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1. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 7 Ariann bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Arnfinn Lund 
Forklaring: 
Trener A Lund forklarte at hesten hadde gått kvalifiseringsløp og at det ikke hadde 
vært noe problem. 
Kjennelse: 
Trener Arnfinn  Lund  ilegges en advarsel for at hest nr 7 Ariann ble bortvist fra start.  
Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl pkt. 412, 489 a 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 2 Happy Larry bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Eva Sundbye 
Forklaring: 
Trener E Sundbye forklarte at hun hadde gitt beskjed om at gjorden ikke skulle 
strammes ved startstedet, da hun hadde gjort det på forhånd. 
Kjennelse: 
Trener E Sundbye ilegges en advarsel for at hest nr 2 Happy Larry ble bortvist fra 
start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl pkt. 412, 489 a 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Victorian Art – Carlos Lopez veid inn med 
0,6 kg overvekt. 
Avhørt: 
Rytter Carlos Lopez 
Forklaring: 
Rytter C Lopez forklarte at han skulle ri så mange løp og mente at han kunne ri 54 
kg. 
Bemerkning: 
Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Carlos Lopez ilegges en advarsel for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt.  
Regl. pkt. 140 d, 454, 489 a 
-------- 



Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Ed Hardy – Rafael De Oliveira skiftet spor rett etter start og 
sjenerte hest nr 5 Female Spring – rytter Lennart Hammer-Hansen. 
Avhørt: 
1. Rytter Lennart Hammer-Hansen 
2. Rytter Rafael De Oliveira 
Forklaring: 
1. Rytter L Hammer-Hansen forklarte at han ble sjenert av hest nr 4 Ed Hardy – R De 
Oliveira rett etter start. 
2. Rytter R De Oliveira forklarte at han ikke var klar over at han hadde skiftet spor, 
men han så på filmen at dette var tilfelle. 
Bemerkning: 
DLV observerte på videoopptak at rytter Rafael De Oliveira gikk utover i banen etter 
start og sjenerte hest nr 5 Female Spring – L Hammer-Hansen. 
Kjennelse: 
Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha skiftet spor før 200 
meter etter start, og derfor sjenerte konkurrent. 
Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c 
------- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 1 Carius – Christopher Roberts veid inn med 
0,7 kg overvekt. 
Avhørt: 
Rytter Christopher Roberts 
Forklaring: 
Rytter C Roberts forklarte at han hadde misforstått vektbestemmelsene i Norge. 
Bemerkning: 
Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Christopher Roberts tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt.  
I straffeutmålingen er det tatt hensyn til at rytter er amatør. 
Regl. pkt. 140 d, 454, 489 a 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 6. løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 2 Ferrozzo sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
Rytter Trond Jørgensen 
Forklaring: 
Rytter T Jørgensen mente at hesten hadde en halsinfeksjon som flere av hestene på 
stallen har hatt. 
Bemerkning: 
Forklaringen er notert. 
----- 



8. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Fire And Stone – Nikolaj Stott veid ut med 1 
kg overvekt. 
Avhørt: 
Rytter Nikolaj Stott. 
Forklaring: 
Rytter N Stott forklarte at han hadde vært syk og ikke fått trent nok. 
Bemerkning: 
Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Nikolaj Stott ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid ut med 1 kg overvekt. 
Regl. pkt 140 d, 489 c 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 7 Sure Goodenough bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Niels Petersen 
Forklaring: 
Trener N Petersen forklarte at hesten var godkjent i startboks og at det ikke har vært 
noe problem. 
Kjennelse: 
Trener Niels Petersen ilegges en advarsel for at hest nr 7 Sure Goodenough ble 
bortvist fra start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til 
løp. 
Regl pkt. 412, 489 a 
-------- 
Dopingprøver tatt 8. juli 2010: 
3. løp hest nr  2   Carius         
5. løp hest nr  5   Heureux                         
6. løp hest nr  11 Touch Of Hawk 
8. løp hest nr  1   Sweet Baby Jane 
                                 
  
------ 
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