Voldgiftsrapporter
Jydsk Væddeløbsbane den 14. november 2020
VEJR: sol/let skyet, ca. 8 grader.
BANEFORHOLD: God til Blød
Voldgiftens medlemmer: Ejnar Anegaard, Søren Mogensen, Jesper Brendholdt
DOPINGPRØVER:
1. løb: BRIGNOLES
1. løb Købmand Herman Sallings Mindeløb – Den Jydske Vinterfavorit
Alkotest af udvalgte jockeyer – ingen bemærkninger
4. løb Jul i Friheden – Aarhus Store Handicap
Jockey Frederick Salvador ARISTOTELES indberettede, at baglågen på startboksen ikke var lukket
helt i forbindelse med starten.

Klampenborg Galopbane den 7. november
VEJR: skyet, ca. 10 grader
BANEFORHOLD: Blød, 4,7
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
4. løb: GOLD DEVISOR
1. løb. Bunzl 2-Års Maidenløb
Voldgiften afhørte Rafael De Oliviera i anledning af, at han stoppede sin ridning på SOLITAIRE
tidligt i opløbet. Rafael De Oliviera forklarede, at hesten mistede pusten lige inde på den lige bane.
Hesten er meget urutineret, og han ville derfor ikke presse den yderligere i den vanskelige bane.
Voldgiften noterede den afgivne forklaring.
4. løb. Nørrebro Bryghus Handicap
Træner Sussie Hald indberettede at SEA MASTER tabte en bagsko under løbet.
8. løb. Handicap Klasse 5
Voldgiften undersøgte opløbet, hvor Mathilde Lund Johansen (HOUDINITHEMAGICIAN), som
blev nummer to gennem mål, trak ud i banen gennem det meste af opløbet og dermed muligvis

generede Elione Chaves (WATCH ME DANCE), som blev nummer fire gennem mål ca. en halv
længde efter Matilde Lund Johansen, og Frederik Salvador (MISS MAMBO) som blev nummer tre
gennem mål godt en hals efter Mathilde Lund Johansen. Elione Chaves og Frederik Salvador
forklarede, at Mathilde Lund Johansen pressede dem udad gennem det meste af opløbet. Elione
Chaves måtte to gange stoppe sin ridning. Han mente, han kunne have været foran Mathilde Lund
Johansen i mål, hvis han ikke var blevet generet. Frederik Salvador forklarede at han måtte stoppe
sin ridning og skifte spor. Han mente ligeledes, han kunne have været foran Mathilde Lund
Johansen i mål, hvis han ikke var blevet generet. Voldgiften finder, at Mathilde Lund Johansen
generer Elione Chaves og Frederik Salvador, og at hun herved forbedrer sin placering i løbet.
Mathilde Lund Johansen deklasseres derfor fra 2. til 4. pladsen, således at Frederik Salvador (MISS
MAMBO) placeres anden, Elione Chaves (WATCH ME DANCE) placeres tredje og Mathilde
Lund Johansen (HOUDINITHEMAGICIAN) placeres fjerde i løbet. Voldgiften vurderer, at
Mathilde Lund Johansen, uanset hun trækker pisken over i venstre hånd og prøver at trække hesten
ind til højre, ikke gør tilstrækkeligt for at holde sit spor. Mathilde Lund Johansen idømmes derfor
en bøde på 500 kr. og fratages retten til ridepenge, rejsegodtgørelse og procenter. Ved fastsættelsen
af straffen er der taget hensyn til at Mathilde Lund Johansen er lærling med begrænst erfaring.
Genoptagelse fra forrige løbsdag, lørdag den 31. oktober, dagens 8. løb
Voldgiften færdigbehandlede løb 8 for så vidt angår Oliver Wilsons brug af pisk på CARINO. Det
fremgår af løbsfilmen, at Oliver Wilson brugte pisken 4 gange. Voldgiften afhørte Oliver Wilson,
der forklarede, at det ene slag ikke ramte hesten. Det fremgår dog af løbsfilmen, at CARINO
reagerer på dette slag, som den reagerer på de andre slag, ved at ændre sit spor en lille smule.
Voldgiften vurderer derfor, at Oliver Wilson bruger pisken overdrevent og idømmer ham en bøde
på 1.000 kr.

Jydsk Væddeløbsbane den 2. november
Vejr: 15 gr - Kraftig blæst fra SV og regn ind i mellem
Baneforhold: Blød til Dyb
Voldgift: Bent Koch, Carsten Banke, Ejner Anegaard
Dopingprøver: ingen
1. løb. KRAFFT 2-ÅRS MAIDENLØB
MEADOW SOPRANO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Træner Edvinas Kubilius tildeles en bøde på kr. 500 for at hjælper ikke bar hjelm ved startboks.
Voldgiften observerede at RED GOLD/Liam Doran og ACROSS THE ROAD/Nicolaj Stott kom
sent ud af startboks og derved tabte ca. en længde.
DANISH CROW skal godkendes i prøveløb før den igen kan starterklæres.
2. løb. CARLSBERG NORDIC ALE LØB
VENTUARI havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede en mulig trængning i første sving af LEON/Liam Doran (2. i mål) mod
REDCOAT/Rafael De Olivera (3. i mål). Rafael De Olivera meldelte endvidere, at han blev trængt

af LEON/Liam Doran og bekræftede dermed hændelsen. Liam Doran forklarede, at han havde
svært ved at styre hesten og at den brækkede et spor ind i banen. Voldgiften finder, at der er tale om
ukorrekt ridning, og Liam Doran idømmes bøde på kr. 1.500 samt en dags udelukkelse den 18/112020 (gentagelsestilfælde).
3. løb. STUTTERI THORSKOVGAARD PR. VALPRELØB
HONGKONG HONCHO havde tilladelse til at komme først i startboks (bakkes ind).
NORTH BAY SUNRISE og ESPHAHAN havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede at SERAPHINA/Liam Doran kom sent ud af startboks og derved tabte ca.
1½ længde.

Klampenborg Galopbane den 31. oktober
VEJR: Fugtigt og overskyet, ca. 13 grader
BANEFORHOLD: Blød – 4,5
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Kim Dyhring
DOPINGPRØVER:
5. løb: BARNABY
2. LØB 2-ÅRS FAMILIEN TROCKS ÆREPRÆMIE
Voldgiften bemærkede en trang situation, idet jockey Anna Pilroth (MARTINI) muligvis blev
generet af jockey Josefin Landgren (NOM DE PLUME), da denne trak lidt ud i banen ca. 100 m.
før mål. Efter afhøringer af de to jockeys finder voldgiften ikke grundlag for at foretage sig
yderligere.
3. LØB HANDICAP KLASSE 3
Voldgiften observerede, at jockey Nicolaj Stott (SIR ANTONELLI), der var placeret ude ved
rækværket, kortvarigt stoppede sin ridning midt i opløbet, da jockey Elione Chaves (NEVER
GONE) passerede ham indvendigt. Nicolaj Stott forklarede, at de begge var gået efter samme hul og
at han ikke følte sig generet. Voldgiften finder ikke grundlag for at foretage sig yderligere.
4. LØB DYSTAN OG ROSENBORG 2-ÅRS MAIDENLØB
MARSHI mistede ca. 5 længder i starten.
8. LØB HC CONTAINER HANDICAP
Voldgiften foranstaltede en undersøgelse af løbsafviklngen, idet lærling Liam Doran
(HAWTHORN) i sidste del af opløbe trak kraftigt ud i banen og tilsyneladende generede især
jockey Marcos Robaldo (GO GO DANCER). Hestene var hhv. først og tredje i mål.

Marcos Robaldo forklarede, at HAWTHORN kom pludseligt ud foran ham, at han var nødt til at
skifte spor, og at hans hest, der var træt, mistede aktionen. Han forklarede også, at han ikke havde
kunnet slå HAWTORN under nogen omstændigheder. Liam Doran forklarede, at HAWTHORN
reagerede på pisken og trak til venstre, men at han gjorde hvad han kunne for at rette hesten op.

Voldgiften finder, at der er tale om ukorrekt ridning, og Liam Doran idømmes en bøde på kr. 1.500
(gentagelsestilfælde). Voldgiften bedømmer, at HAWTHORN ikke forbedrede sin placering ved det
passerede, hvorfor indløbsrækkefølgen bibeholdes.
Jockey Oliver Wilson (CARINO) indberettede, at han var blevet trængt af jockey Marcos Robaldo
(GO GO DANCER) ved indgangen til opløbet. CARINO var anden og GO GO DANCER tredje i
mål. Efter afhøringer af de to jockeys, kan det konstateres, at Marcos Robaldo i slutningen af
svinget anvender pisken på højre side af GO GO DANCER, der trækker ud i banen og generer
CARINO. Marcos Robaldo retter dog sin hest op, så snart han bliver opmærksom på den udvendigt
liggende hest. For ukorrekt ridning idømmes Marcos Robaldo en dags udelukkelse (d. 14.
november 2020). Ved strafudmålingen er der taget hensyn til, at der er tale om en mildere forseelse,
men også at der er tale om gentagelsestilfælde.
FINAL EXPERIMENT tabte ca. 5 længder i starten.

Fyens Væddeløbsbane den 24. oktober
VEJR: letskyet/sol, ca. 12 grader.
BANEFORHOLD: God til blød.
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Jesper Brendholdt
Ejner Anegaard
Helle Friis
Gitte Hansen
Udgåede heste:
4. løb SERAPHINA

Løb 1. NEWCOMMER LØB
Voldgiften modtog skriftlig ansøgning fra Jan B. Sørensen om tilladelse til at NANDURA kunne
trækkes til start, da Jan B. Sørensen i 2017 i Norge havde fået tilladelse til at trække til start.

Voldgiften blev telefonisk kontaktet af Silja Støren (Norge) som har redet NANDURA i Norge i
2016, der oplyste at hesten var svær at cantre, og derfor blev trukket til start i Norge.
Ansøgning blev afvist, da voldgiften ved afcantring ønsker at se, at hesten er løbsklar. NANDURA
fik tilladelse til at præsentere først.
Træner Jan B. Sørensen/NANDURA og træner Edvinas Kubilius/DEMON OF DANZIG tildeles en
bøde på kr. 500,- for at møde for sent i paddocken.
Starteren oplyser, at Nikolaj Stott/SOUL DANCER oplyser, at hesten skal sidst i boks og der er
søgt om det. Starteren havde ikke modtaget en ansøgning.
SOUL DANCER var urolig i startboksen og kom derved løs og ud af startboksen og udgik
efterfølgende af løbet. Jockey Nikolaj Stott forklarede at hesten blev meget urolig og ville vende sig
om i boksen, hvorved lågen gik op og hesten kom løs. Jockeyen kunne ikke umiddelbart ride igen.
Voldgiften afhørte træner Torben Christensen, som ikke havde søgt om sidst i boks med SOUL
DANCER, da han ikke inden løbet fandt det nødvendigt.
Nikolaj tildeles en bøde på kr. 500 for at ansøge om at komme sidst i boks, uden trænerens
tilladelse.
Amatørrytter Edvinas Kubilius meddelte, af sadlen var skredet på DEMON OF DANZIG under
løbet.
Løb 2. HOVSLAGETS ÆRESPRÆMIE
Jockey Nikolaj Stott blev afhørt i forbindelse med sin passive ridning på SHENANIGANS i
opløbets sidste 200 meter. Hesten var tredje i mål. Han oplyste, at hesten var slået og han følte sig
sikker på 3. pladsen. På baggrund af interne løbsfilm og afgivet forklaring vurderer voldgiften
ligeledes, at SHENANIGANS ikke kunne nå bedre placering end 3. i løbet, men at hesten altid skal
rides ud for at 2., 3., og 4. pladsen.
For ineffektive ridning uden indflydelse på løbets resultat tildeles Jockey Nikolaj Stott en advarsel.
Løb 3. RESTAURANT EQUIS ÆRESPRÆMIE
ARISTOTELES fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften bemærkede, at Frederick Salvador/ARISTOTELES ej holdt sig spor ind på lige bane i
opløbet. Frederik Salvador forklarede, at ARISTOTELES gennem svinget trækker lidt ud da det er
en stort galoperende hest og da banen samtidig ”knækker” ind på det lige, forsøger han at gør alt for
at holde sporet.
På baggrund af interne løbsfilm og voldgiftens vurdering tildeles Frederick Salvador en advarsel for
ukorrekt ridning ved ej at holde spor i opløbet.
Løb 4. CAFE VASKEHUSETS ÆRESPRÆMIE

Voldgiften undersøgte en hændelse rundt i opløbssvinget, hvor Le Tølbøll/BORODINO kortvarigt
må standse sin ridning, hvor BORODINO er placeret mellem indvendige NORTH BAY SUNRISE
og udvendige IN THE MOOD.
Le Tølbøll forklarer, at hun føler sig generet af udvendige IN THE MOOD/Nanna Emilie Hansen,
som presser hende ind i banen. Nanna Emilie Hansen mener, at hun holder sit spor rundt i
opløbssvinget og mener ikke hun generer Le Tølbøll. Jockey Oliver Wilson/NORTH BAY
SUNRISE forklarer ligeledes at han holder sit spor, men at rails slår et slag i opløbet og hesten
naturligt trækker lidt ud.
Voldgiften afhørte også jockey Nikolaj Stott/LADY LEE, der lå placeret umiddelbart bag de 3
førende heste. Han holder inderbanen hele opløbet rundt og mener ikke at nogen generer Le Tølbøl
bevidst, men at hun kommer i klemme, da hun rider efter et halvt spor p.g.a. banens udformning og
hestene naturligt ”løber ud” gennem opløbet, når de kommer i høj fart.
Voldgiften vurderer, ud fra de interne løbsfilm og afgivne forklaringer, at episoden skyldes
sammenfald af flere forhold og foretager sig ikke yderligere.
Løb 5. H.M. DRONNING INGRIDS MINDELØB
SIR CHRISTIAN fik tilladelse til at præsentere først.
Amatørrytter Emma Ellekær udvejede med plus 1,0 kg og idømmes en bøde på kr. 500,-.
Løb 6. LENSBARON BERNERS MINDELØB
GRUMPY ANGEL og SIR OLIVER fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften afhørte Melissa Vesterhold p.g.a. GYRMPY ANGEL´s svage præsentation.
Amatørrytteren oplyste, at hesten er en sprinter og den umiddelbart gik godt i første del af løbet,
men faldt fra de sidste 600 m.

Klampenborg Galopbane den 17. oktober
VEJR: Sol, senere skyet, ca. 10 - 12 grader
BANEFORHOLD: God – 3,5
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Søren Mogensen
DOPINGPRØVER:
3. løb: Brunello
7. løb: Persona

3. løb. Højgård Hestehospital Vinterfavoritternes Ærespræmie
Træner Marc Stott (Brunello og Habla) idømmes en bøde på 500 kr. for ikke at være til stede på
banen og ikke at have meddelt en stedfortræder.

Jockey Elione Chaves (My Vision) indberettede, at jockey Jacob Johansen (Palm Spring), der lå
udvendigt for ham sidst i opløbssvinget, trak indad og derved generede ham, så han var nødt til at
tage op i sin hest. Jockey Nicolaj Stott (Handman Carlras), der lå bagved de to, indberettede, at
Jacob Johansen trak ind foran ham det pågældende sted, så han var nødt til kort at tage op i sin hest.
Jacob Johansen forklarede, at hans hest følte sig presset indad af den udvendigt liggende Martin
Rodriguez (Suspicious Boy), samt at rail gik lidt ud ad det pågældende sted. Martin Rodriguez
forklarede, at hans hest hang ind ad, men at der var mindst et spor mellem ham og Jacob Johansen
og, at han havde skiftet pisken til venstre hånd. Andreas Tapia Dalbark (Red Diamond) der lå
umiddelbart bag Elione Chaves måtte også tage op i sin hest det pågældende sted. Han forklarede,
at han så, at Elione Chaves blev presset af den udvendigt liggende hest. Voldgiften vurderer, at
Jacob Johansen ikke gør nok for at holde sit spor i svinget, og herved generer Elione Chaves, men at
Jacob Johansen ikke herved forbedrer sin placering. For ukorrekt ridning idømmes Jacob Johansen
en bøde på 2.000 kr.
Jockey Nicolaj Stott (Handyman Carlras) indberettede, at han lidt inde på opløbet blev generet af
jockey Jacob Johansen (Palm Springs), der trak ind foran ham. Jacob Johansen forklarede, at han
trak ind ad men mente, at der var plads nok. Voldgiften vurderer, at Jacob Johansen ved at trække
ind ad i banen generer Nicolaj Stott, men at Jacob Johansen ikke herved opnår en bedre placering.
For ukorrekt ridning idømmes Jacob Johansen en bøde på 2.000 kr. og 3 dages udelukkelse samt
fratagelse af ridepenge og rejsegodtgørelse. Udeukkelsen gælder 31. oktober, 1. november og 4.
november.
4. løb. Handicap Klasse 3
Jockey Jacob Johansen idømmes en bøde på 1.000 kr. for overdreven brug af pisk på Gold Devisor.
5. løb. Handicap Klasse 4
Dyrlægen indberettede at Rackham Den Røde blev skadet under løbet.
6. løb. Al Shemali Skandinavisk Grand Prix
Voldgiften observerede, at Nicolaj Stott (A Dream Carlras) kort inde på den lige bane
tilsyneladende trak ud foran Rafael De Oliveira (Widex). Rafael De Oliviera forklarede, at Nicolaj
Stott trak ud foran ham, men at han ikke rigtig følte sig generet herved. Voldgiften noterede den
afgivne forklaring.
8. løb. Handicap Klasse 5
Træner Keld Chr. Karlsen idømmes en bøde på 500 kr. for manglende vaccination af Tears For
Two.
Zimzalabim blev slettet på grund af ryttermangel.

Racing Arena Aalborg den 12. oktober
BANEFORHOLD: God

VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Torben Vestergaard
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
1. løb.
SIR CHRISTIAN havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften oberverede, at GRIMBOLD/ Frederick Salvador i opløbet søger angrebsplads imellem SNOWY/
Melissa Vesterholm og SIR CHRISTIAN/ Emma Ellekær, men må tage i sin hest igen, da SIR OLIVER og
SIR CHRISTIAN indvendigt fra trækkes lidt ud i banen og udvendigt fra trækker SNOWY lidt ind i banen.
Situationen vurderes af voldgiften som hændelig.
Ian Archer på vinderen STORM WIND idømmes en bøde på kr. 1.500 for overdreven brug af pisk.
2. løb.
Lærling Susanne Lyseng kunne ikke ride vægten på SCHUMLI med rytterændring til følge
(gentagelsestilfælde). Hendes licens inddrages for resten af sæsonen.
Liam Doran på CASINOBUTLER idømmes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk.

Klampenborg Galopbane den 10. oktober
VEJR: Skyet, ca. 12 grader
BANEFORHOLD: God til blød - 4,1
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Kim Dyring
DOPINGPRØVER:
4. løb: Gold Devisor

Løb 2. Stald KTAS 30-Års jubilæumsløb
Jockey Liam Doran (Inspirator) idømmes en bøde på 500 kr. for overdreven brug af pisk.
3. Løb 2-Års Maidenløb
Jockey Oliver Wilson (Flambeau Rouge) indberettede, at han blev generet ved udgangen af
opløbssvinget i starten af opløbet. Oliver Wilson mente, at jockey Maikel Narvaez Bravo
(Callmebymyname) red ud foran ham, så han hest snublede. Maikel Narvaez Bravo forklarede, at
han fulgte sin retning udad i banen på samme måde som resten af feltet. Voldgiften vurderede, at
Maikel Narvaez Bravo ind på den lige bane muligvis retter sin hest op lidt senere end de indvendigt
liggende, men på den anden side følger han sin egen bane. Oliver Wilson trækker selv lidt ud ad fra
sin position bag Maikel Narvaez Bravo for at komme i position til at komme ind i hullet mellem
Callmebymyname og Good Fortune. Samtidig retter den udvendigt liggende Frederik Salvador
(Good Fortune) op lidt tidligere end de øvrige heste idet han kommer ind på den lige bane. Hermed

forsvinder det hul, der var der tidligere. Oliver Wilson forsøger at ride efter et hul, inden hestene har
rettet op ind på den lige bane. Der er tale om urutinerede heste i en blød bane. Voldgiften vurderer
derfor, at der tale om en hændelig begivenhed.
Træner Sandie Kjær indberettede, at Callmebymyname mistede en bagsko under løbet.
7. Løb Handicap Klasse 3
Final Experiment blev stående i starten og mistede mange længder.

Racing Arena Aalborg den 3. oktober
BANEFORHOLD: God
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
Nicolaj Stott, Mathilde Lund Johansen, Liam Doran og Susanne Lyseng idømmes hver en bøde på
kr. 500 for at møde for sent til udvejning.
1. løb
WELLINGTON, NORTH BAY SUNRISE, HONG KONG STAR og LADY LEE havde tilladelse
til, at komme sidst i startboks.
2. løb
Edvinas Kubilius på Altea idømmes en bøde på kr. 500 for at ride med 0,5 kg overvægt.
TEARS FOR TWO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
CLEAR ECLIPSE henvises til prøveløb pga. uregerlighed under præsentation, som dermed udgik
af løbet.
3. løb
Frederick Salvador på ALLI CAT idømmes en bøde på kr. 1.000 for ukorrekt brug af pisk (over
skulder højde).
VENTUARI havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
4. løb
Lærling Susanne Lyseng på AMOR INVICTO red med 0,5 kg overvægt og idømmes tre dages
udelukkelse (gentagelse).
Voldgiften afhørte efterfølgende lærling Matilde Kløve på MY PURRFECT TALE, der fortalte at
hesten tabte mange længder i starten, da den var ukoncentreret den første del af løbet.

SLICEOFLIFE havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
5. løb
SIR CHRISTIAN havde tilladelse til at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 26. september
DATO: 26. september 2020
VEJR: Skyet, ca. 16 grader
BANEFORHOLD: God til blød - 4,1
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Roald Larsen
DOPINGPRØVER:
4. løb: Reddy Teddy
7. løb: Margrethe

2. løb. Aldersvægtløb, Maks. Handicap 61
Isolde Torkdahl mistede flere længder i starten
Jacob Lokorian (Lady Hallucinate) idømtes en bøde på 1.500 kr. og fortabelse af ridepenge og
rejsegodtgørelese for at veje tilbage med 1,5 kilo’s undervægt. Lady Hallucinate diskvalificeres. På
grund af Corona restriktionerne blev træner Marie Lustig ikke idømt straf for ikke at have
kontrolleret vægten da sadlen blev afhentet.
4. Løb Dansk St. Leger
Voldgiften observerede, at Jacob Johansen (Face Of Energima) rundt Tribunesvinget tilsyneladende
trængte de to bagved- og indvendigt liggende New target (Elione Chaves) og Palazzi (Marcos
Robaldo). Elione Chaves og Marcos Robaldo forklarede, at Jacob Johansen trak flere spor ind
rundt svinget, og derved kom de begge i klemme bag ham, og var nødt til at tage op i deres heste.
Jacob Johansen forklarede, at han skar svinget på den normale måde, og at det ikke er normalt at
andre presser sig indvendigt på rundt svinget. DLD vurderer, at Jacob Johansen skærer svinget for
skarpt, hvorved de to bagvedliggende kommer i klemme. For ukorrekt ridning idømmes Jacob
Johansen en bøde på 2.000 kr. DLD vurderer ikke, at Jacob Johansen forbderer sin placering ved
det passerede.
6. Løb Handicap Klasse 5
Zolina Zaid (Jacob Lokorian) kom i mål mange længder efter næstsidste hest. Træner Pia Larsen
forklarede, at hesten tilsyneladende gav op undervejs. DLD noterede den afgivne forklaring.

7. Løb Fabellaløb
Meringue (Shane Karlsson) kom i mål mange længder efter feltet. Shane Karlsson forklarede at
hesten var halt efter løbet, hvilket bekræftedes af banens dyrlæge.
8. Løb 3-Års Handicap Klasse 3
Bambino blev slettet på grund af skade.
Cheese Cake og Red Cheek Fox brød ud i Tribunesvinget, og tabte nogle længder.
9. Løb Handicap Klasse 3
Løbet afvikledes over 2200 meter og ikke 1800 meter som angivet i programmet.
Prøveløb
Hello Trouble blev bortvist ved startboksen.
Penfolds blev godkendt.

Jydsk Væddeløbsbane den 22. september
Vejr: sol/let skyet, ca. 18 grader.
Baneforhold: Let.
Voldgift: Bent Koch, Ejner Anegaard og Gitte Hansen. Jesper Brendholdt (VAR)
Dopingprøver:
1. løb: HITMAN
3. løb: ALLI CAT
5. løb: SØREN BRUN
2. løb Stiften.dk
HASEEN fik tilladelse til at præsentere først.
3. løb Moesgaard Handicap
GENTLEMAN JACK fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften godkendte rytterskift på ENDOFA CHAMPION fra Susanne Lyseng til Cornelia
Hartsman.
Lærling Susanne Lyseng udvejede med overvægt + 1,0 kg med rytterskift til følge og idømmes 3
dags udelukkelse (d. 7/10 + 10-11/10-2020) (gentagelsestilfælde).
Træner Sussi Hald tildeles en advarsel for at møde for sent i paddocken med hestene.
4. løb Tuborg Classic

AMOR INVICTO og STREET BOSS fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften undersøgte løbsafviklingen ca. 200 meter efter start ved indgangen til det første sving,
da indvendige jockey Marcos Robaldo/NOBLE QUESTION kortvarigt må tage op i hesten ved en
snæver passage med udvendige heste.
Marcos Robaldo forklarer, at han bliver presset ind mod rails af Oliver Wilson/LADY ISABELL og
derefter må tage op, da han mister sit spor.
Af de interne løbsfilm fremgår det, at Cornelia Hartsmar/VERA VOLKOVA presser på udvendigt i
banen på vej ind i første sving og derved generer LADY ISABELL. Derved opstår en kædereaktion,
hvor Oliver Wilson/LADY ISABELL bliver presset yderligere ind i banen og ind mod rails,
hvorved Marcos Robaldo/NOBLE QUESTION mister sit spor.
For ukorrekt ridning (ej holde spor) tildeles lærling Cornelia Hartsmar en bøde på kr. 500,Marcos Robaldo oplyser også, at han føler sig generet midt i opløbet, da han mister sit spor mellem
VOGUELA/Liam Doran og STORM WIND/Mathilde Lund Johansen. Under gennemgang af
løbsfilmen fra opløbet fremgår det, at Marcos Robaldo/NOBLE QUESTION kortvarigt standser
ridningen, da hans spor bliver for trangt mellem VOGUELA og STORM WIND. Det fremgår af de
interne løbsfilm, at jockey Liam Doran/VOGUELA, trækker et halvt spor ud i banen under drivning
med pisken i højre hånd og derved genere Marcos Robaldo.
For ukorrekt ridning (ej holde spor i sidste del af opløb) tildeles læring Liam Doran en bøde på kr.
500.
5. løb Marselisborg Handicap
Voldgiften godkendte, at distancen blev ændret fra 2150 meter til 2120 meter p.g.a. banens
beskaffenhed på startstedet.
CORNELIA fik tilladelse til at præsentere først.
Frederik Salvador tildeles en advarsel for ukorrekt brug af pisk. (pisk over skulderhøjde)

Klampenborg Galopbane den 19. september 2020
VEJR: Byger før løbene, ca. 17 grader
BANEFORHOLD: God – 3,3
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey
Klaus Melby
Roald Larsen
DOPINGPRØVER:
2. Løb Amazonit

1. Løb Handicap Klasse 5
Voldgiften undersøgte en episode et stykke ind på opløbet, hvor Martin Rodriguez (Zewina Zaid)
tilsyneladende blev generet af Rafael De Olivera (Houdinithemagician). Martion Rodriguez
forklarede, at Houdinithemagician hang udad ad mod hans hest, og at han derfor kortvarigt tog op i
sin hest, men han mente ikke det havde betydning for hans placering. Rafael De Olivera forklarede,
at Houdinithemagician hang udad da han begyndte at ride ham men mente, at han gjorde, hvad han
kunne for at rette hesten op. Voldfgiften vurderer, at Rafael De Olivera burde have gjort mere for at
rette sin hest op, og idømmer ham derfor en bøde på 2.000 kr. (gentagelsestilfælde) for ukorrekt
ridning. Voldgiften vurderer ikke, at Houdinithemagician forbedrede sin placering ved det
passerede.
Mikael Narvaez Bravo idømtes en bøde på 5.000 kr. (gentagelsestilfælde) for ukorrekt brug af pisk
(over skulderhøjde).
Løb 2-Års Maidenløb
Good Fortune og Paint It Black mistede flere længeder ud af startboksen.
3. Løb Novis Løb
Maikel Narvaez Bravo idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med 700 gr.’s overvægt.
5. Løb Handicap Klasse 2
Voldgiften observerede, at Elione Chaves (Hongkong Honcho) tilsyneladende kom i klemme ca.
200 meter efter start. Nicolaj Stott (Sir Churchill) der lå umiddelbart bagved Hongkong Honcho
blev nødt til at tage op i sin hest som følge af problemerne foran. Nicolaj Stott så ikke hvad der
forårsagede hændelsen. Elione Chaves forklarede, at den udvendige Marcos Robaldo (Valde)
kom ind mod ham, og han derfor var nødt til at tage op i sin hest, men han kunne ikke se hvorfor
dette skete. Marcos Robaldo (Valde) forklarede, at Le Tølbøll (Borodino), der lå udvendig for
ham, pressede ham indad. Le Tølbøll (Borodino) forklarede, at hun holdt sit spor, og at der var
et spor mellem hende og Marcos Robaldo. Martin Rodriguez (Monte Carlo), der lå bagved
Hongkong Honcho og Borodino forklarede, at Marcos Robaldo (Valde) trak ind, og at Le Tølbøl
(Borodino) holdt sit spor. Oliver Wilson (Sir Antonelli) der ligeleders lå bag Valde og Borodino
mente ikke at Borodino trak ind det pågældende sted. Voldgiften vurderer, at Marcos Robaldo
har redet ukorrekt og herved har generet Elione Chavez (Hongkong Honcho) uden dog derved at
forbedre sin egen placering. For ukorrekt ridning idømmes Marcos Robaldo en bøde på 2.000 kr.
og en dages udelukkelse (3/10) (gentagelsestilfælde).
6. Løb Aldersvægtsløb Maks. Handicap 63
Catch Of Camelot mistede flere længder ud af startboksen.
Martin Rodriguiez (Hidden Pearl) kom i mål mange længder (9 sekunder) efter næstsidste hesten.
Martin Rodriguez forklarede, at hesten ikke kunne følge med feltet. Dyrlægen kunne ikke se nogen
synlige skader på hesten. Træner Mikaela Jahreskog havde ingen forklaring på hestens præstation,
men ville få den gennemgået af en dyrlæge. Hidden Pearl skal prøveløbsgodkendes før den igen kan
startanmeldes.

Fyens Væddeløbsbane den 12. september
VEJR: overskyet, regn og ca. 16 grader.
BANEFORHOLD: God.
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Helle Friis
Gitte Hansen
Jesper Brendholt
Doping prøve:
2. løb: GREEN BACKSPIN
4. løb: DAURHØJ CARLRAS
6. løb: EFTIRAATH og PRINCETON
Udgåede heste:
2. løb: STONEEYE´S KITTEN (halt)
3. løb: MINUTY PRESTIGE (transportproblemer)
5. løb: WIDEX (rytter skadet)
Løb 1. CARSLBERG STORE SPRINT
PERSONA fik tilladelse til at præsentere først.
Løb 2. FYNS 3-ÅRS CUP
STONEEYE´S KITTEN blev slettet kort før start af banedyrlægen p.g.a. halthed.
Løb 3. DANSK GALOPS ÆRESPRÆMIE
Træner Ditte Bundgård meddelte sekretariatet, at hestetransporten var forsinket og først kunne nå
frem til banen ca. 5-10 min. før starten til 3. løb. Voldgiften konstaterede, at MINUTY PRESTIGE
ikke kunne være rettidigt til start og derfor måtte udgå af løbet.
Træner Ditte Bundgård tildeles en bøde på kr. 1.000 for ej at være rettidigt på banen med MINUTY
PRESTIGE.
Træner Tina Mortensen tildeles en bøde på kr. 500 for ej at bære hjelm bag startmaskinen.
Løb 4. ODENSE MILEN 2020
DAUREHØJ CARLRAS og STRATEGO fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften observerede, at IN THE MOOD snublede ca. 200 meter før mål og mistede jockey PerAnders Gråberg.
Efter gennemgang af de interne løbsfilm konstaterede voldgiften, at uheldet skete efter at IN THE
MOOD kom i en snæver passage mellem udvendigt placerede GRANELLO/Oliver Wilson og
indvendigt placerede DESERT EAGLE/Susanne Lyseng.

Per-Anders Gråberg forklarede, at han red efter et åbent spor mellem GRANELLO og DESERT
EAGEL, men at der blev for snævert mellem de to konkurrenter, og at han derfor måtte tage op i IN
THE MOOD, som efterfølgende snubler.
Til voldgiften forklarer Susanne Lyseng, at DESERT EAGLE trækker nogle spor ud i slutningen af
opløbssvinget og ind på lige bane og erkender derved at hun kommer tæt på STRATEGO/Rafael De
Oliveria. Hun mener, at hun derefter holder sit spor op gennem opløbet og ikke generer IN THE
MOOD.
Voldgiften afhørte ligeledes Oliver Wilson, der forklarede, at han er ridende og løbende korrigerer
GRANELLO til at holde sit spor. Han mener ikke at have generet IN THE MOOD.
Af de interne løbsfilm fremgår det, at der midt i opløbet rides tæt mellem GRANELLO, IN THE
MOOD og DESERT EAGLE, og at Per-Anders Gråberg tager op i hesten, da pladsen bliver for
snæver. IN THE MOOD snubler efterfølgende og mister jockeyen. Voldgiften vurderer, ud fra de
interne løbsfilm og afgivne forklaringer, at episoden skyldes flere uheldige sammentræf, og at det
ikke umiddelbart er muligt af fastsætte en præcis årsag til, at IN THE MOOD snubler.
Det fremgår af interne løbsfilm, at Susanne Lyseng ikke holder sit spor på vej ud af opløbssvinget
og ind på lige bane og derved generer STRATEGO/Rafael De Oliveira.
For ukorrekt ridning (ej holde spor) tildeles lærling Susanne Lyseng en bøde på kr. 1.000 samt én
dages udelukkelse. (26/9-20 Klampenborg)
Løb 5. SANDERUM VVS ÆRESPRÆMIE
Voldgiften godkendte, at WIDEX blev slettet inden start, da der med kort varsel ikke kunne findes
en erstatning for Per-Anders Gårberg efter styrtet i 4. løb.
ARISTOTELES og CUSTOMOADE fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften observerede, at Marcos Robaldo/ESPHAHAN trækker ind i banen gennem opløbet og
derved generer ARISTOTELES/Elione Chaves. Elione Chaves bekræfter episoden og føler sig
generet, da ARISTOTELES er meget langt galoperende, men oplyser også at hans hest er slået.
Marcos Robaldo forklarer, at ESPHAHAN trækker ind i banen, da konkurrenterne passeres i
opløbet, men mener ikke at generer nogen. Det fremgår af de interne løbsfilm, at ESPHAHAN
trækker ind i banen gennem opløbet og Marcos Robaldo for sent gør tilstrækkeligt for at rette op.
For ukorrekt ridning (ej holde spor i opløbet) tildeles Marcos Robaldo en bøde på kr. 2.000.
Træner Bolette Rosenlund meddelte, at ARISTOTELES havde mistet en siderulle under løbet.
Løb 6. STARK FYNSLØBET 2020
Voldgiften godkendte rytterskift på GARCON til Cornelia Hartsmar med vægten 57 kg minus 2 kg.
CORNELIA, STEINWAY og PRINCETON fik tilladelse til at præsentere først.
Løb 7. AUTOHUSET VESTERGAARDS ÆRESPRÆMIE

APPCOR og STREET BOSS fik tilladelse til at præsentere først.

Klampenborg Galopbane den 6. september
DATO: 6. september 2020
VEJR: Byger før løbene, ca. 17 grader
BANEFORHOLD: God – 3,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Søren Mogensen
DOPINGPRØVER:
1. løb:
4. løb:
5. løb:
9. løb:
10. løb:

SENA
MY JAMIL
VENEZUELA
MALEKHA
PERSONA

1. LØB BIRTHE MÜLLERTZ ANTIKVITETER 3-ÅRS SPRINT
Træner Brian Wilson indberettede, at BILLY BYRNES var halt efter løbet.
3. LØB KLAMPENBORG HESTEEJERFORENING RACING BOWL
Voldgiften observerede, at lærling Christophe Lamy (IRISH TRILOGY) kortvarigt stoppede sin
ridning i sidste del af opløbet, hvor han tilsyneladende kom i klemme mellem indvendige jockey
Jacob Johansen (LORD OF DUBLIN) og udvendige jockey Rafael de Oliveira (HEART OF
STONE). Christophe Lamy forklarede, at hans hest blev generet af både den indvendige og den
udvendige hest. Jacob Johansen forklarede, at en hest indvendigt for ham trak ud i banen, men
erkendte at have generet Christopher Lamy. Rafael de Oliveira forklarede, at han red lige ud og at
de to andre kom ud til ham.
For ukorrekt ridning idømtes Jacob Johansen en bøde på 2.000 kr. (forhøjet præmiesum). Efter
voldgiftens opfattelse betød episoden ikke, at LORD OF DUBLIN forbedrede sin placering.
5. LØB STUTTERI STORK 2-ÅRS MAIDENLØB
Voldgiften foranstaltede en undersøgelse af ridningen i opløbet, hvor flere heste skiftede spor og
hvor NEVERTHELESS (Shane Karlsson) og SUSPICIOUS BOY (Per-Anders Gråberg) muligvis
blev generet af udvendige HABLA (Oliver Wilson). Hestene var hhv. fjerde, femte og anden i mål.
Træner Nina Lindberg Lensvik nedlagde samtidig protest på vegne SUSPICIOUS BOY.
Per-Anders Gråberg forklarede, at SUSPICIOUS BOY i første omgang blev generet af den
udvendigt liggende NEVERTHELESS og var klar over, at generingen kunne være kommet fra en
hest udvendigt for NEVERTHELESS. Shane Karlsson forklarede, at hans hest overreagerede, da

HABLA trak kraftigt ind mod hans hest, uden at der dog var kontakt. Begge ryttere forklarede, at
de ikke ville have været foran HABLA i mål, selv om trængningen ikke var sket.
Oliver Wilson forklarede, at HABLA løb meget grønt, formentlig fordi den bar blinkers for første
gang, men mente, at HABLA havde været anden i mål under alle omstændigheder.
Det er voldgiftens opfattelse, at HABLA, ved at løbe ud og ind i banen, er primær årsag til episoden
og til at NEVERTHELESS reagerer ved at trække ind i banen og genere SUSPICIOUS BOY. Selv
om NEVERTHELESS er direkte årsag til genering af SUSPICIOUS BOY, skyldes dette en
påvirkning fra HABLA og NEVERTHELESS skal ikke belastes herfor. Da såvel de generede
ryttere som voldgiften er af den opfattelse, at HABLA ikke forbedrede sin placering ved
generingen, bibeholdes indløbsrækkefølgen. Det er samtidig voldgiftens opfattelse, at Oliver
Wilson har gjort hvad han kunne for at undgå generingen, og at der ikke er tale om ukorrekt ridning.
Det bemærkes også, at der er tale om urutinerede 2-åringer.
Samtidig undersøgtes en episode først i opløbet, hvor VENEZUELA (Annie Nilsson-Lindahl) trak
ud og var i kontakt med PURE INFINITY (Fredrik Janetzky). Efter voldgiftens observationer og de
afgivne forklaringer, ser voldgiften ikke grund til at foretage sig yderligere.
6. LØB HANDICAP KLASSE 5 FINALE
Jockey Maikel Narvaez Bravo (STELLAR JET) idømtes en bøde på 500 kr. for overvægt på 1 kg.
ved udvejning, uden rytterændring til følge.
Jockey Ulrika Holmquist indberettede, at sadlen gled på CECE MACKMYRA.
7. LØB HANDICAP KLASSE 4 FINALE
Voldgiften bemærkede, at sadlen gled på ALTHON, hvorfor jockey Nicolaj Stott måtte stoppe sin
ridning i begyndelsen af opløbet.
10. LØB SPANVALL SUPER SPRINT
Lærling Susanne Lyseng (NOM DE PLUME) idømtes en bøde på 2.500 kr for udvejning med 1 kg.
overvægt. Bødens størrelse er fastsat ud fra, at der er tale om gentagelsestilfælde.
Lærling Louise Arnshed (HALL OF FAME) indberettede, at jockey Jacob Johansen (PERSONA)
generede hende kort efter start og igen efter ca. 150 m.
Jacob Johansen forklarede, at opløbets rail starter ca. 150 m. efter start og at han var nødt til at
trække ud på grund af rails placering samtidig med at PERSONA selv trak mod venstre gennem det
meste af løbet. Han erkendte at han var årsag til kontakten ca. 150 m. efter start. For ukorrekt
ridning idømtes Jacob Johansen en bøde på 2.000 kr. Voldgiften er af den opfattelse, at PERSONA
ikke forbedrede sin placering ved generingen.

Jydsk Væddeløbsbane den 27. august
Baneforhold: God, 4,0
Voldgift: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Gitte Hansen.

Udgåede heste:
2. løb: SLICEOFLIFE (sårskade)
3. løb: STONEEYE´S KITTEN (hovbyld)
5. løb: VENTUARI (let kodeforvridning)
Dopingprøver:
2. løb: ALLI CAT
1. løb Carlsberg Nordic Ale løb
Træner Marc Stott tildeles en bøde på kr. 500 for at starte SELF PORTRAIT i ukorrekt farve
2. løb Krafft Handicap
AMOR INVICTO fik tilladelse til at præsentere først.
3. løb Stiften.dk Handicap
HASEEN fik tilladelse til at præsentere først.
4. løb Fasttrackracing.dk Handicap
MINUTY PRESTIGE og PIPI fik tilladelse til at præsentere først.
5. løb Ritmester Frigaards Mindeløb
CORNELIA og ARISTOTELES fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften godkendte, at distancen blev ændret fra 2150 meter til 2120 meter pga. banens
beskaffenhed på startstedet.
6. løb Tuborg Squash Handicap
ENZO OG GENTLEMAN JACK fik tilladelse til at præsentere først.
Jockey Nikolaj Stott idømmes en bøde på kr. 2000,- for overdreven brug af pisk.

Klampenborg Galopbane den 22. august
VEJR: Tørt letskyet, ca. 24 grader
BANEFORHOLD: God – 3,5
DEN LOKALE DOMMERKOMITÉS (DLD) MEDLEMMER:
Kim Dyhring
Klaus Melby
Jesper Brendholdt

DOPINGPRØVER:
1. LØB STONEEYE’S KITTEN
4. LØB GARDO MORRIS
2. LØB 2-ÅRS MAIDENLØB
Der konstateredes næseblod på IRONGIRL CARLRAS ved startboksen før læsning var påbegyndt.
Hesten udgik og deltog ikke i løbet.
3. LØB FRISKO HANDICAP
HEMAN CROSS tabte ca. 5 længder i starten.
4. LØB HANDICAP KLASSE 5
Voldgiften bemærkede, at jockey Le Tølbøll (MARGIDUDDI) stoppede sin finishridning 3
galopspring før mål. MARGIDUDDI var anden i mål, ca. ½ længde efter vinderen. Le Tølbøll
forklarede, at hun stoppede sin ridning, fordi hun ikke kunne nå vinderen og ikke kunne slås af
tredjehesten. Voldgiften accepterer Le Tølbølls forklaring, men tildeler Le Tølbøll en advarsel for
ikke at ride hesten ud helt til målstregen.
5. LØB HANDICAP KLASSE 4
Voldgiften bemærkede en episode midt i opløbssvinget, hvor SUN OF A GUN (Jacob Johansen)
tilsyneladende blev generet af udvendige ALTHON (Nicolaj Stott) og HONGKONG PARADIGM
(Cornelia Hartsmar). Efter afhøring af de tre ryttere samt jockey Jacob Lokorian på den udvendigt
liggende FOREVER ROMANCE, finder voldgiften, at HONGKONG PARADIGM er årsag til
trængning uden derved at forbedre sin placering, og lærling Cornelia Hartsmar idømmes en
udelukkelse på 1 dag (6. september 2020) for ukorrekt ridning.
Jockey Le Tølbøll idømtes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk på DONATELLA.

6. FRANTZ NUTZ MEMORIAL
Jockey Francis Waweru idømtes en bøde på kr. 1.000 for ukorrekt brug af pisk på HONGKONG
HONCHO (brug af pisk over skulderhøjde).
7. LØB NOVIS LØB
Voldgiften afhørte jockey Marcos Robaldo i anledning af ridningen på RUE ROYALE i opløbet.
Robaldo forklarede, at hesten blev meget stiv sidst i opløbet og at han derfor ikke kunne ride
egentlig finishridning. Voldgiften accepterede den afgivne forklaring.
8. LØB HANDICAP KLASSE 3
CAPTAIN LOTTO løb løbsk på vej til start og udgik af løbet.
FORTUNE STAR blev bortvist fra start for startboksvægring. Hesten skal startboksgodkendes på
en løbsdag over en distance på 2200-2400 meter, før den på ny kan starterklæres.

Racing Arena Aalborg den 15. august
BANEFORHOLD: Let
DOPINGPRØVER:
Løb 3 løb: DAUREHØJ CARLRAS
Løb 6: EFTIRAATH
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen

1. løb.
PERFECT IN MAY havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
2. løb.
ENDOFA CHAMPION og ALL QUEST havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
4. løb.
LEGIAL, NORTH BAY SUNRISE og KING CHARLES havde tilladelse til, at komme sidst i
startboks.
5. løb.
SLICEOFLIFE havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
6. løb.
SØREN BRUN/Francis Waweru trak i opløbet ud i banen og generede BORODINO/Le Tølbøll. Le
Tølbøll forklarede efterfølgende, at BORODINO bar blinkers og kunne derfor ikke se SØREN
BRUN trække ud i banen. Francis Waweru forklarede, at hesten hang og krævede plads til sin
speed.
Efter gennemgang af løbsfilm og forklaringer idømmes Francis Waweru en bøde på kr. 1.000 for
ukorrekt ridning.
SIR ANTONELLI havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
7. løb
TEARS FOR TWO og SIR CHRISTIAN havde tilladelse til, at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 9. august
VEJR: Tørt og solrigt, ca. 28 grader
BANEFORHOLD: God til let – 2,8 (som publiceret lørdag d. 8. august kl. 11:00)
Voldgiftens medlemmer:

Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
Søren Mogensen
DOPINGPRØVER:
2. LØB
5. LØB
6. LØB
9. LØB

NO NAY NAUGHTY
KASAI
KING DAVID
READY TEDDY

2. løb. FILIP ZWICKY AGENCY FUTURITY STAKES
Jockey Frederick Salvador (MUSTANG) indberettede, at han var kommet i klemme i starten af
opløbssvinget, da han blev passeret af jockey Nicolaj Stott (VUPTI CARLRAS). Nicolaj Stott
forklarede at MUSTANG gik lidt ud samtidig med at udvendige NOIFSANDBUTS gik en anelse
ind. Løbsfilmen bekræfter de afgivne forklaringer og episoden, der sker hvor rails slår et knæk,
vurderes af være af hændelig karakter.
3. løb. ZAWAVI SPRINT CUP
Banens dyrlæge indberettede, at CAPTAIN AMERICA havde symptomer på kolik efter løbet.
4. løb. ZOONO BY BROPHARMA HANDICAP
Voldgiften bemærkede, at jockey Rafael de Oliveira (BIJOU) ca. 150 m. fra mål trak ud i banen og
derved generede jockey Jacob Johansen (GO WIN CASINO), der kortvarigt måtte stoppe sin
ridning. Rafael de Oliveira erkendte forseeelsen, herunder at have haft pisken i den forkerte hånd,
og får for ukorrekt ridning en bøde på kr. 1.000. BIJOU forbedrede ikke sin placering herved.
5. løb. GIANT SANDMAN LARCH ÆRESPRÆMIE
I forbindelse med startproceduren brød flere heste ud af startboksen og det blev nødvendigt at
udskifte denne. Banens dyrlæge besluttede at slette COTIGNAC, der løb en omgang uden rytter.
Voldgiften afhørte jockey Fredrik Janetzky i anledning af SILVER DASH svage præstation.
Fredrik Janetzky forklarede, at hesten var generet af den lange pause, problemerne med startboksen
havde forårsaget, og at den ikke fik spids, som den har brug for.
7. løb. ELKÆR STUTTERI FAWZIA STAKES
Sadlen på GOOD LOOK gled i startøjeblikket.
8. løb. STUTTERI HJORTEBO DANSK DERBY CONSOLATION
Voldgiften undersøgte ridningen lige efter start, hvor FAZIOLA (Shane Karlsson) og SHALLOW
(Carlos Lopes) muligvis blev generet.
Efter afhøring af de to jockeys og gennemgang af løbsfilmen kan det konstateres, at flere heste
skifter spor, men at ingen egentlig genering har fundet sted.

TIGER’S CARLRAS pådrog sig hedeslag efter løbet.
9. løb. THE MACALLAN DANSK DERBY 2020
Voldgiften bemærkede, at CARELESS WHISPER (Carlos Lopez) kort efter start trak ind i banen
og tog sporet fra SENESCHAL (Fredrik Janetzky), som rytteren måtte tage op. Efter afhøring af
rytterne finder voldgiften, at der er tale om ukorrekt ridning, hvorfor Carlos Lopez idømmes en
bøde på 2.500.
Voldgiften bemærkede, at SPRINGTIME CARLRAS (Nicolaj Stott) midt i opløbssvinget trak
kraftigt ind i banen og tog sporet fra LABAN (Rafael de Oliveira). Efter afhøring af rytterne finder
voldgiften, at der er tale om ukorrekt ridning, hvorfor Nicolaj Stott idømmes en udelukkelse på 2
dage samt en bøde på 1.000 kr. (gentagelsestilfælde). Udelukkelsen vedrører løbsdagene 23. & 26.
august 2020.
Træner Jessica Long forklarede, at årsagen til READY TEDDYs formforbedring var, at hesten skal
have et frit løb i front for at yde sit bedste. Det er ikke sket i dens to sidste starter Sverige, men var
tilfældet i Dansk 2000 Guineas i maj. Voldgiften noterede forklaringen.
10. løb. TATTERSALLS GRAND CUP
Jockey Martin Rodriguez indberettede, at SHABBAH tog hovedet ned 150 m. før mål og at det
derefter ikke var muligt at ride egentlig finish.

Jydsk Væddeløbsbane den 1. august 2020
Vejr: sol/let skyet, ca. 22 grader.
Baneforhold: God, 3,5
Voldgift: Søren Mogensen, Ejner Anegaard og Gitte Hansen.
Udgåede heste:
1. løb: HITMAN (hoste)
6. løb: ALLI CAT (hovbyld)
Dopingprøver:
2. løb NORTH BAY SUNRISE
5. løb BROCCO
1. løb Stiften Dk løb
Jockey Oliver Wilson og Maikel Narvaez Bravo tildeles en bøde på kr. 500 for at møde for sent til
indvejning.
Træner Marc Stott tildeles en bøde på kr. 300 for at starte SELF PORTRAIT i ukorrekt farve.
2. løb Tuborg Classic Løb
HASEEN fik tilladelse til at præsentere først.

Træner Ian Archer tildeles en bøde på kr. 250 for ukorrekt præsentation med FLYING MS
SPECTRA. (cantre direkte til start uden ansøgning)
Amatørrytter Christina Degn Gerlings/SAPPER idømmes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug
af pisk.
3. løb Krafft Løb
RING OUT THE BELLS fik tilladelse til at præsentere først.
Amatørrytter Lea Olsen/HONGKONG STAR idømmes en bøde på kr. 500 for overdreven brug af
pisk.
Træner Sandie Kjær indberettede, at HEADSCARF var halt efter løbet.
4. løb Fasttrackracing.dk løb
SUNDAY PEARL fik tilladelse til at præsentere først.
Træner Lone Bager tildeles en bøde på kr. 250 for at ansøge for sent om at komme sidst i boks med
ALL QUEST
Jockey Rafael De Oliveira udvejede med + 0,5 kg og tildeles en bøde på kr. 500.
Voldgiften undersøgte hændelser i første sving og rundt opløbssvinget, hvor GRIMBOLD/Marcos
Robaldo tilsyneladende bliver generet. Jockey Marcos Robaldo oplyste, at han undervejs i løbet
bliver generet i første sving af KING CHARLES/Lea Olsen og igen i opløbet af SOUL
DANCER/Nicolaj Stott. Lea Olsen/KING CHARLES var opmærksom på en snæver passage med
GRIMBOLD/Marcos Robaldo i først sving og havde forsøgt at rette KING CHARLES op efter at
være gået ind i banen. Nikolaj Stott/SOUL DANCER forklarede, at GRIMBOLD var slået, da han
gik forbi rundt i opløbssvinget og derfor kunne trække et spor ind.
Efter gennemgang af interne løbsfilm og afgivne forklaring konstateres det, at Lea Olsen/KING
CHARLES generer GRIMBOLD i først sving og at Nikolaj Stott/SOUL DANCER generer
GRIMBOLD i opløbssvinget, så Marcos Robaldo må tage kraftigt op i GRIMBOLD.
Amatørrytter Lea Olsen idømmes en bøde på kr. 500 for ukorrekt ridning (trængning) ved ej at
holde spor rundt i først sving.
Jockey Nikolaj Stott idømmes en bøde på kr. 1.000 for ukorrekt ridning (trængning) rundt i
opløbssvinget samt 1 dags udelukkelse (d. 16.8-2020) (gentagelsestilfælde).
Træner Heidi Schmidt indberettede, at SUNDAY PEARL var halt efter løbet pga. en skade, som
hesten havde pådraget sig i opløbet.
5. løb Grand Cup 2020
CORNELIA fik tilladelse til at præsentere først.
Jockey Frederik Salvador/SØREN BRUN tildeles en bøde på kr. 2.000 for overdreven brug af pisk
samt en udelukkelse på 2 dage (d. 16.8. + 22.8.2020).

Træner Bolette Rosenlund indberettede at CORNELIA tabte en sko under løbet.
6. løb Berners Ærespræmie
ENZO fik tilladelse til at præsentere først.
7. løb Newcommerløb
Træner Ditte Bundgård tildeles en bøde på kr. 250 for at ansøge for sent om at cantre først til start
med MINUTY PRESTIGE.

Klampenborg Galopbane den 25. juli
DATO: 25. juli 2020
BANEFORHOLD: God 3,0
VEJR: Delvist skyet 21 grader
Voldgiftens medlemmer:
Klaus Melby
Søren Mogensen
Nicholas Cordrey
DOPINGPRØVER:
Løb 2: PALM SPRINGS
Løb 7: FACE OF ENERGIMA
Jockey Nicolaj Stott idømtes en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af Corona-reglerne
(gentagelsestilfælde)
2. løb. Stutteri Hjortebo Produce Stakes
MUSTANG udgik, da rytteren (Manuel Martinez) kom til skade.
Habla og Noelle mistede en længde i starten.
Jockey Nicolaj Stott (HABLA) indberettede, at han blev klemt ca. 200 meter efter start ved
indgangen til svinget. Cornelia Hartsmar (FIFTH AVENUE), der lå umiddelbart udenfor Nicolaj
Stott, forklarede, at hun blev trykket indad af de udenfor liggende heste. Per Anders Gråberg
(PALM SPRINGS) forklarede, at han blev trykket ind af den udenfor liggende Jacob Johansen
(COLUMBIA). Jacob Johansen forklarede, at banen det pågældende sted slår et knæk og snævrer
sig ind, og han mener han holdt sit spor.
Voldgiften vurderer, at det passerede skyldes banens forløb det pågældende sted, kombineret med
generel kamp om positionerne efter start, at der er tale om urutinerede heste. Voldgiften foretager
sig derfor ikke yderligere.
3. løb. Handicap Klasse 5

Træner Jeanette Sjørup Johansen indberettede, at FAUNA indkom med sår på bagbenene efter
løbet.
4. løb. Novis Løb
ZARA ZAID mistede en længde i starten.
8. løb. Handicap Klasse 3
Jockey Nicolaj Stott idømmes en bøde på 1.000 kr. for ikke at efterkomme starterens ordre.
Jockey Niklas Loven indberettede at sadlen gled på STINGER, hvorfor han ikke kunne ride hesten
fuldt ud.

Racing Arena Aalborg den 21. juli
BANEFORHOLD: Let
DOPINGPRØVER:
Løb 3, NORTH BAY SUNRISE
Løb 5, EAST MEETS WEST
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
Peter Knudsen
2. løb.
Susanne Lyseng red med + 1 kg på ENDOFA CHAMPION og idømmes en bøde på kr. 500.
Nicolaj Stott på GENTLEMAN JACK idømmes kr. 1.000 for trængning af THE OTHER LADY/
Frederick Salvador kort efter start.
ENDOFA CHAMPION og ALL QUEST havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
3. løb.
Ian Archer på STORM WIND vejede ud med 2 kg overvægt med rytterskifte til følge og idømmes
en bøde på kr. 1.000. Lærling Liam Doran overtog ridt og benyttede sin vægtlettelse (- 3 kg).
LEGIAL og NORTH BAY SUNRISE havde tilladelse til, at komme sidst i startboks.
5. løb.
Susanne Lyseng red med +1 kg på ALLI CAT og idømmes en bøde kr. 500.
6. løb.
TEARS FOR TWO havde tilladelse til at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 18. juli

DATO: 18. juli 2020
VEJR: Sol, 23 grader
BANEFORHOLD: God til let – 2,9
VOLDGIFTENS MEDLEMMER:
Jesper Brendholdt
Klaus Melby
Nicholas Cordrey
DOPINGPRØVER
3. løb: HONOUR CODE
1. løb. 2-ÅRS LØB
Jockey Nicolaj Stott (Fool’s Gold) nedlagde protest mod jockey Carlos Lopez (Absolut Gold).
Nicolaj Stott forklarede, at Carlos Lopez (Absolut Gold) trækker ind i banen lige før mål og derved
generer Fool’s Gold. Nicolaj Stott mener, at han havde vundet løbet, hvis ikke han havde været
generet.
Efter afhøring af begge ryttere og gennemgang af filmene fremgår det, at der er kontakt mellem
Absolut Gold og Fool’s Gold ca. 150 meter før mål, hvor Nicolaj Stott (Fool’s Gold) går ud i banen
og derved generer Absolut Gold. Ca. 100 meter før mål er der igen kontakt mellem de to heste, idet
Carlos Lopez (Absolut Gold) går ind i banen og derved generer Fool’s Gold.
Voldgiften vurderede at den generende hest Absolut Gold ikke har forbedret sin placering ved det
passerede. Voldgiften vurderede endvidere, at de involverede jockeys ikke kan kritiseres for det
passerede.
Der blev lagt vægt på det var urutinerede heste og at jockeyerne gjorde hvad de kunne for at rette
hestene op. Protesten afvistes, og det erlagte depositum tilbagebetales.
4. løb. KLAMPENBORG CLASSIC
DLD afhørte jockey Carlos Lopez (Monte Carlo) idet han tidligt stoppede sin ridning på hesten.
Carlos Lopez forklarede, at Monte Carlo ikke brød sig om den hårde bane og varmen og hesten
havde svært ved at trække vejret og derfor ikke kunne præstere. DLD noterede forklaringen.
Francis Waweru (Loveatfirstsight) tildeltes en advarsel for forkert brug af pisk.
6. løb. HANDICAP KLASSE 5
Lærling Josefin Ingvarsson (Hongkong Paradigm) afhørtes idet hun stoppede sin ridning kort før
mål. Josefin Ingvarsson forklarede, at hun troede målstregen var passeret på det på gældende
tidspunkt. Josefin Ingvarson idømtes 2 dages udelukkelse (2. august Jägersro og 9. august
Klampenborg) for ineffektiv ridning.
7. løb. HANDICAP KLASSE 3
DLD afhørte jockey Carlos Lopez (Hongkong Yob) vedr. en mulig genering i starten af opløbet. C
Lopez mente sig generet af Cece Admirable. Elione Chaves (Cece Admirable) forklarede, at hesten
gik ud i banen, da han viftede med pisken samt da han brugte pisken med højre hånd. Voldgiften
vurderede, at Cece Admirable ikke havde forbedret sin placering ved det passerede. Elione Chaves
idømtes en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt ridning.
Carlos Lopez (Hongkong YOB) informerede at hesten pullede en del i løbet og hang på bagsiden,

og efter han blev generet i starten af opløbet ikke kunne ride den fuldt ud. DLD noterede den
afgivne forklaring.

Klampenborg Galopbane den 11. juli
DATO: 11. juli 2020
VEJR: Tørt, letskyet, ca. 18 grader
BANEFORHOLD: God til let – 2,6
Voldgiftens medlemmer:
Roald Larsen
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
5. løb: PRINCETON

3. løb. SOMMERSPRINT
Jockey Annie Nilsson-Lindahl tildeltes en advarsel og en indskærpning om korrekt brug af pisk.
Voldgiften bemærkede en trang situation først i opløbet, hvor AMBIANCE (Martin Rodriguez) trak
ud i banen og derved generede PRIME RED (Carlos Lopez). Efter afhøring af de to jockeys og
gennemgang af løbsfilmen finder voldgiften ikke anledning til at foretage sig yderligere.
5. løb. LYNGBY-TÅRBÆK KOMMUNES ÆRESPRÆMIE
DANISH DESIGN tabte mange længder i starten.
Voldgiften undersøgte løbsafviklingen i begyndelsen af opløbet, hvor hestene lå meget tæt, og
Oliver Wilson på Sir Churchill kom i klemme. Efter afhøring af jockeys Oliver Wilson og Fredrik
Janetzky anser voldgiften det passerede for en række af hændelige begivenheder, hvorfor voldgiften
ikke foretog sig yderligere.
6. løb. HANDICAP KLASSE 5
Jockey Maikel Narvaez Bravo idømtes en udelukkelse på 1 dag samt en bøde på kr. 1.000 samt
fratagelse af ridepenge for ukorrekt brug af pisk (pisk over skulderhøjde) – (gentagelsestilfælde).
Udelukkelsen gælder løbsdagen d. 25. juli 2020.

Fyens Væddeløbsbane den 9. juli
VEJR: Sol og ca. 15 grader.
BANEFORHOLD: God.

VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Carsten Banke
Gitte Hansen
Doping prøve:
2. løb: BORODINO
5. løb: BROCCO
Slettede heste:
1. løb: nr. 8 E FOURTEEN
3. løb: nr. 10 ENDOFA CHAMPION
4. løb: nr. 2 LATZIMAS
Løb 1. HØJGÅRD HESTEHOSPITALS ÆRESPRÆMIE
MINUTY PRESTIGE fik tilladelse til at præsentere først.
Løb 2. H.C. ANDERSENLØBET
Voldgiften godkendte rytterskift på LEA fra Martin Rodriguez til Maikel Narvaez Bravo.
CORNELIA, ARISTOTELES OG LORD OF ELSINORE fik tilladelse til at præsentere først.
Træner Annemette Højfeldt tildeles en bøde på kr. 250 for ukorrekt præsentation. (Direkte
afcantring).
Jockey Jacob Johansen/SNATTY DANCER nedlagde protest mod DAURHØJ CARLRAS/Nicolaj
Stott for trængning i opløbet ca. 200 meter før mål. Efter gennemgang af intern løbsfilm vurderede
voldgiften ikke at episoden havde indflydelse på løbets resultat. Det erlagte depositum
tilbagebetales.
Løb 3. EGIL HANSENS MINDELØB
Voldgiften undersøgte løbsafviklingen rundt i opløbssvinget, da indvendige jockey Marcos
Robaldo/GRIMBOLD kortvarigt må stands ridningen i en snæver passage med APPCOR/Le
Tølbøll, idet AMOR INVICTO/Nicolaj Stott går forbi udvendigt for APPCOR. Jockey Le Tølbøll
forklarede at hun blev presset ind af den udvendige hest. Jockey Nikolaj Stott forklarer, at AMOR
INVICTO går tæt forbi rundt i svinget, men mener ikke de indvendige heste generes. Under
gennemgang af interne løbsfilm konstateres det, at AMOR INVICTO/Nicolaj Stott under drivning
trækker ind i banen rundt i svinget og dermed presser de indvendig heste.
For ukorrekt ridning tildeles Nicolaj Stott en bøde på kr. 1000.
Løb 4. FILIP ZWICKY AGENCY ÆRESPRÆMIE
STRATEGO OG SIR WINSTON fik tilladelse til at præsentere først.

Løb 5. GOFFS UK STAKES

Voldgiften godkendte rytterskift på PRINSESSE KIA fra Martin Rodriguez til Cornelia Hartsmar
med vægten 55 kg minus 2 kg.
BROCCO fik tilladelse til at præsentere først.
Voldgiften observerede at jockey Maikel Narvaez Bravo efter start trækker flere spor ind, uden at
orientere og dermed genere BIJOU/Rafael De Oliveira. Maikel Narvaez Bravo forklarede at hans
hest var hurtigt fra start og han havde orienteret sig og mente ikke at han generede konkurrenterne.
På baggrund af interne løbsfilm og forklaring tildeles jockey Maikel Narvaez Bravo en bøde på kr.
1000 for ukorrekt ridning ved at genere konkurrent kort efter start.
Løb 6. NEWCOMMERLØB
Voldgiften noterede, at MAYDAY/Francis Waweru og MOVESLIKEJAGGER/Malin Holmberg
mistede flere længder i starten.
Træner Maria Quist Ladefoged tildeles en advarsel for at søge for sent om læsning sidst i boks.

Racing Arena Aalborg den 27. juni
BANEFORHOLD: Let/ God
Dopingprøver: MISS VAN WINKLE og SCHUMLI
VOLDGIFTENS MEDLEMMER:
Kim Pedersen
Flemming Kristensen
Søren Mogensen
1. løb
FAIR AND SQUARE blev taget op under løbet. Jockey Nicolaj Stott forklarede efterfølgende, at hesten
hang og var dårligt galoperende.
2. løb
ROCKABYE blev taget op under løbet. Jockey Mark Larsen forklarede efterfølgende, at hesten var dårligt
galoperende.
PIPI og FLYING MS SPECTRA havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
3. løb
KING CHARLES blev bortvistes fra start pga. uregerlighed. Hesten stod i startboks længe, inden
bortvisningen og skal dermed ikke startboksgodkendes.
Jockey Nanna Emilie Hansen/REX KALEJS idømmes en bøde på kr. 500 for trængning af LASZLO/Mark
Larsen igennem første sving.
4. løb
LEGIAL, TEARS FOR TWO og SIR CHRISTIAN havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
5. løb

Voldgiften observerede, at BROCCO/ Susanne Lyseng i starten af opløbet var med i kampen imellem
ALIZETI/ Frederick Salvador og KINGS SON/ Marcos Robaldo og tabte længder til øvrige, hvilket
medførte en genering. Voldgiften vurderer, at generingen var hændelig.
6. løb
Repræsentant for stald Søndervang oplyste efter løbet, at SCHUMLI havde tabt en forsko.

Klampenborg Galopbane den 26. juni
DATO: 26. juni 2020
VEJR: Tørt, ca. 25 grader
BANEFORHOLD: God – 2,8
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey (formand)
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
3. LØB: BARNABY

1. løb. 2-ÅRS MAIDENLØB
Mange af de toårige heste og senere på dagen også flere af de ældre sprang den overgang, der går på
tværs af banen ved ”lågen” ca. 200 m. fra mål. Det kan betyde, at heste generer hinanden, at
jockeyer midlertidigt må stoppe deres ridning, eller har vanskeligt ved at rette deres hest op igen.
Sagen videregivet til Dansk Galop.
2. løb. HANDICAP KLASSE 3
Træner Inge-Mette Dejgaard indberettede, at EASTER SURPRISE blev trængt kort efter start. Efter
afhøring af Josefine Landgren (PEARLY GHOST), Rafael De Oliveira (EASTER SURPRISE) og
Nicolai Stott (MONEYTALKS) kan det konstateres, at Rafael De Oliveira stopper sin ridning og at
hesten derefter taber terræn, men det er ikke muligt ud fra forklaringer og løbsfilm med sikkerhed at
fastslå, hvad der er årsag til det passerede.
For overdreven brug af pisk på WARP CORE er jockey Marcos Robaldo idømt en udelukkelse på 2
dage (d. 11. og 12. juli 2020), en bøde på kr. 2.000 samt fortabelse af ridepenge og rejsepenge.
3. løb. HANDICAP KLASSE 4
MOGENS er i sine tre starter i år (heraf to på Klampenborg Galopbane) kommet i mål mange
længder efter vinderen. Træner Allan Jensen forklarede, at hesten ikke ”gad” løbe mere og DLD
anser MOGENS for ikke at være i løbsklar stand. Hesten har startforbud i 3 uger fra 26.06.2020.
7. løb. HANDICAP KLASSE 3

Træner Lars Kelp idømtes en bøde på kr. 300 for at starte CHESTER i forkerte farver.
Jockey Josefin Landgren (JESSE THE BODY) trak kort før mål ind i banen, hvorved jockey Elione
Chaves (OCHO RIOS) kortvarigt måtte stoppe sin ridning. Hestene var hhv. første og anden i mål.
Det er DLD’s klare vurdering, at Josefin Landgren ikke forbedrede sin placering herved.
Josefin Landgren forklarede, at JESSE THE BODY hang indad og reagerede på overgangen ved
lågen, hvilket medførte, at hun tabte sin pisk og derved i mindre grad kunne styre hesten. Hun var
dog enig i, at hun kunne have gjort mere for at holde sit spor.
For ukorrekt ridning idømmes Josefin Landgren en udelukkelse på 1 dag (11. juli 2020) samt en
bøde på kr. 1.000. Straffen er nedat på grund af ovennævnte formildende omstændigheder.
8. løb. HANDICAP KLASSE 2
For overdreven brug af pisk på ARISTOTELES er jockey Marcos Robaldo idømt en udelukkelse
på 4 dage (d. 18., 21., 22. og 25. juli 2020), en bøde på kr. 2.000 samt fortabelse af ridepenge og
rejsepenge.

Klampenborg Galopbane den 20. juni
VEJR: Tørt, ca. 20 grader (efter natte- og morgenregn)
BANEFORHOLD: God – 3,4
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey (formand)
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
2. løb: NEW TARGET

For ikke at have meddelt banen, hvem der var hans stedfortræder, idømmes træner Marc Stott en
bøde på kr. 500.
1. løb. 2-ÅRS MAIDENLØB
AMAZONIT tabte 4-5 længder i starten.
3. løb. SUPER PRINT
Amatørtræner Jane Grove idømtes en bøde på kr. 1.000 for utilbørlig optræden overfor official.
4. løb. MAIDENLØB
Der godkendtes rytterskift fra Marcos Robaldo til Rafael De Oliveira, med vægten 57½ kg.
5. LØB: HANDICAP KLASS 5
Der godkendtes rytterskift fra Marcos Robaldo til Francis Waweru.

Jockey Jacob Johansen indberettede, at SEASHELL PEARL snublede i en trang situation ca. 200
m. efter start og tabte et par længder.
6. LØB: OLE LARSEN YOUNG RIDERS CHAMPIONSHIP
THE POPE rejste sig i startøjeblikket, hvorved lærling Louise Arnshed tabte sine bøjler.
7. LØB MAIDENLØB
NEVER GONE bortvites fra start pga. startboksvægring. Hesten skal startboksgodkendes, før den
på ny kan starterklæres.

Jydsk Væddeløbsbane den 13. juni
Vejr: skyet, regn og ca. 18 grader.
Baneforhold: let - 2,5 (Efter 4. løb – målt til 5,0 - blød)
Voldgift: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Gitte Hansen.
Udgåede heste:
1. løb nr. 3 Volver (halt)
2. løb nr. 1 E Fourteen (tykt ben) og nr. 6 (muskelstræning)
5. løb nr. 11 Shenanigans (hovbyld)
8. løb nr. 9 Rita´s Girl (sårskade)
Dopingprøver:
2. løb: King’s Son
4. løb: Eftiraath
6. løb: Speedman og Sea The Shadow
1. løb Petit Prix 2020
Voldgiften godkendte rytterskift på LEMON SMILE fra Jan-Erik Neuroth til Martin Rodriguez.
Voldgiften observerede at jockey Oliver Wilson/LADY ISABELL mistede en bøjle ud af start.
Jockeyen oplyste efter løbet, at bøjlen knækkede.
Jockey Nicolaj Stott tildeles en advarsel for overdreven brug af pisk på STONEEYE´S KITTEN.
2. løb HH Care Jydsk Champion Sprint 2020
HONGKONG STAR fik tilladelse til at præsentere sidst.
Jockey Marcos Robaldo tildeles en advarsel for ukorrekt ridning i sidste del af opløbet ved at
trække ind i banen.
Jockey Frederik Salvador/LAUDATE DOMINUM følte sig generet i første sving af udvendige
HONGKONG STAR/Jacob Johansen. Fredrik Salvador måtte tage op i sin hest, der dermed mistede
længder. Efter gennemgang af interne løbsfilm konstaterede voldgiften, at HONGKONG STAR
presser LAUDATE DOMINIUM mod rails. Jockey Jacob Johansen forklarede, at HONGKONG

STAR hang ind mod rails og han forsøgte at holde bane rundt svinget. Voldgiften noterede sig
forklaringen.
3. løb Stutteri Hjortebos Ærespræmie
ENZO og GENTELMAN JACK fik tilladelse til at præsentere først.
Træner Tinna Hovgaard idømmes en bøde på kr. 350 for ukorrekt præsentation. (hest ej cantre)
Jockey Francis Waweru tildeles en advarsel for ej at hold sit spor ved indgangen i opløbet.
4. løb Tattersalls Jydsk Champion Stakes
Træner Kaj Sørensen, Bolette Rosenlund og Lars Jacobsen idømmes en bøde på kr. 350 for at
opholde sig på travbanen under løbsafviklingen.
5. løb Elkær Stutteris Ærespræmie
Voldgiften og Væddeløbsbanen besluttede, at starten til 5. løb blev udsat fra kl. 14.55 til 15.50.
p.g.a af kraftigt regn og tordenvejr.
Baneudvalget godkendte banen inden 5. løb blev afviklet.
SUNDAY PEARL fik tilladelse til at præsentere først.
Jockey Elione Chaves/PRINSESSE KIA idømmes en bøde på kr. 1000 for overdreven brug af pisk
(4 slag).
Voldgiften observerede at ALLI CAT/Susanne Lyseng mistede mange længder i starten.
6. løb Århus Stiftstidende Jydsk Derby 2020
Voldgiften godkendte, at distancen blev ændret til fra 2200 meter til 2140 meter p.g.a. banens
beskaffenhed på startstedet.
Baneudvalget godkendte banen inden 6. løb blev afviklet.
Træner Marc Stott idømmes en bøde på kr. 500 for ikke rettidigt at have søgt om sidst i startboks
for PALAZZI.
Træner Rikke R. Bonde idømmes en bøde på kr. 175 for at søge for sent om at få læsset
SPRINGTIME CARLRAS sidst i boks.
Jockey Mark Larsen udvejede med + 0,5 kg og idømmes en bøde på kr. 500.
Jockey Nicolaj Stott/SPRINGTIME CARLRAS idømmes 2 dages udelukkelse og bøde på kr. 5.000
for overdreven brug af pisk (4 slag). Udelukkelsen gælder den 28. juni og den 3. juli.
Voldgiften observerede, at BERNARD var halt umiddelbart efter løbet, da den var pullet op. Det
blev oplyst, at BERNARD havde trådt forkert efter mål og straks var blevet pullet op.
Træner Kaj Sørensen idømmes en bøde på kr. 1.000 for utilbørlig optræden over for official.

Baneudvalget besluttede efter afvikling af 6. løb at aflyse resten af løbsdagen p.g.a. banens
beskaffenhed.

Klampenborg Galopbane den 6. juni
VEJR: Kraftige byger, ca.18 grader
BANEFORHOLD: God – 3,2
Voldgiftens medlemmer:
Nicholas Cordrey (formand)
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
1. LØB: TALISMAN
4. LØB: QUEEN ROUGE
7. LØB: TANTE TOVE
4. LØB: DANSK BREEDERS CUP
Jockey Nicolaj Stott indberettede, at A DREAM CARLRAS tabte en forsko under løbet.
Træner Flemming Poulsen indberettede, at WIDEX tabte en forsko under løbet.
Ned gennem opløbet trak jockey Shane Karlsson (MARGRETHE) ud i banen og jockey Marcos
Robaldo (PRINCE CHARMING) ind i banen. Jockeys Nicolaj Stott (A DREAM CARLRAS) og
Rafael De Oliveira (PRIMACOR) afhørtes og forklarede begge, at de i den anledning var blevet
generet i nogen grad. Voldgiften vurderede at, at genering havde fundet sted, men at de generende
heste ikke herved har forbedret deres placeringer. For ukorrekt ridning idømmes Shane Karlsson og
Marcos Robaldo hver en bøde på kr. 2.000, idet de ikke har gjort nok for at holde deres spor.
7. LØB: HANDICAP KLASSE 2
Træner Tobias Hellgren slettede LILLEMANN efter løbsdagens start pga. baneforholdene.
Voldgiften undersøgte ridningen i opløbet, hvor SCREWBOX CARLRAS (Malin Holmberg) trak
lidt ind i banen og muligvis generede jockey Rafael De Oliveira (LORD OF DUBLIN). Hestene var
hhv. anden og tredje i mål. Efter afhøring af de implicerede, kan det konstateres, at Rafael De
Oliveira må skifte spor, men det vurderes, at Malin Holmberg ikke fik fordel af episoden.
Dommerkomiteen vurderer, at SCREWBOX CARLRAS hænger indad, og at Malin Holmberg gør
hvad hun kan for at holde sit spor. Hun idømmes derfor ingen straf.
9. LØB: MAIDENLØB
Jockey Oliver Wilson idømtes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk på RUE ROYALE.

Jydsk Væddeløbsbane den 31. maj

Baneforhold: Godt til let, 3,0
Voldgift: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Gitte Hansen.
Udgåede heste:
1. løb: QUEEN OF DANZIG (ikke startberettiget) og TOOGOODTOGO (halt).
Dopingprøver:
4. løb: DESERT EAGLE
6. løb: SPEEDMAN
1. løb Krafft Maidenløb
Træner Ann-Charlotte K. Wedsgaard indberettede efter løbet, at GRIMBOLD tabte en bagsko
under løbet.
2. løb 13 dage til Århus Stiftstidende Jydsk Derby
Træner Tinna Hovgaard idømmes en bøde på kr. 175 for ikke at præsentere korrekt med RING
OUT THE BELLS/Liam Doran (dreje til venstre og afcantre inden sidste hest kom på banen).
Voldgiften undersøgte en hændelse i opløbet, hvor KINGS SON/Oliver Wilson bliver generet af
den senere vinder LAUDATE DOMINUM/Frederik Salvador. Efter gennemgang af interne
løbsfilm konstateres det, at hændelsen indtræffer på baggrund af en kædereaktion, da indvendige
KING CHARLES/Jacob Lokorian trækker et spor ud i banen og dermed generer LAUDATE
DOMINUM, der generer KING’S SON. Voldgiften vurderer, at hændelsen ikke har indflydelse på
indløbsrækkefølgen.
Jockey Jacob Lokorian idømmes en bøde på kr. 500 for ukorrekt ridning og en bøde på kr. 1000 for
ukorrekt brug af pisk (piske over skulderhøjde)
3. løb Fasttrackracing.dk løb
Træner Tinna Hovgaard idømmes en bøde på kr. 175 for ikke at præsentere korrekt med
ENZO/Rafael De Oliveira (dreje til venstre og afcantre inden sidste hest kom på banen).
CORNELIA fik tilladelse til at præsentere sidst.
4. løb Tuborg Squash Handicap
Jockey Frederik Salvador idømmes en bøde på kr. 1000 for overdreven brug af pisk (4 slag).
SIR OLIVER fik tilladelse til at præsentere først.
5. løb Grøn Tuborg Handicap
Jockey Nanna Emilie Hansen tildeles en bøde på kr. 500 for ukorrekt ridning, ved at trække et spor
ind i første sving og dermed genere PRINSESSE KIA/Nicolaj Stott.

GENTLEMAN JACK og SUNDAY PEARL fik tilladelse til at præsentere først.
7. løb Carlsberg Nordic Ale løb
SIR CHRISTIAN fik tilladelse til at præsentere først.

Klampenborg Galopbane den 30. maj
VEJR: Letskyet og tørt, ca.20 grader
BANEFORHOLD: God til let – 3,0
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
Søren Mogensen
DOPINGPRØVER:
2. LØB: SAINT GEORGE
4. LØB: TASSMANIA
5. LØB: KING DAVID
7. LØB: SUSPICIOUS MIND og MASTER BLOOM

5. LØB: COPENHAGEN GOLDEN MILE
Jockey Jacob Johansen (CHRISTMAS) indberettede, at startbokslågen for hans hest åbnede sent.
Dette bekræftedes af løbsfilmen, der viser at CHRISTMAS mistede 1-2 længder.
Dommerkomiteen undersøgte en episode kort ind på lige bane, hvor jockey Oliver Wilson (KING
DAVID) tilsyneladende kom i klemme mellem jockey Per-Anders Gråberg (SANARY) og jockey
Rafael de Oliveira (LORD OF DUBLIN). Efter afhøring af Oliver Wilson og gennemgang af
løbsfilmen, findes der ikke anledning til at foretage sig yderligere.
10. LØB: HANDICAP KLASSE 4
DINAMIKA tabte flere længder i starten.
Jockey Maikel Narvaez Bravo (STELLAR JET) idømtes en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt brug af
pisk (slag over skulderhøjde).

Klampenborg Galopbane den 23. maj
DATO: 23. maj 2020

VEJR: Byger, ca.15 grader
BANEFORHOLD: God – 3,0
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
DOPINGPRØVER:
Ingen

2. LØB: HANDICAP KLASSE 3
Træner Unnie Jacobsen indberettede, at WARP CORE tabte en forsko under løbet.
5. LØB: HANDICAP KLASSE 5
MY QUEST tabte 5 længder i starten.
6. LØB SPILKLUB25-3ÅRS LØB
Jockey Rafael De Oliveira (PRINS VALIANT) idømtes en bøde på kr. 1.500, for at veje tilbage
med 1 kg. overvægt.
7. LØB HENRIK LETHS MINDELØB
ROLAND ROCK tabte mange længder i starten.
8. LØB ALDERSVÆGTSLØB, MAKS. HCP 63
Sadlen på ICEBREAKER gled kort ind i opløbet, hvorfor jockey Marcos Robaldo ikke havde
mulighed for at ride en egentlig finish. Hesten var anden i mål.
Lærling Cornelia Hartsmar mistede bøjlerne på FAST DEMAND kort efter start og hesten kom
senere løs.

Fyens Væddeløbsbane den 14. maj
VEJR: Delvist sol, frisk vind og temperatur på ca. 15 grader.
BANEFORHOLD: Let.
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Bent Koch
Carsten Banke
Gitte Hansen

Doping prøve:
5. løb. nr. 9 APEROLA
Slettede heste:
4. løb nr. 6 LATZIMAS
Løb 1. SPEEDMAN HANDICAP
Voldgiften observerede under løbet, at sadlen var gledet frem på GODSAVETHEQUEEN/Marcos
Robaldo og jockeyen måtte ride over mål uden bøjler. Jockeyen oplyste at sadlen gled i
startøjeblikket.
Løb 2. SILVERSTONE HANDICAP
Lærling Susanne Lyseng idømmes en dags udelukkelse gældende lørdag d. 30. maj 2020 p.g.a.
overvægt med rytterskift til følge. (Gentagelsestilfælde)
Der blev godkendt rytterskifte på THE OTHER LADY fra lærling Susanne Lyseng til lærling Liam
Doran. Ridevægt 57 kg.
Løb 3. NEWCOMMER LØB
Jockey Marcos Robaldo tildeles en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk på MINUTY
PRESTIGE.
Løb 4. FREESTYLER HANDICAP
Træner Anne-Mette Højfeldt og træner Jette Mose Hansen idømmes en advarsel for ej at præsentere
korrekt. (Manglende præsentation forbi dommertårnet)
Jockey Rafael De Olivera idømmes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af pisk på IN THE
MOOD.
Løb 5. KARL K. PEDERSENS MINDELØB
Voldgiften undersøgte en snæver passage mellem flere heste ud af startboksen. Efter gennemgang
af de interne løbsfilm samt afhøringer fandt voldgiften ikke grund til at foretage sig yderligere.
Træner Birgitte Nielsen og træner Mette Fruergaard idømmes en advarsel for ej at præsentere
korrekt. (Manglende præsentation forbi dommertårnet)
Træner Sandie Kjær tildeles en bøde på kr. 250 ved for sent at ansøge om at trække til start med
BROCCO/Susanne Lyseng.

Klampenborg Galopbane den 12. maj
VEJR: Klart og blæsende, ca.10 grader
BANEFORHOLD: Let – 2,7
VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby

Dopingprøver:
1. LØB: MALEKHA
3. LØB: TASSMANIA
1. LØB: MAIDENLØB
Jockey Nicolaj Stott (SPRINGTIME CARLRAS) vejede ud med ½ kg. overvægt i forhold til
programvægten. Nicolaj Stott idømtes en bøde på kr. 1.500 (gentagelsestilfælde).
2. LØB: BREEDERS’ CUP TRIAL
Der godkendtes rytterændring fra Susanne Lyseng til Liam Doran med vægten 58 kg.
Susanne idømtes en bøde på kr. 1.250 for overvægt med rytterændring til følge (lærlingetakst og
gentagelsestilfælde).
3. LØB MOWERINALØB 2020
Der godkendtes rytterændring på TASSMANIA fra Sara Slot til Malin Holmberg.
4. LØB KØBENHAVNS STORE HANDICAP
Jockey Nicolaj Stott (CORNELIA) vejede ud med ½ kg. overvægt i forhold til programvægten
(vedr. straf se under løb 1).
Jockey Shane Karlsson (GOOD EYE) afhørtes vedrørende løbets afvikling. Han forklarede, at
GOOD EYE sprang skævt ud af startboksen fra spor 1 og, at han gennem hele løbet måtte arbejde
med at få hesten til at holde sit spor. Efter afhøring af andre ryttere, der kunne være blevet generet,
vurderes det, at Shane Karlsson har gjort hvad han kunne for at undgå, at GOOD EYE skifter spor.
Voldgiften vurderer ikke, at GOOD EYE har forbedret sin placering i løbet ved det passerede.
5. LØB HANDICAP KLASSE 3
Der godkendtes rytterændring fra Sara Slot til Susanne Lyseng med vægten 65 minus 3 kg.
Træner Brian Wilson idømtes en bøde på kr. 500 for at fremvise ukorrekt pas.
6. LØB HANDICAP KLASSE 4
Jockey Francis Waveru (ROYAL ZEM) afhørtes vedrørende løbets afvikling. Francis Waveru
erkendte at være søgt ud i banen i opløbet, men forklarede, at han ikke mente at have generet den
udenforliggende konkurrent. Jockey Marcos Robaldo (BARNABY) forklarede at han følte sig
generet af Francis Waveru, der gennem opløbet trak flere spor ud, og dermed bar ham med ud.
Francis Waveru idømtes en bøde på kr. 1.000 for ukorrekt ridning ved at trække adskillige spor ud i
banen gennem opløbet, hvorved jockey Marcos Robaldo (BARNABY) blev generet. Voldgiften
vurderer ikke, at ROYAL ZEM har forbedret sin placering i løbet ved det passerede.

Klampenborg Galopbane den 2. maj
VEJR: Overskyet med byger, ca. 11 grader
BANEFORHOLD: God – 3,2

VOLDGIFTSMEDLEMMER:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby
Dopingprøver:
5. løb: FREESTYLER
2. LØB: 3-ÅRS MAIDENLØB
Lærling Susanne Lyseng vejede ud med 2 kg. overvægt, hvilket medførte rytterskift på WARWICK
AVENUE til lærling Cornelia Hartsmar. Susanne Lyseng idømtes en bøde på 500 for overvægt med
rytterændring til følge (lærlingetakst).
5. LØB: DANISH JOCKEY CLUB CUP
Træner Ian Archer indberettede, at ZAIN CITY indkom halt.
6. LØB HANDICAP KLASSE 3
DONATELLA blev slettet sent pga. en transportskade.
9. LØB HANDICAP KLASSE 2
Lærling Cornelia Hartsmar (OVE) idømtes en bøde på 500,- kr. (lærlingetakst) for ukorrekt ridning
ved at trække ned i banen ved indgangen til opløbssvinget og derved genere jockey Jan-Erik
Neuroth (SCREWBOX CARLRAS), der måtte tage op i sin hest. Cornelia Hartsmar erkendte
forseelsen.

Jydsk Væddeløbsbane den 26. april 2020
Vejr: Letskyet, ca. 12 grader
Baneforhold: God
Voldgift: Bent Koch, Carsten Banke, Ejner Anegaard
1. løb. Olsens Hestetransportløb - Aldersvægtløb
Jockey Nicolaj Stott (TIGER’S CARLRAS) vejede ud med 1 kg overvægt og idømtes en bøde på
kr. 500.
Voldgiften observerede, at EMELIE/Liam Doran og BERNHARD/Rafael De Oliveira kom sent ud
af startboks og derved tabte ½-længde.
Der blev dømt dødt løb mellem EMELIE/Liam Doran og TIGER’S CARLRAS/ Nicolaj Stott, da
hestene ikke kunne skilles ad på forstørret målfoto.
Voldgiften observerede, at GRIMBOLD/Mathilde Lund Johansen (sidst i mål) stort set blev redet i
3-4 spor hele løbet igennem. Voldgift havde efter løbene en telefonisk samtale med lærling
Mathilde Lund Johansen om løbets afvikling og det noget urutinerede ridt. Det skal bemærkes, at
det rytterens kun femte ridt i karrieren. Voldgiften finder ikke anledning til, at der foretages
yderligere.

2. løb. Olsens Hestetransportløb - Aldersvægtløb
Voldgiften observerede, at A DREAM CARLRAS/Nicolaj Stott (2. i mål) i opløbet skiftede et spor
ud foran bagvedliggende BROWN SUGAR/Mathilde Lund Johansen (5. i mål).
Jockey Nicolaj Stott forklarede, at han ikke observerede, at hans hest sprang et spor ud. Hans fokus
var rettet mod den udvendigt kommende SØREN BRUUN/Susanne Lyseng (1. i mål).
Lærling Mathilde Lund Johansen forklarede, at hun meget let måtte tage i hesten.
Af løbsfilmen kan det ikke konstateres, at lærling Mathilde Lund Johansen må stoppe sin ridning.
Voldgiften finder ikke, at det passerede giver anledning til yderligere.

