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____________________________________________________________________ 

1. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 3 Red Oak – Rytter Marie Fretheim holder ikke rett bane kort etter start og 
sjenerer hest nr 4 Bomar – rytter Jan-Erik Neuroth slik at den snubler. 
Avhørt: 
1. Rytter Marie Fretheim 
2. Rytter Jan-Erik Neuroth 
Forklaring: 
1. Rytter M Fretheim forklarte at hesten plutselig kastet seg utover i banen.  Hun 
prøvde å rette den opp. 
2.  Rytter J E Neuroth forklarte at hest nr 3 Red Oak – M Fretheim krysset foran ham 
slik at hans hest snublet. 
Bemerkning: DLV observerte på film at hest nr 3 Red Oak går utover i banen etter 
start og sjenerer hest nr 4 Bomar slik at den snubler.  Etter DLV gjør sin mening ikke 
rytter M Fretheim nok for å holde sin hest rett. 
Kjennelse: Rytter Marie Fretheim ilegges bot stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett 
bane og derigjennom ha sjenert  medkonkurrent. 
Regl pkt. 136 e, 489 c, 427 
----- 
2. løp 
 Sak til behandling: 
Hest nr 3 Millevini – J E Neuroth snubler ved inngangen til søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter J E Neuroth 
2. Rytter M Haugland 
3. Rytter P A Gråberg 
Forklaring: 
1. Rytter av hest nr 3 Millevini – J E Neuroth forklarte at det ble trangt i svingen, men 
han mente ingen kunne lastes for det inntrufne. 
2. Rytter av hest 6 Sopies Love – M Haugland mente at hun holdt sitt spor og ikke 
sjenerte noen. 
3. Rytter av hest nr 5 Sir Costalot – P A Gråberg mente at hest nr 6 Sophies Love – 
M Haugland ikke holdt sitt spor og trykket J E Neuroth utover slik at han fikk en dult. 
Bemerkning: DLV har studert filmopptak og sammenholdt med rytternes forklaringer 
finner DLV at ingen kan lastes for det inntrufne. 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 12 Habenaria – Frederick Salvador holdt ikke rett 
bane etter start og sjenerte flere konkurrenter. 
Avhørt: 



1. Rytter av hest nr 3 Aragorn – Kjetil Kjær og rytter av hest nr 5 Miss Success – M 
Fretheim. 
2. Rytter F Salvador 
Forklaring: 
1. Rytterne K Kjær og M Fretheim mente seg sjenert da rytter F Salvador gikk 
innover i banen etter start. 
2. Rytter F Salvador mente han var en lengde foran de andre hestene da han gikk 
innover i banen, og at han ikke sjenerte konkurrenter.  Han mente han så seg godt 
for. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptaket at rytter av hest nr 12 Habenaria – F 
Salvador ikke holder rett bane etter start og derved sjenerer konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Frederick Salvador ilegges bot stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett 
bane og derigjennom ha sjenert  medkonkurrenter. 
Regl pkt. 136 e, 489 c, 427 
------- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 8 My Million startet i feil draktfarger. 
Avhørt: Trener Henrik Engblom 
Forklaring: Trener H Engblom forklarte at han hadde sendt over salgspapirer til 
Svensk Galopp og trodde derfor eierskiftet var i orden. 
Bemerkning: Ryttere skal ri i de farger hestens eier har registrert.  Det er trenerens 
ansvar at hest går i riktige draktfarger. 
Kjennelse: Trener Henrik Engblom ilegges bot stor kr 600,- for at hest nr 8 My Million 
gikk i feil draktfarger.  
Regl. Pkt. 110. 
------ 
4. løp 
Sak til behandling:  
Rapport fra starter – hest nr 8 Hongkong Dancer – bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Maria Robertz 
Forklaring: Trener M Robertz hadde gitt starter beskjed om at hesten måtte lastes 
med åpne startboksdører og uten blendkappe. 
Bemerkning: Trener  M Robertz  tildeles en advarsel for at hest nr. 8 Hongkong 
Dancer  ikke ville gå inn i startboks.  Før bortvist hest igjen kan starterklæres, skal 
den godkjennes for startboks av arrangørens starter. 
Regl. Pkt. 412, 489 a 
------ 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 2 Cawakimi – Danny Patil 
veid inn med 1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter D Patil 
Forklaring: D Patil forklarte at han kom sent til banen og ikke rakk å gå ned 
tilstrekkelig i vekt. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Danny Patil ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 1 kg 
overvekt. Regl. pkt. 140 d, 489 c 
------ 
6. løp 
Sak til behandling: Hest nr 9 So Trendy sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Cathrine Erichsen 



Forklaring: Trener C Erichsen hadde ingen forklaring på hestens prestasjon, men vil 
sjekke den opp av veterinær. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
Dopingprøver tatt 30. juni 2011 
2. løp hest nr    8 Like A Charm  
4. løp hest nr    3 Ferrozzo 
7. løp hest nr   12 Bittersweet  
------- 
Dato: 30. juni  2011                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


