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DLV’s medlemmer: S Gjertsen, C Slettemark, H Byrgin, N Cordrey 

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener:  

Nathalie Mortensen for Annette Stjärnstrand 

Anna Pilroth for Lenitha Adolfsson 

 

Løp1 

Ida Tandberg rapporterte at hest nr.3  DJ’s Dream var halt etter løpet. Hun valgte 

derfor å hoppe av og leie den ned. 

 

Viktoria Hughes rapporterte at hest nr.7 Chef La Adare mistet en sko i løpet og derfor skled i 

svingen. 

 

Rytter av femte hest i mål nr. 11 Just like Poppy, James Fitzmaurice faller av etter 

målpassering og skader seg. Hesten løp deretter ut av baneområdet, og rytter mistet 

dermed sin mulighet til å veie inn innen fristen. 

DLV finner ikke å sette i tvil at rytter hadde veid ut riktig og at hesten bar riktig vekt i løpet. 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter. 

Kap 6 §11, kap 7 § 7 nr. 1 

 

Det ble ilagt startforbud på hest nr. 11 Just like Poppy av veterinær etter løpet. 

 

Løp 2 

Willa M Schou rapporterte at hest nr 4 Holland Park ikke klarte å følge feltet, og aldri hadde 

noe å gå med. 

Trener L Natt och Dag rapporterte at hest nr 4 Holland Park mistet en sko i løpet. 

 

Rytter A Wallace rapporterte at hest nr. 5 Cincinnatus satte seg når starten gikk og dermed 

mistet noen lengder. 

 

DLV observerte at hest nr.8 Menada sklir i svingen og at rytter K Ingolfsland deretter aldri rir 

sin hest på oppløpet. 

K. Ingolfsland forklarte at hesten sklir og at hun tror den blir skadet først, men at den deretter 

kjentes helt ok. 

Trener Åsa Edvarsson rapporterte at hesten var helt i orden etter løpet, og at veterinær 

hadde sjekket den etter løpet. 

DLV er av den oppfattning av at rytter K Ingolfsland ikke på noe punkt prøver å ri på 

oppløpet, selv ikke etter at hun mente at hesten kjentes ok ut og at hun ikke gjør noe for å 

ivareta hestens sjanser i løpet til tross for at det er 700m igjen av oppløpet. 

K Ingolfsland i legges en bot på kr. 1000,- for ikke å ha ivaretatt hestens sjanser i løpet. 

Kap 6 § 2 pkt.5, kap 8 § 16 nr. 2 Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 



 

Løp 3 

Hest nr 8 Apple Valley bryter ut av startboks og strykes i løpet. 

 

Løp 4 

DLV observerte at hest nr.4 Queen Of Skara leies til start uten at det hadde ankommet 

søknad om dette. 

H Engblom rapporterte at han hadde glemt å søke om at hestene skulle leies til start i dag. 

 

H. Engblom ilegges en bot på kr. 1000,- for ikke å ha søkt innen strykningsfristen. I 

straffeutmålingen legges det til grunn at det er gjentatt forseelse. 

Kap 6 §14, Kap 8 §14 pkt.6 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 5 

Rytter A Pilroth rapporterte at hest nr.2 Jive Talkin ikke pustet bra i løpet og at den ikke  

fikk nok luft. 

 

Løp 6 

DLV ser at det blir trangt for hest nr.4 Captain Chorus på oppløpet og vurderte en mulig 

sjenering. 

Rytter av hest nr.4 Captain Chorus, E Chaves forklarte at hest nr. 3 Nordic, S Paiva lå 

utenfor han og at det ikke ble plass til hans hest når de passerte utgangen av indre sving,slik 

at han måtte ta opp sin hest og gå utvendig. 

Rytter av hest nr.1 Smooth Escape, A Wallace forklarte at han så at hest nr. 4 lå innvendig 

for hest nr. 3. 

Rytter S Paiva forklarte at han hadde plass, og rir i sin bane. Han mente han ikke sjenerte 

noen. 

 

DLV er av den oppfattning av at på det tidspunkt hest nr 3 Nordic,S. Paiva går innover i 

banen ved utgangen av yttre søndre sving havner hest nr.4 Captain Chorus, E Chaves 

innvendig for denne. Når railen senere pga baneprofil går litt ut blir det ikke plass til E 

Chaves innvendig, som da tar opp sin hest og går utvendig for hest nr 3 Nordic. 

DLV kan ikke se at noen sjenering har funnet sted og det rettes ingen forføyninger mot noen 

av rytterne i løpet. 

 

Det ble ilagt startforbud av hest nr 6 Privilegiado av veterinær etter løpet. 

 

Løp 7 

DLV observerer at salen på hest nr.7 Prince of Tides sklir i svingen, og rytter må ri uten sal 

på oppløpet da denne har sklidd helt bak i svangen av hesten. Deler av utstyret faller også 

av på oppløpet. 

Hest nr 7 diskvaliseres i løpet grunnet av at ikke alt utstyr kan veies inn. 

 

Trener R Freire forklarte at han ikke salet hesten selv, og at det ble glemt å sette på fortøy. 

Han mente at salen på grunn av dette skled. 

Rytter S. Paiva forklarte at salen skled og at han hadde bedt om at hesten måtte gå med 

fortøy da han har ridd hesten tidligere. Han mente at han hadde vunnet løpet dersom salen 

ikke hadde sklidd. 



 

DLV er av den oppfattning av at siden trener hadde fått beskjed av rytter om at hesten måtte 

gå med fortøy for å unngå at salen skulle skli kan trener lastes for det inntruffne, da hesten 

ikke hadde nødvendig utstyr for løpet. 

Trener R Freire tildeles en advarsel for at hest nr. Prince of Tides ikke hadde nødvendig 

utstyr. 

Regl kap 6 § 3, kap 7 § 7 nr. 1, kap 8 § 15 nr. 1 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for 

straffeutmåling 

 

 

Dopingprøver 

Løp 1 Hest nr 8 Lille My 

Løp 4 Hest nr 4 Queen Of Skara 

Løp 6 Hest nr 4 Captain Chorus 

          Hest nr 6 Privilegiado 
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