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2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 8 Fighting Spirit bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lisette Olai-Olssen 
Forklaring: Trener L Olai-Olssen forklarte at rytter hadde sagt at den var urolig ved 
startstedet, men at hun var overrasket over at hesten ikke hadde latt seg laste.  Hun 
bemerket også at dette var første gang hesten ikke gikk inn i startboks. 
Bemerkning: Hest nr. 8 Fighting Spirit må godkjennes i startboks på en løpsdag før 
den igjen kan starterklæres til løp. 
Kjennelse: Trener Lisette Olai-Olssen ilegges en advarsel for at hest nr 8 Fighting 
Spirit ble bortvist fra start. 
Regl. pkt. 412 
------- 
3. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 7 Ticmosic – Espen Ski sluttet å ri ca 300 meter 
før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter Espen Ski 
2. Trener Eva Sundbye  
Forklaring: 
1. Rytter E Ski mente at han red hele veien, men at hesten galopperte dårlig. 
2. Trener E Sundbye registrerte at rytter sluttet å ri. 
Bemerkning: 
DLV observerte at rytter av hest nr 7 Ticmosic – Espen Ski sluttet å ri ca 300 meter 
før mål og at han derved tapte plassering. 
Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges bot stor kr 1.800,- samt inndragning av 
ridepenger og rytter prosenterfor ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 
Regl. pkt. 136 e, 424, 489b og c 
------ 
Sak til behandling: Hest nr 1 Intricate Talent – rytter Manuel Santos galopperte til 
start i feil draktfarger. 
Avhørt: 
1. Trener Jacob H Fretheim 
2. Rytter Manuel Santos 
Forklaring: 
1. Trener J H Fretheim forklarte at han hadde gitt rytter M Santos to drakter, men da 
han hadde mange hester til start fikk han ikke sjekket hvilken drakt M Santos hadde 
på seg. 
2. Rytter M Santos beklaget at han hadde tatt feil drakt. 
Bemerkning: Det er treners plikt å påse at rytteren bærer de farger som er 
innregistret for eieren, og rytters plikt å være riktig antrukket ved oppsitt. 



Kjennelse: Rytter Manuel Santos ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha innfunnet 
seg riktig antrukket til oppsitting. 
Regl. pkt. 136 b, 489 c, 110 
Kjennelse: Trener Jacob H Fretheim ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha påsett 
at rytter bærer korrekte farger. 
Regl. pkt. 124 n, 2. Ledd, 489 c 
----- 
4. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr 2 Lady Morgana – kom for sent 
i paddock. 
Avhørt: Trener Rune Haugen 
Forklaring: Trener R Haugen forklarte at det ble en misforståelse mellom ham og 
leieren når det gjaldt oppsadlingen. 
Bemerkning: Det er treners plikt å sørge for at hest innfinner seg i paddock til rett tid. 
Kjennelse: Trener Rune Haugen ilegges en advarsel for at hest nr 2 Lady Morgana 
kom for sent i paddock. 
Regl. pkt. 124n, 2. Ledd, 489 a  
------ 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 2 Bien Dicho – rytter Rafael Schistl og hest nr 4 Tatoosh 
– rytter Per-Anders Gråberg hoppet skjevt ut fra start. 
Avhørt: 
1. Rytter Frederick Salvador 
2. Rytter Per-Anders Gråberg 
3. Rytter Rafael Schistl 
Forklaring: 
1. Rytter F Salvador mente seg sjenert i starten slik at han mistet en bedre 
plassering. 
2. Rytter P A Gråberg forklarte at hans hest hoppet ut til venstre, men at han rettet 
den opp umiddelbart. 
3. Rytter R Schistl erkjente at hesten gikk utover i banen, men mente han ikke 
sjenerte noen. Han var ikke klar over at han var pliktig å holde rett bane 200 meter 
etter start. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å holde rett bane 200 meter etter start.  DLV 
observerte på videoopptaket at rytter R Schisl går utover i banen og sjenerer rytter F 
Salvador og P A Gråberg. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 900,- for ikke å ha holdt rett 
spor og derved sjenert konkurrenter.  I skjerpende retning vektlegges at rytter ikke 
har satt seg inn i bestemmelsene i Norsk Jockeyklubs reglement. 
Regl. pkt. 1, 422, 489 c 
 

 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Archived – Rafael Schistl 
veid inn med 3,5 kg overvekt. 
Avhørt: 
1. Rytter R Schistl 
2. Trener A Hyldmo 
Forklaring: 



1. Rytter R Schistl forklarte at han ikke trodde han kunne vinne med hesten, så han 
hadde spist og drukket og brukt tyngre utstyr enn da han veide ut. 
2. Trener A Hyldmo forklarte at han hadde fått utlevert en liten sadel og derfor ikke 
kontrollveide rytter før løpet. 
Bemerkning: 
Rytter skal ri den vekt han er kommet overens om å ri. Rytter er pliktig til å veie ut 
med det utstyr han skal ri med.  Utveiing med en slik overvekt hadde resultert i bytte 
av rytter. 
Kjennelse: 
Rytter Rafael Schistl ilegges rideforbud i 14 dager, fra og med 3. juli til og med 16. juli 
2010, samt fradømmes retten til å heve ridepenger og rytter prosenter.  I skjerpende 
retning er det lagt vekt på at rytter etter utveiing bevisst har byttet til tyngre utstyr og 
har spist og drukket og derfor måtte ha vært klar over at vekten hadde økt. 
Regl. pkt.140 d, 489 b, d 
Kjennelse:  
Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollert at rytters vekt 
med sadel og utstyr var korrekt. 
Regl. pkt. 361, 489 c 
 
------ 
Dopingprøver tatt 3. juni 2010: 
2. løp hest nr  4 Yorkshire Lad   
4. løp hest nr   3 Ferrozzo                
4. løp hest nr   1 Buckham                          
6. løp hest nr    1 Tumaco 
------ 
Negative dopingprøver 3. Juni 2010: 
100422 Happy Larry 
100422 Lord Rossmo 
100422 Aragorn 
100422 The Bishop’s Joy 
100429 Vamp 
100429 Most Wanted 
100429 Fighting Spirit 
100506 Aaron’s Way 
100506 Bit Noble 
100506 Dubai Samurai 
100506 Hot Marta 
100513 Reaching Nirvana 
------- 
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