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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

Vedrørende løpsdag 21, 24. august 2008 

8. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende eventuell ureglementert piskebruk av rytter av hest nr. 13 

Swing that Cat – Manuel Martinez. 

Avhørt: Rytter M Martinez 

Forklaring: Rytter forklarte at han dro hesten opp med tøylen og at han ikke hadde brukt pisk. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak og avhørt rytter, kan ikke DLV finne det bevist at 

rytter M Martinez benyttet pisk i strid med reglementet. 

---------- 

11. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 10 Zimon – Fredrik Johansson – passiv ridning i oppløpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Fredrik Johansson 

2. Trener Cathrine Erichsen 

Forklaring: 

1. Rytter F Johansson forklarte at han var sliten.  Han mente at hesten også var sliten. 

2. Trener C Erichsen mente at rytteren ikke hadde ivaretatt hestens sjanser.  Hun fant ikke noe 

galt med hesten etter løpet. 

Bemerkning: Rytter skal ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i løp.  Etter 

DLV sin mening har rytter F Johansson ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt hestens sjanser i 

løpet.  DLV kan ikke godta rytters forklaring i saken.  DLV mener at rytter burde tatt ansvar 

for å foreta et rytterbytte før løpet startet dersom han ikke følte seg kompetent til å ri. 

Kjennelse: Rytter Fredrik Johansson ilegges en bot stor kr 1.800,-  samt frakjennelse av rett til 

ridehonorar og eventuell premieprosenter for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet.   

Regl 136 e, 489 c, b 

 

--------- 

Løpsdag 22, 4. september 

2. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 3 Polisson – rytter Manuel Santos sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter M Santos 

2. Trener W Neuroth 

Forklaring: 1. rytter M Santos forklarte at hesten hadde problem med pusten og laget en lyd, 

derfor valgte han å ta det roligere de siste 200 meterne før mål. 

2. Trener W Neuroth forklarte at hesten hadde problem med pusten. 

Bemerkning: DLV har notert rytters forklaring. 

Regl. pkt. 484 f 

   

 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 1 Massenzio – rytter Manuel Martinez tok opp hesten ca 200 meter før mål. 



Avhørt: 

1. rytter M Martinez 

2. Trener R Haugen 

Forklaring: 

1. Rytter M Martinez forklarte at han mistet bøylene og hesten gikk derfor for fort fra start. 

Han tok opp hesten ca 200 meter før mål fordi han lå så langt bak og fordi hesten var sliten.   

2. Trener R Haugen forklarte at hesten ikke var sliten etter målpassering, og stilte seg litt 

undrende til rytters forklaring. 

Bemerkning: DLV observerte at rytter M Martinez red ut fra startboks uten bøyler og 

gjennom søndre sving, men fikk de deretter på plass etter utgangen av svingen. 

Rytter fikk, etter DLV sin mening, løpet ødelagt ved et uhell. 

DLV observerte også at hesten ikke responderte på rytters ridning etter at han fikk bøylene på 

plass. 

DLV finner det derfor urimelig å straffe rytter for passiv ridning i dette tilfellet.  

Kjennelse: Det rettes derfor ingen forføyelse mot rytter. 

------- 

Dopingprøver tatt 4. september 2008: 

 

3. løp hest nr. 9 Tumaco  

5. løp hest nr. 7 Aragorn  

6. løp hest nr. 8 Between Friends 

 

Negative dopingprøver 4. september 2008  

07.08.2008   Zimon 

07.08.2008   Distant Star 

07.08.2008   Evening Rose  

 

 

 

Dato: 04.09.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


