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____________________________________________________________________ 
Vedr. løpsdag 6 17. mai 2012: 
9. løp 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 9 Isabelia etter løpet. 
----- 
10. løp 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 8 Lastbustowoodstock etter løpet. 
----- 
Løpsdag 7 24. mai: 
Følgende rytterendringer ble foretatt: 
2. løp 
11 Kid Creole – R Schistl 
12 Turn The Page – S Karlsson 
3. løp 
9 Distant Beat – D Delgado 
5. Løp 
3 Mink’s Aisha – D Delgado 
6. løp 
5 Hakuna Matata – M Hanssen 
7 Entourage – S Karlsson 
12 Tiger For Two – R Schistl 
8. løp 
8 One – P A Gråberg 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Mulig sjenering i søndre sving. 
Avhørt: 
Anders Bager 
Per Anders Gråberg 
Frederick Salvador 
Madeleine Haugland 
Rafael De Oliveira 
Forklaring: 
Samtlige ryttere forklarte at det var mange hester med og at det ble trangt i svingen. 
Bemerkning: 
DLV observerte på videoopptaket at flere hester får det trangt rundt svingen.  DLV 
observerer at hest nr 2 Mississippi var vanskelig å styre og derfor bryter noe ut i banen.  DLV 
observerte at rytter M Haugland gjør alt hun kan for å korrigere sin hest.  DLV observerte 
også at svingen var mye railet ut, og at det derfor ble trangt i svingen med fullt felt. DLV 
anser at ingen kan lastes for det inntrufne. 
Kjennelse: 
Det rettes derfor ingen forføyninger mot noen av rytterne. 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 



Rapport fra starter – hest nr 11 Full Stretch bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Arne O Karlsen 
Forklaring: 
Trener A O Karlsen mente at hesten gikk rett inn, men at den rygget ut da dørene ikke ble 
lukket.  Han mener at det aldri har vært noe problem med hesten og han stiller seg 
uforstående til hvorfor hesten ikke gikk inn. 
Kjennelse: 
Trener Arne O Karlsen  tildeles en advarsel for at hest nr. 11 Full Stretch  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 
----- 
7.løp 
Sak til behandling: 
Utilbørlig opptreden av rytterne Danny Patil og Rafael Schistl etter 7. løp i jockeygarderoben. 
Bemerkning: 
DLV bemerker at lisensierte trenere og ryttere tillates ikke å delta i utilbørlige handlinger mot 
andre trenere og ryttere i tilknytning til utøvelsen av deres funksjoner i forbindelse med 
sporten. 
Kjennelse: 
Rytter Danny Patil og rytter Rafael Schistl ilegges hver en bot stor kr 2.400,- for utilbørlige 
handlinger. 
Regl. Pkt. 537, 489 c 
------ 
Dopingprøver tatt 24. mai 2012 
2. løp hest nr 5 Extricate    
5. løp hest nr 8 Welcometomyworld 
5. løp hest nr 12 Jumeirah 
  
------ 
Dato: 24. mai 2012                  DLV’s leder: H Byrgin (sign.) 


