Voldgiftsrapporter
Klampenborg Galopbane den 1. juni
VEJR: Letskyet, temperatur ca. 18 gr.
BANEFORHOLD: god, 3,5
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
Roald Larsen
Doping prøver:
Vinder 2. løb SCREWBOX CARLRAS
Vinder 5. løb. RELIABLE CARLRAS
1. Løb: 3 års Maidenserien
NOGENGANG kom løs under læsning i startboksen og udgik af løbet.
ROYAL ANGEL tabte en sko under læsning i startboksen og træneren valgte at hesten skulle udgå
af løbet.
2. Løb: Handicap Kl. 3
Lærling Liam Doran VEJOVIS gennemførte løbet uden fødderne i bøjlerne, da sadlen gled i
startøjeblikket.
3. Løb: Breeders Cup Consolation
Træner Søren Jensen idømtes en bøde på kr. 3 gange 1.000 for at møde for sent i paddock med
GAIA, CAROLUS og MAGNUM.
Træner Marc Stott indberettede, at jockey Oliver Wilson BROADWAY blev generet ved indgangen
til opløbet. Af løbsfilmen fremgik det, at den foranliggende jockey Josefin Landgren LADY IN
FOCUS løber lidt urutineret ved indgangen til opløbet, men at hun forsøger at rette sin hest op. Ved
hændelsen bliver de bagvedliggende jockeyer Martin Rodriguez ZOFFY og Oliver Wilson
BROADWAY nødt til at korrigere deres heste. Josefin Landgren forklarede, at hendes hest
reagerede på de andre heste der lå tæt, men at hun forsøgte at rette den op. Voldgiften betragter det
passerede som hændeligt, og foretager sig ikke yderligere.
Voldgiften bad træner Maria Olsson ZOFFY om en forklaring på hestens forbedrede præstation.
Maria Olsson forklarede, at hesten i sin første start i år blev træt, og i dens anden start mistede
længder i starten, da startboksen ikke åbnede samtidig med de andre. Voldgiften accepterede den
afgivne forklaring.
4. Løb Birte Müllertz Antikviteter Dansk 2000 Guineas 2019
MY SHY GIRL rejste sig i startøjeblikket og mistede derved nogle længder.
Per-Anders Gråberg MY SHY GIRL indberettede at han gennem opløbet blev generet af Jan-Erik
Neuroth DRAGON’S DEN der ikke holdt lige bane. Jan-Erik Neuroth forklarede, at hans hest hang
ind ad, og reagerede på drivningen, men at han forsøgte at holde sit spor.

Det fremgår af løbsfilmen, at DRAGONS DEN ikke holder sit spor, men det fremgår også at i
starten af opløbet, at MY SHY GIRL var klart bagved DRAGONS DEN, ved 200 meter før mål var
der plads mellem de to heste. Voldgiften betragter det passerede som hændeligt, og foretager sig
ikke yderligere.
Jan-Erik Neuroth DRAGON’S DEN indberettede, at han i opløbssvinget blev generet af Rafael
Schistl C’EST LA VIE, der skar ind foran ham. Rafael Schistl forklarede, at hans hest løb meget
urutineret, men at han ikke mente at have generet Jan-Erik Neuroth.
Det fremgår af løbsfilmen, at C’EST LA VIE er tæt på DRAGON’S DEN da de passerer hinanden,
men der er ikke kontakt mellem hestene. Det fremgår ligeledes, at der plads mellem hestene, da
C’EST LA VIE bagefter trækker ind til rails. Voldgiften foretager sig derfor ikke yderligere.
6. Løb: 3-Års Løb
DON’T GIVE IN brød ud i tribunesvinget og mistede flere længder.
7. Løb: Handicap Kl. 2
MANCHEGO startede med jernsko.

Jydsk Væddeløbsbane den 26. maj
Vejr: let skyet med sol, 15 grader.
Baneforhold: 2,9 God
Voldgift:
Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard, Benedicte Castenschiold og Gitte Hansen
Udgåede heste: Ingen.
Dopingprøver:
1. løb: Alizeti
3. løb: Aperolea
6. løb: Sankt Peder
1. løb HH Care Ærespræmie
Træner Sabina Gammelgård idømmes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddocken med
LASZLO.
Træner Ian Archer idømmes en bøde på kr. 300 for at starte TRINITY i ukorrekt farve.
2. løb Bundgaard Bygs Ærespræmie, Jysk Champion Sprint.
Jockey Jacob Johansen idømmes en advarsel for at møde for sent i paddocken.
3. løb Stormagasin Salling – Petit Prix 2019.
Træner Bent Olsen tildeles en advarsel for at befinde sig bag startmaskinen uden at bære hjelm.
4. løb Tattersale Jydsk Champion Stakes.

Træner Ian Archer tildeles en bøde på kr. 500 for at lade Marcos Robaldo/MEDICIAN MELODY
cantre direkte til start uden at have søgt tilladelse til det.
Træner Jan Olsen tildeles en bøde på kr. 500 for at lade Shane Karlsson/LOTUS CAFE cantre
direkte til start uden at gennemføre korrekt præsentation (dreje direkte til venstre og afcantre inden
sidste hest er på banen).
5. løb Elkær Stutteris Ærespræmie.
Træner Kaj Sørensen idømmes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddocken med RAMBO.
6. løb Århus Stiftstidende Jydsk Derby 2019.
Træner Marc Stott idømmes en bøde på kr. 1.500 for at møde for sent i paddocken med SIR
CHURCHILL, GIBSON og STRATEGO.
Voldgiften bemærkede, at Carlos Lopez /LORD OF ELSINOR blev trukket direkte til start uden
ansøgt tilladelse. Carlos Lopez oplyste, at der var opstået problemer med sadeltøjet under
præsentationen og man derfor valgt at trække til start for at sadle om. Voldgiften accepterede
forklaringen.
På baggrund af voldgiftens egen observationer, det interne banedommer kamera, samt jockey
Nicolaj Stott /GERANIUM nedlagte protest mod jockey Oliver Wilson/SIR CHURCHILL for
trængning gennem opløbets sidste 100 meter blev løbsafviklingen undersøgt. Hestene var hhv.
fjerde og anden i mål.
Oliver Wilson forklarede, at han tidligere midt i opløbssvinget var blevet generet af GERANIUM
og derfor holdt hårdt på med drivningen gennem opløbet i tæt kamp med GERANIUM og kort før
mål skiftede et halvt spor ind, da han ikke så nogen chance til GERANIUM, eftersom GERANIUM
ikke kunne kæmpe sig forbi hans hest.
Nicolaj Stott forklarede, at han var blevet generet gennem opløbet af SIR CHURCHILL og da
denne kort før mål trak ind i GERANIUM´s spor, måtte Nicolaj Stott tage hårdt op i GERANIUM,
for ikke at bliver klemt mellem indvendige Jacob Johansen/GIBSON og SIR CHURCHILL. Nicolaj
Stott mente, at han kunne være blevet anden gennem mål.
Voldgiften bemærkede, at trods tæt ridning vedblev Oliver Wilson med at bruge pisken i venstre
hånd og dermed øge risikoen for at trække yderligere ind i banen. Voldgiften bedømmer, at der har
fundet trængning sted af Nicolaj Stott/GERANIUM kort før mål, og at Oliver Wilson/SIR
CHURCHILL bevidst igennem opløbet forhindrer Nicolaj Stott/GERANIUM frit spor ved at presse
ham ind, og at ekvipagen mistede chancen for en yderligere fremskudt placering.
For hensynsløs og ukorrekt ridning, for at forbedre sin egen placering samt bevidst at have forsøgt
at holde en konkurrent tilbage deklasseres Oliver Wilson/SIR CHURCHILL fra anden- til
fjerdepladsen og idømmes samtidig 2 dages udelukkelse og en bøde på kr. 2000. Udelukkelsen
gælder den 12. og 13. juni.
Nicolaj Stott/GERANIUM idømmes 2 dages udelukkelse og en bøde på kr. 2.000
(gentagelsestilfælde) for ureglementeret ridning i opløbssvinget ved at have skiftet spor og derved

at have generet Oliver Wilson/SIR SHURCHILL uden indflydelse på løbets resultat samt for
usportslig adfærd i opløbets sidste del. Udelukkelsen gælder den 12. og 13. juni.
Voldgiften observerede, at Elione Chaves/SANKT PEDER rundt i opløbssvinget kortvarigt måtte
tage i sin hest. Voldgiften konkluderede, at Elione Chaves under kraftig drivning forsøgte at ride
frem, hvor der ikke var plads og dermed måtte søge ud i banen.
9. løb Stutteri Hjortebos Ærespræmie
Lea Olsen/EXQUEST tildeles en bøde på kr. 500 for overdreven og ukorrekt brug af pisk (slag på
halsen).

Klampenborg Galopbane den 25. maj
VEJR: Letskyet, temperatur ca. 18 gr.
BANEFORHOLD: Let, 3,2
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melby (ej løb 3)
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Erik B Rasmussen (løb 3)
Dopingprøver: 4. løb. OTAMA MARELD
2. Løb: Klasse 4 Handicap
CLAUSES HARMONY bortvistes for uregerlighed ved og i startboksen. Træner Ian Archer
idømmes en bøde på kr. 1.000 og hesten skal startboksgodkendes eller godkendes i prøveløb før den
på ny kan startanmeldes.
3. Løb: Late May Handicap
Træner Søren Jensen idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddock med ISETAN.
Jockey Marcos Robaldo (BARNABY) nedlagde protest mod jockey Nikolaj Stott (ISETAN) for
trængning i begyndelsen af opløbet. Hestene var hhv. tredje og anden i mål.
Marcos Robaldo forklarede, at BARNABY gradvist var blevet trykket indad af ISETAN i første
halvdel af opløbet og at han mente at kunne være blevet anden i mål.
Nikolaj Stott forklarede, at hans hest hang noget indad og at han prøvede at rette den op. Han
forklarede endvidere, at ISETAN blev båret flere spor ud i banen af BARNABY på vej ind på den
lige bane, hvilket bekræftedes af indberetning fra jockey Annie Nilsson-Lindahl.
Voldgiften bedømmer, at der har fundet trængning sted af Marcos Robaldo på vej ind på den lige
bane og af Nicolaj Stott i første del af opløbet, men at den sidste trængning ikke medførte at
ISETAN forbedrede sin placering i løbet. I den anledning afvises protesten og det erlagte depositum
fortabes.
For ukorrekt ridning idømmes Marcos Robaldo og Nicolaj Stott hver en udelukkelse på 2 dage (8.
og 9. juni 2019), en bøde hver på kr. 2.000 samt fortabelse af ridepenge (gentagelsestilfælde).

4. Løb: Lærlinge/Amatørhandicap Kl. 5
Træner Allan Thelix idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddock med PEGGYS
DAUGHTER.
Amatørrytter Mikkel Johansen (FOREVER ROMANCE) idømtes en bøde på kr. 500 for ukorrekt
ridning, idet han ikke rettede sin hest op, da han anvendte pisken på højre side, hvorved hesten i
sidste del af opløbet trak ud foran konkurrenterne, dog uden indflydelse på løbets resultat.
Amatørrytter Lea Olsen (HOLY STAR) idømtes en bøde på kr. 750 for overvægt på 1 kg. ved
tilbagevejning. Amatørtræner Emma Markusson tildeltes en advarsel for ikke at sikre sig, at HOLY
STAR’s sadel havde den korrekte vægt.
Amatørtræner Pia Larsen Jensen indberettede, at MINK’S CHANEL pådrog sig en flænge på
venstre forben under løbet.
5. Løb Henrik Leths Mindeløb
Jockey Oliver Wilson (INSPIRATOR) nedlagde protest mod jockey Elione Chavez (MR OBAN)
for trængning kort ind på opløbet. Hestene var anden og første i mål.
Oliver Wilson forklarede, at MR OBAN trak ud i banen kort ind i opløbet og derved tvang ham til
at tage i sin hest og selv skifte spor.
Elione Chaves forklarede, at MR OBAN selv trak et spor ud i banen, da han gav den marchordre, at
han ikke var opmærksom på INSPIRATOR, men at han omgående rettede hesten op.
Voldgiften finder, at MR OBAN’s skift af spor er udtryk for ukorrekt ridning men finder ikke, at
dette har medført en forbedret placering, hvorfor protesten afvises. Jockey Elione Chavez idømtes
en bøde på kr. 1.000. Det erlagte depositum tilbagebetales.
Ved afgørelsen har voldgiften lagt vægt på, at forseelsen sker forholdsvis langt fra mål, at Oliver
Wilson på det pågældende tidspunkt ikke var fuldt ridende og ikke havde startet sin egentlige
finishridning, samt at INSPIRATOR ca. 300 m. fra mål er foran MR OBAN, men ikke formår at
holde MR OBAN bag sig.
7. Løb: 3-Års Løb
Jockey Carlos Lopez (MERINGUE) vejede tilbage med 700 gram for meget. Carlos Lopez
forklarede, at årsagen var, at der uden hans vidende var lagt en ekstra pad under sadlen ved sadling
af hesten.
Træner Bent Olsen (MERINGUE) idømmes en bøde på 1000 kr. for at være årsag til tilbagevejning
med overvægt.

Klampenborg Galopbane den 18. maj
VEJR: Sol, let skyet 18 grader
BANEFORHOLD: God bane, 3,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:

Klaus Melby
Jesper Brendholdt
Nicholas Cordrey
DOPINGPRØVE:
Løb 5, vinderen QUEEN ROUGE
Løb 6, vinderen SIR ANTONELLI
Løb 2. Lærling Catharina Gundelach PEGGY’S DAUGHTER gives en advarsel for ukorrekt brug
af pisk.
Løb 3. Jockeys Marcos Robaldo samt Carlos Lopez idømmes en bøde på 500 kr. hver for ikke at
efterkomme officials ordre og hermed forsinke starten.
Lærling Liam Doran MONT ROSE gives en advarsel for ukorrekt brug af pisk.
Træneren af ZOFFY, Maria Olsson, indberettede, at startbokslågen åbnede sent.
MONT ROSE tabte 2 længder i starten.
Løb 4. Jockey Marcus Robaldo VALDE idømtes en bøde på 1.000 kr. for overdreven brug af pisk
Træneren af BIJOU, Søren Jensen, indberettede, at startbokslågen åbnede sent.
Løb 5. Voldgiften observerede, at WINGS OF LOVE samt SILVERSTONE tilsyneladende blev
klemt ca. 200 meter efter start. Jockey Marcos Robaldo MISS SPECTRE, der lå indvendig for det
passerede forklarede, at de udvendigt liggende heste trak ind ad, men kunne ikke se hvem der
forårsagede hændelsen. Jockey Elione Chaves SILVERSTONE, der lå udvendig for Jacob
Johansen, forklarede, at de udvendigt liggende heste trak indad men kunne ikke afgøre, hvem der
forårsagede hændelsen. Jockey Nicolaj Stott PARIS PEARL, der lå udvendig for SILVERSTONE,
forklarede ligeledes, at de udvendigt liggende heste trak indad, men kunne ikke afgøre, hvem der
forårsagede hændelsen. Jockey Michael Narvaez GOOD LOOK, der lå udvendig for PARIS
PEARL, forklarede, at han trak indad men mente, at der var rigeligt plads indvendigt for ham på det
tidspunkt.
Løbsfilmen viser ikke tydeligt hvad der sker, og voldgiften kan derfor ikke foretage sig yderligere.
JEUNESSE LILI slog hovedet mod startboksen og blødte, da hesten kom i mål.
Nicolaj Stott oplyste, at PARIS PEARL hang voldsomt, og at han derfor måtte standse sin ridning i
opløbet.
.

Løb 7. ROYAL ANGEL blev bortvist fra start, og skal startboksgodkendes sammen med andre
heste, før den igen kan startanmeldes. Starteren indberettede at startboks nr. 6 GOLD DEVISOR
åbnede sent.

Fyens Væddeløbsbane den 14. maj
VEJR: Lettere overskyet og let vind, temperatur ca. 15 gr.

BANEFORHOLD: Let – hård
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Gitte Hansen
Carsten Banke
Benedicte Castenschiold
Doping prøve: Ingen dopingprøver
Slettede heste: Ingen
Løb 1. ASCOT HANDICAP
Voldgiften observerede at jockey Nicolai Stott tog hesten Devils Dust kortvarigt op i starten af
opløbssvinget samt at Latizmas/ Marcos Robaldo, som en følgevirkning, måtte unødvendigt langt
ud i banen i udgangen af opløbssvinget. Begge ryttere forklarede, at lærling Kelvin C Belcourt
havde problemer med at styre hesten Sapper og generelt ikke orienterede sig hensigtsmæssigt
under løbet. Efter afhøring af samtlige ryttere besluttede voldgiften at idømme Kelvin C Belcourt en
bøde på 300 kr. for trængning af Devils Dust/Nicolai Stott.
Løb 2. VARNA HANDICAP
Frankthetank/ Sara Slot og Ritas Girl/Jacob Johansen sprang begge igennem startbokslågerne før
løbets start.
Doc Martin kom skævt ud af startboksen i startøjeblikket og fik kontakt til Lima/Marcos Robaldo.
Hændelsen skønnes ikke at have indflydelse på løbets resultat.
Voldgiften observerede, at Ritas Girl/Jacob Johansen passerede Frankthetank/Sara Slot meget
snævert i den første del af opløbssvinget. Efter undersøgelse af løbsfilmen fandt voldgiften ikke
anledning til at fortage sig yderligere.
My Quest gik umotiveret langt ud i opløbssvinget, hvilket kostede flere længder.
Løb 3. NEWCOMBER LØB
Margiduddi / Le Tølbøl blev slettet pga. boksværgring. Det var 2. gang Margiduddi værgrede at
gå i startboks og henvises til startboksgodkendelse.
Løb 5. BOLZANO HANDICAP
Træner Jeanette Rosenby idømmes en bøde på 200 kr. for ikke at have jockey Marcos Robaldo på
ryggen af Queen of Dreams under præsentation. Marcos Robaldo forklarede, at han selv
opfordrede til at gennemføre præsentationen i sadlen på hesten men blev bedt om at hoppe af.
Jeanette Rosenby havde ansøgt voldgiften om at trække hesten til start på forhånd, hvilket var
blevet godkendt.

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.

