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1. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Samarin – Frederick Salvador brukte pisken flere ganger på oppløpet. 
Avhørt: Rytter F Salvador 
Forklaring: Rytter F Salvador forklarte at hesten hang og var veldig urutinert. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at rytter F Salvador brukte pisken flere ganger 
på oppløpet.  I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å unngå en farlig situasjon.  Til 
tross for rytters forklaring mener DLV at pisken ble benyttet flere ganger utover det som kan 
godtas i forhold til å avverge en farlig situasjon.  Kjennelse: Rytter Frederick Salvador ilegges 
en bot stor kr 2.000,- samt en ukes lisensinndragning med virkning fra og med 17. oktober til 
og med 23. oktober 2010 for å ha brukt pisk reglementsstridig. 
Regl. pkt. 374, 489 g 
------- 
2. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 1 Ronaldo – Manuel Santos brukte pisken flere ganger 
på oppløpet. 
Avhørt: Rytter M Santos 
Forklaring: Rytter M Santos forklarte at hesten var uerfaren og han brukte pisken for å 
avverge en farlig situasjon. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak samt fra dommertårn at rytter M Santos brukte 
pisken flere ganger på oppløpet.  I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å unngå en 
farlig situasjon.   DLV mener at pisken ble benyttet flere ganger utover det som kan godtas i 
forhold til å avverge en farlig situasjon. 
Kjennelse: Rytter Manuel Santos ilegges en bot stor kr 2.000,- samt en ukes 
lisensinndragning med virkning fra og med 17. oktober til og med 23. oktober 2010 for å ha 
brukt pisk reglementsstridig. 
Regl. pkt. 374, 489 g 
------- 
5. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av nr 1 Unique Case – Rodrigo Olechea veid 
ut og inn med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R Olechea 
Forklaring: Rytter R Olechea mente han hadde veid ut med korrekt vekt. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å kunne ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Rodrigo Olechea ilegges bot stor kr 900,- for å ha veid ut med 0,7 kg 
overvekt.  I straffeutmåling er det vektlagt at dette er andre overvektsforseelse i år. 
Regl. pkt. 140 d, 489 c 
------ 
Dopingprøver tatt 8. oktober 2010: 
1. løp hest nr    5  Without Fear 
2. løp hest nr     5  Theatrical Sky 
4. løp hest nr    4  Majestic Song    
7. løp hest nr    1  Until June 
------ 
Dato: 08.10.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


