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Vedrørende 14. løpsdag 16.07.15: 

Løp nr. 6: Veterinær nedla startforbud for hest nr. 5 Mericon etter løpet. 

 

Dopingprøver 16.07.15: 

Løp nr. 2 hest nr. 6 Fredde 

Løp nr. 5 hest nr. 5 Dramatic Act 

Løp nr. 6 hest nr. 8 Captain of Comerce 

Løp nr. 7 hest nr. 6 Seventyseven 

 

 

15. løpsdag torsdag 23.07.15: 

Løp nr 2 

Hest nr 12 April Fool ble strøket av veterinæren før start 

Trener Gina Mathisen forklarte at hesten var urolig i paddock, rytter ønsket å gå ut fra 

paddock tidlig for å cantre til start, hesten ble veldig urolig i banen, den steilet rundt og rytter 

falt av. Trener forklarte videre at hesten er veldig rolig og grei til daglig. 

 

 

Løp nr 2 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 10 Aarons Way – Silja Støren, bruk av tøyle som pisk. 

Avhørt Silja Støren: 

Rytter av hest nr. 10 Aarons Way – Silja Støren forklarte at hun veivet med armene og at hun 

ikke mente å slå hesten med tøylen.  

Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at rytter S Støren flere ganger bruker tøylen 

som pisk i oppløpet. DLV mener at dette har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål.   

Kjennelse: Hest nr. 10 Aarons Way diskvalifiseres. Silja Støren sin lisens inndras i 3 dager, 

henholdsvis 6.8, 13.8, 20.8. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  

Pkt 373, 489d og g.  

 

Løp nr. 4 

Sak til behandling: 

DLV observerte at hest nr.1 Daydream Believer – rytter Marius Borgen Andersen går flere 

spor utover i banen på oppløpet. Etter nærmere studie av filmen legger DLV til grunn at 

ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

 



Løp nr. 6 

Rytter C Lopez veide inn med 0,5 kg undervekt.  

Rytter forklarte at han ikke hadde drukket nok. 

Bemerkning: Undervekt ved innveiing skal i henhold til reglementet medføre straff.  

Kjennelse: Rytter C Lopez tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,5 kg undervekt.  

Reglm. pkt. 454, 489 a. 

 

Løp nr. 7. 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 3 Monkey Bar Flies etter løpet.  

 

Dopingprøver 23.07.15: 

Løp nr. 3 hest nr. 5 Transsylvania 

Løp nr. 4 hest nr. 7 Vortex 

Løp nr. 6 hest nr. 3 Hot Wing 

Løp nr. 7 hest nr. 9 Majestix Max 

 

Dato: 23. juli 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


