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Stedfortredende trener 

For Anette Stjärnstrand – Nathalie Mortensen 

---- 

 

Løp 2 

Hest nr. 2 Spitzbergen sin prestasjon i løpet.  

Rytter C Lopez forklarte at hesten ikke kjentes helt i orden.  

Trener N Petersen støttet rytters forklaring. 

Bemerkning: Forklaringen er notert.  

 

Løp 4 

Trener av hest nr. 2 Mikimi, H Soma, la ned protest mot vinneren, hest nr 6 Powerplay, for 

sjenering på oppløpet.  

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 2 Mikimi, U Holmquist, forklarte at hun ble tatt med ut i banen ca 400 meter 

før mål av hest nr. 6 Powerplay. Hun mente hun tapte ca 1 lengde på dette. Utover den ene 

hendelsen skjedde det ikke noe mer på oppløpet mellom hennes hest og hest nr. 6. 

Rytter av hest nr. 1 Neridiana, G Da Silva, som forklarte at han gikk innover i banen da 

hesten hans ikke likte at det ble mindre plass ved railen.  

Rytter av hest nr. 6 Powerplay, M Martinez, forklarte at han ønsket å gå sammen med hest 

nr. 2 Mikimi ute i banen.  

Bemerkning: 

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

hest som forårsaker en sjenering og som dømmes foran den sjenerte ekvipasjen i mål, skal 

kun diskvalifiseres dersom det er åpenbart at ekvipasjen grunnet sjeneringen har kommet 

foran den sjenerte ekvipasjen i mål. DLV studerte videoopptak og observerte at hest nr. 6 

Powerplay gikk utover i banen ca 400 meter før mål. Hest nr. 2 Mikimi måtte som følge av 

dette også gå noe utover i banen. Det skilte 2 ¼ lengde mellom hestene i mål. DLV er av den 

oppfatning at hendelsen ikke kan anses som en reglementstridig sjenering og det rettes 

ingen forføyning mot rytter M Martinez. Det foreligger heller ikke grunnlag for å ta protesten 

til følge. Hest nr. 1 Neridiana anses ikke involvert i saken. 

Regl punkt 10.1.4, 10.1.6. 

 

Løp 6 

Macus T. Grundy fungerte som måldommer.  

 

Trener I Vergara sin søknad om å få leie hest nr. 6 Sound of Silence til start ble innvilget.  

 



Løp 7 

Sak til behandling: 

Hest nr. 3 Fifty Shares ble sjenert av hest nr. 6 Possession ved utgangen av søndre sving.   

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 3 Fifty Shares, M Martinez, forklarte at hest nr. 6 Possession kom brått 

innover i banen og traff hesten hans.   

Rytter av hest nr. 6 Possession, A Wallace, forklarte at hesten hans var urutinert. Han 

innrømmet å ha sjenert hest nr. 3 Fifty Shares, men at han rettet opp så fort han kunne.  

Bemerkning: 

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

på videoopptak at rytter av hest nr. 6 Possession, A Wallace, går brått innover i banen ved 

utgangen av søndre sving og sjenerer hest 3 Fifty Shares. DLV mener at rytter A Wallace 

burde ha vært mer oppmerksom på innenforliggende ekvipasje. Hendelsen anses ikke å ha 

hatt betydning for plasseringen i mål mellom de to involverte hestene.  

Kjennelse: 

Rytter A Wallace ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl punkt 10.1.4, 10.1.6, 11.4.1c 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 2 Oliver  

Løp 2 hest nr. 7 Valence 

Løp 4 hest nr. 6 Powerplay 

Løp 7 hest nr. 8 Raspberry Beret 
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