatte ganger ble forstyrret av F Johansson og 

mente at han ikke hadde sjenert Johansson. 

Bemerkning: DLV observerte hendelsen fra tårnet og på filmopptak. DLV kan ikke se at det 

har foregått uregelmessigheter som påvirket rekkefølgen i mål. Det rettes heller ikke noen 

forføyninger mot de involverte rytterne. 

Regl.pkt 484 A  

 

Sak til behandling:  

Hest nr 2 Friends Forever, ble tatt opp på oppløpet og brøt løpet 

Avhørt:  Trener Zoltan Benedek 

Forklaring: Trener Z Benedek forklarte at hesten virket normal etter løpet, men at rytteren 

hadde ment at hesten hadde problemer med aksjonen på sandbanen. 

Bemerkning: Forklaring er notert. 

Regl.pkt 484 F 

 

 

 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Medallic, Dina Danekilde -  bruk av pisk 

Avhørt: Rytter D Danekilde 

Forklaring: Rytter D Danekilde forklarte at hesten ikke ville gå fra start bl.a. på grunn av 

sandsprut. Hun innrømmet å ha brukt pisken. 

Bemerkning: DLV observerte fra tårnet og på filmopptak at rytter D Danekilde aktivt brukte 

pisk fra start.  

Kjennelse: Rytter D Danekilde ilegges en bot på kr 2000 samt 1 ukes lisensinndragning. 

Lisensinndragningen gjelder fra og med 15. november t.o.m 21. november 2008. 

Regl.pkt 372, 489 G samt bestemmelser for bruk av pisk i løp 

 

 

 

7. løp 

Sak til behandling: Hest nr 9 Hermion kom ut til start med feil nummerdekken 

Avhørt: Trener Hallvard Soma 



Forklaring:  Trener H Soma forklarte at han hadde tatt feil nummerdekken og beklaget det. 

Bemerkning: I henhold til regl. er det treners ansvar at hesten innfinner seg i paddock med 

riktig nummerdekken. 

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en bot på kr 700 for å ha salet med galt nummerdekken. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at starten ble forsinket. 

Pkt 124 2. ledd og 489 c 

 

7. løp 

Sak til behandling: Rytter av hest nr 5 Mizar, Fredrik Johansson, sjenerte hest nr 4 Dunaroni 

og hest nr 3 Silver Shadow 

Avhørt:  

Rytter av hest nr. 3 Silver Shadow,  M Fretheim 

Rytter av hest nr. 4 Dunaroni , T. Jørgensen 

Rytter  av hest nr. 5 Mizar, F. Johansson 

Forklaring: Rytter M Fretheim forklarte at hun ble sjenert av F. Johansson ca 100 meter etter 

start. 

Rytter T. Jørgensen forklarte at han ble sjenert av F. Johansson ca 100 meter etter start.  

Rytter F. Johansson forklarte at han ikke hadde sett de to hestene innenfor seg. Han styrte 

hesten sin ut i banen så fort rytterne på innsiden av ham ropte til ham.  

Bemerkning: 

Dlv observerte det inntrufne fra tårnet og på filmopptak. Dlv observerer at rytter F. Johansson 

går innover i banen ca 100 meter etter start og derigjennom sjenerer  de to innenforliggende 

ekvipasjene. Etter Dlv’s mening styrer F. Johansson sin hest utover i banen for sent til at dette 

kan forhindre sjeneringen, noe rytter F. Johansson kan bebreides for.  

Kjennelse: Rytter F. Johansson ilegges en bot stor kr. 1200,- for å ha sjenert konkurrenter. 

Reglm. Pkt 136 e og 489c. 

 

 

Dopingprøver tatt 6. november 2008: 

 

4. løp hest nr. 6 Acafan 

5. løp hest nr. 4 Evening Rose 

7. løp hest nr. 4 Dunaroni 

 

 

 

Dato: 06.11.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


