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Sak løp 7 – Mulig passiv ridning Prince of Fjords 

DLV tok opp saken da det ble observert at rytter av hest nr. 2 Prince of Fjords begynte å ri 

først ca 250 meter før mål og at hesten stoppet mye på oppløpet. DLV avhørte rytter Carlos 

Lopez som uttalte at hesten gikk veldig hardt på fra start og derfor  brukte mye krefter 

underveis. Av den grunn ventet Carlos Lopez så lenge som han fant det forsvarlig mulig med 

å begynne å ri på oppløpet. Da han så begynte å ri svarte hesten ikke opp. Han mente derfor 

at dersom han hadde startet å ri tidligere ville hesten antageligvis «stoppet» mye mere. 

DLV er av den oppfatning at dette bekreftes av løpsfilmen. Løpsfilmen viser også at da rytter 

først begynte å ri hardt på hesten gjorde han dette til mål. 

DLV fant det ikke nødvendig å innkalle rytter Andreas Dalbark da en ikke kunne se at han 

var involvert i hendelsen. 

DLV snakket også med trener Niels Petersen som sa at hesten kunne oppføre seg på denne 

måten og støttet Carlos Lopez forklaring. Han kunne ikke se at Carlos Lopez ikke hadde fulgt 

rideordre. Han trodde selv at hesten ville vinne, men da han så hvordan løpet utviklet seg 

skjønte han at dette kanskje ikke ville gå. Han uttalte også at hesten som vant var en meget 

god hest og at den nok var litt mere klar enn det han hadde forventet. 

For at en rytter skal kunne dømmes etter reglene i Regl. punkt 5.11.1e fordres det at rytter 

ved sin ridning enten bryter reglementet eller grovt uaktsomt eller forsettlig unnlater å ivareta 

sin hests interesser i løpet. Dette kan være som å ta feil på mål, slutte å ri fordi de tror de har 

vunnet for så å tape, fullstendig ri mot ride ordre. At en hest «puller» hardt for så å bli hentet 

på oppløpet faller ikke inn under denne reglen. At en rytter kan ta feil valg i kampens hete er i 

utgangspunktet heller ikke reglementsstridig. Carlos Lopez er en meget erfaren og 

formodentlig Skandinavias beste rytter for øyeblikket. Når han foretar en slik vurdering 

underveis er det vanskelig å imøtegå hans forklaring på når han skulle begynne å ri hardt på 

hesten.  

Ut fra løpsfilmen og forklaringer fant DLV derfor ikke at noe reglementsstridig hadde funnet 

sted. 

Det kunne derfor ikke rettes noen forføyninger mot rytter Carlos Lopez. 
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