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___________________________________________________________________  
2. løp 
Sak til behandling: Hest nr 2 Johaug sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Niels Petersen. 
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at hesten ikke fungerer like godt på sand som 
på gress, og rytter rapporterte at den hadde snublet et par ganger. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 7 Habenaria – Frederick Salvador går innover i banen ved 
inngangen til søndre sving og sjenerer hest nr 1 Little Georg – Per-Anders Gråberg. 
Avhørt: 
1. Rytter F Salvador 
2. Rytter P A Gråberg 
3. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter F Salvador mente han ble sjenert av hest nr 1 Little Georg – P A Gråberg 
2. Rytter P A Gråberg forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 7 Habenaria – F 
Salvador slik at han måtte ta opp sin hest. 
3. Rytter E Ski lå bak og bekreftet P A Gråberg sin forklaring. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak og rapport fra svingdommer at rytter F 
Salvador går innover i banen ved inngangen til søndre sving og sjenerer hest nr 1 
Little Georg – P A Gråberg slik at han må ta opp sin hest. 
Kjennelse: Rytter Frederick Salvador ilegges bot stor kr 1.800,- for å ha sjenert 
konkurrenter.  DLV observerte også at rytter F Salvador gikk inn for tidlig etter start 
før 200 meters merket og sjenerte flere ryttere.  I straffeutmålingen er det vektlagt at 
dette er en grov sjenering og at det er gjentatt forseelse. 
Regl pkt. 136 e, 489 c, 427 
------- 
4. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 1 Decibel – Umesh Kumar og rytter av hest nr 3 
Totte – Nathalie Mortensen mente seg sjenert ved inngangen til søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter U Kumar 
2. Rytter N Mortensen 
3. Rytter A Bager 
Forklaring: 
1. Rytter U Kumar mente seg sjenert av hest nr 9 Azzah –rytter A Bager ved 
inngangen til søndre sving. 
2. Rytter N Mortensen mente seg også sjenert av hest nr 9 Azzah – A Bager. 
3. Rytter A Bager mente at han holdt sitt spor inn i svingen og ikke sjenerte noen. 
Han mente at hest nr 1 Decibel – U Kumar går noe ut i banen. 



Bemerkning: DLV observerte på videoopptaket at 3 Totte - N Mortensen blir sjenert.  
DLV observerer også at hest nr 1 Decibel – U Kumar går utover i banen ved 
inngangen til søndre sving og at hest nr 9 Azzah – A Bager holder sitt spor. 
Kjennelse: DLV mener hendelsen var et hendelig uhell som ingen kan lastes for. 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 1 Dalmeny – Pascolina Da Costa snublet ved inngangen til nordre sving. 
Avhørt: 
1 P Da Costa 
2 C Lopez 
Forklaring: 
1 Rytter P Da Costa mente at hun ble sjenert av hest nr 4 Fighting Spirit – rytter C 
Lopez ved inngangen til nordre sving slik at hennes hest snubler. 
2 Rytter C Lopez mente at han var godt forbi hest nr 1 Dalmeny – P Da Costa når 
han gikk inn i banen før nordre sving. 
Bemerkning: DLV observerte fra at rytter C Lopez går innover i banen etter at 200 
meters merket er passert. DLV observerer fra tårnet og videoopptaket at det blir 
trangt ved inngangen til nordre sving, men kan ikke se at noen kan lastes for 
hendelsen. 
----- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rytter Carlos Lopez klaget på Pascolina Da Costa sin oppførsel etter løpet. 
Avhørt: 
1 Rytter Carlis Lopez 
2 Rytter Pascolina Da Costa 
Forklaring: 
1 Rytter C Lopez forklarte at rytter P Da Costa etter løpet rir bort til ham og griper fatt 
i kinnet og stroppen på hjelmen og rister ham. 
2 Rytter P Da Costa innrømmet forholdet, men forkarte at han brukt grov munn mot 
henne. 
Bemerkning: DLV bemerker at det ikke er akseptabelt å miste besinnelsen og gå til 
angrep på medkonkurrent uansett hva som måtte ha skjedd i løpet. 
Kjennelse: Rytter Pascolina Da Costa ilegges en ukes lisensinndragning med 
virkning fra og med 15. oktober til og med 21. oktober for utilbørlig oppførsel overfor 
medkonkurrent Carlos Lopez. 
Regl. Pkt. 537, 489 d 
----- 
Dopingprøver tatt 6. oktober 2011: 
1. løp hest nr.   2 Without Fear 
1. løp hest nr    4 Jumeirah  
8. løp hest nr    10 Miss Montana 
----- 
 
 Dato:  6. oktober 2011                  DLV’s leder A L Sørensen (sign.) 


