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Vedrørende løpsdag 33, 12. november 2010 
5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 5 Artie Bucco – Tina Smith ble sjenert tidlig i oppløpet. 
Avhørt: 
1.  Rytter Tina Smith – Artie Bucco 
2.  Rytter Jan-Erik Neuroth - Concusion 
3.  Rytter Per-Anders Gråberg – Northern Pal 
Forklaring: 
1.  Rytter Tina Smith forklarte at hun ble sjenert av hest nr 8 Concusion – Jan-Erik Neuroth 
tidlig i oppløpet slik at hennes hest snublet.  Hun opplevde det som en farlig situasjon. 
2.  Rytter Jan-Erik Neuroth trakk utover mot en luke, men den lukket seg.  
3.  Rytter Per-Anders Gråberg forklarte at han holdt sporet sitt og at det var trangt, og  at J-E 
Neuroth gikk utover i banen og kom borti ham.  
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at det ble trangt og T Smith blir presset 
imellom P A Gråberg og J E Neuroth. Rytter PA Gråberg holder rett spor mens rytter J-E 
Neuroth sjener utover i banen og forårsaker sjenering av hest nr 5 Artie Bucco – T Smith slik 
at den snubler. Dlv mener at JE Neuroth var grovt uaktsom og burde unngått å sjenere. 
Kjennelse: Rytter JE Neuroth ilegges bot stor kr 1.800,- for å ha sjenert konkurrent.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at DLV anser dette for en farlig situasjon og at dette er 
gjentatt forseelse. 
------ 
Løpsdag 34, 19. november 2010  
1. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 8 Worth Waiting For - bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lisette Olai-Olssen 
Forklaring: Trener L Olai-Olssen forklarte at hesten muligens fikk en noe uheldig håndtering 
ved forsøk på innlasting. 
Bemerkning: Hest nr 8 Worth Waiting For må godkjennes i startboks før den igjen kan 
starterklæres til løp. 
Kjennelse: Trener Lisette Olai-Olssen tildeles en advarsel for at hest nr 8 Worth Waiting For 
ble bortvist fra start. 
Regl pkt. 412, 489 a 
 
------ 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Dalmeny – Mari Vaadan veid inn 
med 0,6 kg undervekt. 
Avhørt: Rytter Mari Vaadan 
Forklaring: Rytter M Vaadan forklarte at hun hadde vært på toalettet etter utveiingen.  Hun 
hadde drukket etter det, men antakelig ikke nok.  Hun hadde ikke noe ytterlig forklaring på 
hvorfor hun hadde veid inn med 0,6 kg undervekt. 



Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt hun er kommet overens om å ri. 
Resultat i løpet var dødt løp mellom hest nr 9 Rapponghi og hest nr 2 Dalmeny. Dlv er av den 
mening at hest nr 2 Dalmeny – M Vaadan hadde fordel av å bære 0,6 kg undervekt.  DLV er 
av den oppfatning at hest nr 2 Dalmeny uansett ville oppnådd minst 2. plass, da avstanden til 
3. hest i mål var 6 lengder. 
Kjennelse: Resultatet i løpet blir som følger: 
1. 9 Rapponghi 
2. 2 Dalmeny 
Rytter Mari Vaadan ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,6 kg undervekt.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling.  
Regl. pkt. 140 d, 489 c, 454, 469a, 470 
------ 
Dopingprøver tatt 19. november 2010: 
2. løp hest nr  2 Concusion 
3. løp hest nr  2 Dalmeny 
5. løp hest nr  6 Ticmosic 
----- 
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