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DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, S Gjertsen  

Stevnelege: M Heyer  
Stevneveterinærer:I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

For Ann-Charlotte Wedsgaard – Knut O. Arnesen 

--- 

Vedrørende løpsdag 5, 21. mai 2020 – We Got The Boss.  

Rapport fra trener Annike Bye Hansen etter dårlig prestasjon 21. mai: «Hesten ble sjekket 

dagen etter av veterinær, uten at vi fant noe galt. Han var veldig nervøs før løpet, så det kan 

være grunnen til den dårlige prestasjonen».  

---- 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 8 Punktum Finale, L C Arntzen, mente seg sjenert av hest nr. 2 Godul ut av 

søndre sving.  

Rytter av hest nr. 2 Godul, V A Hughes, forklarte at hun mente at hun ikke sjenerte noen.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptak og observerte at hest nr. 2 Godul går noe utover i 

banen ut av svingen. Etter DLV sin mening er ikke hendelsen en reglementsstridig sjenering 

og det rettes ingen forføyning mot rytter.   

 

Løp 3 

Søknad fra trener Annike Bye Hansen om å få leie hest nr. 6 Lille My til start ble innvilget.  

Marcus T Grundy var måldommer.  

---- 

Rytter av hest nr. 7 Aconcagua, A Wallace, red uten bena i bøylene til start. Etter å studert 

videoopptak rettes det ingen forføyning mot rytter.  

 

Løp 4 

Søknad fra trener H Engblom om å få leie hest nr. 5 Cromer til start ble innvilget.  

---- 

Rytter av hest nr.4 Clauses Rekato, C Lopez, red uten bena i bøylene til start. Etter å studert 

videoopptak rettes det ingen forføyning mot rytter.  

 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 3 Kasai, C Lopez, gikk til fots til start. 

Trener N Petersen forklarte at han hadde ikke avtalt med rytter at hesten skulle leies til start.  

Bemerkning: DLV legger til grunn at hendelsen skyldes en misforståelse.  

--- 

Rytter av hest nr. 8 Slim Revenge, N H Holm, red til start uten bena i bylene. Etter å ha 

studert videoopptak rettes det ingen forføyning mot rytter. 

 



 

Løp 7 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 3 For The Roses i i ytre søndre sving.  

Rytter av hest nr. 3, N Mortensen, forklarte at hun tok litt for kraftig i sin hest slik at den skled. 

Det var ingen annen hest involvert.  

Bemerkning: DLV konkluderer med at ingen sjenering fant sted. 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr. 4  Dark Money  

Løp 5 hest nr. 6 Kildare 

Løp 6 hest nr. 3 Kasai      
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