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DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, B Hermansen, H E Jenssen (sekr.) 
Stevnelege:  James McPherson 
____________________________________________________________________ 
 
Løp nr 2 Sak til behandling: 
Hest nr 14 Soul of Gold – Prestasjon i løpet. 
Avhørt, stedfortredende trener Christer Peters 
Peters forklarte at hesten presterte dårligere enn forventet og han mente at banen var for 
tung. Bemerkning: Forklaringen er notert. 
 
Løp nr 2  Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 11 Show of Faith, Emilia Hvitved Pedersen rapporterte at hun ble sjenert av  
Hest nr. 1 Emma – rytter Rafael Schistl på oppløpet.  
DLV studerte filmopptaket men kunne ikke se at en sjenering hadde funnet sted. 
  
Løp 3 Sak til behandling: 
Hest nr. 5 Entangle – prestasjon i løpet 
Avhørt Rytter J Johansen 
Avhørt Trener A Lund 
Rytter forklarte at hesten var nylig skodd og ikke gikk som den pleide. 
Trener forklarte at hesten var skodd feil og at den var halt etter løpet. 
Bermerkning: Forklaringen godtas. 
 
Løp nr. 4  Sak til behandling: 
Voldgiftsundersøkelse – mulig sjenering ut på oppløpet ca 600 meter fra mål da hest nr. 13 
The Kicker gikk flere spor utover i banen. 
Avhør rytter av hest nr. 12 Gallant File, M Robaldo 
Rytter forklarte at han ikke ble sjenert av hest nr. 13 The Kicker. 
Avhørt rytter av hest nr. 13 The Kicker, J Johansen 
Rytter forklarte at han ikke sjenerte noen da han gikk utover i banen og at rytter av hest nr. 
12 Gallant File ikke stoppet å ri. 
Bemerkning: DLV observerte av opptaket av løpet at hest nr. 13 The Kicker går utover i 
banen og mulig sjenerer hest nr. 12 Gallant File i oppløpet. Med bakgrunn i filmopptak og 
rytters forklaringer mener DLV at en sjenering ikke har funnet sted. 
Det retter dermed ingen forføyning mot rytter J Johansen. 
Regl. Pkt. 483. 
 
Løp nr. 6 Sak til behandling: 
Rytter av hest nr. 7 Jumeirah, Anders Bager veid inn med 0.8kg overvekt. 
Avhørt rytter A. Bager: 
Rytter hadde ingen forklaring til sin overvekt da han hadde ridd med samme vekt og samme 
utstyr tidligere på dagen og vekten var da korrekt. 
Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om.  
Kjennelse:  Rytter A Bager ilegges bot stor kr. 300 for å ha veid inn med 0.8 kg overvekt. 
I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 
Regl. Pkt 140d, 489c. 
  
Dopingprøver 26. juli 2012 
1. løp hest nr. 4 - Otama Obama     
3. løp hest nr. 2 - Tatoosh  

4. løp hest nr. 6 - Puyol   
6. løp hest nr. 7 – Jumeirah 

Dato: 26. juli 2012 DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


