Voldgiftsrapporter
Racing Arena Aalborg den 10. maj
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Flemming Kristensen
Ejner Anegaard
Søren Mogensen
Løb 1.
LATZIMAS havde tilladelse til at komme sidst i startboks
Løb 2.
SPELLO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede, at CURIOUS GEORGE fik en dårlig start, da lågerne i startboksen ikke åbnede sig
korrekt (lågerne slog tilbage). CURIOUS GEORGE styrtede i sidste sving.

Klampenborg Galopbane den 5. maj
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 17 gr.
BANEFORHOLD: God, 3,1
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Stine Julø
Benedicte Castenschiold
Klaus Melby
Kim Dyhring
Doping prøver: Vinder af 4. Løb Queen Estoril
Vinder af 6. Løb Ginmann
Slettede heste:

Løb
6
6

Hest og Træner
Nr. 3. GUERRE Flemming Velin
Nr. 6. MONTE CARLO Hanne Bechmann

Grund
Knæskade
Ej løbsklar

Løb 2. Handicap kl. 4
Voldgiften bemærkede at jockey Paulo Cardozo (Valde) brugte sin pisk overdrevent og kort før mål tilsyneladende
trængte ud foran jockey Sara Slot (Pull In Carlras). Valde var anden og Pull In Carlras tredje gennem mål. Sara Slot
forklarede at Paulo Cardozo trængte ud foran hende, og hun mente hun kunne være blevet 2., hvis hun ikke var blevet
trængt. Paulo Cardozo forklarede, at hans hest først hang indad og derefter udad, og at han gjorde hvad han kunne for at
rette den op. Han erkendte at have brugt sin pisk overdrevent og at han havde trængt Pull In Carlras.
Voldgiften finder, at Paulo Cardozo (Valde) har trængt Pull In Carlrass og at Paulo Cardozo ikke skifter pisken over i
den anden hånd selvom den hænger ud ad, men at Valde ikke ved trængningen har fået forbedret sin placering.
Paulo Cardozo idømmes en bøde på 1.000 kr. for overdreven brug af pisk og 500 kr. for trængning uden indflydelse på
løbets resultat.
Løb 3. Handicap kl. 3

Jockey Sara Slot (Mont Rose) indberettede, at startboksdøren ikke åbnede rettidigt, hvorved Mont Rose mistede et par
længder i starten. Jockey Le Tølbøll (Red Zone) indberettede, at hun blev klemt kort efter start og derved mistede et par
længder. Løbsfilmen støtter denne forklaring, men giver ikke mulighed for at placere et eventuelt skyldsspørgsmål.
Voldgiften fandt derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere i anledning af det indberettede.
Løb 4. Dansk Hesteforsikring Mowerinaløb
Baltic Exchange vægrede sig ved at gå i startboksen og blev til sidst bortvist fra start. Hesten skal startboksgodkendes
før den igen kan starterklæres.
Løb 5. 3-Års Maiden serien
Jockey Frederick Salvador (Swandawn) indberettede til voldgiften, at han følte sig generet midt i opløbssvinget af Jacob
Johansen (Noble Victory), som kort søger ind i banen. Jacob Johansen mente ikke han havde generet Frederick
Salvador. På grundlag af løbsfilmen og de afgivne forklaringer fandt voldgiften ikke grundlag for at foretage sig noget i
anledning af det indberettede.
Løb 7. Maidenløb
Reliable Carlras springer kraftigt til siden efter at være sprunget ud af startboksen, hvorved jockey Sandro De Paivia
taber en bøjle. Hesten mister mange længder til feltet.
Sea Haar udgik af løbet pga. halthed, konstateret på vej til start.

Fyens Væddeløbsbane den 29. april
I voldgiften: Max Nissen, Gert Larsen og Bent Koch.
Løb 11: Francis Waweru (Sunday Pearl), Liam Doran (Swedish Eragon) og Marcos Robaldo (Culture Shock) alle en
advarsel for ikke at tage hest op efter målpassage.

Klampenborg Galopbane den 28. april
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 17 gr.
BANEFORHOLD: God, 3,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Stine Julø
Benedicte Castenschiold
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
6. løb: GARCON
Slettede heste:

Løb
1

Hest og Træner
Nr. 3. LEANDA J – M Stott

Grund
Sårskade

Løb 2. 3-ÅRS LØB
Voldgiften bemærkede at Hongkong Hemi (Elione Chavez) hængte ud i banen rundt opløbssvinget og i begyndelsen af
opløbet, men dog ikke havde nærkontakt med Titchy Digits (Oliver Wilson). Voldgiften mener ikke der er tale om en
trængning og at jockey Elione Chavez forsøger at rette hesten op ved at benytte pisken korrekt. Voldgiften fortager sig
intet yderligere.
Løb 3.
Jockey Carlos Lopez idømmes bøde 1.000 kr. for overdreven brug af pisk på Lord Of Dublin.
Løb 4.
Voldgiften observerede at Hillary tabte flere længder i starten.

Løb 6.
Voldgiften forespurgte træner Flemming Velin vedrørende Coat of Arms svage præstation. F Velin forklarede at hesten
er ny i træning og at den mangler løb i kroppen.
Voldgiften observerede at Miss Riverdance tabte flere længder i starten.
Løb 7.
Voldgiften observerede at Final Experiment tabte mange længder i starten. Lærling Liam Doran (Final Experiment)
forklarede, at han ikke nåede at tage blindkappen af inden lågerne åbnede, og at hesten derfor ikke sprang ud men blev
stående i startboksen.

Klampenborg Galopbane den 21. april
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 14 gr.
BANEFOREHOLD: 4,0 God (Fredag 20. april)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Stine Julø
Benedicte Castenschiold
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
3. løb: CAPTAIN MORGAN
Slettede heste:

Løb
1
5
7

Hest og Træner
Nr. 3, LADY LINTERA – T Christensen
Nr. 2, CATTLEYA – B Rosenlund
Nr. 4, FORTY NINE STEPS – B Rosenlund

Grund
Inflammation
Feber
Feber

Løb 1. 3 ÅRS TRIAL
Træner Bent Olsen idømmes en bøde på 200 kr. for at starte LEA i ukorrekte farver.
Løb 2. LÆRLINGE AMATØR HANDICAP
Amatørrytter Lea Olsen (Doc Martin) tildeles en advarsel for trængning af Cecilie Sjørup-Johnsen (Reel Quest) i
begyndelsen af opløbssvinget. Det passerede vurderes ikke at have haft betydning for Doc Martins placering.
Løb 3. HC CONTAINER ÅBNINGSLØB
Voldgiften observerede, at jockey Elione Chaves (Jubilance) trak ind i banen (til højre) foran Jan-Erik Neuroth (Pas De
Secret) ca. 100 meter før mål. Jan-Erik Neuroth forklarede at han sidst i opløbet måtte stoppe sin ridning fordi
(Jubilance) trak ind foran ham. Elione Chaves forklarede at hans hest hang indad, men han mente ikke at have generet
nogen.
Voldgiften bedømte at der var en krydsning, men at (Jubilance) ikke forbedrede sin placering deraf.
Voldgiften fandt at Chaves ikke gjorde tilstrækkeligt for at rette sin hest op, men fortsatte sin drivning uden at skifte
pisken til højre hånd. Elione Chaves idømmes en bøde på 1.000 kr. for krydsning.
Løb 4. GALOPSHOP HANDICAP
Jockey Nicolaj Stott (Pamino) indberettede at han følte sig generet af Oliver Wilson (Dream´run) der lidt ind i
opløbssvinget trak ind foran ham.
Voldgiften afhørte de implicerede samt omkringliggende ryttere. Løbsfilmen på det pågældende sted viser ikke tydeligt,
hvad der er foregået. Voldgiften kan derfor ikke foretage sig yderligere i sagen.

Løb 5. ALTAPAY 3-ÅRS MAIDENSERIEN
Træner Bent Olsen idømmes en bøde på 500 kr. (gentagelse) for at starte APPCOR i ukorrekte farver.
Voldgiften observerede at Jockey Jacob Johansen (All My Lovin) krydsede ind foran Marcos Robaldo (Queen Imola)
sidst i opløbet. Marcos Robaldo forklarede at han ikke følte sig generet herved.
Voldgiften finder at Jacob Johansen gør hvad han kan, for at hans hest ikke skal krydse bane, og da ingen er blevet
generet ved krydsningen, foretager voldgiften sig ikke yderligere.
Løb 6. 3 ÅRS MAIDENSERIEN B
Voldgiften observerede, at Elione Chaves (Broadway) krydsede bane flere gange i opløbet. Sara Slot (Surfers Paradise)
forklarede, at hun selv trak sin hest udad i banen ved indgangen til opløbet, og ikke følte sig generet af Elione Chaves.
Voldgiften foretog sig derfor ikke yderligere i sagen.
Løb 7. HANDICAP KLASSE 5
Træner Martin Persson anmeldte at (Lomax) indkom halt efter løbet.

