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____________________________________________________________________ 
2. løp 
Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 8 Hot Wing etter løpet. 
 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 7 Valley’s Rock ble strøket av veterinæren før løpet. 
---- 
Sak til behandling: Trener av hest nr 4 Magica Von Tryll – Wido Neuroth rapporterte at 
hesten blødde neseblod etter løpet og stevnets veterinær nedla startforbud for hesten. 
----- 
Sak til behandling: 
Hest nr 1 Diamond Digger sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter Trond Jørgensen 
Forklaring: Rytter T Jørgensen forklarte at hesten hadde startet lite og at den tydelig ikke 
likte trengsel fra de andre hestene og den stoppet da opp flere ganger, den likte heller ikke 
sand spruten.  Han mente den trengte blinkers.    
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 Bittersweet ble strøket av veterinæren før løpet. 
---- 
5. løp  
Sak til behandling: Trener av hest nr 7 Ragazzo – Annike Bye Hansen nedla protest mot hest 
nr 2 Avon Pearl for sjenering ca 200 meter før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter Espen Ski 
2. Rytter Manuel Martinez 
Forklaring: 
1. Rytter av hest nr. 7 Ragazzo - E Ski forklarte at han ble grovt sjenert ved overgangen og 
at han ble presset ut mot railen oppover mot mål av hest nr 2 Avon Pearl og ikke fikk ridd sin 
hest fullt ut.  Han mente han ville ha vunnet løpet. 
2. Rytter av hest nr. 2 Avon Pearl - M Martinez forklarte at han først ble sjenert av hest nr 7 
Ragazzo ca 400 meter før mål.  Videre forklarte han at han gikk utover i banen for å få bedre 
underlag.  Han mente at rytter E Ski ble med frivillig utover i banen. 
Bemerkning: DLV observerte både fra tårnet og ved å konferere løpsfilmen at hest nr 2 Avon 
Pearl gradvis går utover i banen og derved sjenerer hest nr 7 Ragazzo. I henhold til 
reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke sjeneres.  DLV mener hendelsen 
hadde innflytelse på rekkefølgen i mål.    
Kjennelse: Hest nr 2 Avon Pearl og hest nr 7 Ragazzo bytter plass, slik at rekkefølgen i mål 
blir: 
1. 7 Ragazzo 
2. 2 Avon Pearl 
Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr. 2.400,- for å ha sjenert konkurrent. 
Regl. Pkt. 427, 428, 489 c, 470 
---- 



6. løp  
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Mister Big Shuffle – Rafael Schistl veid inn med 0,7 
kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Rafael Schistl  
Forklaring: Rytter R Schistl forklarte at han hadde en pad som trakk mye svette fra hesten. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun er kommet overens om 
å ri. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 a 
---- 
Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 3 Fearless Hunter etter 
løpet. 
---- 
9. løp 
Sak til behandling:Voldgiftens representant i svingen observerte at hest nr 3 Saint Johannes 
– Anna Pilroth blir sjenert i søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter A Pilroth – 3 Saint Johannes 
2. Rytter E Chaves – 9 Messi 
3. Rytter R De Oliveira – 4 Majestic Max 
Forklaring: 
1. Rytter A Pilroth forklarte at hun ble sjenert i søndre sving. 
2. Rytter E Chaves forklarte at red ut i svingen for å gi plass til R De Oliveira 
3. Rytter R De Oliveira forklarte at svingen er krapp og alle red for en best mulig posisjon. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke 
sjeneres.  DLV observerte på videoopptak at rytter av hest nr 9 Messi E Chaves bytter spor i 
svingen og legger seg inn foran hest nr 4 og hest nr 3.  Etter DLV sin oppfatning legger han 
seg inn for tidlig slik at han sjenerer medkonkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert 
medkonkurrenter. Regl. Pkt. 427, 489 c,   
---- 
Dopingprøver tatt 8. juni 2013 
2. løp hest nr   1 Champagne Reefing   
5. løp hest nr   2 Avon Pearl    
6. løp hest nr   2 Mister Big Shuffle 
6. løp hest nr   9 Easy Road  
------ 
Dato:    8. juni 2013                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


