Voldgiftsrapporter
Racing Arena Aalborg den 4. september
BANEFORHOLD: Blød
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
Dopingprøver: SIR ANTONELLI (løb 3) og KINGS SON (løb 6)
1. Løb.
En repræsentant for træner Marc Stott oplyste efter løbet, at FLAMINGO DANCER havde tabt en forsko
under løbet.
3. Løb.
Amatørrytter Lea Olsen (HONGKONG STAR) idømmes en bøde på kr. 500 for trængning af
WELLINGTON i opløbet.
Træner Ian Archer oplyste efter løbet, at MEDICEAN MELODY havde tabt en sko under løbet.
4. Løb.
RAMBO opgav og blev pullet up rundt opløbet. Jockey Mark Larsen forklarede efterfølgende, at hesten ikke
tacklede den bløde bane.
5. Løb.
ALAMAANA løb med ukorrekte farver og træner Birgitte Nielsen idømmes en bøde på kr. 300.
7. Løb.
Jockey Nicolaj Stott (KINGS TAVERN), der var nr. to i mål, indberettede til voldgiften, at han følte sig
generet i opløbet af vinderen GODSAVETHEQUEEN/Lea Olsen.
Efter gennemgang af løbsfilm og på baggrund af voldgiftens egne observationer finder voldgiften ikke, at der
har fundet uregelmæssigheder sted.

Klampenborg Galopbane den 1. september
VEJR: Skyet og byger, ca. 20 gr.
BANEFORHOLD: God – 3,5
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Kim Dyhring
Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
2. løb: LABAN og PRINCE VALIANT
5. løb: ADMIRALTY LAW

6. løb: SILVERSTONE
8. løb: SHADY LADY
9. løb: PRINSESSE KIA
2. Løb: THE NAKED RACE 2 -ÅRS MAIDENSERIEN
SILVER DASH (Elione Chaves) faldt midt i opløbssvinget pludseligt tilbage fra en position
fremme i feltet. Elione Chaves forklarede, at hesten løber meget grønt og blev bange for andre
heste. og at han måtte tage op i den, da den prøvede at bryde ud i banen.
3. LØB: CARL RAS CUP
På grund af problemer med tilkoblingsstartboksen måtte løbet afvikles med flagstart, da der var
mere end 12 startende heste. Voldgiften observerede, at der var flere deltagere, der mistede terræn i
forbindelse med starten.
Lærling Catharina Gundelack (FROST) tildeltes en advarsel for at trække ud i banen midt i opløbet,
hvor hun kortvarigt kom i kontakt med jockey Elione Chaves (SUN OF A GUN).
4. Løb: TAITTINGER SKANDINAVISK LADIES CUP
Træner Johnny Reimer indberettede, at sadlen på DOC MARTIN var gledet under løbet.
5. Løb: HERMAN SALLINGS MINDELØB DANSK KRITERIUM
Marc Stott kom sent til paddocken med ALWAYSONMYMIND og PALAZZI. Voldgiften
accepterede Marc Stotts forklaring om årsagen hertil, men tildeler dog Marc Stott en advarsel for
forsinkelsen.
PALAZZI blev bortvist fra start pga. vægring ved at gå i startboks. Hesten skal startboksgodkendes,
før den på ny kan starterklæres. Der er tale om et førstegangstilfælde.
6. LØB: FOPE & BOUTIQUE BOLOU DANSK OAKS
Voldgiften godkendte rytterskift fra Dale Swift til Mark Larsen med vægten 58+1 kg.
7. Løb: KLAMPENBORG HESTEEJERFORENING RACING BOWL
Jockeys Carlos Lopez, Elione Chaves, Jan-Erik Neuroth og Oliver Wilson tildeles hver en advarsel
for ikke at følge nedcantringsproceduren.
8. Løb: KLAMPENBORG HESTEEJERFORENING SMALL RACING BOWL
Voldgiften godkendte rytterskift fra Dale Swift til Manuel Martinez.
Voldgiften observerede, at MR GUNPOWDER (Carlos Lopez) umiddelbart før målstregen trækker
ud i banen og kortvarigt har kontakt til SCREWBOX CARLRAS (Jan-Erik Neuroth). Efter afhøring
af de to jockeys finder voldgiften, at det passerede er af hændelig karakter og at MR
GUNPOWDER ikke forbedrede sin placering herved.
Lærling Annie Nilsson-Lindahl idømtes en bøde på kr. 500 for at anvende pisk over skulderhøjde
på NEGROAMARO.
9. Løb: FJELDSTED TV TEKNIK NOVIS LØB

Amatørtræner Gunnar Ferdinand idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddocken med
JESSIE.
Voldgiften afhørte jockey Jan-Erik Neuroth om den afventende ridning på WHY NOT, der blev sat
sent i gang. Han forklarede, at træner Søren Jensen havde givet rideordrer om at vente med at ride
finish til lidt ind i opløbet, da hesten kan have luftvejsproblemer. Søren Jensen bekræftede
rideordren. Den afgivne forklaring noteredes.
Jockey Manuel Martinez idømtes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk på NAABSA.
10. Løb: SIMON PÉRELE HANDICAP
Lærling Liam Doran idømtes 2 dages udelukkelse samt en bøde på kr. 1.000 for at anvende pisk
over skulderhøjde på MISS ELSE. Der er tale om et gentagelsestilfælde. Udelukkelsen gælder
Odense d. 21. september og Klampenborg d. 28. september.

Jydsk Væddeløbsbane den 18. august
VEJR: Vedvarende regn
BANEFORHOLD: Blød 4,0
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Ejner Anegaard
Per Sørensen
Benedicte Castenschiold
Dopingprøver: vinderne af 2. og 5. løb
Løb 1. Fasttrackracing.dk løb
Amatørrytter Pia Gram på DEVILS DUST fik tildelt en advarsel for at ride for snævert efter spidsen
i første sving.
Løb 2. Krafft løb
LATZIMAS stod stille i startboksen og tabte tre længder i startøjeblikket.
Løb 5. Ritmester Frigårds Mindeløb
LOTUS CAFE stod stille i startboksen og tabte en længde i startøjeblikket.
Træner Sabina Gammelgård indrapporterede, at LASZLO tabte en sko under løbet.

Klampenborg Galopbane den 17. august
VEJR: Overskyet, temperatur ca. 19 grader
BANEFORHOLD: blød 4,4
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bo Gunnar Paulsson
Søren Mogensen
Nicholas Cordrey

Doping prøver:
2. løb: ZACAPA
5. løb: MINTAKA
Rytterændringer:
2. løb EASTER SUPRISE – R D Oliveira
4. løb HOLY STAR – E Chaves
6. Løb SHADY LADY – M Martniz
7. Løb SERAPHINA – S Karlsson
3. løb Handicap kl. 4
Voldgiften observerede en mulig trængning mellem RED ZONE (Le Tølbøll) og DONATELLA
(Cornelia Hartsmar) ca. 350 meter før mål.
Le Tølbøll forklarede, at DONATELLA krydsede ind foran hendes hest så tæt på, at hun var
tvunget til at tage i hendes hest samt skifte spor. Cornelia Hartsmar medgav forseelsen.
Cornelia Hartsmar dømmes til 1 dages (31. august) udelukkelse for ukorrekt ridning. Endviedere
idømmes hun en bøde på kr. 500 for ukorrekt brug af pisk (pisk over skulderhøjde).
7. løb Novis løb
Løbet blev afviklet med flagstart.

Klampenborg Galopbane den 11. august
VEJR: Tørt, ca. 22 gr.
BANEFORHOLD: God – 3,8
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Kim Dyhring
Søren Mogensen
Dopingprøver:
1. løb: MERINGUE
2. løb: HONGKONG YOB
4. løb: RADIANT CARL RAS
5. løb: SANDTASTIC
7. løb: HEADSCARF
8. løb: NOKENGANG
9. løb: PARIS PEARL
11. løb: QUEEN ROUGE og GOOD FELLA
1. løb: SCANVET STALLIONS 3-ÅRS CUP
Voldgiften afhørte træner Lennart Reuterskiöld Jr. vedrørende LONDON ROCK’s præstation.
Denne forklarede, at hesten ikke fik et optimalt løb, og at hesten viste sig ikke at stå 1800 m.
Voldgiften noterede den afgivne forklaring.

2. løb: CHARLOTTENLUND HESTEHOSPITAL 3-ÅRS SPRINT
Træner Dina Danekilde indberettede, at årsagen til XTARA’s utilfredsstillende præstation var, at
den stod meget længe i startboksen, mens der blev læsset heste.
3. løb: VIKING INTERNATIONAL CUP
Der blev godkendt rytterskift på STORM WIND fra Lisa Lindbjerg til Joanna Mason.
NORTH BAY SUNRISE rejste sig i starten og tabte adskillige længder.
4. løb: GOFFS FUTURITY STAKES
Der blev godkendt rytterskift på STONEEYE’S KITTEN fra Kevin Stott til Rafael De Oliveira.
Kevin Stott var forsinket med gyldig grund og nåede frem til ridt fra 9. løb.
Voldgiften bemærkede, at ADMIRALTY LAW (Nicolaj Stott) kortvarigt var i kontakt med
VICTORIA PLACA (Shane Karlson) ca. 100 m. før mål. Efter voldgiftens observationer og efter
afhøring af de to jockeys, er det voldgiftens vurdering, at det passerede til dels er forårsaget af at
RADIANT CARL RAS foran løb grønt, og at selve kontakten var uden betydning for
indløbsrækkefølgen.
Træner Brian Wilson indberettede, at BILLY BYRNES kom tilbage fra løbet med sore shines.
5. løb: ZAWAWI SPRINT CUP
Der blev godkendt rytterskift på MONZA fra Kevin Stott til Manuel Martinez.
Jockey Manuel Martinez (MONZA) indberettede, at den forreste hest i feltet ved indgangen til
opløbssvinget trak lidt ud og ind i banen. Gennemgang af løbsfilmen viser ikke dette tydeligt, og
der ses ikke at være heste, der evt. bliver generede. Voldgiften foretager sig ikke videre.
Voldgiften afhørte træner Jessica Long i anledning af SAROOKH’s præstation. Jessica Long
forklarede, at hesten ikke tacklede banen i sin første start i Klampenborg.
7. løb: ELKÆR STUTTERI FAWZIA STAKES
Der blev godkendt rytterskift på MEDICEAN MELODY fra Kevin Stott til Frederik Janetzky.
Voldgiften afhørte jockey Nicolaj Stott i forbindelse med TANTE TOVES præstation. Nicolaj Stott
forklarede, at distancen var det længste for hesten, og at han derfor, som han plejede med hesten,
red et afventende løb.
8. løb: GIANT SANDMAN LARCH ÆRESPRÆMIE
Jockey Per Anders Gråberg fik tilladelse til at cantre til start uden fødderne i stigbøjlen på ALLI
CAT.
NOKENGANG tabte 2-3 længder i starten.
9. løb: STUTTERI HJORTEBO DERBY CONSOLATION

KING’S TAVERN (Mark Larsen) og den bagvedliggende SEA MASTER (Jacob Johansen) løb lige
ud i tribunesvinget og mistede deres ryttere. Samtidig brød TOTTENHAM ud i svinget og generede
PARIS PEARL.
Voldgiften afhørte Mark Larsen, der forklarede, at hesten skiftede ben umiddelbart før svinget. Det
er voldgiftens opfattelse, at KING’S TAVERN var hovedårsagen til uheldet. KING’S TAVERN må
ikke starterklæres på Klampenborg Galopbane på distancer på 2200 m. eller længere før den har
været godkendt i prøveløb på en løbsdag over en sådan distance med minimum 1 følgehest.
BURRE blev bortvist fra start på grund af uregerlighed ved startboksen. Der er tale om
gentagelsestilfælde. BURRE har startforbud i 30 dage fra dags dato og skal herefter godkendes i
prøveløb på en løbsdag med min. 2 andre heste i en start fra startboks, før den på ny kan
starterklæres på Klampenborg Galopbane.
Jockey Jacob Johansen meddelte, at han, som følge af styrtet, ikke var i stand til at ride i de
efterfølgende løb.
11. løb: THE MACALLAN DANSK DERBY
Der blev godkendt rytterskift på TWO EYED JACK fra Jacob Johansen til Andreas Tapia Dalbark.
12. løb: TATTERSALLS GRAND CUP
Der blev godkendt rytterskift på CRAFTY EXIT fra Jacob Johansen til Nicolaj Stott.

Klampenborg Galopbane den 10. august
VEJR: Letskyet, temperatur ca. 23 grader
BANEFORHOLD: god 3,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melby
Søren Mogensen
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
2. løb: MELISSA JORDAN og BERGHEIM
4. løb: KENGÄT JALASSA
6. løb: MASTER BLOOM og GOLD TYRANNY
8. løb: VINTAGE QUALITY
9. løb: PRINCETON
1.l øb. Olsen Hestetransport og Rasmus Olsen Beslagsmedie 2-års Maidenserie.
APEROL SPRITZ (Oliver Wilson) brød kraftigt ud kort inde på den lige bane og kunne herefter
ikke rides ud. GIMME LOVE (Rafael de Oliveira) blev generet ved hændelsen og tabte nogle
længder. Oliver Wilson forklarede at APEROL SPRITZ løb grønt, og der var ikke umiddelbart
anden forklaring på det passerede, end at hesten blev bange for de andre heste. Det passerede anses
for hændeligt.
2.løb Firm Management Klasse 3 Finalen

Mark Larsen (TRINITY), Per-Anders Gråberg (DREAM´RUN) og LIMA (Jan-Erik Neuroth)
indberettede at Annie Nilsson Lindahl (MELISSA JORDAN) trak ind i banen umiddelbart efter
start og herved generede de indvendigt liggende heste. Annie Nilsson Lindahl mente ikke hun
generede andre heste, men hendes hest søgte selv indad. Voldgiften finder at Annie Nilsson
Lindahl rider ukorrekt ved ikke at gøre tilstrækkeligt for at holde sin bane, og idømmer hende en
dags udelukkelse (Jægersro 28. august) og 500 kr. i bøde.
Rafael De Oliveira (WARP CORE) indberettede at sadlen på hesten gled, og han derfor ikke kunne
ride den ud i løbet. Træner Unnie Jacobsen indberettede at WARP CORE havde næseblod efter
løbet.
3.løb Firm Management Klasse 4 Finalen
Jockey Jacob Johansen (ALTHON) nedlagde protest mod Carlos Lopez (FOREVER ROMANCE)
for trængning i sidste del af opløbet. Jacob Johansen forklarede at Carlos Lopez trak ud ad og
generede hans hest, og han mente at han kunne have vundet, hvis han ikke var blevet generet.
Carlos Lopez forklarede, at han trak ud ad i banen, men ikke generede andre herved, og han mente
der hele tiden var plads til Jacob Johansen.
Voldgiften vurderer, at der ikke har fundet trængning sted, og afviser derfor den nedlagte protest.
Ved afgørelsen har voldgiften lagt vægt på de involverede jockeyers erfaring og rutine, samt at der
efter voldgiftens opfattelse, hele tiden var plads til Jacob Johansen, selvom hestene lå tæt. Det
erlagte depositum tilbagebetales.
5. løb Lærlinge/Amatørhandicap
Der blev godkendt rytterskift på CECE DAILUIANE til Mikkel Johansen. Dansk Galop gav
dispensation til at Mikkel Johansen (CECE DAILUAINE) ikke brugte sin vægtlettelse på 2 kilo.
Der blev endvidere godkendt rytterskift på AMAZONIA fra Catharina Gundelack til Melissa
Vesterholm.
Lea Olsen indberettede at YELLOWSTONE tabte begge forsko under løbet.
7. løb C-Web Super Sprint
VARLO blev skubbet ind ad i starten af INTENSITY og mistede måske noget terræn herved. VAL
DE ROSA blev skubbet ud ad i starten af HALL OF FAME og mistede måske noget terræn herved.
Voldgiften vurderer at det passerede er hændeligt.
Jacob Johansen (VARLO) indberettede at sadlen gled, og han derfor ikke kunne ride hesten fuldt
ud.
9. løb Handicap Klasse 2
Rafael De Oliveira (SLICEOFLIFE) idømmes en bøde på 2.500 kr. for at veje tilbage med et kilo
for meget (gentagelsestilfælde).
Voldgiften observerede, at Elione Chaves (MR. OBAN) ca. 300 meter før mål går ud ad og
muligvis generer den udvendigt liggende Jacob Johansen (KING’S SON).
Elione Chaves forklarede, at han forsøgte at ride efter et hul der opstod, men da han hørte Jacob
Johansen råbe ad ham, korrigerede han sin hest. Jacob Johansen forklarede, at Elione Chaves red ud
mod ham, men trak ind ad, da han hørte ham.

Voldgiften vurderer, at Elione Chaves straks korrigerer sin ridning, da han indser situationen, og
voldgiften foretager sig derfor ikke yderligere.

Racing Arena Aalborg den 6. august
BANEFORHOLD: God
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
Dopingprøver: RAMBO (løb 2) og FRANKTHETANK (løb 5)
1. løb.
Træner Jens Højbjerg oplyste, at VERA VOLKOVA tabte en bagsko under løbet.
2. løb.
Jockey Mark Larsen red med 58 + 1 kg på RAMBO og idømmes en bøde på 500 kr.
3. løb.
STAIRWAYTOHEAVEN med lærling Sille Kjær Kristensen generede SIR OLIVER/ Lisa
Lindbjerg i svinget 500 meter efter start, hvor SIR OLIVER tabte flere længder. På bagsiden trak
STAIRWAYTOHEAVEN igen ud i banen og generede MISS TRINITY/ Sabina Gammelgård, der
tabte mange længder.
STARWAYSTOHEAVEN var uregerlig til præsentation, hvor lærling Sille Kjær Kristensen faldt
af. Ved afhøring forklarede Sille Kjær Kristensen, at hesten var uregerlig og ustyrbar. På baggrund
af de afgivne forklaringer og løbsfilm finder voldgiften, at Sille Kjær Kristensen er uden skyld i det
passerede. STARWAYSTOHEAVEN henvises til prøveløb, der skal afvikles på en løbsdag.
4. løb.
ALAMAANA med jockey Nicolaj Stott trak midt i opløbet ud i banen og generede dermed
FLAMINGO DANCER / Sille Kjær Kristensen.
Efter afgivne forklaringer, gennemgang af løbsfilm og på baggrund af voldgiftens egne
observationer deklasseres ALAMAANA til fjerdepladsen efter FLAMINGO DANCER. Nicolaj
Stott idømmes 2.000 kr. i bøde samt 2 dagens udelukkelse (gentagelsesforseelse). Udelukkelsen
gælder den 24. og den 25. august.
Jockey Sara Slot/ MARIYNA oplyste, at REX KALEJS trak ind i banen ca. 500 efter start og
generede MARIYNA uden det dog havde indflydelse på løbets resultat.
Ud fra forklaringer og løbsfilm betragtes generingen som hændelig, og der gøres ikke yderligere.
5. løb.
Amatørrytter Pia Gram idømmes 500 kr. for overdreven brug af pisk på DEVILS DUST.

HONGKONG YOB/ Sille Kjær Kristensen trak på bagsiden og igen i opløbssvinet ud i banen. Sille
Kjær Kristensen forklarede efterfølgende, at HONGKONG YOB selv trak ud i banen, men kunne
ikke forklare yderligere årsag. Hun følte sig stadig påvirket af dagens tidligere ridt på en ustyrbar
hest. For trængning af konkurrenter idømmes lærling Sille Kjær Kristensen to dages udelukkelse,
gældende den 4. september og den 21. september.
Melissa Vesterholm på RITAS GIRL faldt af efter målstregen var passeret, hesten kom udenfor
banen område og blev dermed diskvalificeret.

Klampenborg Galopbane den 27. juli
VEJR: Tørt, ca. 23 gr.
BANEFORHOLD: Let - 2,9
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Kim Dyhring
Søren Mogensen
Dopingprøver:
2. løb: SPEEDMAN
8. løb: ARISTOTELES
1. løb: 2-ÅRS MAIDENSERIEN
Jockey Oliver Wilson (THE MAESTRO) Indberettede, at der ikke var fjernet nyslået græs i
indersporet ved udgangen af opløbssvinget, hvor rails var flyttet indad, og at dette bevirkede, at
THE MAESTRO kom ud af balance.
Det fremgår af løbsfilmen, at også TRISTAN TORKDAHL reagerede på underlaget det
pågældende sted.
2. løb: PRODUCE STAKES
Voldgiften bemærkede, at RADIANT CARLRAS (Elione Chaves) kortvarigt blev taget op ca. 300
m. efter start.
Efter gennemgang af løbsfilmen og afhøringer af Elione Chaves og Oliver Wilson, der lå udvendigt
for Chaves, finder voldgiften, at der ikke har været tale om ukorrekt ridning.
Voldgiften bemærkede endvidere, at RADIANT CARLRAS også reagerede på det bløde område i
starten af opløbet og at Elione Chaves forklarede, at hesten ikke føltes ok derefter.
4. løb: HANDICAP KL. 3
Voldgiften observerede, at jockey Nicolaj Stott (WHY NOT) midt i opløbet trak flere spor ud i
banen og derved generede jockey Josefine Landgren (KIIN KIIN).

Josefine Landgren forklarede, at hendes hest havde fået et skub og at hun et øjeblik måtte stoppe sin
ridning. Nicolaj Stott forklarede, at han selv søgte ud i banen, og at han brugte pisken på højre side.
Han var opmærksom på KIIN KIIN og forsøgte at rette sin hest op, men erkendte, at der var kontakt
til KIIN KIIN.
Det er voldgiftens opfattelse, at Nicolaj Stott burde have rettet WHY NOT op tidligere og at der er
tale om ukorrekt ridning. Voldgiften finder dog, at forseelsen er af mildere karakter. Nicolaj Stott
idømmes en dags udelukkelse og en bøde på kr. 2.000. Der er tale om gentagelsestilfælde.
Udelukkelsen vedrører løbsdagen d. 10. august 2019.
Lærling Liam Doran indberettede, at STREET WAR snublede og var tæt på styrt kort ind på lige
bane.
7. løb: SUPER SPRINT
Voldgiften bemærkede, at jockey Maikel Narvaez Bravo (VAL DE ROSA) cantrede til start uden
fødderne i bøjlerne. Voldgiften accepterede forklaringen herfor.
8. løb: 3-ÅRS LØB
Løbet blev afviklet over distancen 2.275 m. pga. på grund af problemer med underlaget ved 2200
meter startstedet.
BURRE og FORTUNE STAR bortvistes fra start pga. startboksvægring. For begges hestes
vedkommende er det passerede en førstegangshændelse, ligesom løbet forsinkedes pga. problemer
omkring startboksen, hvorfor hestene brugte mere tid i paddock og ved startstedet end normalt.
Derfor skal BURRE og FORTUNE STAR alene startboksgodkendes, før de kan starterklæres på ny.
9. løb: HANDICAP KL. 2
Løbet blev afviklet over distancen 2.275 m. pga. på grund af problemer med underlaget ved 2200
meter startstedet.

Jydsk Væddeløbsbane den 24. juli
Vejr: sol, 29 grader.
Baneforhold: let.
Voldgift: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard, Per Sørensen og Gitte Hansen.
Dopingprøver:
Vinder 1. løb: MINUTY PRESTIGE
Vinder 5. løb: APEROLA
Jockey Carlos Lopez udeblev fra løbsdagen. Lopez havde tidligere på dagen deltaget i Lunchløb på
Jägersro og via SMS meldt afbud til træner Torben Christensen. Efterfølgende havde Henrik
Brendholdt fra Dansk Hestevæddeløb kontaktet Carlos Lopez, som oplyste, at han ikke kunne
komme til Århus, da hans ven ikke havde mulighed for at køre ham.

Voldgiften afhørte telefonisk Carlos Lopez men i denne afhøring, angav Carlos Lopez flere
forskellige årsager til, at han ikke kunne nå at komme til løbene i Århus, men forholdt sig ikke til
det faktum, at han skulle ride i 6. løb på Jægersro med starttidspunkt kl. 14.14, og han skulle nå til
Århus og veje ud til 3. løb senest kl. 17.05. Afstand på 339 km og en forventet køretid på 3 timer og
19 min.
På baggrund af telefonisk afhøring idømmes Carlos Lopez 3 dages udelukkelse samt en bøde på kr.
2000 for afbud til løbene uden gyldig grund. Udelukkelsen omfatter d. 7. + 8. + 10. august 2019.
(Carlos Lopez har efterfølgende anket afgørelsen til Dansk Galops Voldgiftsret).
1. løb. Claus Pedersen løb.
Træner Helle Frydensberg idømmes en bøde på kr. 500 for ikke at bære hjelm ved startboksen.
3. løb. Stig Tøfting løb.
Rytterskift godkendt på HEADSCARF fra Carlos Lopez til Nicolaj Stott.
HEADSCARF/Nicolaj Stott blev bag startboksen bortvist fra start af banedyrlægen pga. halthed.
Træner Kaj Sørensen idømmes en bøde på kr. 500 for at bringe halt hest til start.
HEADSSCRAF skal dyrlægegodkendelse før den igen kan meldes til start.
Amatørrytter Lea Olsen/HONGKONG STAR idømmes en bøde på kr. 500 for overdreven brug af
pisk (slag på hals).
Lærling Liam Doran/MINUTE DIAMOND idømmes en bøde på kr. 2000- for ukorrekt brug af pisk
(slag over skulderhøjde) (gentagelsestilfælde).
Træner Ann-Charlotte Nielsen tildeles en bøde på kr. 500 for at lade SHOW OF FAITH cantre
direkte til start imod løbsretningen og ikke passere dommertårnet.
4. løb Tom Bonde løb.
Voldgiften observerede en mulig trængning af GO WIN CASINO/Nicolaj Stott midt i
opløbssvinget, da Nicolaj Stott tager hesten op. Jockey Nicolaj Stott bekræfter, at han mister sit
spor, da TRIBUTE/Lisa Lindbjerg trækker et spor ud og han dermed kortvarigt må stoppe
ridningen. Amatørrytter Lisa Lindbjerg erkender at have trukket et spor ud på vej ind i
opløbssvinget samtidig med, at hun bruger pisken i højre hånd men mener ikke at have generet
voldsomt.
På baggrund af de interne løbsfilm samt de afgivne forklaringer idømmes amatørrytter Lisa
Lindbjerg en bøde på kr. 500 for ukorrekt ridning.
5. løb Steffen Wich løb – provinsens 3- og 4-årsserie.
Rytterskift godkendt på SNATTY DANCER fra Carlos Lopez til Nanna Emilie Hansen.
Jockey Nicolaj Stott/CORNELIA nedlagde protest mod jockey Oliver Wilson/APEROLA.
Ekvipagerne var hhv. 2. og 1. gennem mål. Nicolaj Stott følte sig rundt opløbssvinget og presset ud
i banen og dermed mistet sejren.

Efter gennemgang af den interne løbsfilm, Fast Track optagelserne samt afhøring af de implicerede
finder voldgiften ikke, at Oliver Wilson/APEROLA generer Nicolaj Stott/CORNELIA og protesten
afvises. Det erlagte beløb på kr. 200 fortabes.
Træner Torben Christensen indberettede efter løbet, at en blodprøve af SERAPHINA viste, at
hoppen havde en infektion, hvilket kan forklare hestens skuffende præstation.
6. løb Flemming Povlsen løb.
Træner Kaj Sørensen idømmes en bøde på kr. 500 for at trække direkte til start med ALLI
CAT/Susanne Lyseng uden at have søgt tilladelse til det.
Træner Kaj Sørensen idømmes en bøde på kr. 500 for ikke at bære hjelm ved startboksen
Voldgiften undersøgte en episode ca. 250 meter før målstregen mellem REX KALEJS/Nanna
Emilie Hansen og ALLI CAT/Susanne Lyseng. Sidstnævnte kommer i en stærk afslutning og slår
kort ind i banen foran REX KALEJS/Nanna Emilie Hansen, der må tage lidt i sin hest uden dog at
miste momentum.
Jockey Nanna Emilie Hansen følte sig ikke generet, da hun mente hesten var slået. Susanne Lyseng
forklarer, at ALLI CAT hænger lidt ind ad og får ikke rette sporet op igen. På baggrund af
yderligere forklaringer samt den interne løbsfilm, der bekræftede forløbet, valgte voldgiften ikke at
foretage sig yderligere.
Lærling Susanne Lyseng tildeles en bøde på kr. 500 for ukorrekt ridning.

Klampenborg Galopbane den 13. juli
VEJR: Letskyet, temperatur ca. 22 grader
BANEFORHOLD: god til let 3,2
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melby
Søren Mogensen
Nicholas Cordrey
Doping prøver:
Vinder løb 6: Silverstone
1.løb 2-årsløb
Træner Helle Christensen idømmes en bøde på 300 for forkert angivet vægt på STARLIGHT
RUNNER.
Voldgiften observerede at STONEEYE’S KITTEN hang ind af i banen de sidste 500 meter af løbet.
Jockey Elione Chaves kunne ikke ride hesten fuldt ud pga. hesten hang og forklarede at hesten
virkede urutineret.
Voldgiften noterede, at SPEEDMAN samt TARGARYEN tabte flere længder i starten.
2.løb Maidenløb

Voldgiften bad Nicolaj Stott BLACKLIST forklare baggrunden for hestens præstation, da hesten
indkom sidst i mål slået med mange længder. Nicolaj Stott forklarede at hesten aldrig var gående.
Voldgiften noterede forklaringen.
3.løb Handicap kl.4
Voldgiften noterede, at jockey Nicolaj Stott tabte pisken ca. 200 meter før mål.
Voldgiften observerede, at jockey Shane Karlsson/AROS tog i sin hest ca. 300 meter før mål.
Efter samtale med Shane Karlsson, jockey Marcus Robaldo/BARNABY, jockey Per-Anders
Gråberg/ KENGÄT JALASSA idømmes Marcos Robaldo en bøde på 2.000 kr. for ikke at gære
tilstrækkeligt for at holde sit spor, samt Per-Anders Gråberg 1.000 kr. for ikke at gøre tilstrækkeligt
for at holde sit spor.
4.løb Dansk Mesterskab for amatørrytter
Amatørrytter Anne-Sophie Toubro tildeles en advarsel ukorrekt brug af pisk.
5. løb Klampenborg Classic
Voldgiften observerede en mulig trængning i starten af opløbet, ca 600 meter før mål mellem
FREESTYLER og TALISMAN. Efter samtale med Shane Karlsson/FREESTYLER og Elione
Chaves/TALISMAN idømmes Elione Chaves to dages udelukkelse for ukorrekt ridning den 27. og
28. juli. (Elione Chaves har anket afgørelsen til Dansk Galops Voldgiftsret).
Efter mål rapporteres der om en episode efter løbet mellem jockey Shane Karlsson og Elione
Chaves i pulluppgården. Efter samtale med flere ryttere samt begge involverede ryttere i dømmes
Elione Chaves fem dages udelukkelse for usportslig optræden overfor Shane Karlsson.
Udelukkelsen omfatter den 31. juli samt 1. 4. 6. og 7 august.
6. løb Derby Trial Stakes
Voldgiften noterede, at Sara Slot/A DREAM CARLRAS måtte tage i sin hest ca. 650 meter før mål.
Efter afhøring af Sara Slot og Rafael Schistl/WISHFORMORE idømmes Rafael Schistl en bøde på
1.000 kr. for ukorrekt ridning, idet han rider ind foran Sara Slot.
Voldgiften observerede, at NOKENGANG var uregerlig i starten og blev bortvist. Hesten skal
prøveløbsgodkendes med mindst to andre heste, inden den igen kan starterklæres.

Fyens Væddeløbsbane den 10. juli
VEJR: Sol, let vind og temperatur på ca. 23 gr.
BANEFORHOLD: Let.
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Gitte Hansen
Carsten Banke
Benedicte Castenschiold

Doping prøve: 2. løb STRATEGO og 4. løb BROCCO.
Slettede heste: Ingen
Løb 1. OLSENS HESTETRANSPORT ÆRESPRÆMIE
Jockey Edwinas Kubilius/MISS POWER blev tildelt en bøde på 500 kr for at veje ud med 1 kg
overvægt. Grundet generel forvirring i præsentationsproceduren indskærpede voldgiften reglerne
for præsentation overfor rytterne.
Jockey Sara Slot/ MISS VAN WINKLE bad voldgiften om at se nærmere på en hændelse midt på
opløbssvinget, hvor hun følte sig generet af Nicolai Stott/RITA`S GIRL. Voldgiften undersøgte
sagen og vurderede, at det ikke havde indflydelse på indløbsrækkefølgen.
Løb 2. FILIP ZWICKY, AGENCY APS ÆRESPRÆMIE
Træner Jørgen Tølbøll/RED ZONE og træner Marc Stott/STRATEGO tildeles hver en bøde på 500
kr. for manglende hjelm på bag startboksen.
Voldgiften undersøgte en hændelse i opløbssvinget hvor jockey Nicolai Stott/ EAST MEETS
WEST så ud til at trænge Francis Waweru/ QUIET WEEKEND et spor ud i banen. Efter
gennemgang af interne løbsfilm og samtaler med de implicerede, vurderede voldgiften, at der ikke
var grundlag for at foretage sig yderligere.
Løb 3. HØJGÅRD HESTEHOSPITAL ÆRESPRÆMIE
Træner Edvinas Kubilius/ALTEA tildeles en bøde på 500 kr. for manglende hjelm bag startboksen.
Voldgiften valgte at slette PIPI/Rafael De Oliveira kort før start, som følge af seletøjsuheld i
forbindelse med uregerlighed i startboksen.
Voldgiften bemærkede, at LADY OF THE CANYON/Oliver Wilson sprang sent ud af startboksen
og efterfølgende løber ud i banen og derved kom tæt på flere heste, dog uden indflydelse på det
videre forløb.
Løb 4. GOFFS UK STAKES
Træner Bent Olsen/EXQUEST tildeles en bøde på 500 kr. og træner Marc Stott/QUEEN LILLY og
FLAMINGO DANCER tildeles en bøde på 1.000 kr. for manglende hjelm bag startboksen
Lærling Liam Doran/CORNELIA idømmes en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt brug af pisk.
Løb 5. SANDERUM VVS ÆRESPRÆMIE
Voldgiften observerede, at lærling Annie Nielsson-Lindahl/MY QUEST stoppede sin ridning flere
gange ned igennem opløbet. Hun forklarede efterfølgende at MY QUEST hang så kraftigt ud i
banen, at hun følte sig nødsaget til at styre hesten frem for at drive for at holde lige bane.
Træner Keld Chr. Karlsen tildeles en bøde på kr. 500 for ej at præsentere korrekt med ENDOFA
CHAMPION.

Klampenborg Galopbane den 6. juli

VEJR: Tørt efter heldagsregn, ca. 16 gr.
BANEFORHOLD: God - 2,9
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby (ej løb 8)
Kim Dyhring
Erik B. Rasmussen (løb 8)
Dopingprøver:
3. løb: LITTLE LILY
6. løb: THE WINTHER STORM
Vedrørende løbsdagen 30. juni, 2. løb:
Jockey Rafael De Oliveira idømtes en bøde på kr. 1.000 samt fortabelse af ridepenge for at stoppe
ridningen på GOLD DEVISOR ca. 50 m. før mål og derved undlade at ride hesten ud for placering.
1. løb: 2-ÅRS MAIDENSERIEN
Voldgiften afhørte jockey Carlos Lopez (ACAPELLA) om en mulig genering kort efter start. Carlos
Lopez forklarede, at hesten sprang dårligt ud af startboksen og at der var lukket foran ham da han
fik hesten i gang, men at ingen havde generet ham i den forbindelse. Voldgiften finder ikke
anledning til at foretage sig yderligere.
Træner Marc Stott idømtes en bøde på kr. 3.000 for at møde for sent i paddock med KING
GEORGE og APEROL SPRITZ i 1. løb samt med HONGKONG YOB i 2. løb.
(gentagelsestilfælde)
2. løb: MAIDENLØB
ROYAL ANGEL var opført i programmet uden blinkers, men var startanmeldt med blinkers. Efter
aftale med Dansk Galop onsdag d. 3. juli 2019 dispenseredes fra DVR § 93 stk. 5, således at hesten
startede med blinkers og i totalisatorspillet.
GARDO MORRIS var kortvarigt løs under afcantringen.
AYO mistede sin jockey, Rafael De Oliveira, i startøjeblikket. Af løbsfilmen fremgår at hesten går
bagud og skubber baglågerne i startboksen op, og at Rafael De Oliveira derfor rejser sig for at
undgå skader, hvorefter hesten kommer løs. Voldgiften finder ikke, at Rafael De Oliveira kan
bebrejdes det passerede.
4. løb: HANDICAP KL. 5
Voldgiften afhørte jockey Rafael De Oliveira (RUN FOR ROSES) om en mulig genering midt i
opløbet. Rafael De Oliveira forklarede, at der ikke var meget plads udvendigt i banen på grund af
mange heste, hvorfor han søgte ud og ind i banen, men at han ikke var blevet generet af andre.
Voldgiften finder ikke anledning til at foretage sig yderligere.
6. løb: MAIDENLØB
Der godkendtes rytterskift på ROCK SOLID fra Per Anders Gråberg til Nicolaj Stott.
Voldgiften afhørte træner Bent Olsen i anledning af THE WINTHER STORM’s formforbedring,
sammenlignet med dens to sidste præstationer. Bent Olsen forklarede, at han ikke havde store

forventninger til hesten før løbet og at han ikke havde nogen egentlig forklaring på den forbedrede
præstation.
7. løb: HANDICAP KL 4
Der godkendtes rytterskift på KENGÄT JALASSA fra Per Anders Gråberg til Nicolaj Stott.
Voldgiften observerede, at jockey Nicolaj Stott (KENGÄT JALASSA) tabte pisken i starten af
opløbet.
8. løb HANDICAP KL. 3
Voldgiften observerede at jockey Jacob Johansen ca. 150 m. fra mål kortvarigt korrigerede LIMA
og trak indvendigt for jockey Nicolaj Stott (SAW BOX CARLRAS), der ved kæden trak lidt ud i
banen. Jacob Johansen indberettede ligeledes episoden (der ikke have karakter af protest) og
forklarede, at hans spor blev taget, at han måtte skifte spor og at han kunne være blevet anden i mål.
Nicolaj Stott forklarede, at SAW BOX CARLRAS var foran LIMA det pågældende sted og at han
orienterede sig bagud før han trak hesten ud i banen, og at der havde været plads nok, da han der var
foran LIMA.
Desuden afhørtes jockey Manuel Martinez, der lå udvendigt for de to heste. Han havde ikke
bemærket episoden.
Voldgiften bemærker indledningsvist, at det passerede under ingen omstændigheder forbedrede
SAW BOX CARLRAS placering i løbet i forhold til LIMA og at en mulig ændring af
indløbsrækkefølgen derfor ikke er på tale. Voldgiftens undersøgelse går alene på, om der er sket en
trængning eller genering, der er en følge af ukorrekt ridning.
Voldgiften anerkender, at Jacob Johansen føler sig nødsaget til at korrigere sin hest og at der er tale
om en tæt situation. På den anden side skal der også lægges vægt på, at Nicolaj Stott orienterer sig
bagud, før han går et spor ud og at SAW BOX CARLRAS på de sidste 150 m. trækker yderligere
fra konkurrenterne. Derudover finder voldgiften ikke, at det i dette tilfælde med sikkerhed kan
afgøres, om der var eller ikke var plads til at gå ud i banen, hvorfor der ikke med sikkerhed kan
konstateres en trængning eller genering. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt for
voldgiften at træffe en egentlig afgørelse, hvorfor voldgiften ikke finder grundlag for at foretage sig
yderligere.

Klampenborg Galopbane den 30. juni
VEJR: Sol, temperatur ca. 28 gr.
BANEFORHOLD: Let - 2,5
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Søren Mogensen
Klaus Melby
Kim Dyhring
Dopingprøver: 5. løb: GUISEPPE PIAZZI
1. løb. MAIDENLØB

JESSIE, ROYAL ANGEL og MY SHY GIRL kom løs under afcantringen. Alle heste godkendtes
af banens dyrlæge og deltog i løbet.
I startøjeblikket satte STAIRWAYTOHEAVEN sig i startboksen og mistede sin jockey.
Træner Bettina Andersen indberettede efter løbet, at da man tog sadlen af MY SHY GIRL,
konstaterede man, at den havde fået et kraftigt slag, formentlig mens den var løs før starten. Dette
var årsagen til hestens svage præstation.
2. løb. CARL RAS CUP
Der godkendtes rytterskift på WARP CORE fra Manuel Santos til Mark Larsen.
Starteren indberettede, at træner Bettina Andersens personale ved startboksen ikke bar
beskyttelseshjelm. Bettina Andersen tildeles i den anledning en advarsel.
Amatørtræner Jeannette Sjørup Johnsen (MONT ROSE) tildeles en advarsel for utilbørlig optræden
ved startstedet.
Træner Inge Mette Dejgaard indberettede, at EASTER SURPRISE var blevet påredet under løbet
og havde pådraget sig skrammer på bagbenene og havde mistet en bagsko.
Efter løbsdagen har træner Bettina Andersen indberettet et forhold vedr. ridningen af GOLD
DEVISOR, som voldgiften tager op på næstkommende løbsdag.
4. løb. HKH PRINSESSE BENEDIKTES ÆRESPRÆMIE
RED BEAUTY stejlede på vej til start og mistede sin rytter, der kom til skade. Hesten udgik.
6. løb. BANQUE INTERNATIONALE Á LUXEMBOURG PRIVATE BANKING – 3-ÅRS
LØB
BURRE trak kraftigt til venstre kort efter start, hvorved den generede WHY NOT. BURRE fortsatte
mod venstre og blev taget op af jockey Mark Larsen, der forklarede, at hesten var ustyrbar. Det
samme er sket tidligere og på samme sted på banen. BURRE henvises til prøveløb, der skal afvikles
over en distance på min. 1800 meter og med mindst 2 andre heste og BURRE skal godkendes før
den på ny kan starterklæres på Klampenborg Galopbane.
7. løb. HANDICAP KLASSE 4
Der godkendtes rytterskift på PITCH PERFECT fra Manuel Santos til Rafael de Oliveira.
Amatørtræner Sabina Pedersen idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddock med
AMAZONIA.

Jydsk Væddeløbsbane den 29. juni 2019
Vejr: sol, 24 grader.
Baneforhold: Let.
Voldgift: Ejner Anegaard, Per Sørensen og Gitte Hansen
Udgåede heste: 4. løb nr. 2 Redford.
1. løb. Jydsk Væddeløbsbanes 95-års Fødselsdagsløb

SPEEDMAN udgik inden løbsstart pga. uregerlighed under præsentationen, hvorved rytteren blev
kastet af.
3. løb. Stiften.dk løb
Træner Ann-Charlotte Nielsen tildeles en bøde på kr. 500 for at lade SHOW OF FAITH cantre
direkte til start imod løbsretningen og ikke passere dommertårnet.
5. løb. Nettraelasten.dk – Grand Cup 2019
Rytterskift på IRON LADY fra Jacob Lokorian til Sara Slot blev godkendt. Jacob Lokorian kom for
sent pga. trafikale problemer. Han idømmes en bøde på kr. 1000.
Der blev dømt dødt løb mellem Shane Karlsson/LOTUS CAFE og Francis Waweru/SØREN
BRUUN, da hesten ikke kunne skilles ad på forstørret målfoto.
Voldgiften observerede, at jockey Shane Karlsson stoppede sin ridning kort før målstregen. Efter
gennemsyn af løbsfilm idømmes Shane Karlsson en bøde på kr. 2000 samt 2 dages udelukkelse pga.
ineffektiv ridning kort før målstregen. Udelukkelsen gælder d. 20. og 21. juli 2019.

Klampenborg Galopbane den 22. juni
VEJR: Letskyet, temperatur ca. 18 gr.
BANEFORHOLD: Let - 2,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Jesper Brendholdt
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Dopingprøver: 4. løb: EXQUEST
2. løb. Ole Larsen Young Riders Championship
PITCH PERFECT og VEJOVIS brød ud af startboksen og kom løs. PITCH PERFECTs rytter Kaia
S Ingolfsland blev lettere skadet ved uheldet og red ikke mere på løbsdagen. PITCH PERFECT
udgik af løbet.
VEJOVIS blev checket af dyrlægen og godkendtes til ny start.
4. løb. Firm Management Handicap
Lærling Liam Doran tildeltes en advarsel for at anvende pisk over skulderhøjde på MONT ROSE.
Jockey Josefin Landgren (NEGROAMARO) indberettede at være blevet trængt i sidste del af
opløbssvinget af jockey Marcos Robaldo (BARNABY). Efter afhøring af parterne, gennemsyn af
løbsfilmen samt besigtigelse af banen det pågældende sted efter sidste løb, finder voldgiften at
Marcos Robaldo er gået et spor ind, men også, at rails rundt svinget ikke helt følger svingets kurve
og kan have været medårsag til episoden. For ukorrekt ridning idømmes jockey Marcos Robaldo en
bøde på kr. 1.000.
5. løb. Ole Larsen Young Riders Championship
Voldgiften godkendte rytterskift på MELISSA JORDAN fra Kaia S Ingolfsland til Susanne Lyseng.

Træner Allan Thelix idømtes en bøde på kr. 1.000 for at møde for sent i paddock med FROST
(gentagelsestilfælde).
6. løb. Bareksten Handicap
Jockey Marcos Robaldo idømtes 2 dages udelukkelse samt bøde på kr. 2.000 for overdreven brug af
pisk på FRENCH WARRIOR. Udelukkelsen gælder d. 6. og 7. juli 2019.
7. løb. Klampenborg Champagnesabling 3-års løb
BURRE brød ud i tribunesvinget og blev taget op og udgik af løbet. Træner Flemming Poulsen
forklarede, at hesten flere gange har været rundt svinget uden problemer men at han mente, at den
blev for ivrig på grund af det langsomme tempo. BURRE skal godkendes i et arbejde rundt svinget
før den på ny kan starterklæres på Klampenborg Galopbane.
Jockey Elione Chaves (SILVERSTONE) nedlagde protest mod jockey Jan-Erik Neuroth
(DRAGON’S DEN) for trængning midt i opløbet. Hestene var hhv. anden og første i mål.
Elione Chaves forklarede, at DRAGON’S DEN trak ind i banen ca. 300 m. fra mål og at han var
nødsaget til at trække sin hest ud i banen, da der ikke var plads langs rails. Han mente desuden at
være blevet generet ved udgangen af opløbssvinget.
Jan-Erik Neuroth forklarede, at DRAGON’S DEN skiftede ben ind på lige bane og hang til højre
gennem opløbet, men at han hele tiden forsøgte at ride lige ud. Han orienterede sig og kunne ikke se
SILVERSTONE indvendigt. Han mente ikke at have generet sin konkurrent, som han mente lå bag
ham.
Mht. klagen over en mulig genering ved udgangen af opløbssvinget:
Af løbsfilmen fremgår, at SILVERSTONE ved udgangen af opløbssvinger er placeret bag
DRAGON’S DEN, der ligger ved rails med to heste udvendigt for sig. Det fremgår, at Chaves tager
i sin hest, men det skyldes efter voldgiftens opfattelse, at der ikke der er plads til at ride frem.
Mht. klagen over en mulig genering ca. 300 m. fra mål:
Kort ind på lige bane slutter de rails, der er placeret rundt opløbssvinget og herefter starter nye rails,
der ligger et par spor inden for disse rails. DRAGON’S DEN kommer derfor pludseligt til at ligge i
andet-tredje spor og det fremgår af løbsfilmen, at den hænger indad. SILVERSTONE trækkes først
ind til rails, men trækkes så adskillige spor ud i banen, uden at Chaves stopper sin ridning men dog
taber momentum herved.
På tidspunktet, hvor SILVERSTONE trækkes ud i banen, synes der på voldgiftens to kameravinkler
(fra siden og bagfra) at være tilstrækkelig plads til at gå indvendigt for DRAGON’S DEN. Desuden
fremgår det af løbsfilmen, at rails ned gennem opløbet går noget ud i banen, hvilket bevirker, at der
på steder vil være mindre plads til den indvendige hest uanset at den udvendige hest løber lige ud.
Det ses af løbsfilmen, at rails tilsyneladende går lidt ud i banen omkring det sted, hvor
SILVERSTONE trækkes ud.
På baggrund af løbsfilmen, forklaringerne og observationerne omkring rails, er det voldgiftens
vurdering, at der ikke kan dokumenteres trængning eller anden genering på det foreliggende
grundlag da SILVERSTONE trækkes ud i banen, hvorfor protesten afvises. Det erlagte depositum
tilbagebetales.

Voldgiften gør opmærksom på, at der ikke forefindes et forfrakamera, der er fokuseret på om heste
skifter spor i opløbet. Et sådant kamera havde været medvirkende til at tydeliggøre afgørelsen.

Fyens Væddeløbsbane den 15. juni
VEJR: Vedvarende regn og let vind, temperatur ca. 15 gr.
BANEFORHOLD: Blød
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Jesper Brendholdt
Carsten Banke
Benedicte Castenschiold
Doping prøve: LASZLO i 2. løb
Slettede heste: Ingen
Løb 1. FYNS GALOPKLUB´S ÆRESPRÆMIE
Jockey Oliver Wilson (SUNDAY PEARL) fik en advarsel for ukorrekt ridning, idet han ikke at
holdt sit spor i udgangen af opløbssvinget.
Løb 2. RADISSON BLU H C ANDERSEN HOTEL LØB
Træner Ian Archer tildeles en bøde på 1.000 kr. for at lade MEDICEAN MELODY cantre til start
uden tilladelse.
Løbet starttidspunkt blev forsinket i 5 minutter, da hesten BROADWAY tabte en sko på vej til start
og skulle tilses af smeden.
Jockey Marcos Robaldo tabte bøjlerne under løbet og forklarede, at han blev redet ned midt i
opløbssvinget af Mikkel Johansen (BROCCO), som selv blev trængt ned i banen af Rafael De
Oliviera (LAZSLO).
Rafael de Oliviera tildeles en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt ridning uden indflydelse på løbets
resultat.
Løb 3. RESTAURANT EQUI´S ÆRESPRÆMIE
Træner Edvinas Kubllius tildeles en bøde 300 kr. for at starte hesten MISS POWER i ukorrekte
farver.
Jockey Sara Slot forklarede, at AMALIA JAY tabte en sko kort efter start og herefter havde svært
ved at håndtere underlaget, som årsag til hestens dårlige resultat.
Løb 4. LENSBARON BERNERS ÆRESPRÆMIE

Hesten DOC MARTIN med jockey Michelle Viile kom skævt ud af startboksen og forårsagede en
kædereaktion, således at hesten AROS kom i klemme mellem MY QUEST og VOGUELA og
jockey Jan Olsen tabte bøjlerne.
Jockey Michelle Viile fik en en advarsel for ukorrekt ridning
Løb 5. KARL K PEDERSENS MINDELØB
Træner Bolette Rosenlund fik tildelt en bøde på 500 kr. for at lade hesten PRINCETON cantre til
start uden tilladelse samt en advarsel for ikke at have indberettet en stedfortræder og ønske om at
søge sidst i startboks.
Jockey Oliver Wilson (QUEEN LILLI) indberettede at Jockey Rafael de Oliviera red ind foran ham
i starten af opløbet.
Rafael de Oliviera blev tildelt en bøde på 2.000 kr. for ukorrekt ridning uden indflydelse på løbets
resultat.

Klampenborg Galopbane den 8. juni
VEJR: Delvis skyet, temperatur ca. 16 gr.
BANEFORHOLD: God, 3,9
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Dopingprøver: 4. løb: NOT TODAY
2. løb: Maidenløb
Træner Dina Danekilde afhørtes i anledning af SIMOLA’S præstation.
Hun forklarede, at hesten er meget urutineret og ikke tacklede banen, og at det havde været
nødvendigt at hestens jockey Maikel Narvaez Bravo måtte cantre til start uden fødderne i stigbøjlen.
Voldgiften accepterede forklaringen.
3. løb: Gentofte Kommunes Ærespræmie
Jockey Rafael De Oliveira (LORD OF DUBLIN) idømmes en bøde på kr. 1.500 for 1 kg’s
overvægt ved tilbagevejningen.
4. løb: Super Sprint
Amatørtræner Unnie Jacobsen idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddock med
PITCH PERFECT.
5. løb: Handicap Kl. 3
Jockey Rafael De Oliveira (DE FEM STJERNER) nedlagde protest mod jockey Oliver Wilson
(FIGHTER CARLRAS) for at trække ud foran hans hest ca. 150 m. før mål, hvor han så sig
nødsaget til at stoppe sin finishridning. Rafael De Oliveira mente, at han kunne have vundet løbet,
såfremt han havde fået frit løb. Hestene var hhv. tredje og anden i mål.

Oliver Wilson erkendte at have trukket ud i banen, men mente at der var god plads til DE FEM
STJERNER og mente ikke at have generet den.
Det er voldgiftens opfattelse, at FIGHTER CARLRAS generer DE FEM STJERNER men ikke
forbedrer sin position derved. I den anledning afvises protesten, men det erlagte depositum
tilbagebetaltes.
Generingen vurderes som et udslag af ukorrekt ridning. Jockey Oliver Wilson idømtes en
udelukkelse på 2 dage, en bøde på kr. 2.000 samt fortabelse af ridepenge (gentagelsestilfælde).
Udelukkelsen gælder d. 22. og 23. juni 2019.
Voldgiften afhørte jockey Annie Nilsson-Lindahl (SAW BOX CARLRAS) i anledning af hun
stoppede sin ridning kort før mål. Annie Nilsson-Lindahl forklarede at hesten var meget træt. Det
passerede vurderes ikke at have haft betydning for indløbsrækkefølgen. Annie Nilsson-Lindahl
tildeltes en advarsel for ikke at ride hesten ud helt til mål.

Racing Arena Aalborg den 5. juni
BANEFORHOLD: God
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
1. Løb
TEARS FOR TWO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
2. Løb
SIR CHRISTIAN og ENDOFA CHAMPION havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
3. Løb
TRINITY ville ikke i startboks og blev bortvist.
Træner Ian Archer idømmes en bøde på kr. 2.000 for utilbørlig optræden overfor officials.
5. Løb
LEGIAL havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede at, FRANKTHETANK (startspor 4) blev generet på vej ud af startboksen af
indvendige DEVILS DUST (startspor 3), der ved en kædereaktion blev skubbet af TAMARIND
HILL (startspor 2). Voldgiften vurderede generingen som hændelig, hvilket ved afhøring blev
bekræftet af jockey Sara Slot på FRANKTHETANK.

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.

