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DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, H E Jenssen, O C Hallerud, S Gjertsen,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 8. juni 

1. løp 2 Brocco – Sandro De Paiva 

--- 

1. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 11 White Fire etter løpet. 

--- 

2. løp 

Trener Åsa Edvardsson sin søknad om at hest nr 5 Schoolgirl skulle få cantre først til start 

ble innvilget. 

---- 

Stedfortredende trener Kajsa Lindsjö sin søknad om at hest nr 7 Magical Spring skulle leies 

til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

DLV studerte starten i løpet. 

Bemerkning: 

DLV observerte at det ble trangt for flere hester etter start. Etter å ha studert filmen, mener  

DLV at dette skyldes at hest nr 2 DJ’s Dream og og hest nr 8 Black Million hopper skjevt ut 

av startboksen.  Dette  medfører at det blir trangt for flere hester i midten av feltet.  Etter DLV 

sin oppfatning kan ingen klandres for det inntrufne. 

--- 

3. løp 

Trener Cathrine Erichsen sin søknad om at hest nr 2 Maimane skulle få cantre først til start 

ble innvilget. 

---- 

5. løp 

Trener Niels Petersen sin søknad om at hest nr 7 Somerville skulle leies til start ble innvilget. 

---- 

Trener Anette Stjernstrand sin søknad om at hest nr 1 Backcountry skulle få cantre først til 

start ble innvilget. 

---- 

Hest nr 1 Backcountry kom løs før start og ble strøket av stevneveterinæren. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Somerville – Fausto Henrique bryter utover i banen på oppløpet. 

Forklaring: 



1. Rytter Jacob Johansen – 10 Tam O’Final forklarte at han måtte ta opp sin hest fordi hest 

nr 7 Somerville går utover i banen.. 

2. Rytter Fausto Henrique – 7 Somerville forklarte at han ikke så hest nr 10 Tam O’Final. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres.  DLV 

observerte på filmopptak at hest nr 7 Somerville – F Henrique går utover i banen på 

oppløpet, slik at rytter av hest nr 10 Tam O’Final – J Johansen må ta opp sin hest. 

DLV mener at rytter av hest nr 7 Somerville – F Henrique skulle ha gjort mer for å holde rett 

bane. 

Kjennelse: 

Rytter Fausto Henrique ilegges en bot stor kr 2.000,- for å sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt 427, 489 c 

---- 

6. løp 

Trener Maria Carlstedt sin søknad om at hest nr 5 Clauses Monsieur skulle få cantre først til 

start ble innvilget. 

--- 

Rapport fra starter – hest nr 8 Hidden Sensation sto igjen 5 lengder i starten. 

--- 

Sak til behandling: 

Mulige sjeneringer ved utgangen av nordre sving. 

Bemerkning: 

DLV studerte filmopptak og avhørte flere ryttere i forbindelse med mulige sjeneringer ved 

utgangen av nordre sving.  DLV konkluderte med at reglementsstridige sjeneringer ikke 

hadde funnet sted. 

--- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 7 Red Hearts etter løpet. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  4 Red Mile                       

Løp 2 hest nr.  4 Avonbear               

Løp 4 hest nr.  3 Symbol In The Sand   

Løp 6 hest nr.  10 Petite Patch         

 --- 
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