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6. løpsdag torsdag 17. mai 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad  
____________________________________________________________________ 

1. løp 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 1.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 487f  
---- 
2. løp 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Calvados – Tobias Hellgren – veid inn med 
0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter T Hellgren 
Forklaring: Rytter T Hellgren forklarte at de måtte bytte til tyngre gjorder, og at han 
hadde en del søle på seg. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens 
om å ri.   
Kjennelse: Rytter Tobias Hellgren tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg 
overvekt. Regl. Pkt. 140 d, 489 a  
---- 
Sak til behandling: Hest nr 3 Professor Higgins ble tatt opp. 
Avhørt: Trener Niels Petersen 
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at hesten står på samme stall hvor flere 
hester er syke.  Hesten blir veterinærsjekket i morgen. 
----- 
4. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 7 Ali Hope – Pascolina Da Costa – red løpet 
uten stigbøyler. 
Avhørt: Trener Ann-Charlotte Nielsen 
Forklaring: Trener A-C Nielsen forklarte at rytter P Da Costa ikke hadde fått bena i 
bøylene da starten gikk. 
------ 
7. løp 
Roald Winger er starter i 7. løp 
---- 
9. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 River Landing – Carlos Lopez – veid inn med 
1,8 kg overvekt. 
Avhørt: 
1. Rytter C Lopez 
2. Trener P J Nordbye 
Forklaring: 
1. Rytter C Lopez forklarte at han var veldig våt og full av sand etter løpet , og at 
vekten hadde vært i orden tidligere på dagen. 



2. Trener P J Nordbye forklarte at han hadde sett at vekten var i orden tidligere på 
dagen, men at han ikke fikk kontrollveid når han hentet salen på grunn av en 
stressende situasjon i forbindelse med løpet før. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens om å ri.  
Videre ligger det under treners ansvar å kontrollere at rytters vekt med sadel og 
utstyr er korrekt. 
Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 
1,8 kg overvekt. 
Trener Pål J Nordbye ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollveid ved 
utveiing. Regl. Pkt. 124 n, 361,140 d, 489 c  
---- 
10. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 7 Happy Larry må godkjennes i 
starboks før den igjen kan starterklæres til løp. Regl. 412 
 
----- 
Dopingprøver tatt 17. mai 2012 
3. løp hest nr   8 Messi    
5. løp hest nr   1 Without Fear 
7. løp hest nr   2 Minnie McGinn 
10. løp hest nr 4 Light The Fire  
------ 
Dato: 17. mai 2012                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


