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Stevnelege:  D Bastian  
 

 
2. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 1 Arielle – Rafael De Oliveira kunne ikke ri avtalt 
ridevekt og måtte erstattes av ny rytter. 
Avhørt: 
1..Rytter Rafael De Oliveira 
2. Trener Annike Bye Nunez 
Forklaring: 
1. Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde sett på listene fredag at han skulle ri 53 
kg, men ga først trener A B Nunez beskjed om at han ikke kunne ri vekten før onsdag 
kveld. 
2. Trener A B Nunez mente at rytter R De Oliveira burde ha sjekket vekten fredag når 
startlisten kom ut.  Han rir en del for henne.  Rytter ga henne beskjed onsdag kveld 
at han ikke kunne ri avtalt ridevekt. 
Bemerkning: Rytter tillates ikke å treffe avtale om ritt med mindre han er sikker på å 
kunne ri den vekt man er kommet overens om. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira ilegges en ukes lisensinndragning med virkning 
fra og med 26. juni til og med 2. juli 2010 for ikke å ha kunnet ri den vekt han var 
kommet overens om, slik at et rytterbytte måtte foretas.  I skjerpende retning er det 
lagt vekt på at han har hatt flere vekt forseelser tidligere i inneværende sesong.   
Regl. pkt. 140 d, 363, 489 c 
------- 
Trener Annike Bye Nunez tildeles en advarsel for uklar avtale om ritt. 
Regl. pkt. 167, 489 a. 
-------- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 6 Lili Marleen – Dina Danekilde ble forsinket og rakk ikke å veie ut 
tidsnok til 2. Løp. 
Avhørt: Rytter Dina Danekilde 
Forklaring: D Danekilde forklarte at flyet var forsinket ca 30 minutter. 
Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp 
han skal ri. DLV mener at rytter D Danekilde  ikke hadde lagt inn tilstrekkelig margin 
for å rekke Øvrevoll i tide.  Ved vurderingen er det blant annet lagt vekt på at det var 
en lang reise på en dag med normalt mye trafikk.  
Kjennelse: Rytter Dina Danekilde ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha innfunnet 
seg i tide til avtalt ritt.   
Regl. pkt. 361, 489 c. 
-------- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Get Over It – Jacob Johansen ble forsinket og rakk ikke å veie ut 
tidsnok til 2. Løp. 
Avhørt: Rytter Jacob Johansen 



Forklaring: J Johansen forklarte at flyet var forsinket ca 30 minutter. 
Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp 
han skal ri. DLV mener at rytter J Johansen ikke hadde lagt inn tilstrekkelig margin 
for å rekke Øvrevoll i tide.  Ved vurderingen er det blant annet lagt vekt på at det var 
en lang reise på en dag med normalt mye trafikk.  
Kjennelse: Rytter Jacob Johansen ilegges en bot stor kr 900,- for ikke å ha innfunnet 
seg i tide til avtalt ritt. I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter også tidligere i 
sesongen har kommet for sent til avtalt ritt. 
Regl. pkt. 361, 489 c. 
 
Dopingprøver tatt 17. juni 2010: 
4. løp hest nr   7 Entangle     
5. løp hest nr   1 Steve’s Champ                     
5. løp hest nr   4 Hansinger                           
7. løp hest nr  11 Aylar       
------ 
Negative dopingprøver 17. Juni 2010: 
100517 Ferrozzo 
100517 Sir Lando 
100517 Alpacco 
100517 Touch Of Hawk 
100520 Zaphir 
100520 Female Spring 
100520 Distant Beat 
100520 Half Pint Bill 
100520 Espocitio (c-prøve) 
------ 
Positiv dopingprøve 17. Juni 2010: 
100527 Livigno  
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