Dommerrapporter 2021
Klampenborg Galopbane den 1. maj
Dato: 1. maj 2021
Vejr: skyet, ca. 12 grader
Baneforhold: God; 3,3
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøver:
3. løb: MASSETO
7.løb: MATCH MAKER
1. løb. Handicap Klasse 5
Træner Mille Eisner (a) idømtes en bøde på 250 kr. for at møde for sent i paddocken med MISS
MAMBO.
2. løb. 3-Års Maidenløb
LADY CASTANJA tabte flere længder i starten. Kort efter start stoppede hesten op, og udgik af
løbet. Jockey Per Anders Graaberg forklarede, at hesten var uvillig til at løbe, og at han derfor opgav
at fortsætte. Træner Ian Archer forklarede, at hesten ofte kan være meget genstridig. Hesten skal
prøveløbsgodkendes, før den igen kan startanmeldes.
3. løb. 3-Års Løb
STRAKOWSKY kom løs 2 gange før start. Jockey Malin Holmberg forklarede at hesten på grund af
en anden løs hest virkede helt ustyrlig, og at hun derfor ikke ønskede at ride den, hvorfor hesten
udgik. Dommerkomitéen accepterede den afgivne forklaring. Træner Paul Fitzsimons mente at
hændelsen skyldtes den anden løse hest på banen. Forklaringen noteredes.
4. løb. Handicap Klasse 4
Dommerkomitéen observerede, at lærling Andres Chavez (CHEESE CAKE) i opløbet udelukkende
brugte pisken på højre side, og at hesten trak samtidig ud ad, uden at han rettede den op. Herved
generedes LADY HALLUCINATE (Jacob Lokorian), uden at dette dog fik indflydelse på hestenes
indbyrdes placering. Lærling Andres Chavez idømtes en bøde på 500 kr. for ukorrekt ridning. Træner
Thomas Christensen indberettede, at CHEESE CAKE kom ind efter løbet med en sårskade på
bagbenet.

Træner Marie Lustig afhørtes i anledning af PENNY LANE´s formforbedring. Marie Lustig
forklarede, at hesten tidligere har været styrtet under løb, og at det har taget lang tid at få hesten
tilbage. Dommerkomitéen noterede den afgivne forklaring.
5. løb. Maidenløb
ENJOY mistede sin rytter Andres Chavez og kom løs før start på grund af uregerlighed og udgik af
løbet. Træner Bent Olsen havde ingen forklaring på hestens opførelse, som var usædvanlig for denne.
Dommerkomitéen noterede den afgivne forklaring.
PARSIFAL TORKDAL tabte flere længder i starten.
WAKE ME UP (Malin Holmberg) kom i mål mange længder efter næstsidste hest. Træner Paul
Fitzsimons forklarede, at hesten til tider kan være vanskelig. Hesten skal prøveløbsgodkendes, før
den igen kan startanmeldes
7. løb. Danish Jockey Club Cup (L)
Dommerkomitéen undersøgte en trang episode i begyndelsen af opløbet. Jockey Ulrika Holmquist
(BUDDY BOB) lå udvendigt, indvendigt for hende Andreas Tapia Dalbark (JUBILANCE),
indvendigt for ham lå Shane Karlsson (FREESTYLER) og indvendigt for ham Oliver Wilson (KING
DAVID). Shane Karlsson forklarede at han følte sig presset af den indvendigt liggende Oliver Wilson.
Ulrika Holmquist forklarede at hun mente hun holdt sit spor. Andreas Tapia Dalbark forklarede at
han følte sig generet indvendigt fra, men han vidste ikke hvem indefra der forårsagede dette. Oliver
Wilson forklarede at den foranliggende Jacob Johansen (SPEEDMAN) trak lidt indad hvorved der
opstod et hul, som han gik efter, men da Jacob Johansen rettede sin hest op forsvandt hullet igen.
Oliver Wilson mente han herefter holdt sit spor, og at det var Shane Karlsson, der pressede sig ind i
et spor, der var Oliver Wilsons.
Dommerkomitéen vurderede, at Ulrika Holmquist holder sit spor, men at Oliver Wilson trækker ud
af i banen og derved generer de udvendigt liggende Shane Karlsson, Andreas Tapia Dalbark og Ulrika
Holmquist. For ukorrekt ridning idømmes jockey Oliver Wilson 2 dages udelukkelse (16. og 17. maj)
og en bøde på 4.500 kr. samt fratages retten til ridepenge. Dommerkomitéen vurderede, at Oliver
Wilson ved det passerede ikke har forbedret sin placering.
Jockey Ulrika Holmquist idømtes 2 dages udelukkelse og 2.000 kr. i bøde for overdreven brug af pisk
på BUDDY BOB (16- og 17. maj) (forhøjet præmiesum).
8. løb.
Dommerkomitéen fik indberetning om, at GO GO DANCER var halt efter løbet efter at have pådraget
sig en hovskade.
9. løb. Handicap Klasse 3

Dommerkomitéen observerede, at Liam Doran (HAWTHORN) i midten af opløbet trak ud af og
derved generede Elione Chaves (TRISTAN TORKDAHL). Elione Chaves forklarede, at Liam Doran
trak ud af, og derved generede ham lidt. Liam Doran forklarede, at hans hest hang ud af, og han gjorde
hvad han kunne for at rette den op. Dommerkomitéen vurderede, at Liam Doran generede Elione
Chaves, men at han gør hvad han kan for at rette sin hest op, og det passerede derfor anses for
hændeligt.
Træner Martin Persson indberettede at BERGHEIM kom til skade under løbet.

Jydsk Væddeløbsbane den 25. april
Vejr: 7 gr – Sol og delvist skyet, nogen vind fra NV
Baneforhold: God
Dommerkomité: Bent Koch, Carsten Banke, Ejner Anegaard
Dopingprøver: ingen

1. løb. 29 DAGE TIL ÅRHUS STIFTSTIDENDE JYDSK DERBY
Voldgiften godkendte rytterændring for HAPPY HOUR til Frederick Salvador med vægten 58 + 1
kg.
Under afcantring kom ARTHUR/Rafael De Oliveira løs uden rytter. Rafael De Oliveira forklarede,
at hesten ved den normale udgang til tunnellen pludselig gik til højre og igennem rails. Efter
undersøgelse og godkendelse af banedyrlægen, deltog ARTHUR/Rafael De Oliveira i løbet.
KONG SALOMON havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede, at VEGA/Francis Waweru kom sent ud af startboks og derved tabte ca 2
længder.
Frederick Salvador afhørt om HAPPY HOUR og dens præstation. Frederick Salvador forklarede, at
hesten havde god fart de første 100 m. Derefter havde hesten ikke viljen til at holde farten.
Frederick Salvador mente ikke hesten fejlede noget øvrigt.
2. løb. DERBY 25 LØB
ARISTOTELES, VENTUARI, og ESPHAHAN havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Efter målpassagen kom VENTUARI/Matilde Kløve løs uden rytter, da hesten snublede. Matilde
Kløve vejede tilbage indenfor tidsgrænsen.

Racing Arena Aalborg den 23. april
Baneforhold: God til let
Dommerkomité: Kim Pedersen, Flemming Kristensen, Søren Mogensen

2. Løb.
Godkendelse fra Dansk Galop til jockeyændring på SHUMLI fra Nicolaj Stott (skadet) til Melissa
Vesterholm.
NORTH BAY SUNRISE havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Voldgiften observerede, at førende HONGKONG YOB/Frederick Salvador trak ud i banen i opløbssvinget
og havde udvendigt på sig CORNELIA/Rafael De Oliveira og NORTH BAY SUNRISE/Marcos Robaldo.
Frederick Salvador forklarede efterfølgende, at hesten hang for ham.
Ud fra gennemgang af løbsfilm idømmes Frederick Salvador kr. 1.000 i bøde for uagtsom ridning, da han
ikke gør nok for at holde sit spor rundt svinget trods hesten hænger.

Klampenborg Galopbane den 17. april
Vejr: skyet, ca. 10 grader
Baneforhold: God; 3,6
Dommerkomitéens medlemmer: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
1. Løb. Handicap Klasse 3
Jockey Elione Chaves (TRISTAN TORKDAHL) idømmes en bøde på kr. 1.000 for overdreven
brug af pisk.
2. Løb. Handicap Klasse 5
Jockey Maikel Narvaez Bravo tildeltes en advarsel for ikke at indberette, at LADY
HALLUCINATE hang ind ad ned gennem opløbet.
Træner P Larsen Jensen indberretede at MINK’S CHANEL indkom med sårskade på et bagben.
3. Løb. Tuborg Åbningsløb
Træner Søren Jensen tildeltes en advarsel for at MONTE CARLO ikke bar rød hut, som tegn på at
hestens ørepropper fjernes inden løbets start.
Jockey Ulrika Holmquist tildeltes en advarsel for ikke at indberette, at BUDDY BOB hang ind ad i
starten af opløbet.
4. Løb. 3-Års Maidenløb
A LADY’S MAN brød gennem startboksen inden løbets start og udgik af løbet. Træner Bettina
forklarede, at der aldrig før har været problemer med hesten i startboksen, og at årsagen formentlig
er, at hesten blev læsset først, og derfor stod længe i startboksen.

Voldgiften afhørte jockey Marcos Robaldo om ridningen på NEVERTHELESS. Marcos Robaldo
forklarede, at hesten snublede ud ad startboksen, og at han i den forbindelse slog sig, hvilket
påvirkede hans ridning i dette løb. Forklaringen, der bekræftes af løbsfilmen, er accepteret af
voldgiften.
Træner Unni Jacobsen indberettede, at jockey Liam Doran forklarede, at GREY ZONE lød til at
have vejrtrækningsproblemer rundt svinget.
5. Løb. Wentworth 3-Års Drømmen
Jockey Oliver Wilson (MIDNIGHT KISS) indberettede, at Per-Anders Gråberg (WOULD HE) kort
efter start går ind ad og Andreas Tapia Dalbark (AMAZONIT) går lidt ud ad ved indgangen til
opløbssvinget, hvorved han kom i klemme og måtte tage op i sin hest.
Per-Anders Gråberg forklarede, at han blev nødt til at følge med indad, da Rafael deOliveira
(BRUNELLO) passerede ham.
Andreas Tapia Dalbark forklarede, at han fulgte sin indvendige spor.
Løbsfilmen det pågældende sted viser ikke tydeligt hvad der sker. Hændelsen finder sted der, hvor
svinget begynder, og hvor der tit bliver trang plads. Voldgiften vurderer, at ingen af de involverede
ekvipager kan bebrejdes det passerede
Jockey Oliver Wilson indberettede, at MIDNIGHT KISS snublede flere gange ved indgangen til
opløbet.
6. Løb. Handicap Klasse 2
Jockey Nicolaj Stott (TIGER’S CARLRAS) indberettede, at Frederick Salvador (ADMIRALTY
LAW) gik ind foran ham i begyndelsen af opløbet, så han måtte tage op i sin hest.
Frederick Salvador forklarede, at Nicolaj Stott selv trak lidt ud af, og at han mente han holdt sit
spor.
Hestene ligger meget tæt det pågældende sted, og Nicolaj Stott både har en hest tæt på sig
udvendigt og indvendigt. Det fremgår af løbsfilmen, at der opstår en trang situation, og at Nicolaj
Stott tager op i sin hest, men det er ikke tydeligt, hvad der forårsager dette. Voldgiften kan derfor
ikke foretage sig yderligere.
7. Maidenløb
Jockey Elione Chaves (SNOWQUEEN TORKDAHL) indberettede at hesten snublede ud af
startboksen og derved tabte et par længder, og at hesten hang udad under hele opløbet.
Jockey Frederick Salvador (FOOL’S GOLD) idømmes en bøde på kr. 1.000 for overdreven brug af
pisk.

Jockey Marcos Robaldo (HABLA) indberettede, at Andreas Tapia Dalbark (TEARS IN HEAVEN)
i den sidste del af opløbet trækker ud ad og derved generer ham lidt. Andreas Tapia Dalbark
forklarede, at hesten reagerede ved at trække ud ad, da han brugte pisken indvendigt, og at han
derfor straks trak pisken over i den anden hånd og rettede hesten op.
Voldgiften vurderer, at Andreas Dalbark Tapia ikke kan kritiseres for at hesten trak ud ad, og at
han gør hvad han kan, for at rette hesten op igen. Voldgiften foretager sig derfor ikke yderligere i
sagen.
Korrektion
På resultatlisten fra løbsdagen fremgik det fejlagtigt, at Elione Chaves og Frederic Salvador var
idømt udelukkelser for overtrædelse af reglerne om brug af pisk i løb 1 og løb 7. Rytterne blev ikke
idømt udelukkelser men bøder.

