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__________________________________________________________________________  

 

Fra løpsdag 22. Juli 2021. 

Løp 7: 

Rytter av hest nr. 13 Hopespringseternal, A Pilroth, rapporterte at hun ble sjenert av hest nr. 

11 Chilterns, rytter M Larsen, på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 11 Chilterns, M Larsen, forklarte at hesten hans var sliten, men at han 

rettet den opp. 

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at hest nr. 11 Chilterns går flere spor innover i banen og 

sjenerer til slutt hest nr. 13 Hopespringseternal. Rytter M Larsen retter deretter opp sin hest. 

Etter DLV sin mening burde rytter M Larsen rettet opp sin hest tidligere for å unngå 

sjeneingen. 

Kjennelse: Rytter M Larsen ilegges 2 dagers lisensinndragning, 12. og 14. august 2021,  for 

å ha sjenert hest nr 13 Hopespringseternal. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er 

gjentatt forseelse. 

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5, SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Løpsdag 29. juli 2021 

Glenn Smith var starter i løp 1, 2, 3, 4 og 6. 

Pavel Vàgner var starter i løp 5 og 7.  

 

Kvalifiseringsløp: 

1. Keelah – ikke godkjent  

2. Main Wave – ikke godkjent 

 

Trener av Keelah,T Smith, mente hesten var brunstig og derfor var vanskelig å laste og 

heller ikke ville springe av fra startboksene.  

Keelah ilegges startforbud i 14 dager til og med torsdag 12. august 2021.  

Hesten kan ikke gå kvalifiseringsløp i denne perioden. Etter 12. august må hesten gå 

kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den kan starte i løp. Startforbud ilegges da det er 

andre gang denne sesongen hesten ikke er i konkurransemessig stand.  

Kjennelse: Trener T Smith ilegges en advarsel for at Keelah ikke var i konkurransemessig 

stand. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at hesten nylig har kommet i T Smiths 

trening.  

Regl kap 6 § 1 nr. 2, kap 7 § 1 nr.1,  kap 8 § 15 nr. 1, SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Trener av Main Wave, H Soma, mente hesten ikke gikk inn i startboks fordi det var for få 

startboksmannskap og den hadde ventet lenge i forbindelse med lastingen av Keelah. 



Main Wave ilegges startforbud i 30 dager til og med 28. august 2021. Hesten kan ikke gå 

kvalifiseringsløp i denne perioden. Etter 28. august må hesten gå kvalifiseringsløp med 

godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. Startforbud på 30 dager ilegges da det er 

tredje gang denne sesongen hesten bortvises fra start/ikke er i konkurransemessig stand. 

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en bot stor kr. 2000 for at Main Wave ikke er i 

konkurransemessig stand. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er tredje gang denne 

sesongen hesten er bortvist fra start.  

Regl kap 6 § 1 nr. 2, kap 7 § 1 nr.1, kap 8 § 15 nr. 1 SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 1 

Rytter av hest nr. 5 Speed Racer, N H Holm, rapporterte at hesten hennes brøt ut ved 

overgangen og at hun tapte flere lengder på dette.  

--- 

Rapport fra paddocksjef: Trener av hest nr. 6 Gold Rush kom for sent.  

Trener I Vergara forklarte at hesten var i paddock til riktig tid, men at han hadde glemt å 

levere hestens pass og at dette medførte forsinkelser.  

Kjennelse: Trener I Vergara ilegges en advarsel for å ha kommet for sent med hestens pass.  

Regl kap 3 § 14 nr. 3 og kap 8 § 14 nr. 2.. 

 

Løp 2 

DLV snakket med rytter Victoria A Hughes om viktigheten av å holde rett spor. 

 

Løp 3 

Løpet ble flyttet fra sandbanen til gressbanen. Samme distanse. 

-- 

Rytterne veide inn med ca 1 kilo overvekt på grunn av styrtregn.Overvektene ble akseptert. 

 

Løp 4 

Hest nr. 2 Nordic ble ridd av Sandro De Paiva 56,5 kg. 

--- 

Hest nr. 3 Buckyboy ble strøket på grunn av sårskade. 

 

Løp 5 

Trener av hest nr. 4 Lollipop, P J Norbye, rapporterte at hans rytter mente seg sjenert i 

starten. 

DLV studerte starten og observerte at flere hester hopper skjevt ut av startboksene. DLV 

finner imidlertid ikke grunnlag for å klandre noen ryttere for det inntrufne og det rettes ingen 

forføyning mot noen rytter.  

 

Løp 6 

Hest nr. 10 Undercolours ble ridd av W S Schou 61 kg 

 

Løp 7 

Hest nr. 11 Lorinda ble ridd av U Holmquist, 56,5 kg 

--- 

Hest nr. 5 Starlight Runner ble bortvist fra start pga uregjerlighet.  

Trener H Christensen forklarte at hesten ikke hadde vært noe problem å laste tidligere.  



Kjennelse: Trener Helle Christensen tildeles en advarsel for at hest nr. 5 Starlight Runner 

ikke gikk inn i startboks.  

Regl kap 6 § 1 nr. 2, kap 6 § 20, kap 8 § 15 nr. 1, SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

----  

Hest nr. 1 Chef la Adare hoppet skjevt ut fra startboksen noe som medførte en kraftig 

sjenering av flere medkonkurrenter. 

Rytter M Holmberg forklarte at hun trodde det var en hest igjen å laste og var derfor ikke 

forberedt da starten gikk. Hun hadde ikke fått med seg at en hest var bortvist fra start.  

Rytter av hest nr. 2 Cream, A Pilroth, forklarte at hun ble nedridd av hest nr. 1 i starten og at  

rytter M Holmberg ikke gjorde nok for å rette opp sin hest.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket som støtter rytter M Holmbergs forklaring. Det hele 

anses å skyldes en misforståelse og det rettes ingen forføyning mot M Holmberg.  

 

 

Dopingprøver 

Løp 5 hest nr. 10 Desert Dust  

Løp 6 hest nr. 10 Undercolours 
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