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DLV’s medlemmer:   K Grundy,  H Byrgin, S Gjertsen, H E Jenssen,  S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:   M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 26. april: 

1. løp 7 Pretty Perfect – Madeleine Haugland 

4. løp 4 Fiftyshadesfreed – Anna Pilroth 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Pal O’Mine – A Dos Santos sjenerer hest nr 2 Julien Delamare – J Johansen etter 

start og ut på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Alexandre Dos Santos – 3 Pal O’Mine mente at han var klar av medkonkurrenter 

når han byttet spor. 

2. Rytter Jacob Johansen – 2 Julien Delamare forklarte at han i begge tilfellene oppfattet at 

hest nr 3  - A Dos Santos hadde til hensikt å gå inn i banen, og at han derfor tok opp sin hest 

for å unngå en alvorlig sjenering. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerte på filmopptaket at rytter av hest nr 3 Pal O’Mine – A Dos Santos ved to 

tilfeller gikk inn i banen uten å ta hensyn til innenforliggende hest. 

Kjennelse: 

Rytter Alexandre Dos Santos ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent 

ved to tilfeller. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

2. løp 

Trener Per Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 7 Borzakovski  til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Cultural Desert – Silja Støren gikk innover i banen etter start, slik at flere 

konkurrenter blir sjenert. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Støren – 8 Cultural Desert forklarte at hun gikk innover i banen, men rytter på 

hesten på innsiden ropte til henne slik at hun rettet opp hesten sin.  Nesebåndet var kommet 

inn i munnen på hesten, og hun trodde at hesten hang på grunn av dette.  Hesten hadde 

tidligere vært lett å ri. 

2. Rytter Anna Pilroth – 5 Black Million forklarte at hest nr 8 Cultural Desert – S Støren gikk 

innover i banen slik at hest nr 6 Ponita ble presset inn på henne. Hun ble kraftig sjenert. 

3. Rytter Sandro De Paiva – 6 Ponita forklarte at S Støren gikk innover i banen slik at han 

måtte ta opp sin hest.  



Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerte på filmopptaket at hest nr 8 Cultural Desert – Silja Søren går flere spor 

innover i banen etter start slik at hun sjenerer medkonkurrenter.DLV kan ikke se at hun gjør 

tilstrekkelig for å holde sin hest rett.  Etter DLV sin oppfatning, burde rytter Silja Støren ha 

forstått at hun ville sjenere medkonkurrenter ved sin ridning.  DLV vil karakterisere ridningen 

som grovt uaktsom.   

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges bot stor kr 1.000,- samt en dags lisensinndragning, 11. mai 2017,      

for å ha sjenert medkonkurrenter etter start.  I straffeutmålingen er det vektlagt at DLV anser 

ridningen som grovt uaktsom, og at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c og d.                                                                                                                                                                                           

---- 

3. løp 

Trener Yvonne Durant sin søknad om å få leie hest nr 9 Amazone Warrior  til start ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Barnaby sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Sara Slot forklarte at hesten ble veldig trøtt, og at hun valgte å ta den opp. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

DLV vurderte flere episoder i starten, blant annet hoppet hest nr 1 Sound of Silence og hest 

nr 7 Whatsinitforme skjevt ut fra start.  Etter å ha studert filmen, finner ikke DLV grunnlag for 

å rette forføyninger mot noen av rytterne. 

--- 

5. løp 

Hest nr 3 Queens sto igjen ca 3 lengder i starten. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Varennes snublet ut av startboksen, slik at rytter Elione Chaves falt av. 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Elusive Thought sto igjen mange lengder i starten. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   6 Calcaterre                

Løp 3 hest nr.   4 Phoenix Dancer         

Løp 4 hest nr.   7 Whatsinitforme      

Løp 7 hest nr.   2 Prince Field  

 --- 
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