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____________________________________________________________________ 
Vedrørende løpsdag 22, 6. september 
7. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 11 Buen Rumbero – Per-Anders Gråberg holdt ikke rett bane etter start. 
Avhørt: 
1. rytter Anna Pilroth – 10 Pilgrim 
2. Rytter Per-Anders Gråberg – 11 Buen Rumbero 
Forklaring: 
1. Rytter A Pilroth Forklarte at hun ble kraftig sjenert etter start av hest nr 11 Buen Rumbero 
– P A Gråberg. 
2. Rytter P A Gråberg forklarte at han ikke kunne huske tilfellet, men så på filmen at han gikk 
noe inn. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårnet og på videoopptaket at rytter P A Gråberg ikke holdt 
rett bane etter start og at A Pilroth måtte ta opp sin hest på grunn av dette.  DLV kan ikke se 
at P A Gråberg forsøker å rette opp sin hest.  I henhold til reglementet skal rytter ri slik at 
medkonkurrenter ikke sjeneres. 
Kjennelse: Rytter Per-Anders Gråberg ilegges bot stor kr 1.500,- for å ha sjenert konkurrent 
etter start. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 
Regl. Pkt. 136 e, 489 c 
------ 
1. og 7. løp 
Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 9 All Quest i 1. løp og nr 4 Fairport i 7. løp – Anders 
Bager veid ut med 0,9 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter A Bager 
Forklaring: Rytter A Bager beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: Rytter tillates ikke å treffe avtale om ritt med mindre han/hun er sikker på å 
kunne ri den vekt man er kommet overens om.  DLV anmodet rytter om å sette opp 
ridevekten sin. 
Kjennelse: Rytter Anders Bager ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha veid ut med 0,9 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt forseelse og at rytter er 
lærling. Regl. Pkt. 140 d, 489 c 
---- 
1. løp 
Rapport fra paddocksjef – trener Lone Bager kom for sent i paddock med hest nr 1 og 9. 
Avhørt: Trener Lone Bager 
Forklaring: Trener L Bager beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start med hest. 
Kjennelse: Trener Lone Bager ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med 
hest nr 1 og 9. Regl. pkt.  124 n, 489 a 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – trener Tommy K Nilsson kom for sent i padock 
med hest nr 5 Ifannik Sacc. 
Avhørt: Trener T K Nilsson 



Forklaring: Trener T K Nilsson mente at han var tidsnok i paddock med hesten.  Han mente 
han kom samtidig med flere andre. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start med hest. 
Kjennelse: Trener Tommy K Nilsson ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock 
med hest nr 5.  Regl. pkt.  124 n, 489 a 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr 10 Act Like Daisy ble tatt opp før mål. 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hesten etter løpet. 
---- 
7. løp 
Sak til behandling:Rytter av hest nr 4 Fairport – Anders Bager holdt ikke rett bane ved 
inngangen til nordre sving.                    
Avhørt: 
1. Rytter A Bager – 4 Fairport 
2. Rytter Aase M Brown – 11 Sophies Love 
Forklaring: 
1. Rytter A Bager hevdet at han ikke hadde kontroll og styrte hesten ut i banen.  Han var klar 
over at han sjenerte hest nr 11. 
2. Rytter Aa M Brown forklarte at hun ble sjenert av hest nr 4 og registrerte at rytter ikke 
hadde kontroll. 
Bemerkning: DLV observerer på videopptak at rytter A Bager styrer utover i banen ved 
inngangen til nordre sving slik at han sjenerer hest nr 11.  I henhold til reglementet skal rytter 
ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
Kjennelse: Rytter Anders Bager ilegges en bot stor kr 600,- fo sjenering av medkonkurrent.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. pkt 136 e, 489 c 
------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dopingprøver tatt 12. september 2013 
3. løp hest nr  1 Intricate Talent    
3. løp hest nr  10 Taittinger    
6. løp hest nr  4 Nataniel          
6. løp hest nr   8 Dramatic Act   
---- 
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