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__________________________________________________________________________  

 

Vedrørende sak 6. august 2020 - hest Stogas Etosha sin prestasjon i løpet. Hesten er 

undersøkt av veterinær. Undersøkelsen er uten anmerkninger.  

----- 

Stedfortredende trenere: 

Helle Christensen for Sabina Pedersen 

 

Trenere av følgende hester fikk innvilget søknad om å få leie til start:  

Løp 2: hest nr. 5 Dragonfly 

Løp 7: hest nr. 8 Rare Emerald 

 

Løp 2 

Hest nr. 4 Sir Aircross sin prestasjon i løpet.  

Trener A Hyldmo forklarte at han hadde forventet mer av hesten. Han ville rapportere tilbake 

dersom de finner noe galt med hesten.  

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

--- 

Rapport fra starter - hest nr. 1 Clauses Socolade ble bortvist fra startstedet.  

Bemerkning: I henhold til reglementet kan DLV i spesielle tilfeller kreve at hest skal starte i 

kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent resultat. Hesten kastet av rytter i 

visningspaddock, måtte leies til start og var uregjerlig i startboks. DLV mener dette anses 

som et spesielt tilfelle og at hesten må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 

igjen kan starte i løp.   

Kjennelse: Hest nr. 1 Clauses Socolade må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før 

den igjen kan starte i løp. Trener M Lustig ilegges en advarsel for at hesten ble bortvist fra 

startstedet.  

Regl punkt 9.25.18, 9.25.24, 11.4.1a.  

--- 

Løp 2 og 6 

Rytter av hest nr. 4  Sir Aircross i løp 2 og starterklært rytter på hest nr. 8 Cincinnatus i løp 6,  

D Swift, veide ut med 1,5 kilo overvekt.  

Forklaring: 

Rytter D Swift forklarte at han ikke hadde klart å gå tilstrekkelig ned i vekt. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den avtalte ridevekt.  

Kjennelse: Rytter D Swift ilegges en bot stor kr. 1200,- for ikke å ha klart avtalt ridevekt.  

Regl punkt  5.12.3, 9.21.4, 11.4.1c. 

 

 

 



Løp 4 

Hest nr. 1 IKC Wildcat stod igjen ca 5 lengder i starten.  

--- 

Rytter av hest nr. 6 Tsupermand, D Swift, rapporterte at han hadde problemer med salen og 

hadde derfor ikke fått ridd hesten skikkelig på oppløpet. 

 

Løp 6  

Rytterbytte hest nr. 8 Cincinnatus. Hesten ble ridd av Sandro de Paiva.  

--- 

Hest nr. 8 Cincinnatus, rytter Sandro de Paiva, sjenerte konkurrenter inn mot og i  nordre 

sving. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 9 Elusive Thought, N H Holm, forklarte at hun ikke mente seg sjenert da 

hun hadde tenkt å gå innover i banen uansett. 

Rytter av hest nr. 7 Oliver, C Lopez, mente seg sjenert av hest nr. 8 Cincinnatus inn i nordre 

sving. 

Rytter av hest nr. 6 Fix Fox, M Martinez, som forklarte at han så hest nr. 8 Cincinnatus 

komme innover i banen og valgte da å slippe denne frem. 

Rytter av hest nr. 8 Cincinnatus, S de Paiva, som forklarte at hesten hans hang brått innover 

og at han prøvde å rette den opp.  

Bemerkning: 

DLV observerte at hest nr. 8 Cincinnatus går innover i banen inn mot og i nordre sving. Etter 

DLV sin mening blir det trangt for flere konkurrenter som følge av dette. DLV observerer 

videre at rytter S D Paiva gjør noe for å rette opp hesten, men etter DLV sin mening burde 

han ha gjort mer for å holde sitt spor.  

Kjennelse: rytter S D Paiva ilegges en bot stor kr. 2000,- for sjenering av medkonkurrenter.  

Regl punkt 10.1.4, 11.4.1c  

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr 10 Fibonacci   

Løp 3 hest nr. 7 Buckyboy 

Løp 7 hest nr. 1 Geist  
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