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DLV’s medlemmer: K Grundy, H E Jenssen, B Hermansen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   O Reigstad    
___________________________________________________________________  
Følgende rytterbytte ble foretatt 22. september: 
8. løp 9 Quick Step – Max W Friberg 
1. løp 
Sak til behandling:  Rapport fra paddocksjef – hest nr. 3 Crazy, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Gina Mathisen  
Forklaring: Trener G Mathisen beklaget at hun var sen i paddock med hesten, men 
hun hadde sett på klokken på dommertårnet som gikk feil. 
Kjennelse: Trener Gina Mathisen ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i 
paddock. Regl. Pkt. 124o, 489a. 
---- 
2. løp 
Roald Winger er starter i 2. løp. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av Hest nr 5 Fabian – Fredrik  Johansson mente seg sjenert på oppløpet. 
Avhørt: Rytter Fredrik Johansson 
Forklaring: Rytter F Johansson forklarte at han prøvde å gå i en luke som lukket seg. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårn og videoopptak at F Johansson prøver å gå i en 
luke, men at luken lukker seg før han når fram.  DLV mener at hendelsen ikke har 
innflytelse på rekkefølgen i mål, heller ikke finner DLV grunnlag for å rette noen 
forføyning mot ryttere. 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 4 Imperial Skylight rapporterte at hesten mistet en sko i løpet. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 7 Facalani var halt og ble strøket av veterinæren før løpet. 
------- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 10 William Hepburn – Rafael Schistl veid inn 
med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R Schistl 
Forklaring: Rytter R Schistl forklarte at sanden fra den våte sandbanen festet seg til 
drakt og utstyr og at det var årsaken til overvekten. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å kunne ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.500,- for å ha veid inn med 0,7 
kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter tidligere i sesongen er 
bøtelagt 3 ganger for overvekt.  I skjerpende retning er det også vektlagt at rytter 
forsøkte å manipulere vekten ved kontrollveiing. Regl. Pkt. 140 d, 489 c 



----- 
8. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 8 Oh Felia Lo bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Henrik Engblom 
Forklaring: Trener H Engblom forklarte at hesten går rett inn i startboks i trening 
Kjennelse: Trener Henrik Engblom ilegges bot stor kr 1.200,- for at hest nr 2 Oh Felia 
Lo ble bortvist fra start.  Hesten må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før 
den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl. pkt. 412, 489 c 
---- 
Dopingprøver tatt 22. september 2011: 
1. løp hest nr.  6  Notnowhoney   
2. løp hest nr  10 The One And Only 
-----  
Negative dopingprøver 22. september 2011: 
110825 Zen Cat 
110825 Artistic Light 
110828 Omoto Sando 
110828 Vainqueur 
110828 On Offer 
110828 La Zona 
110828 Grafitti 
110828 Entangle 
110828 Without Fear 
110828 Manchester 
110828 Elusive Time 
----- 
 Dato:  22. september 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


