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__________________________________________________________________________  

 

Løp nr. 3 

Sak til behandling: 

Bruk av tøylen som pisk på oppløpet. Rytter av hest nr 2 Parbold Hill, Karolin Petterson 

brukte tøylen som pisk. 

Forklaring: 

Rytter forklarte at det var hennes ridestil som resulterte i at hun viftet med tøylen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter gjentatte ganger bruker tøylen som pisk på oppløpet. 

DLV mener videre at det er åpenbart at dette hadde innflytelse på rekkefølgen i mål.   

Iht. Reglmentet er bruk av tøyle som pisk forbudt og vil bli straffet. 

Kjennelse: 

Hest nr. 2 Parbold Hill diskvalifiseres fra løpet slik at rekkefølgen i mål blir 10-7-5-9-1. 

Rytter Karolin Petterson ilegges 3 dagers lisensinndragning 4., 11. og 18. august 2016.  

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  

Jfr. Reglm. Pkt. 373, 489d, 489h, og 489 siste ledd. 

--------------------------------------------------- 

Løp nr. 5 

Rytter av hest nr. 4 Silver of Train, R Freire veid inn med 1.5 kg  overvekt.  

Forklaring: 

Rytter beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

Iht. Reglementet skal rytter ri den vekt man har kommet overens om. 

Kjennelse: 

Rytter R Freire ilegges en bot stor 1200,- for å ha veid inn med 1.2 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140d, 489c. 

--------------------------------------------------- 

Løp nr 6 

Rapport fra starter 

Hest nr. 4 Rebel At Heart tapte ca 4 lengder i starten. 

 

Hest nr. 3 Shade of Grey bortvist fra start. 

Avhørt trener H Soma som forklarte at hesten hadde gått inn i starboksen i trening. Han 

hadde for øvrig ingen forklaring.  

Bemerkning: 

Hvis samme hest senere i samme sesong må bortvises fra startstedet, skal det nedlegges 

startforbud for hesten. Hesten må starte i prøveløp med startboks og godkjennes av starter 

før den igjen kan starte i ordinært løp.  



 

Kjennelse: 

Hest nr. 3 Shade of Grey må starte i prøveløp med startboks og godkjennes av starter før 

den igjen kan starte i ordinært løp. 

Trener H Soma ilegges bot stor kr. 1200,- for at hest nr. 3 Shade of Grey ikke gikk inn i 

startboks. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.   

Regl. Pkt. 412, 489c. 

 

Løp nr. 7 

Rytter av hest nr. 8 Bushfighter, A Wallace, veid inn med 1 kg overvekt.  

Rytter forklarte at han hadde drukket vann før løpet. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal rytter ri den vekt man har kommet overens om. 

Kjennelse: 

Rytter A Wallace ilegges en bot stor 300,- for å ha veid inn med 1.0 kg overvekt. 

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 140d, 489c.  

 

Hest nr. 15 The Other Lady, rytter F Salvador, sjenerer medkonkurrenter tidlig i oppløpet. 

Avhørt: 

 P A Gråberg som forklarte at F Salvador gikk innover i banen rett foran hans hest slik at 

hesten hans ble forstyrret og mistet sin aksjon og han mente at han tapte vesentlig på det. 

M Santos forklarte at rytter F Salvador gikk innover i banen slik at han måtte ta opp sin hest. 

F Salvador forklarte at han var foran sine medkonkurrenter da han gikk innover i banen. 

Bemerkning: 

DLV observerte fra filmopptaket og ved sin representant i tårnet at rytter F Salvador går 

innover i banen og sjenerer medkonkurrenter. DLV kan ikke se at han gjør tilstrekkelig for å 

holde rett bane. 

Iht reglem. skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

Kjennelse: 

Rytter F Salvador  ilegges bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrenter. 

Regl. pkt. 427, 489c. 

---- 

 

DLV observerte at rytter F Salvador de siste 200 m rir på en slik måte at han bringer sin hest 

i ubalanse og at hesten nær styrter. 

Forklaring: 

Rytter F Salvador forklarte at hesten hang og at red på denne måten for å holde hesten rett. 

Bemerkning: 

Iht regl. skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i løp. 

DLV mener at rytter F Salvador ved sin ridning ikke ivaretar sin hests sjanser på best mulig 

måte. DLV mener videre at rytters ridning anses farlig både for ham selv og sine 

medkonkurrenter. 

Kjennelse: 

Rytter F Salvador ilegges en bot stor Kr. 1800,- og fratas retten til å heve ridepenger.  

Regl. pkt. 136e, 489c, 490b. 

 

 



Løp nr. 8 

Rytter av hest nr. 6 Prince of Bliss, J E Neuroth ble sjenert i starten. 

DLV har studert filmopptak og observerer at  hest nr. 4 Barasti steiler i starten og dermed 

hopper skjevt ut. DLV mener at rytter N De Souza gjøre det han kan for å rette opp si hest. 

Det rettes dermed ingen forføyning mot noen rytter. 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr. 4 Garfunkel   

Løp 4 hest nr. 3 Diana Lady  

Løp 6 hest nr. 2 Lifeofbryan    

Løp 7 hest nr. 8 Bushfighter 

---- 
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