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DLV’s medlemmer:  K Grundy , H Byrgin, N Cordrey, H E Jenssen, S Gjertsen, C W 
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__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 17. mai 2019 

7. løp 

14 Puyol – Jonathan Castillo 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 6 Bouboulina – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Kjell Erik Swartling forklarte at hesten hadde vært vist to ganger i trening og blitt 

godkjent. 

Starter R Masset bekreftet at hesten gikk rett inn i trening.  

Bemerkning: 

Hvis samme hest i samme sesong må bortvises fra startstedet mer enn en gang, kan DLV 

ilegge hestens trener en bot, og det skal nedlegges startforbud for hesten. Når starforbud er 

nedlagt, må hesten starte i prøveløp med startboks og godkjennes av starter før den igjen 

kan starte i løp. I henhold til rapport fra starter, må hest nr 6 Bouboulina starte i prøveløp på 

løpsdag.  

Kjennelse: 

Hest nr 6 Bouboulina må godkjennes av starter i prøveløp på en løpsdag. 

Regl. Pkt. 9.25.25, 9.25.26 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Mongolian Navy sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Jan-Erik Neuroth forklarte at banen var løs og at hesten ikke fikk feste. Hesten hadde 

også pusteproblemer. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

5. løp 

Trener G Mathisen sin søknad om å få leie hest nr. 5 Silent Storm til start ble innvilget. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Sir Zelmer – Alan Wallace gikk innover i banen etter start. 

Forklaring: 



1. Rytter Jan-Erik Neuroth – 3 Killroy forklarte at han kom veldig tett på hest nr 5 da denne 

gikk inn foran ham, og han måtte ta i sin hest. Han mistet et par lengder på grunn av 

hendelsen. 

2. Rytter Alan Wallace – 5 Sir Zelmer forklarte at han  så seg for før han byttet spor. Etter å 

ha sett filmen, innrømmet han han kunne ha ventet noe lenger før han han byttet spor. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte at hest nr 5 Sir Zelmer bytter spor etter start, og at rytter av hest nr 3 Killroy 

– J E Neuroth på grunn av dette må ta i sin hest. DLV er av den oppfatning at rytter A 

Wallace skifter spor for tidlig, og derved sjenerer hest nr 3. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 10.1.4, 11.4.1 c 

--- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering av hest nr 1 Majestic Max på oppløpet ca 200 meter før mål. 

Bemerkning: 

Etter å ha avhørt de involverte rytterne, Dale Swift – 1 Majestic Max, Jan-Erik Neuroth – 10 

Dardenne og Silja Støren – 8 Anachronist, samt studert videoopptak, konkuderer DLV med 

at ingen kan lastes for det inntrufne. 

---- 

6. løp 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i løp 6. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

Regl. Pkt. 11.2.2 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Costasera – Manuel Martinez brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Manuel Martinez forklarte at tøylen var lang og at den stadig var i veien når han skulle 

ri. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at M Martinez gjentatte ganger bruker tøylen som pisk på 

oppløpet. I henhold til reglementet skal rytter ri med begge hender på tøylene. Bruk av tøylen 

som pisk er forbudt. Brudd på denne regelen kan medføre diskvalifikasjon av hesten og/eller 

straff for rytteren. DLV vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at forseelsen ikke 

hadde innflytelse på hestens plassering i løpet.   

Kjennelse: 

Rytter Manuel Martinez ilegges bot stor kr 2.000,-, samt tre, 3, dagers lisensinndragning, 1. 

juni, 2. juni og 5. juni 2019 for å ha brukt tøylen som pisk på oppløpet. I straffeskjerpende 

retning er det lagt vekt på at rytter bruker tøylen som pisk gjentatte ganger.    

Regl. Pkt. 9.22.8, 9.22.9, 11.4.1 c, d, h  

--- 

 

 

 



7. løp 

DLV observerte at hest nr. 2 Screwbox Carlras brøt kraftig ut i søndre sving og sjenerte flere 

medkonkurrenter. Rytter Rafael De Oliveira gjorde det han kunne for å holde sin hest rett og 

kan ikke lastes for det inntrufne.  

---- 

8. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 3 Backcountry til start ble innvilget. 

---- 

Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr. 9 Fil Rouge til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Dickie Dickens kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten ikke ville gå fra stallen. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest infinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo tildeles en advarsel for at hest nr 1 Dickie Dickens kom for sent i 

paddock. 

Regl. Pkt. 5.9.1 q, 11.4.1 a 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Captain America sin prestasjon I løpet. 

Saken ble ikke ferdigbehandlet og vil bli tatt opp igjen neste løpsdag.  

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   5 Privilegiado       

Løp 3 hest nr.  11 Deecider       

Løp 5 hest nr.   6 Seaside Song     

Løp 5 hest nr.   2 Angel Love 

Løp 6 hest nr.   2 Wishformore 

Løp 6 hest nr.  11 Lovetorun      

Løp 7 hest nr.   5 Barny     

        

       

----      
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