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DLVs medlemmer: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:    D Bastian 
 

Vedrørende løpsdag 9, 3. Juni 2010  
7. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 15 The Shadow – Manuel Santos veid inn med 
1 kg undervekt. 
Avhørt: Rytter Manuel Santos 
Forklaring: 
Rytter M Santos forklarte at han før innveiing ved en feiltakelse hadde lagt fra seg 
salunderlaget sammen med nummerdekkenet. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om ri. 
Kjennelse: Rytter Manuel Santos ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 1 
kg undervekt. 
Regl. pkt. 140 d, 454, 489 c 
------- 
Løpsdag 10, 10. Juni 2010 
 
11. løp (kval) 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Ecological kom for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Rune Haugen ble kalt på sms og over høyttaleranlegget, men møtte 
ikke til avhør. 
Bemerkning: Det er treners plikt å sørge for at hest innfinner seg i paddock til rett tid. 
Kjennelse: Trener Rune Haugen ilegges en bot stor kr 600,-for at hest nr 1 Ecological 
kom for sent i paddock.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er andre gang 
trener kommer for sent med hest i paddock. 
Regl. pkt. 124n, 2. Ledd, 410, 4. Ledd, 489 c 
----- 
1. og 3. løp 
Sak til behandling: Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 1. og 3. løp – 
samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488b. 
------ 
1. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 4 Moonhawk – rytter James P O’Farrell sin bruk av pisk på oppløpet. 
Avhørt: Rytter J P O’Farrell 
Forklaring: 
Rytter J P O’Farrell forklarte at hesten hang og at han brukte pisken for å holde 
hesten samlet.  Han var redd hesten kunne skape problemer for andre. 
Bemerkning: 
DLV observerte at rytter J P O’Farrell brukte pisken flere ganger på oppløpet. 
DLV kan ikke se at rytters forklaring tilsier at pisken ble benyttet for å unngå en farlig 
situasjon.  Piskebruken er derfor reglementsstridig. 



Kjennelse: 
Rytter James P O’Farrell ilegges en bot på kr 2.000,- samt en ukes lisensinndragning 
med virkning fra og med 19. Juni 2010 til og med 25. Juni 2010 for reglementsstridig 
bruk av pisk. 
Regl. pkt. 374, 489 c, d, e, jfr. generelle bestemmelser for bruk av pisk.  
------ 
Meddelelse: 
Hest nr 2 Buenos Aires – rytter Florent Guy brøt løpet. 
Forklaring: 
Rytter F Guy forklarte at hesten hoppet dårligere og dårligere, og at derfor valgte å ta 
opp. 
------- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 10 Elusive Style sto igjen i starten. 
Avhørt: Trener Ronny Nygård 
Forklaring: Trener R Nygård forklarte at han hadde forsøkt alt for å få hesten til å 
hoppe av raskt, men i dag ville den ikke gå med feltet. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
------- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Westamericantiger – rytter Rafael De 
Oliveira veid inn med 0,8 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R De Oliveira 
Forklaring: Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde glemt å skifte til lette støvler 
før løpet. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 900,- for å ha veid inn med 
0,8 kg overvekt.  I skjerpende retning er det lagt vekt på at han har hatt en vekt 
forseelse tidligere i inneværende sesong. 
Regl. pkt. 140 d, 489 c 
----- 
8. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 7 Monfalcone – Espen Ski går innover i banen og sjenerer 
konkurrenter. 
Avhørt: 
1. Rytter Carlos Lopez 
2. Rytter Frederick Salvador 
3. Rytter Espen Ski 
Forklaring: 
1. 1. Rytter C Lopez forklarte at han ble sjenert ved at rytter E Ski gikk innover i 
banen i nordre sving. 
2. Rytter F Salvador forklarte at E Ski gikk innover i banen og at det derved ble for 
trangt for rytter C Lopez.  
3. Rytter E Ski forklarte at han ikke var klar over at det var trangt, men ble klar over 
det da han så filmen. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårn og filmopptak at rytter E Ski går inn i banen ved 
inngangen til nordre sving slik at han sjenerer konkurrenter. 



Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges en bot stor kr 2.400,- for å ha sjenert 
konkurrenter ved inngangen til nordre sving.  Ved straffeutmålingen er det vektlagt at 
dette er gjentatt forseelse i denne sesongen, samt at DLV anser forseelsen for grov. 
Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c 
 
Dopingprøver tatt 10. juni 2010: 
2. løp hest nr   7 Fendi   
4. løp hest nr   7 Magnificence                   
6. løp hest nr   4 Giant Sandman                           
6. løp hest nr   2 Saddle The Storm   
------ 
Negative dopingprøver 10. Juni 2010: 
100513 Aylar 
100513 Cajun Star 
------- 
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