Voldgiftsrapporter
Racing Arena Aalborg den 30. oktober
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Flemming Kristensen
Peter Knudsen
Kim Pedersen
Søren Mogensen
Bane: Blød
Løb 1
LEGIAL havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Træner Pia Gram idømmes en bøde på 200 kr. for brug af ukorrekte farver på DEVILS DUST.
A LITTLE FLING var uregérlig og blev bortvist fra start.
Voldgiften observerede, at DEVILS DUST blev generet i første sving af FLEURIE. Det passerede
betragtes som hændeligt.
Løb 2
Voldgiften afhørte træner Jan Bødker Sørensen på baggrund af SHOW PRINCESS’ dårlige
præstation.
Løb 3
ENDOFA CHAMPION havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Løb 4
TEARS FOR TWO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Amatørrytter Lisa Lindbjerg/ VOGUELA meddelte voldgiften, at hun blev generet af BABY
WOODROSE/ Nicolaj Stott i svinget efter tribunen. Voldgiften gennemgik løbsfilmene herunder
optagelserne fra banens interne kamera men kan ikke konstatere uregelmæssig ridning.
Voldgiften afhørte træner Jan Bødker Sørensen på baggrund af CLEAR ECLEIPSES dårlige
præstation.
Løb 5
PACIFIC KING havde tilladelse til at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 27. oktober
VEJR: Gråt, temperatur ca. 10 gr.
BANEFOREHOLD: Blød, 4,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Stine Julø
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
Doping prøver:
2 Løb: Sir Walter
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
1
Nr. 3 Tottenham, Tine Hansen
4
Nr. 7 Sovell, Birgitta Paulsson
7
Nr. 3 Tiger Webb, Cecilia Persson

Grund
Nedsat almen tilstand
Feber
Nedsat almen tilstand

Vedrørende løbsdagen:
Jockey Manuel Martinez idømmes bøde 5.000 kr. for at acceptere ridt på en løbsdag, hvor han er
idømt udelukkelse.
1. Løb 2-års Maidenserien Finale
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Prince Charming, 59 kg, til Carlos Lopez
- Goodbye, 59 kg, til Jacob Johansen.
2. Løb Klasse 5 Finalen
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Sir Walter, 55 kg, til Jacob Johansen
3. Løb Klasse 4 Finalen
Liam Doran (Mont Rose) idømmes bøde 500 kr. for ukorrekt brug af pisk. (lærlingetakst).
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Red Beauty, 65 – 2 kg, til Kajsa Lindsøe
4. Løb Sten Bergström Finalen
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Exquest, 59 – 3 kg, til Liam Doran
Træner Anne-Beth Thørn OCHO RIOS idømmes bøde 250 kr. for at forsinke starten.
Voldgiften afhørte jockey Jacob Johansen i forbindelse med YES SIR’s svage præstation. Jacob
Johansen forklarede, at YES SIR ikke kunne finde sine ben i den bløde bane. Voldgiften noterede
forklaringen.

5. Basnæsløb
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Sankt Peder, 58,5 kg, til Martin Rodriguez
Voldgiften observerede at jockey Carlos Lopez FORTUNE STAR cantrede til start uden bøjler.
Voldgiften accepterede hans forklaring.
Voldgiften undersøgte en mulig træning i starten af opløbet mellem MOMENTO CARLRAS (2. i
mål) og FORTUNE STAR (5. i mål). Efter afhøring af rytterne konkluderer voldgiften at Rafael De
Olivera MOMENTO CARLRAS har trængt ind foran FORTUNE STAR. Jockey Rafael De Olivera
MOMENTO CARLRAS idømtes 3 dages udelukkelse (10., 14. og 15. november) for trængning af
FORTUNE STAR. Voldgiften vurderer ikke, at MOMENTO CARLRAS forbedrede sin placering.
6. Boutique Bolou Tortue Efterårshandiciap
Voldgiften godkendte rytterskifte på:
- Jubilance, 60 kg, til Marcos Robaldo
7. Amatørfinalen
Voldgiften observerede at lærling Jessica Vadst (Trap Queen) cantrede til start uden bøjler.
Voldgiften accepterede hendes forklaring.

Klampenborg Galopbane den 20. oktober
VEJR: Let skyet, temperatur ca. 14 gr.
BANEFOREHOLD: God, 3,6
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Roald Larsen
Stine Julø
Klaus Melby

Doping prøver:
5. løb: KING DAVID
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
5
Nr. 3, Largo Forte, Donatas Bartkus
7
Nr. 3, Sunday Pearl, Heidi Schmidt (a)

Grund
Kolik
Ej løbsklar

Løb 4. Handicap Klasse 3
Startboksen var ikke ordentligt lukket bag MY NEPHEW, da starten gik. MY NEPHEW tabte et
par længder i starten.
Le Tølbøl indberettede, at RED ZONE stod længe i startboksen, og at hesten derfor aldrig rigtig
kom ind i løbet.
Løb 5. Københavns Store Handicap
Jockey Elione Chaves (VALDE) idømmes en bøde på 300 kr. for at veje ud med 1 kilos overvægt.

Løb 6. Handicap klasse 4
Træner Roger Hansson indberettede, at ALTHON fik næseblod under løbet.

Jydsk Væddeløbsbane 19. oktober
I voldgiften: Bent Koch, Per Sørensen og Ejner Anegaard
Løb 1.
Jockey Nicolaj Stott klagede over Rafael De Oliveiras ridning i opløbs svinget, på filmen ses det af
Rafael De Oliveira går tæt ned foran Nicolaj Stott der må kort tage op i sin hest ved trængningen.
Jockey Rafael De Oliveira idømmes en bøde på 300 kr. for trængning.
Løb 2.
ENZO slog voldsomt til startboksen, som måtte åbnes. ENZO kom løs og løb størsteparten af
distancen og blev derfor bortvist.

Klampenborg Galopbane den 13. oktober
VEJR: Solrigt, temperatur ca. 12 gr.
BANEFOREHOLD: God til blød, 4,0
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Stine Julø
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
4. Løb: Silverstone
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
3
Nr. 6 Noble Fortune, Bettina Andersen,
3
Nr. 9 Maltho, Bettina Andersen,
6
Nr. 4 Screwbox Carlras
7
Nr. 11 Mamut Carl Ras

Grund
Hovbyld
Hovbyld
Sømstukken
Inflammation

2. løb Toårs Maidenserien
For ukorrekt brug af pisk på PRIMACOR idømmes jockey Manuel Martinez en dags udelukkelse
(27. oktober).
3. Løb Handicap Klasse 3
Jockey Martin Rodriguez WARP CORE idømmes bøde 1000 kr. for ikke at gøre tilstrækkeligt, for
at holde sin hest lige, idet den krydser henover banen – ca. 200 m før mål.
Træner Brian Wilson idømmes bøde 200 kr. for at møde for sent i paddocken med ROYAL ZEM.

Jockey Manuel Martinez SAPPER red med 54,5 kg. Programvægten var 54 kg.
4. Løb De 5 Stjerner ApS Vinterfavoritternes Ærespræmie
Træner Søren Jensen idømmes 2 x 200 kr. i bøde for at MARGRETHE og NOKENGANG forlader
paddocken uden paddockchefens tilladelse.
5. Lærlinge/amatør handicap
Træner Allan Thelix idømmes bøde 200 kr. for at møde for sent i paddocken med BARNABY
6. Copenhagen Golden Mile
Jockey Manuel Martinez SLICEOFLIFE red med 54,5 kg. Programvægten var 54 kg.
7. Handicap klasse 2
Træner Bent Olsen idømmes 3 x 200 kr. for at møde for sent i paddocken med FRENCH
WARRIOR, TALISMAN OG HONGKONG HONCHO.

Jydsk Væddeløbsbane 6. oktober 2018
Vejr: Gråvejr, temperatur ca. 12 gr.
Baneforhold: God
Voldgiftsmedlemmer:
Aksel Møller
Ejner Anegård
Per Sørensen
Gitte Hansen
Dopingprøve: 2. løb: GO FINE GO
2. løb 2-åringernes Stayerprøve
Voldgiften bemærkede, at LADY LEE brækkede en del spor ud i banen kort efter start. Jockey
Manuel Martinez fik hesten rettet op. På vej ind i bane blev det tæt med JEUNESSE LILI (Nicolaj
Stott) som også kom lidt ud i banen. Episoden tillægges, at begge ekvipager var debutanter.
3. løb Moesgaard Handicap
Voldgiften observered,e at jockey Jacob Johansen faldt af GO WIN CASINO ved brat afslutning af
nedcantring. GO WIN CASINO kom ikke løs fra Jacob Johansen og voldgiften konstaterede, at
jockeyen var klar til at ride, da han kom tilbage i bøjlerne.
4. løb Sir Winston Handicap
Voldgiften observerede, at amatørrytter Edvinas Kubilius tabte bøjlerne ca. 100 meter før
målstregen.
5. løb Marselisborg Handicap
Voldgiften observerede at HILLARY mistede tre længder i starten.
Træner Ian Archer idømmes en advarsel for i opløbet at opholde sig på travbanen og tæt på rails.
6. løb HH Cares Ærespræmie

Jockey Sara Slot (LAUDATE DOMINUM) indberettede, at hun blev generet af HELLS ANGEL
(Kelvin C. Belcourt). Efter gennemgang af løbsfilm, konstaterer voldgiften, af HELLS ANGEL ca.
150 meter efter start passerer LAUDATE DOMINUM i høj fart og går indad i banen uden at genere
andre ekvipager. Voldgiften fandt ikke grundlag for at foretage sig yderligere.

Klampenborg Galopbane den 29. september
VEJR: Gråvejr, temperatur ca. 12 gr.
BANEFOREHOLD: God, 3,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Klaus Melby
Kim Dyhring
Dopingprøver:
3. løb: ALTHON
5. løb: STEINWAY
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
2
Nr. 10 MY NEPHEW, Hanne Bechmann
3
Nr. 2, VICTORIOUS MATE, Birgitte Nielsen
3
Nr. 6, CLAUSES VELVET, Maria Carlstadt
3
Nr. 10, WOLIS AMARETTO, Helen Nilsson
4
Nr. 6, CAROLUS, Hanne Bechmann
Løb 2. Hofjuveler Hertz Ærespræmie
Voldgiften observerede, at LORD OF DUBLIN (Carlos Lopez) (3. gennem mål) midt i opløbet
krydsede ind foran DAUREHØJ CARLRAS (Jacob Johansen) (7. gennem mål), som derved kom til
at trænge MALTHO (6. gennem mål) og EXQUEST (4. gennem mål).
Carlos Lopez forklarede, at LORD OF DUBLIN var træt og bar blinkers for første gang. Hesten
trak ind ad, da han brugte pisken i venstre hånd, hvorfor han straks skiftede den over i højre hånd og
rettede hesten op.
Jacob Johansen (DAUREHØJ CARLRAS) forklarede, at han følte sig generet af Carlos Lopez, der
gik ind foran ham, at han var nødt til at trække sin hest ind i banen og, at han vurderede, at han
kunne have opnået en bedre placering, hvis han ikke var blevet generet.
Voldgiften konkluderer, at Carlos Lopez trækker ind foran Jacob Johansen, men at Carlos Lopez
gør, hvad han kan for at rette hesten op. Voldgiften vurderer ikke, at LORD OF DUBLIN får
forbedret sin placering ved det passerede. Carlos Lopez idømmes en bøde på 5 00 kr. for trængning
uden indflydelse på løbets resultat.
Jockey Marcos Robaldo (ALL OR NOTHING) idømmes en bøde på 500 kr. for at veje tilbage med
overvægt (mellem ½ og 1 kilo).
Løb 4. Klasse 3 Handicap
Manuel Martinez (LEMON) idømmes en bøde på 1.000 kr. for at veje tilbage med overvægt
(mellem 1 og 2 kilo).
Løb 6. Sceptre Stakes

Voldgiften noterede at ROSA sprang sent ud af startboksen samt løb ud af i banen og tabte
yderligere flere længder i startmomentet
Fra forrige løbedag, 15. september 2018, 3. løb Auktionsløb
Voldgiften havde observeret, at jockey Nicolaj Stott (MOGENS) brugte sin hånd til at slå hesten
foran på halsen ved indgangen til opløbet. Nicolaj Stott forklarede, at hesten fortsat hang indad, og
han slog den for at undgå, at den generede de indvendigt liggende heste. Voldgiften accepterede den
afgivne forklaring men indskærpede, at det ikke er tilladt at slå hesten med hånden for at drive den.

Racing Arena Aalborg den 25. september
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Flemming Kristensen
Kim Pedersen
Søren Mogensen

Bane: God
Løb 2.
Voldgiften observerede, at amatørrytter Lea Olsen (HELLS ANGEL) kort efter start red indad i
banen og derved generede CARLA PONTI (Cecilie Sjørup-Johnsen). For forseelsen idømmes
amatørrytter Lea Olsen en bøde på 300 kr.
Voldgiften observerede desuden, at amatørrytter Pia Gram(DEVILS DUST) i første sving trængte
CARLA PONTI. For forseelsen idømmes Pia Gram en bøde på 300 kr. Endvidere tildeles Pia Gram
en bøde for ukorrekt brug af pisk i opløbet.
Løb 3.
CLEAR ECLIPSE (Kenny Roussety) tabte mange længder i starten. Amatørrytter Kenny Roussety
forklarede efterfølgende, at hesten sprang dårligt af pga. manglende rutine.
Jockey Nicolaj Stott (TEARS FOR TWO) idømmes en bøde på 500 kr. for trængning af GO ON
DIRECTION(Annie Nilsson-Lindahl) ved indgangen til opløbet.
Løb 4.
Amatørrytterne Linda Bro (SUNDAY PEARL) og Maria Jørgensen (GENTLEMAN JACK)
nedlagde protest mod amatørrytter Cecilie Sjørup-Johnsen (STORM WIND) for trængning i
opløbssvinget. Hestene var henholdsvis ottende, femte og niende i mål.
Efter afhøring af de implicerede ryttere og gennemgang af løbsfilmene, herunder banens interne
optagelser, konstaterer voldgiften, at STORM WIND trænger GENTLEMAN JACK og SUNDAY
PEARL. For forseelsen idømmes Cecilie Sjørup-Johnsen en bøde på 500 kr.
Løb 5.
Jockey Rafael De Oliveira (LASZLO), der var anden i mål, nedlagde protest imod vinderen lærling
Annie Nilsson-Lindahl (BROCCO), da Annie Nilsson-Lindahls piskeslag ramte LASZLO i
opløbskampen.

Ud fra løbsfilm og forklaringer fra begge parter vurderer voldgiften, at episoden var uden
indflydelse på løbets resultat, samt at det ikke var forsætligt men uagtsomt, at lærling Annie
Nilsson-Linddahl ramte en konkurrent med sin pisk i opløbet. For forseelsen idømmes Annie
Nilsson-Lindahl en bøde på 1.000 kr.

Klampenborg Galopbane den 15. september
VEJR: Let skyet, 15 grader
BANEFORHOLD: God (3,9)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Benedickte Castenskiold
Klaus Melby
DOPING PRØVER:
Løb 3: IRISH TRILOGY
Løb 7: FRENCH WARRIOR
SLETTEDE HESTE:
Løb
2

Hest og træner
I AM WATCHING YOU – S
Jensen

Grund
Halt

Løb 2. CONRADS FØDSELSDAGSLØB 2-ÅRS MAIDENSERIE
Voldgiften observerede, at FAUNA sprang dårligt ud af startboksen og mistede flere længder i
starten af løbet.
Løb 3. DANSK GALOPS AUKTIONSLØB 2018
Paddock chef informerede, at HONGKONG YOB, STRATEGO og APEROLE kom for sent i
paddocken. Voldgiften idømmer træner Marc Stott 3 x 500 kr. i alt 1.500 kr. (gentagelse) for at
møde for sent i paddocken med sine tre heste.
Paddock chef informerede, at trækkere til IRISH TRILOGY og MOGENS ikke bar hjelm i
paddocken. Voldgiften idømmer træner Søren Jensen og Andrew Kidney hver en bøde på 300 kr.
Voldgiften observerede en mulig trængning på bagsiden ca. 300 meter efter start, mellem MISS
SPECTRE (4. i mål), PRINCE CHARMING (7. i mål) og MOGENS (10. i mål). Efter samtale med
de implicerede ryttere samt Carlos Lopez, som lå lige bagved nævnte heste, samt gennemgang af

video materiale, finder voldgiften, at MOGENS hænger ind ad, og at jockey Nicolaj Stott forsøger
at holde hesten i sit spor. Voldgiften vælger at genoptage ærindet på næste løbsdag.
Voldgiften observerede en mulig trængning rundt opløbssvinget ca. 900 meter før mål, mellem
VALENTIN APACHE (3. i mål) og PRINCE CHARMING (7. i mål). Efter samtale med jockey
Elione Chaves (PRINCE CHARMING) og Martin Rodriguez (VALENTIN APACHE) samt
gennemgang af videomateriale finder voldgiften ingen grund til at fortage sig yderligere.
Løb 4. KLASSE 4 MILEN
Vægtforstanderen indberettede, at jockey Maikel Narvaez ikke var mødt op. Træner Gunnar
Ferdinand informerede, at der var lavet en aftale med M Narvaez og hans agent. Voldgiften
dømmer M Narvaez todages udelukkelse (29. og 30. september) samt 2.000 kr. i bøde for
udeblivelse.
Voldgiften godkendte rytterbytte på STELLAR JET til jockey Francis Waweru.
Løb 6. BIRTE MÜLLERTS ANITIKVITETER SKANDINAVISK GRAND PRIX
Paddockchefen indberettede, at STINGER, MONTE CARLO og STEINWAY kom for sent i
paddocken. Voldgiften idømmer træner Hanne Bechman en bøde på 2 x 200 kr. i alt 400 kr. samt
træner Søren Jensen en bøde på 500 kr. (gentagelse) for at komme for sent i paddocken.
Løb 7. DISTANCE HANDICAP
Jockey Elione Chaves FRENCH WARRIOR (2. i mål) nedlagde protest mod MAMUT CARL RAS
1. i mål. Jockey E Chaves forklarede, at MAMUT CARL RAS krydsede flere spor ind i banen og
kom i kontakt med FRENCH WARRIOR, hvorved han mente at miste sejren.
Jockey Oliver Wilson MAMUT CARL RAS erkendte sporskifte og at hestene kom i kontakt, men
mente ikke at han forbedrede sin placering af sporskiftet.
Efter samtale med rytterne og gennemgang af videomateriale konstaterede voldgiften, at Oliver
Wilson (MAMUT CARL RAS) krydser flere spor ind i banen samt kommer i kontakt med
FRENCH WARRIOR, som derpå går et par spor ind ad. Voldgiften mener ikke, at Oliver Wilson
forsøger at rette hesten op. Voldgiften bedømmer, at der er tale om farlig ridning og diskvalificerer
MAMUT CARL RAS og idømmer Oliver Wilson en bøde på 2.000 kr. samt fortabelse af ridepenge
for farlig ridning, jf. DVR §115 stk. 4.
Depositum for protest tilbagebetales.
Voldgiften henviser endnu en gang til ændringer i DVR §115 fra sæsonstart 2018.

Fyens Væddeløbsbane den 8. september
VEJR: Skyet og byger, 20 grader
BANEFORHOLD: God til blød
VOLDGIFTSMEDLEMMER:

Bent Koch
Jesper Brendholdt
Carsten Banke
Gitte Hansen
Dopingprøver:
Vinder i 6. løb: Manchego
1. løb York Stutteri Fyens 2-års Grand Prix
Træner Marc Stott tildeles en bøde på 400 kr. for at møde for sent i paddocken med MR
GUNPOWDER og NIPPOZZANO.
2. løb Den Gamle Kro – City Hotel Odenses Ærespræmie
Træner Jonna Larsson idømmes en advarsel for manglende hjelm på trækker i paddock.
(RUTALKINGTOME)
Voldgiften observerede at flere heste kom langt ud i banen i opløbssvinget. Efter gennemgang af
løbsfilmen konstateres det, at Kajsa Lindsjø (ELODIE) trækker et spor ind og dermed tager det
spor, hvor Nicolaj Stott (TEARS FOR TWO) er på vej frem.
Nicolaj Stott forklarede, at han måtte trække hans hest udenom Kajsa Lindsjø (ELODIE) for ikke at
styrte, hvorved at han får skubbet Oliver Wilson (BABY WOODROSE) med ud i banen.
Oliver Wilson forklarede, at han måtte trække hans hest udenom Nicolaj Stott (TEARS FOR
TWO), for ikke selv at styrte.
Efter gennemgang af løbsfilmene og samtaler med ryttere vælger voldgiften ikke at foretage sig
yderligere.

4. løb Albani Store Sprint
Kajsa Lindsjø idømmes en bøde på kr. 300 for at veje ud med + 1 kg. på PANAMA JACK.
Jockey Marcos Robaldo (HASEEN) idømmes en advarsel for at cantre til startboksen – imod
nedcantringsretning.
DAWN RAID (Nicolaj Stott) blev pullet op i begyndelsen af opløbet pga. næseblod.
5. Løb BMS A/S
TRIBUTE (Lisa Lindbjerg) kastede rytteren af under nedcantringen, hvorefter den forsvandt ud af
banen og baneområdet. Blev efterfølgende indfanget på staldområdet og udgik af løbet. Hest og
rytter slap uskadt.
Jockey Francis Waweru (SUNDAY PEARL) idømmes en bøde på kr. 500 for ukorrekt brug af pisk
(pisk på åbenbar slået hest).
Træner Ann Charlotte Nielsen meddelte at QUIET WEEKEND mistede en forsko under løbet.

6. Løb STARK Fyensløbet 2018
Jockey Kajsa Lindsjø vejede ud med + 1 kg. på KING CHARLES.
EFESOS blev pullet op i begyndelsen af opløbet p.g.a halthed.
Jockey Nicolaj Stott (HONGKONG HONCHO) tildeles en advarsel for at stoppe ridning før
målstregen, hvorved han mistede 5. pladsen.
7. løb HM Dronning Ingrids Ærespræmie.
Rytterændring godkendes på VEJOVIS fra Laura Langthaler Jensen til Mikkel Johansen. Uændret
vægt kg 66 – 4 kg.
Voldgiften bemærkede, at MARGOT FONTEYN mistede mange længder i starten.
Voldgiften bemærkede, at rytter Pia Gram mistede den ene bøjle i starten af løbet, hvilket bevirkede
uro i feltet.
Indberetning fra Mikkel Johansen (VEJOVIS) om at han blev generet af Lisa Lindbjerg
(PARBOLD HILL) i opløbet.
Det fremgår ikke tydelig af løbsfilmen, at Mikkel Johansen (VEJOVIS) bliver generet i opløbet.

Klampenborg Galopbane den 2. september
VEJR: Let skyet, 19 grader
BANEFORHOLD: God (3,7)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Stine Julø
Klaus Melby
Doping prøver:
Vinder i 2. Løb: Valentin Apache
Vinder i 5. Løb: Akoya
Vinder i 8. Løb: Iron Lady
Slettede heste:
Løb
4
5
5

Hest og træner
Gotham, Gina Roth
Athlete Del Sol, Karin Van Dan
Bos
Toutatix, Maria HagmanEriksson

Grund
Hovbyld
Nedsat almentilstand
Balletråd

8
10
10

Fingerprints, Niels Petersen
Elusiv Island, Linda Bro
Lemon, Bettina Andersen

Nedsat almentilstand
Hovbyld
Nedsat almentilstand

Løb 2: York Stutteri Dansk Kriterium
Jockey Jacob Johansen MYSTIC TOWN (nr. 4. i mål), nedlagde protest mod VALENTIN
APACHE Martin Rodriguez (nr.1. i mål), for at gå ind foran ham ca. 200 meter før mål. J Johansen
mente, at han mistede en placering herved. J Johansen forklarede, at han kortvarigt måtte stoppe sin
ridning, i det M Rodriguez går ind foran ham. M Rodriguez forklarede, at han går ind i banen, men
at han mente, at han var fri af de omkring liggende heste.
Af filmen fremgår det, at der er først kontakt mellem MYSTIC TOWN og NOKENGANG (nr. 2 i
mål), hvorefter VALENTIN APACHE skifter spor ind foran MYSTIC TOWN.
Voldgiften afviser protesten med den begrundelse, at VALENTIN APACHE ikke forbedrer sin
placering ved det hændte, og voldgiften finder ikke grundlag for at foretage sig yderligere.
Depositum for protesten fortabes.
Vedrørende protest henvises der til Dansk Væddeløbsreglement §115 stk. 2: ”Finder trængning
sted, skal den hest, som har trængt en anden hest, deklasseres/diskvalificeres, såfremt det
skønnes, at den som følge af trængningen forbedrede sin placering i løbet. Tilsvarende gælder,
hvis en hests rytter lægger hindringer i vejen for en anden rytter eller dennes hest.”
Efter de regler, som var gældende indtil 2018, skulle der foretages diskvalifikation/deklassering,
hvis en trængning skønnedes at have haft indflydelse på løbets resultat – dvs. hvis den trængte hest
mistede en placering.
Ændringen af reglerne er sket efter anbefaling fra the International Federation of Horseracing
Authorities med henblik på at få ensartede regler i Europa.
Løb 4: Klasse 5 Handicap
VICTORIOUS MATE trænet af Birgitte Nielsen, blev bortvist fra start. Hesten skal
startboksgodkendes på ny, førend den igen kan starterklæres.
Løb 5: HH Sheika Fatima Bint Mubarak Apprentice Championship
Lærling Riccardo Lacopini LA VANDE idømmes bøde 500 kr. for ukorrekt brug af pisk. (nedsat
takst for lærlinge)
Løb 6: Taittinger Skandinavisk Ladies Cup
Voldgiften observerede at ca. 400 meter før mål at amatørrytter Lea Olsen TALISMAN går ud i
banen, og trækker ind mod flere heste, mens hun fortsætter med at bruge pisken i højre hånd.
Amatørrytter Lea Olsen tildeles en advarsel for ikke at gøre tilstrækkeligt for at holde sit spor.
Træner og amatørrytter Julia Engstrøm forklarede, at CHING CHING LOR sprang fint ud af
startboksen, men da resten af feltet gik ind til rails, tøvede CHING CHING LOR hvorefter den
aldrig rigtig ind i løbet igen.

Voldgiften noterede forklaringen.
Løb 8: Odessa Racing Dansk Oaks 2018
Voldgiften observerede en mulig trængning på bagsiden ca. 900 meter før mål, hvorved jockey
Nicolaj Stott ISETAN kortvarigt måtte tage op i sin hest. Ud fra forklaring fra flere ryttere samt
gennemgang af video materiale, kan det ikke afgøres med sikkerhed, hvad der sker, eller hvad
årsagen er hertil. Voldgiften finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere.

Klampenborg Galopbane den 23. august
VEJR: Delvis skyet, 22 grader
BANEFORHOLD: God til Let (3,2)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Stine Julø
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
Løb 2: Vinder APEROLA
Løb 7: Vinder BROADWAY
Løb 2 PRODUCE STAKES
Træner Marc Stott og Ian Archer idømmes hver en bøde på 250 kr. for at trækkere til APEROLA og
THE WINTHER STORM ikke havde hjelm på.
Vægtforstander informerede voldgiften at jockey Jacob Johansen APEROLA (vinderen) vejede ind
med 800 gram overvægt. Jacob Johansen forklarede at træneren havde ønske om, at han red med et
”anti-skrid” pad. Efter samtale med træneren Marc Stott konkluderer voldgiften at Jacob Johansen
lagde et ”anti-skrid” pad til, uden at veje sadlen om. Jacob Johansen idømmes en bøde på 500 kr.
for overvægt.
Løb 3 HANDICAP KLASSE 4
MONT ROSE kommer løs ved startboksen og løber væk fra banen. MONT ROSE bliver slettet pga.
at den forlader banen. Jockey Carlos Lopez forklarer at MONT ROSE står fint i startboksen, men at
lågerne åbner af sig selv, hvorpå han falder af, idet hesten springer frem. Voldgiften observerer, at
STELLAR JET og SAW BOX CARLRAS’ låger også åbner af sig selv, men at de indvendige
startboks låger ikke åbnede.
Voldgiften observerer, at jockey Le Tølbøll RED ZONE (11. i mål) hiver sin hest tilbage i feltet
igennem flere hundrede meter fra ca. 100 meter efter start. Jockey Le Tølbøll forklarer at hun måtte
tage sin hest op pga. pladsmangel. Ud fra løbs filmene kan voldgiften ikke vurdere, hvem der var
årsag til trængningen.
Løb 5 FRANZ NUTZ MEMORIAL

Træner Sandie Kjær indberettede efter løbet, at EINSTEINS FOLLY kom i mål med en løs forsko.
Voldgiften observerede en mulig trængning 250 meter før mål mellem FRENCH WARRIOR (7. i
mål), VARGAR (2. i mål) og SIR HERMAN (6. i mål). Jockey Elione Charves FRENCH
WARRIOR forklarede, at VARGAR kommer ud i banen og trækker ham med ud og samtidig
kommer SIR HERMAN ind i banen, hvorpå han havner bag VARGAR og må tage kortvarigt i sin
hest. Efter gennemgang af løbs filmene og samtaler med ryttere konkluderer voldgiften, at jockey
Per Anders Gråberg VARGAR ikke gør tilstrækkeligt for at holde sit spor og dermed dømmes 1000
kr. for krydsning. Voldgiften konkluderer, at VARGAR ikke har forbedret sin placering herved.
Løb 6 FABELLALØB
Voldgiften observerede en mulig trængning 300 til 450 meter før mål mellem CORNELIA (5. i
mål), MARIYNA (4. i mål) og RED BEAUTY (3. i mål). Efter gennemgang af løbsfilmene og
samtaler med ryttere vælger voldgiften ikke at foretage sig yderligere.

Racing Arena Aaborg den 21. august 2018
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Ejnar Anegaard
Kim Pedersen
Søren Mogensen
Doping prøver:
løb 3 (vinderen Swedish Eragon)
løb 5 (vinderen Kings Son)
Bane: let
Løb 2.
Shanghai Elastic havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Amatørrytter Pia Gram på Devils Dust idømmes bøde på kr. 300 for trængning af Voguela/ Elione
Chaves igennem første sving.
Træner Helle Frydensberg oplyste, at Rex Kalejs tabte en sko under løbet.
Jockey Frederick Salvador idømmes en bøde på 1.000 kr. for ineffektiv ridning på PARBOLD
HILL. Hesten var femte i mål.
Løb 4.
Pacific King havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Storm Wind fik en dårlig start; jockey Liam Doran forklarede efterfølgende, at Storm Wind var
ukoncentreret og slog hovedet op i luften under starten.
Jockey Marcos Robaldo idømmes en bøde på kr. 200 for at møde for sent i paddock.

Løb 5.
Jockey Sara Slot/ Manchego og jockey Anna Pilroth/ Eftiraath med indvendige startspor, følte sig
generet kort efter start af de udvendige heste, da feltet går ind i første sving.
Jockey Elione Chaves/ Ventuari der lå udvendigt for Manchego og Eftiraath følte sig ikke generet
under starten.
Ud fra forklaringer og løbsfilm finder voldgiften ikke anledning til at foretage sig yderligere.
Løb 6.
Legial havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Løb 7.
Tears For Two havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Amatørrytter Lea Olsen på Jackson Five idømmes en bøde på kr. 500 for ukorrekt brug af pisk.

Klampenborg Galopbane den 12. august
VEJR: Overskyet og let regn fra kl.15:00, ca. 20 grader
BANEFORHOLD: God (3,4)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Søren Mogensen
Benedicte Castenschiold
Klaus Melby
Kim Dyhring
Doping prøver:
Vinder i 4.Løb.: MYLEGEND
Vinder i 6. løb: SAINT GEORGE
Fjerde i 7. løb: WIKKI SAUWA
Vinder i 9. løb: MASTER BLOOM
Slettede heste:
Løb 2: FRANCISCA (halt)
Løb 5: MONZA (feber)
Løb 8: GAIA (feber)

Løb 2: Goffs Futurity Stakes
Træner Francisco Castro idømtes en bøde på kr. 250 for manglende hjelm på trækker i paddock.
Løb 3: Baume & Mercier Amatørløb

Amatørrytter Jan Olsen idømmes en bøde på 200 kr. for at komme for sent ud i paddocken.
FINAL EXPERIMENT sprang ud af startboksen sammen med det øvrige felt men tabte derefter
mange længder i begyndelsen af løbet.
Amatørrytter Cecilie Sjørup-Johnsen (SAW BOX CARLRAS) indberettede, at hun ca. ved 1200
meter mærket blev presset ind ad af amatørrytter Lea Olsen (DOC MARTIN). Løbsfilmen viser
ikke tydeligt en trængning og voldgiften ser ikke mulighed for at foretage sig yderligere.
Amatørrytter Lea Olsen tildeltes en advarsel for at anvende pisk på en hest, der er åbenbar vinder.
Løb 4: Appel au Maitre og Stutteri Hjortebo Fawzia Stakes
Jockey Manuel Martinez idømtes en bøde på kr. 200 for at komme for sent ud i paddocken.
ROSA tabte mange længder i starten.
Træner Bettina Andersen idømtes en bøde på kr. 200 for at møde for sent i paddock med
MYLEGEND.
Løb 6: Zawawi Sprint Cup
Træner Tobias Hellgren idømtes en bøde på kr. 250 for manglende hjelm på trækker i paddock.
Løb 9: The Macallan Dansk Derby 2018
Træner Niels Petersen og træner Cathrine Erichsen idømtes hver en bøde på kr. 250 for manglende
hjelm på trækker i paddock.
Jockey Elione Chaves (LEA) idømtes en bøde på 2.500 kr. for at krydse ud foran Oliver Wilson
(KING DAVID) i begyndelsen af opløbet. LEA var 3. gennem mål og KING DAVID 2.
Træner Flemming Poulsen indberettede, at GARCON mistede en forsko under løbet.

Klampenborg Galopbane den 11. august
VEJR: Delvis skyet, 22 grader
BANEFORHOLD: God til let (3,2)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Søren Mogensen
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
Dopingprøver:
Løb 4: BARNABY
Løb 7: EFESOS
Løb 3: Lærling/Amatør Handicap klasse 5.

Voldgiften observerede og fik bekræftet, at Stellar Jet og Sussane Lyseng tabte et par længder lige
efter starten. Ud fra filmen kan det konkluderes, at Stellar Jet og Susanne Lyseng støder hovederne
sammen og at Susanne Lyseng derefter taber yderlige længder og mister kontakt til feltet.
Træner Vivika Nilsson idømmes en bøde på 250 kr. for at trækkeren af Watch Me Dance ikke bar
sikkerhedshjelm.
Løb 4: Firm Management Klasse 4 finale
Voldgiften observerede, at Althon krydser bane flere gange ca. 400 meter til 200 meter før mål og
muligvis generer Frost.
Jockey Jacob Johansen (Althon) forklarede, at hesten hænger for ham, og at han gør hvad han kan,
for at få den til at holde sit spor. Josefin Landgren (Frost) forklarede, at Althon krydser hendes spor
flere gange, hvorfor hun må skifte sit spor flere gange.
Voldgiften mener ikke, at Althon har forbedret sin placering pga. krydsningen. Voldgiften mener, at
jockey Jacob Johansen ikke gør tilstrækkeligt for at holde sit spor og dermed krydser ind foran
Frost, der bliver generet heraf. Jacob Johansen idømmes en bøde på 1.000 kr. for krydsning.
Løb 5.Firm Management Klasse 3 finale
Jockey Rafael de Olivera idømmes en bøde på 1.000 kr. for overdreven brug af pisk på My
Nephew.
Løb 7. Boutique Bolou SOC
Træner Andrew Kidney og Niels Petersen idømmes hver en bøde på 250 kr. for at trækkeren af
deres respektive heste ikke bar sikkerhedshjelm.
Jockey Nicolai Stott idømmes 3 dages udelukkelse (25., 26. og 29. august) for overdreven brug af
pisk på Suspicious Mind.

Jydsk Væddeløbsbane 7. august 2018
VEJR: sol og temperatur ca. 25 gr.
BANEFORHOLD: Hård
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Aksel Møller
Ejner Anegård
Per Sørensen
Jesper Brendholdt
Doping prøver:
Vinder af 3. løb Pacific King
Løb 1.
Amatørrytter Louise Lundgaard (Desert Eagle) tildeles en advarsel for overdreven brug af pisk
Løb 2.

Voldgiften undersøgte episode i opløbet, hvor Show Of Faith (Rikke Rohbach Bonde) vælger at gå
uden om den førende Haseen (Marcos Robaldo) i stedet for at beholde det indvendige spor.
Amatørrytter Rikke Rohbach Bonde forklarede, at Marcos Robaldo (Hassen) trækker ind i banen og
dermed lukker hendes spor, så hun måtte trække hesten udenom i stedet.
Af løbsfilmen og voldgiftens dommerkamera fremgår det, at der er masser af plads indvendigt, og
voldgiften dermed ikke ønsker at foretage sig noget.
Løb 3.
Margot Fonteyn mistede 5 længder i starten, da den ikke sprang ud af startboksen.
Løb 4.
Tears For Two stejlede i startøjeblikket og smed rytteren af.
Løb 5.
Voldgiften observerede, at jockey Oliver Wilson (Good One) i opløbet forsøger at presse sin hest ud
og tage amatørrytter Lea Olsens spor (Sir Danzbo), men dette lykkes ikke, da Lea Olsen holder
Oliver Wilsons hest inde.
Oliver Wilson (Good One) forklarede, at han mener at Lea Olsen (Sir Danzbo) rider uforsvarligt, da
han mener, at det er hans spor som hun lukker af for, og dermed tager hans hest forben.
Lea Olsen (Sir Danzbo) forklarede, at hun taber en placering pga. Oliver Wilsons trængning.
I forbindelse med overstående episode opstår der skænderi mellem de to efter løbet, da de ikke er
enige om forløbet.
Efter gennemgang af løbsfilmen, voldgiftens dommerkamera og afhøringerne, er det voldgiftens
opfattelse, at først forsøger Oliver Wilson at presse sig ud og tage Lea Olsens spor, hvilket ikke er
muligt, derefter bruger Lea Olsen sin hest på at holde Oliver Wilson inde, hvilket betyder at hun
ikke kan ride sin hest optimalt.
Oliver Wilson tildeles en bøde på kr. 1.000 for usportslig optræden i forbindelse med skænderiet
mellem de to efter løbet. (Voldgiften ønsker at Dansk Galop fremsender denne advarsel til samtlige
danske baner)
Løb 6.
Lærling Nadeem Subrottee tildeles en advarsel for usportslig adfærd i sidste del af opløbet.

Klampenborg Galopbane den 28. juli 2018
VEJR: sol og lidt blæst, ca.28 grader
BANEFORHOLD: Let til hård bane (2,6)

VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Stine Julø
Kim Dyhring
Doping prøver: Vinder i 5.Løb.: Einsteins Folly
Voldgiften har gjort relevante trænere opmærksom på den nye regel om at deres personale skal
benytte hjelm, når de trækker heste på banens område, jf. Dansk Væddeløbskalender nr.7/2018.
Løb 8. 3-års Test
Jockey Jan-Erik Neuroth indberettede at han følte at Dave trådte forkert, efter at Dave havde været
godt gående, og pludselig gik i stå, hvorfor han tog sin hest op midt i opløbet.

Klampenborg Galopbane den 14. juli 2018
VEJR: sol 20 grader
BANEFORHOLD: Let til hård bane (2,2)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Doping prøver: Vinder i 5. løb
Løb 2. Maidenløb
Voldgiften forhørte Jockey Elione Chaves vedrørende Jo Ghost svage præstation. E Chaves
forklarede, at hesten ikke reagerede på hans drivning. Voldgiften noterede forklaringen.
Løb 3 Handicap Kl. 4
Voldgiften observerede at Jockey Marcus Robaldo (Barnaby) brugte sin pisk mere end tilladt.
Voldgiften idømmer M Robaldo idømmes 4 dages udelukkelse (28. og 29. juli samt 1. og 2. august)
samt fortabelse af ridepenge og procenter for overdreven brug af pisk på Barnaby (gentagelses
tilfælde). Straffen er skærpet som følge af overdrivelsens karakter.
Jockey Andreas Tapia Dalbark (Very Special) indberettede at hesten fik næseblod under løbet,
hvorfor han stoppede sin drivning.
Jockey Oliver Wilson (Good Too) havde problemer med at komme rundt i opløbssvinget. Oliver
Wilson forklarede, at det skyldtes banens beskaffenhed, idet den er meget hård, og det er svært at få
fodfæste i de midterste spor.
Løb 5. Derby Trial Stakes
Cattleya tabte nogle længder i starten.

Jockey Oliver Wilson (Queen Lilly) indberettede, at han følte sig generet af Per-Anders Gråberg
(Garcon), der i begyndelsen af opløbet trak ud foran ham. Garcon var 1. og Queen Lilly 3. gennem
mål. Per-Anders Gråberg forklarede, at han mener han følger svingets naturlige kurve. Af
løbsfilmen fremgår det, at Garcon trækker et spor ud, da Per-Anders Gråberg brugte pisken på højre
side, men at han straks forsøgte at rette hesten op og skifter pisken over i den anden hånd.
Voldgiften vurderer at Queen Lilly bliver presset ud ad fra sit oprindelige spor. Voldgiften vurderer
ikke at Garcon forbedrer sin placering som følge af det passerede. Voldgiften idømmer Per-Anders
Gråberg en bøde på 300 kr. for sporbytte som generer konkurrent.
Løb 6. Klasse 5 Handicap
Der blev dømt om start, da lågerne åbnede inden alle heste var i startboksen.

Jydsk Væddeløbsbane 9. juli 2018
VEJR: sol og temperatur ca. 21 gr.
BANEFORHOLD: Hård
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Ejner Anegård
Per Sørensen
Gitte Hansen
Jesper Brendholdt
Doping prøver:
Vinder af 5. løb Medicean Melody
Løb 1.
Lærling Nadeem Subrottee tildeles en advarsel for at veje for sent ud til 1. løb.
(Særlige bestemmelser for provinsbanerne 2018)
Træner Ian Archer tildeles en advarsel for at komme for sent i paddocken.
(Særlige bestemmelser for provinsbanerne 2018)
Amatørrytter Louise Lundgaard (Desert Eagle) klagede over at hun var blevet generet af PerAnders Gråberg (Spello) i første sving.
Jockey Per-Anders Gråberg forklarede, at han hørte hende råbe, men at der var masse af plads til
dem begge igennem svinget.
Efter gennemgang af løbsfilm finder voldgiften ikke, at der sker noget som berettiger til straf.
Løb 4.
Voldgiften undersøgte flere episoder i opløbet, hvor Tough Enough (Per-Anders Gråberg)
kommer i klemme. Protest nedlagt af træner Ian Archer.
Jockey Nicolaj Stott (Pacific King) forklarede, at han blev generet af amatørrytter Kelvin C.
Belcourt (Devils Dust) og vil have vundet løbet, hvis han ikke var blevet generet.

Jockey Per-Anders Gråberg forklarede, at han stoppede hans ridning, da han blev klemt, men mente
ikke han kunne vinde løbet.
Amatørrytter Kelvin C. Belcourt forklarede, at forsøgte at holde heste inde, men kunne ikke skifte
pisken over i venstre hånd.
Af løbsfilmen fremgår det, at Jockey Nicolaj Stott (Pacific King) som ligger bag de førende,
forsøger at finde plads til angreb udvendigt på den førende, men dette er ikke muligt. Det fremgår
endvidere af løbefilmen, at jockey Per-Anders Gråberg kortvarig måtte stoppe hans ridning.

Voldgiften finder, at trængning har fundet sted, men at denne ikke har forbedret Devils Dust
placering. Amatørrytter Kelvin C. Belcourt idømmes en bøde på kr. 300.
Depositum tilbagebetales.
Amatørtræner Heidi Schmidt indberettede, at Curious George fik en flænge i hovedet i forbindelse
med den stødte hovedet ind i startboksen.
Amanda’s Award tabte mange længder i starten og blev pullet op før målstregen.
Løb 5.
Medicean Melody tabte en bagsko i paddocken, og da det ikke var muligt at finde en beslagsmed,
valgte træner Ian Archer at starte hesten uden denne bagsko.
Løb 6.
Lærling Nadeem Subrottee tildeles en kraftig advarsel for ineffektiv ridning, da han stoppede hans
ridning, således han mistede en placering fra fjerde til femte pladsen.

Klampenborg Galopbane den 7. juli 2018
VEJR: solrigt 22 grader
BANEFORHOLD: Let bane (2,6)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Stine Julø
Klaus Melby
Søren Mogensen
Doping prøver:
3. løb: Houdinithemagician
6. løb: Pull In Carlras
Godkendt hest:

Divided Love

Løb 1. Frisko Handicap
Træner Bettina Andersen indberettede, at Mamut Carl Ras havde tabt en sko under løbet.
Voldgiften forhørte træner Hanne Bechmann vedrørende Fighter Carlras gentagende svage
præstation. H Bechmann forklarede, at hesten var meget hingstet, hvilket formentlig var årsagen.
Løb 3. Klasse 5 Milen
Voldgiften observerede, at Houdinithemagician (Ina Veronika Toverud) i opløbet gik mange spor
ud i banen og dermed flytter Jacob Johansen (Althon) fra deres påtænkte bane.
Jockey Jacob Johansen (Althon) forklarede, at han gennem hele opløbet var blevet trængt ud af
Houdinithemagician.
Lærling Ina Veronika Toverud forklarede, at hesten hænger, og hun havde pisken i venstre hånd, og
at hun ikke mente hun generede Jacob Johansen.
Voldgiften finder, at lærling Ina Veronika Toverud ikke gør tilstrækkeligt for at holde sit spor og
herved trænger Althon, men at Houdinithemagician ikke herved forbedrer sin placering. Ina
Veronica Toverud idømmes en bøde på 1000 kr. for trængning.
Løb 4. Lyngby-Taarbæk Kommunes Ærespræmie
Voldgiften observerede, at jockey Martin Rodriguez (Einsteins Folly) går ind i banen ca. 250 meter
før mål, og muligvis generer jockey Oliver Wilson (Miss Vordingborg), som herefter muligvis
generer Nicolaj Stott (Seatown).
Rodriguez forklarede, at hans hest hænger indad, og han derfor skifter pisken til højre side for straks
at rette den op. Oliver Wilson forklarede, at Einsteins Folly kommer ind til ham, men han føler sig
ikke generet af det, men at han må skifte spor indad. Han mener han retter sin hest op så hurtigt som
muligt. Han har ikke observeret at han generede Nicolaj Stott. Nicolaj Stott forklarede, at han måtte
tage op i sin hest, da Miss Vordingborg krydser ind foran, men at det var uden betydning for hestens
præstation.
Voldgiften finder, at Einsteins Folly går kortvarigt ind i banen. Martin Rodriguez får straks rettet
sin hest tilbage til sit spor, og at der er ikke nærkontakt med Miss Vordingborg. Voldgiften finder
endvidere, at Miss Vordingborg skifter flere spor og generer Seatown, men at Miss Vordingborg
ikke forbedrer sin placering.
Voldgiften finder, at Oliver Wilson ikke gør tilstrækkeligt for at holde sit spor og dømmer Oliver
Wilson en bøde på 500 kr. for krydsning.
Løb 5. Maidenløb 1
Jockey Esteban Pizarro Reyes (Real Steel) vejede ind med +1 kg. overvægt efter løbet. Voldgiften
idømmmer Esteban Pizarro Reyes en bøde på 500 kr. for overvægt i forbindelse med tilbagevejning.

Racing Arena Aalborg den 26. juni 2018

VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Flemming Kristensen
Kim Pedersen
Søren Mogensen
Doping prøver: løb 3 (vinderen Carla Ponti), løb 5 vinderen East Meets West.
Bane : Hård
Løb 1
ENDOFA CHAMPION havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Løb 3
Legial havde tilladelse til, at komme sidst i startboks.
Jockey Anna Pilroth på Shanghai Elastic idømmes kr 500 i bøde for trængnig af Carla Ponti (Jacob
Johansen) inden indgangen til første sving. Lisa Lindbjerg (Angels Calling) idømmes kr. 500 i bøde for
trængning af Good Too (Oliver Wilson) igennem første sving.
Amatørrytter Maria Jørgensen oplyste, at Legial blev ramt i hovedet i starten af opløbet, når foran liggende
Liam Doran (Minuty Prestige) brugte pisken.
Efter gennemgang af løbsfim konstaterede voldgiften, at der ikke var den nødvendige plads for, at passere
forbi for Legial og der gøres derfor ikke yderligere.

Klampenborg Galopbane den 24. juni 2018
VEJR: letskyet 19 grader
BANEFORHOLD: Hård til Let bane (2,2)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melbye
Jesper Brendholdt
Søren Mogensen
Kim Dyhring
Doping prøver:
Vinder i 4.løb.: Steinway
Vinder i 7.løb: Princeton
Løb 1. H M Dronningens Ærespræmie
Voldgiften undersøgte en episode ved udgangen af opløbssvinget, hvor Marquis First (Laura
Langthaler Jensen) og Call Me Back (Jessica Vadst) kom i klemme ved rails. Der var
indberetninger fra trænerne Brian Wilson og Hans Adielsson samt afhøringer af amatørrytterne
Laura Langthaler Jensen, Jessica Vadst, Lea Olsen og Mikkel Johansen.
Voldgiften konstaterer, at rails er flyttet ud i opløbssvinget indtil ca. 100 m. før den lige bane,
hvorfor der på denne strækning opstår et ”hul” på flere spor indvendigt. Af løbsfilmen fremgår at
den forreste hest gradvist trækker ind mod det ”nye ”rails og at de to heste, der lå udvendigt for den

følger med, mens Marquis First og Call Me Back fra en position bagest i feltet forsøger at gå op i
det hul, der var opstået indvendigt, men ikke når frem før hullet er lukket.
Voldgiften anser det passerede for at være et resultat af rails placering og foretager sig ikke videre.
Træner Brian Wilson har efterfølgende indberettet, at Marquis First pådrog sig en skade på det ene
bagben i forbindelse med episoden. Hesten er d.d. udmeldt af træning.

Løb 2 Klasse Fem Handicap
Jockey Carlos Lopez (Van Ruymbeke) indberettede, at lærling Ina Veronika Toverud
(Houdinithemagician) tog hans spor ca. 800 m. fra mål, hvorfor han måtte tage sin hest op. Ina
Veronika Toverud erkendte at være trukket ind i banen, men mente, at der var plads nok. Voldgiften
finder, at trængning har fundet sted. Ina Veronika Toverud idømmes en bøde på kr. 500,-.
Løb 3. Advokatfirmaet Nygaard Handicap
Lærling Ina Veronika Toverud idømmes en bøde på kr. 300,- for ½ kg’s overvægt ved udvejning.
Jockey Paulo Cardozo (Mamut Carl Ras) cantrede til start uden fødderne i bøjlerne, da hesten var
uregerlig da han sprang den af på vej ind på banen.
Løb 7. Selandia Advokater Dansk 2000 Guineas
Jockey Jacob Johansen (Not Today) indberettede, at Annie Nilsson-Lindahl (Surfers Paradise) tog
hans spor i opløbet. Annie Nilsson-Lindahl forklarede efterfølgende, at hesten skiftede ben, at hun
rettede den op og ikke mente at have generet nogen.
Voldgiften finder, at trængning har fundet sted, men at denne ikke har forbedret Surfers Paradises
placering. Annie Nilsson-Lindahl idømmes en bøde på kr. 1000,- (lærlingetakst).
Træner Susanne Johansen oplyste, at Not Today kom halt tilbage efter løbet.
Løb 8. Maidenløb
Divided Love var langt efter feltet i mål, lærling Ina Veronika Toverud forklarede, at hesten, som
debuterede, virkede chokeret under løbet og mistede aktionen i svinget. Voldgiften havde forinden
bemærket, at hesten opførte sig normalt på vej til start og stod længe i startboksen samt sprang fint
af. Divided Love skal godkendes i græsgalop over 1400 m. med førerhest på en løbsdag på
prøveløbsvilkår tidsmæssigt over de sidste 1000 m., før den igen kan starterklæres på Klampenborg
Galopbane.

Klampenborg Galopbane den 16. juni 2018
VEJR: skyet 22 grader
BANEFORHOLD: Hård til let bane (2,2)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Nicholas Cordrey
Stine Julø
Kim Dyhring

Doping prøver:
Vinder i 3.Løb.: BAYONET
Vinder i 6.løb: PRIME RED

Løb 1. Åge Hareide 3-årsløb
Banens dyrlæge undersøgte nr. 1 MISS FIVE STARS i anledning af dens svage præstation, men
fandt ingen anmærkninger.
Løbet afvikledes med flagstart.
Løb 2. Cleanwindows 2 års maidenløb
Voldgiften observerer at CHEF DE PARIS mistede rytteren rundt opløbssvinget. Marcos Robaldo
frabad sig at ride mere på dagen.
Løb 3 Kasper Schmeichelløb
Voldgiften godkendte rytterskifte på BARNABY fra Marcos Robaldo til Francis Waweru.
Løb 5. Intenz Maidenløb
Voldgiften godkendte rytterskifte på MESQUIDA fra Marcos Robaldo til Jacob Lokorian
Løb 6.Gentofte Kommune Ærespræmie
Vægten indberettede at Carlos Lopez (PRIME RED) vejede ind med 54 plus 1 kg. Carlos Lopez
idømmes 1.000 kr. for at veje tilbage med overvægt.
Træner Birgitte Nielsen indberettede at startboks nr. 4 (WELLINGTON) åbnede en anelse senere
end de resterende.
Løb 7.Nicki’s Fødseldagsløb
Jockey Nicolaj Stott (SEATOWN) nedlagde protest mod lærling Annie Nilsson-Lindahl
(FOOTSTEPSOFSPRING).
Annie Nilsson-Lindahl forklarede at hun red lige ud og ikke generede Nicolaj Stott.
Voldgiften er af den opfattelse, at lærling Annie Nilsson-Lindahl går ind foran Nicolaj Stott
(SEATOWN), men at hun ikke forbedrer sin placering, og derfor bliver indløbsrækkefølgen ikke
ændret. Annie Nilsson-Lindahl idømmes bøde 500kr. (lærlinge takst) for ikke at gøre tilstrækkeligt
for at holde sit spor.
Jockey Oliver Wilson (STINGER) indberettede at startboks nr. 8 åbnede en anelse senere end de
resterende.

Løb 8. Simon Kjærløb
MAGIC INTENZO pullede op kort før mål og udgik ud af løbet.
Jockey Jacob Johansen (SIMPLY SMART) indberettede, at startboks nr. 2 åbnede en anelse senere
end de resterende

Jydsk Væddeløbsbane 12. juni 2018
I Voldgiften: Benedicte Castenschiold - Bent Koch - Per Sørensen - Ejner Anegaard
Starter: Henrik Lund
1. løb: MORNING SUN og SUNDAY PEARL havde tilladelse til at cantre først til start.
3. løb: SIR DANZBO havde tilladelse til at blive læsset sidst.
4. løb: MINUTY PRESTIGE havde tilladelse til at cantre først til start
5. løb: ELUSIVE ISLAND havde tilladelse til at cantre først og læsset sidst.
Dopingprøver:
3. løb: SIR DANZBO
5. løb: AMELIA JAY
1. løb: Jockey Oliver Wilson idømmes en advarsel for ikke at efterkomme starterens anvisning.
Jockey Marcos Robaldo (VERA VOLKOVA) idømmes en bøde på 1.000.kr. for overdrevet brug af
pisk
2. løb: Lærling Liam Doran (SERAPHINA) idømmes en bøde på 300 kr. for trængning uden
indflydelse i opløbet overfor RAJSA.
Jockey Jacob Johansen(RAMBO) klagede over at blive skubbet ud af VENTUARI (Elione Chavez)
rundt opløbssvinget.
Efter gennemgang af løbsfilm finder voldgiften ikke, at der sker noget som berettiger til straf.
3. løb: Lærling Annie Nilsson-Lindahl (MARYLEN) tildeles en advarsel for brug af pisk på klart
slået hest.
Jockey Oliver Wilson tildeles en bøde på 500 kr. for utilbørlig optræden overfor official.
4. løb: Rytterændring på CARLA PONTI fra Sabina Gammelgaard til Annie Nilsson - Lindahl
5. løb: For grov trængning i opløbet af ELUSIVE ISLAND (Jacob Johansen) diskvalificeres
BRIGHT CROSS diskvalificeres fra 5. plads, og jockey Marcos Robaldo idømmes en udelukkelse
på 3 løbsdage samt tab af retten til ridepenge og rejsegodtgørelse.
6. løb: CURIOUS GEORGE tabte 5-6 længder i starten.

Klampenborg Galopbane den 2. juni
VEJR: sol og let blæst, temperatur ca. 28 gr.

BANEFORHOLD: Hård bane (1,9)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Benedicte Castenschiold
Nicholas Cordrey
Søren Mogensen
Klaus Melby
Doping prøver:
Vinder af 4. Løb. GINMANN
Vinder af 9. løb: CLOUD WALKER

Løb 1. Maidenløb
Måldommeren dømte dødt om førstepladsen, idet det ikke umiddelbart eller ved gennemsyn af
løbsfilmen var muligt at fastslå hvilken hest, der var først i mål. På grund af en teknisk fejl virkede
målkameraet ikke i første løb.
Jockey Jacob Johansen (Cattleya) indberettede at han blev trængt ud af i starten af opløbet af Elione
Chaves (Appcor), der trak ud af i banen. Elione Chaves forklarede, at han trak lidt ud i banen, da
den foranliggende hest gik lidt i stå, men han mente der var plads hertil. Hændelsen sker tidligt i
opløbet, og begge ryttere fortsætter deres ridning hele tiden.
På baggrund af løbsfilmen og de afgivne forklaringer finder voldgiften, at Elione Chaves trænger
Jacob Johansen ud ad, men at Chaves ikke herved forbedrer sin egen placering. Elione Chaves
idømmes en bøde på 2.500 kr. for trængning, gentagelse tilfælde.
Løb 4. Det 117. Pokalløb
Einsteins Folly mistede 3-4 længder i starten.
Løb 5. HKH Prinsesse Benediktes Ærespræmie
Voldgiften observerede at Bergheim tabte mange længder i starten, idet hesten stadig havde
blindkappen på, da starten gik. Starteren forklarede, at rytteren selv er ansvarlig for at trække
blindkappen af, og det var rytteren instrueret om af startboks personale. Louise Arnshed (Bergheim)
forklarede, at hesten normalt ikke får blindkappe på for at gå i startboks. Hun havde ikke nok tid til
at trække blindkappen af, inden starten gik. Voldgiften finder ikke grundlag for at foretage sig
yderligere i sagen.
Træner Hans Adielsson idømmes en bøde på 200 kr. for at møde for sent i paddocken med Call Me
Back.
Martina Hallenheim indberettede at startboks nr. 8 (Call Me Back) ikke lukkede ordentligt. Hesten
sprang ud samtidig med det øvrige felt.
Julia Engstrøm (Ching Ching Lor) blev diskvaliferet for at veje tilbage med 1 kilos undervægt. Julia
Engstrøm idømmes en bøde på 500 kr. for undervægt ved tilbagevejning.

Løb 6. Ole Larsen Young Riders Championship, Afd. 2
Lærling Allan Wallace (Trap Queen) indberettede, at han blev trængt i starten af de udvendigt
liggende heste. Andreas Tapia Dalbark (Glorias Express) mente ikke han trak ind ad i starten.
Voldgiften kan ikke på basis af de afgivne forklaringer og gennemgang af løbsfilmen konstatere,
om trængning har fundet sted, og kan derfor ikke foretage sig yderligere.
Løb 7. Dark Horse Maidenløb Jockey Martin Rodriguez (Walvis Bay) idømmes en bøde på 1.500
kr. for ukorrekt samt overdreven brug af pisk (dobbeltslag).
Løb 9. Breeders Cup Trial
Træner Søren Jensen idømmes en bøde på 200 kr. for at møde for sent i paddocken med Steinway.
Steinway var urolig i startboksen, og måtte lukkes ud igen. Dyrlægen godkendte at hesten deltog i
løbet.

Fyens Væddeløbsbane den 29. maj
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 24 gr.
BANEFORHOLD: Let – hård
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Gitte Hansen
Benedicte Castenschiold

Doping prøve: Vinder af 5. løb - MANCHEGO
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
1
Nr.3 Forty Nine Steps, Bolette Rosenlund
2
Nr. 6 In The Mood, Birgitte Nielsen
4
Nr. 5. Leanda J, Marc Stott
5
Nr. 3. Latzimas, Jeanette Rosenby

Grund

Løb 1. SANDERUM VVS ÆRESPRÆMIE
Jockey Rafael de Oliviera meldte afbud til sit ridt på ENDOFA CHAMPION og tildeles en bøde på
1.000 kr. Rafael de Oliviera blev erstattet af lærling Kajsa Lidsjø (-2 kg).
Løb 2. BMS A/S – KARL K PEDERSEN MINDELØB
Jockey Marcos Robaldo (ANASSA) knækkede en bøjlerem i startøjeblikket og red derfor løbet
uden bøjler. ANASSA sluttede løbet af uplaceret.
Løb 3. LENSBARON BERNERS ÆRESPRÆMIE

Hesten GOWING GOWING GONE’s udstyr sad fast i startbokslågen under læsningen og måtte
derefter udgå fra løbet.
Hesten MYTHO stod stille i startboksen i starteøjeblikket og mistede derfor mange længder til
feltet. Det skete også i hestens seneste start og hesten henvises derfor til ny start godkendelse. Le
Tølbøl forklarede efter løbet at MYTHO har udviklet en stor angst for at være i startboksen og
forventes derfor ikke at fortsætte karrieren.
Amatørrytter Stine Mikkelsen tabte sin ene bøjle i startøjeblikket og var derfor ikke i stand til at
ride sin chance på GO WIN CASINO fuldt ud. GO WIN CASINO sluttede løbet af uplaceret.

Klampenborg Galopbane den 25. maj
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 21 gr.
BANEFORHOLD: Hård bane (1,6)
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Stine Julø
Benedicte Castenschiold
Nicholas Cordrey
Doping prøver: Vinder af 1. Løb. Arahat
Vinder af 5. løb: Heart Of Stone
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
1
Nr.1 Gaia, Søren Jensen
2
Nr. 2 Vargar, Andrew Kidney
5
Isetan, Søren Jensen
6
Giulia, Søren Jensen
7
Mink’s Chanel, Pia Larsen Jensen

Grund
Baneforhold
Nedsat almentilstand
Baneforhold
Baneforhold
Sårskade

Løb 2. Optimero handicap
Amatørtræner Jan Olsen indberettede at Lotus Cafe indkom halt efter løbet.
Løb 4. Handicap klasse 4
Lærling Ina Veronika Toverud (Bayonet) indberettede at startbokslågen åbnede senere end de
øvrige.
Starter bekræfter at Bayonet kom senere ud end resten af feltet, men at det ikke skyldtes at
startboksen åbnede senere.
Ud fra det foreliggende videomateriale, kan det ikke konkluderes hvad der ligger til grund for dette.
Løb 5. 3-års Maidenserien

Jockey Marcos Robaldo (Jessie) cantrede til start uden bøjler. Voldgiften godtog Marcos Robaldos
forklaring.
Løb 6. Maidenløb
Starteren indberetterede at Jo Ghost tabte flere længder i starten.
Voldgiften observerer at jockey Elione Chavez (Jo Ghost) stopper sin ridning kort før mål. Under
afhøring af Elione Chavez forklarer han, at hesten hænger kraftigt til højre og at han derfor er nødt
til at korrigere hesten. Voldgiften finder at løbsfilmen understøtter dette, og godtager hans
forklaring.
Løb 7. Handicap Kl.5
Voldgiften bemærkede at Sara Slot (Miss Else) tager kraftig i sin hest kort før mål.
Jockey Sara Slot bekræftede at udvendige hest, jockey Carlos Lopez (Magic Intenzo) går ind foran
hende.
Jockey Carlos Lopez forklarer at han er mindst 2 længder foran Sara Slot, da hans hest går ind, og
at han ikke mener at han trænger Sara.
Ud fra foreliggende videomateriale, kan voldgiften ikke vurdere omfanget af hændelsen, og kan
derfor ikke foretage sig yderligere.

Jydsk Væddeløbsbane 20. maj 2018
VEJR: sol og temperatur ca. 20 gr.
BANEFORHOLD: Let til hård
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Ejner Anegård
Aksel Møller
Gitte Hansen
Jesper Brendholdt
Doping prøver:
Vinder af 4. Løb Medicean Melody
Vinder af 8. Løb Kind David
Udgåede heste:
5. Løb Time Constraints
9. Løb Savanha
Løb 1.
Voldgiften observerede at sadlen gled frem på Angels Calling i første sving.
Løb 2.
Protest nedlagt af træner Marc Stott (Street Boss) imod Amatørrytter Lea Olsen (Hongkong Star)
for trængning i opløbssvinget.
Jockey Oliver Wilson (Street Boss) forklarede, at Lea Olsen (Hongkong Star) tager hans spor, så
han må tage op i sin hest for ikke at styrte.
Amatørrytter Lea Olsen forklarede, at hendes hest hang meget, og hun forsøgte at råbe til Oliver.

Protesten afvises, da det passerede ikke vurderes at have haft betydning for Hongkong Star’s
placering.
Depositum tilbagebetales.
Amatørrytter Lea Olsen (Hongkong Star) idømmes en bøde på 1.000 kroner for trængning af Oliver
Wilson (Street Boss).
Løb 4.
Amatørrytter Sabina Gammelgård (Laszlo) indberettede, at hun blev generet på bagsiden ved
indgangen til opløbssvinget.
Løbsfilmen viser, at Sabina Gammelgård går op indvendig på feltet, hvorefter der ikke længere er
plads, da Elione Chaves (Doc Martin) går ind i svinget og tager hendes spor.
Elione Chaves tildeles en advarsel.

Løb 6.
Jockey Frederick Salvador (Cornelia) idømmes en bøde på 1.000 kroner for overdreven brug af
pisk.
Voldgiften observerede, at jockey Elione Chaves (Queen Imola) i opløbssvinget forsøger at presse
sin hest ud og tage jockey Jakob Johansen’s spor (Noble Fortune), men dette lykkes ikke, da Jacob
Johansen holder Elione Chaves’ hest inde.
Det passerede vurderes ikke at have haft betydning for Queen Imolas placering.
Elione Chaves idømmes en bøde på 1.000 kroner for trængning uden indflydelse på løbets resultat.
Jakob Johansen tildeles en advarsel for uforsvarlig ridning.
Løb 9.
Voldgiften observerede at Mytho tabte mange længder i starten. Amatørrytter Pia Gram (Mytho)
forklarede, at hesten ikke sprang ud men blev bare stående i startboksen.
Amatørtræner Jytte Løgtved tildeles en kraftig advarsel, da hendes medhjælpere hoppede op ad rails
til fare for heste i opløbet.

Klampenborg Galopbane den 19. maj
VEJR: sol og lidt blæst, temperatur ca. 17 gr.
BANEFORHOLD: Let 2,1
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Stine Julø
Benedicte Castenschiold
Nicholas Cordrey

Doping prøver: Vinder af 2. Løb Learn By Heart
Slettede heste:
Løb
Hest og Træner
3
Screwbox Carlras, Hanne Bechmann
5
Kiin Kiin, Sandie Kjær
6
Yes Sir, Søren Jensen

Grund
Øvrigt
Hovbyld
Feber

Løb 2. 3-års Løb
Træner Brian Wilson og træner Bent Olsen idømmes hver bøde 200 kr., idet deres staldpersonale
ikke bar hjelm ved startboksen.
Løb 4.
Voldgiften observerer, at der sker en trængning kort før målstregen.
Af løbsfilmen fremgår det, at Annie Nilsson-Lindahl (Trap Queen) går ud i banen og medfører, at
Oliver Wilson (Houdinithemagician) kort inden mål (ca. 50 meter), må tage op i sin hest.
Efter nærmere undersøgelse bedømmer voldgiften at Trap Queen ikke forbedrer sin præstation som
følge trængningen.
Voldgiften mener ikke, at lærling Annie Nilsson-Lindahl (Trap Queen) gør tilstrækkelig for at rette
sin hest op og idømmer hende bøde 250 kr. (lærlingetakst) for uagtsom ridning.
Voldgiften bemærker også at Jan-Erik Neuroth (Toolbox Carlras) går lidt ind i banen og får kontakt
med Ina Veronika-Toverud (Reel Quest) kort inden mål (ca. 50 meter).
Efter gennemgang af løbsfilmen og afhøring af lærling Ina Veronika-Toverud, som ikke følte sig
generet, finder voldgiften, at der ikke er tale om en trængning, og voldgiften foretager sig ikke
yderligere i denne sag.
Jockey Oliver Wilson (Houdinithemagician) indberettede, at han følte sig generet i opløbssvinget af
lærling Ina Veronika-Toverud (Reel Quest), som han føler går ind og lukker hans spor.
Efter forhør af flere ryttere og gennemgang af løbsfilmen finder voldgiften ikke grund til at foretage
sig yderligere.
Løb 5. 3-Års Maiden serien
Jockey Frederick Salvador (Rosegold) indberettede til voldgiften, at han følte sig generet kort efter
start af jockey Maikel Narvaez (Walvis Bay), som trænger ham ind i banen. Efter gennemgang af
løbsfilmen og samtale med bagvedliggende rytter, konkluderer voldgiften, at Maikel Narvaez går
for hurtigt ind i banen, og dermed generer Frederick Salvador (Rosegold).
Maikel Narvaez idømmes en bøde på 500 kr. for trængning.
Løb 6. Bryllupsløb
Jockey Iago Serry og jockey Paulo Cardozo cantrede til start uden fødderne i bøjlerne. Begge
ryttere blev afhørt i forbindelse hermed, og voldgiften godtog deres forklaringer.
Løb.7 Lærlinge Amatør Handicap

Amatørrytter Lisa Lindbjerg (Frost) nedlagde protest mod Emelie Gustafsson (Otama Obama).
Lisa Lindbjerg (Frost) følte sig generet af Emelie Gustafsson (Otama Obama), som kort før mål gik ud foran Frost kort,
hvorved L Lindberg mente at miste en placering.
Under nærmere undersøgelser af filmoptagelsen, kan det ses at Otama Obama går flere spor ud i banen, men ikke
forbedrer sin præstation ved dette.
Voldgiften afvises protesten, og depositum fortabes.
Voldgiften finder at amatør Emelie Gustafsson rider uagtsomt, hvorved hun trænger Frost og idømmes 1 dags
udelukkelse (2/6/18)
Amatørrytter Jan Olsen (Aros) idømmes 1 dags udelukkelse (2/6/18) for overdreven brug af pisk.

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
Hest og Træner
6
Nr. 3. GUERRE Flemming Velin
6
Nr. 6. MONTE CARLO Hanne Bechmann
Løb 2. Handicap kl. 4

Grund
Knæskade
Ej løbsklar

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
Hest og Træner
1
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
Hest og Træner
1
Nr. 3, LADY LINTERA – T Christensen
5
Nr. 2, CATTLEYA – B Rosenlund
7
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 JanErik 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.

