Voldgiftsrapporter
Jydsk Væddeløbsbane den 10. maj
I voldgiften:
Flemming Kristensen
Uffe Møller
Aksel Møller
1. løb. Fair and Square havde ansøgt om at komme sidst i boks
Sir Antonelli tabte en sko under afcantring. En tilkaldt smed kunne ikke lægge skoen på igen, da
hesten optrådte uregerligt. Hesten blev herefter bortvist.
2. løb. Geranium havde ansøgt om at komme sidst i boks.
Under afcantring mistede Alli Cat sin jockey Francis Waweru og løb løbsk. Hesten blev indfanget
efter at have løbet mindre end en omgang og fik derfor lov til at starte.
Jockey Oliver Wilson/Novicell nedlagde efter løbet protest mod Geranium/ Nicolaj Stott for
trængning i opløbet. Protesten blev afvist. Træner Marc Stott og Oliver Wilson fik forevist
løbsfilmen og accepterede afgørelsen.

Racing Arena Aalborg den 6. maj
BANEFORHOLD: God
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Søren Aaen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
1. løb. CLAUSES HARMONY ville ikke i startboks og blev bortvist pga. uregerlighed. Hesten skal
startboksgodkendes.
Voldgiften observerede, at lærling Susanne Lyseng (ALIZETI) tabte bøjlerne kort efter start og
efter første sving brød ud i banen. Susanne Lyseng forklarede efterfølgende, at sadlen skred og at
dette var årsagen.
2. Løb. CLAUSES IVORY var uregerlig i paddocken og blev bortvist.
SHOW OF FAITH, LEGIAL, CLAUSES IVORY havde tilladelse til at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 4. maj

VEJR: Skyet, temperatur ca. 12 gr.
BANEFORHOLD: God, 3,6
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Søren Mogensen
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Doping prøver:
5 Løb: King David
7. løb: Xanthippe
1. Løb. Jockey Jacob Johansen (GOLD DEVISOR) indberettede, at startbokslåge 5 åbnede senere
end de øvrige låger.
4. Løb. For utilbørlig opførsel overfor official i forbindelse med tilbagevejningen er jockey Nicolai
Stott idømt en bøde på kr. 1.000. Det bemærkes, at voldgiften fik samstemmende henvendelse fra et
neutralt vidne, der havde overværet episoden.
5. Løb. Voldgiften observerede, at BUDDY BOB (Jan-Erik Neuroth) tilsyneladende kom ud af
balance midt i opløbssvinget og at Jan-Erik Neuroth kortvarigt tog op i sin hest. Jan-Erik Neuroth
forklarede, at de udvendige heste trak lidt ned i banen, og at hans hest reagerede på det.
Det er ikke muligt ud fra løbsfilmen at tage stilling til, om nogen jockey kan gøres ansvarlig for det
passerede. Voldgiften foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.
Jockey Oliver Wilson idømtes en bøde på kr. 2.500 for overdreven brug af pisk på KING DAVID.
8. Løb. Voldgiften observerede at RUN FOR ROSES brød ud i banen kort efter start og tabte en del
længder.
Voldgiften observerede, at lærling Susanne Lyseng (SAW BOX CARLRAS) tabte venstre bøjle i
startmomentet og gennemførte løbet med kun én fod i bøjlerne.
9. Løb. ROSA mistede jockey Manuel Martinez i startøjeblikket. Jockey og startbokspersonale
afhørtes, men da løbsfilmen ikke tydeligt viser situationen, ser voldgiften ikke mulighed for at
foretage sig yderligere.

Klampenborg Galopbane den 27. april
VEJR: Skyet, lette byger, 14 grader
BANEFORHOLD: God bane, 3,5
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Dyhring
Klaus Melby (ej løb 3)
Nicholas Cordrey
Erik Rasmussen (løb 3)

Doping prøver:
4. løb BARNABY
1.løb. Voldgiften observerede, at COAT OF ARMS (Rafael de Oliveira) trak ud i banen, da rytteren
anvendte pisken på højre side, og derved generede STORMY OCEAN (Jacob Johansen). Rafael de
Oliveira skiftede omgående pisken over i venstre hånd og det passerede anses for at være af
hændelig karakter.
2. løb. FAIR AND SQUARE blev stående i starten og tabte mange længder. Jockey Jacob Johansen
indberettede at startbokslågen for GOOD LOOK åbnede senere end de øvrige låger. GOOD LOOK
trak kraftigt mod venstre lige efter start og mistede nogle længder herved.
3.løb. Jockey Jacob Johansen (WINGS OF LOVE) nedlagde protest mod jockey Nicolaj Stott (A
DREAM CARLRAS) for trængning ca. 400 m. fra mål. Hestene var hhv. 5. og 2. i mål. Jacob
Johansen forklarede, at A DREAM CARLRAS gik op indvendigt for ham men trak ud i ham, så
han blev presset ud i den udvendige PARIS PEARL. Jacob Johansen følte sig ikke generet af
PARIS PEARL. Jockey Nicolaj Stott forklarede, at A DREAM CARLRAS hang indad mod rails og
at hesten trak ud i banen, da han anvendte pisk på hestens højre side.
Voldgiften finder, at trængning har fundet sted, men at Nicolaj Stott ikke har forbedret sin placering
ved det passerede. I den anledning afvises protesten. Voldgiften finder også, at Nicolaj Stott burde
have gjort mere for at ride lige ud, da A DREAM CARLRAS allerede inden trængningen var gået et
spor ud i banen. Nicolaj Stott idømtes en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt ridning.
Depositum for protest tilbagebetales.
4. løb. Amatørtræner Unnie Jacobsen indberettede, at WARP CORE tabte en forsko på vej ind på
lige bane.
5.løb. Amatørtræner Maria Olsson idømtes en bøde på 300 kr. for ikke at starte NEPHERTITI i
korrekte farver.
MARGIDUDDI blev bortvist fra start pga. start boksvægring.
Træner Helle Christensen indberettede, at startbokslågen for FINAL EXPERIMENT åbnede senere
end de øvrige låger.
Lærling Catharina Gundelack (PEGGY’S DAUGHTER) faldt af hesten ca. 500 m. efter start. Ud
fra løbsfilmen og afhøring af Catharina Gundelack og bagvedliggende ryttere vurderer voldgiften,
at det passerede er af hændelig karakter.
6. løb. Jockey Rafael de Oliveira (CHRISTMAS) idømtes en bøde på 1.000 kr. for overdreven brug
af pisk.
8. løb. Jockey Shane Karlsson (GOOD EYE) indberettede, at jockey Elione Chavez (NO
COMMENT) red ned foran ham ca. 400 meter efter start, så han måtte tage sin hest op kortvarigt.
Elione Chavez forklarede, at hans hest skiftede ben og gik lidt indad, men at den ikke derved
generede andre. Løbsfilmen giver ikke mulighed for at vurdere sagen yderligere.

Jydsk Væddeløbsbane den 10. april
I voldgiften:
Ejner Anegaard – Carsten Banke og Bent Koch
1.løb. Ingen bemærkninger.
2.løb. Jockey Sara Slot (Alamaana) idømmes en bøde på 1000 kr. for overdreven brug af pisk.
Jockey Marcos Robaldo (Minute Diamond) idømmes en bøde på 300 kr. for trængning uden
indflydelse på løbets resultat.

