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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
1. løp 
Meddeldelse: Hest nr. 4 Prime Attraction – rytter Russell Masset red ytre sving og passerte 
ikke mål. 
Avhørt: Rytter R Masset 
Forklaring: R Masset forklarte at hesten ikke ville svinge, og den gikk derfor gjennom railen i 
søndre sving. 
-------- 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 11 Doubleday – rytter Rafael Schistl tok opp hesten ved 
overgangen ca 200 meter før mål for deretter å ri rolig til mål. 
Avhørt: 
1. rytter Rafael Schistl 
2. Trener Arne O Karlsen 
Forklaring: 
1. Rytter R Schistl forklarte at hesten gikk uvillig, og at den reagerte på overgangen og 
nesten stoppet opp. 
2. trener A O Karlsen forklarte at hesten reagerte på overgangen og bråstoppet.  Han mente 
det så ut som om rytteren holdt på å falle av. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-------- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Trener av 2. hest i mål nr. 7 Kleingeld – Cathrine Witsø Slettemark nedla protest mot 
vinneren i løpet, hest nr. 3 Hornpipe – rytter Manuel Martinez for sjenering på oppløpet. 
Avhørt: Rytter Jan Erik Neuroth 
Forklaring: Rytter J E Neuroth forklarte at han ble presset utover mot railen i oppløpet av 
hest nr. 3 Hornpipe og følte seg sjenert av den. 
Bemerkning: DLV studerte videoopptak og observerte at hest nr. 3 Hornpipe- rytter M 
Martinez går utover i banen og trekker mot hest nr. 7 Kleingeld. DLV er imidlertid av den 
oppfatning at ingen sjenering har funnet sted.  
Kjennelse: Det gjøres ingen endringer i resultatlisten.  Det rettes heller ingen forføyning mot 
rytter M Martinez. 
Regl. Pkt. 484 b 
--------- 
5. løp 
Meddeldelse: Hest nr. 4 Gifted Lass mistet rytter Carlos Lopez etter start. 
Avhørt: Rytter C Lopez 
Forklaring: Rytter C Lopez forklarte at hesten var veldig urolig i startboksen. Han mistet 
balansen idet starten gikk og falt av like etterpå. 
--------- 
6. løp 
Sak til behandling: Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488. 
---------- 
Dopingprøver tatt 15. juni 2008: 
2. løp hest nr.  9 Steve’s Champ 
2. løp hest nr.  3 Lady Lily 
6. løp hest nr.  6 Tertullus  
7. løp hest nr.  6 Dan Tucket    
------- 
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