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Anmeldelsesterminer 

Maj 

Klampenborg 

10. Futurity Stakes meldes 
 Dansk Kriterium 3.forfeit 
 Dansk Galops Auktionsløb 3.forfeit 
 Vinterfavoritternes Ærespræmie 2.forfeit 
 Fawzia Stakes 2.forfeit 
 Mowerinaløb 2022 2.forfeit 
 Dansk 2000 Guieas 2022 2.forfeit 
 Dansk Derby 2022 2.forfeit 
 Dansk Oaks 2022 2.forfeit 
 Dansk St. Leger 2022 2.forfeit 
11. 4.løbsdag meldes
18. 5.løbsdag meldes 
25. 6.løbsdag meldes 

 
Odense 

26. Karl K. Pedersens Mindeløb meldes 
 H.C. Andersenløb meldes 
 Sponsor Handicap meldes
 Sponsor Handicap  meldes 
 Sponsor Handicap (amatør- og lærlinge) meldes 
 Newcommerløb meldes 

Aalborg 

14. Aalborg Galoppens Åbningsløb meldes 
 Tante Tove Handicap meldes 

Aarhus 

3. Jydsk Champion Stakes meldes 
 Toåringernes Stayerprøve meldes 
 Den Jydske Vinterfavorit meldes 
10. Derby25 2-årsmaidenløb meldes 
 Elkær Stutteris Ærespræmie meldes 
 Jydsk Champion Sprint meldes 
 Stutteri Hjortebos Ærespræmie meldes 
 Jydsk Derby Serie 2022 meldes 

 

Generalforsamling 

Dansk Galop (Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme) afholder ordinær generalfor-
samling på Jydsk Væddeløbsbane 

mandag den 24. maj 2021, kl. 11.00. 

D A G S O R D E N: 

1. Bestyrelsens beretning. 
2. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Gruppe B - Opdrættersektionen: 
Der skal vælges ét medlem og bestyrelsen foreslår nyvalg af Stine Julø. 

Gruppe C - Hesteejersektionen:  
Der skal vælges ét medlem, og bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Leth Keller.  
Endvidere opstiller Pia Larsen Jensen. 

Gruppe D - Jockey Club-sektionen:  
Der skal vælges ét medlem og bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Rolin. 

4. Valg af statsautoriseret revisor. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsselskabet Beierholm 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022 dvs. 600 kr. for enkeltmedlemmer og 
900 kr. for par. 

6. Indkomne forslag. 
Claus Gregersen har stillet fem forslag: 

Forslag 1 
”Formanden for bestyrelsen kan kun vælges af medlemmerne og ikke som nu, 
hvor bestyrelsen vælger, og en formand kan kun være på posten i max 4 år. 
Begrundelse: Hensigten er at få et nuanceret syn på sporten i dag og undgå in-
teressekonflikter pga. familiære relationer samt forretningsmæssige. I dag minder 
bestyrelsen om en loge.” 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. Ifølge foreningens vedtægter 
vælger foreningens medlemmer ni af bestyrelsens 15 medlemmer; banerne udpeger fem 
bestyrelsesmedlemmer og trænerforeningen et medlem. Som i de langt de fleste andre 
foreninger og interesseorganisationer vælger bestyrelsen herefter det bestyrelsesmed-
lem til formand, som er bedst egnet til at lede bestyrelsens arbejde og repræsentere be-
styrelsen udadtil. 

Forslag 2 
”Hvis en hest bliver udtaget til dopingkontrol og A prøven er positiv, så skal træ-
neren, der er ansvarlig, have en karantæne indtil resultatet af B-prøven foreligger. 
Er denne også positiv udløses automatisk en forlænget karantæne indtil C-prøven 
foreligger. 

Formål: En ren sport er det alle aktive ønsker, og det formoder jeg også gælder 
Dansk Galop, selvom sagen i 2020 var en farce. 

En karantæne hvor træneren ikke kan melde og starterklære gør at man vil være 
mere på vagt idet at hesteejere jo så vil flytte hvis ens heste ikke kan starte. End-
videre vil det resultere i hurtigere behandling af prøverne. 
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Jeg går ud fra at Dansk Galop til enhver tid vil efterleve grundlaget for tilskud til 
sporten som man har indgået igennem Trav og Galopunionen, og hvor man har 
lovet at bekæmpe enhver form for doping.” 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. Der tages netop to prøver for at 
sikre mod, at der kan ske fejl. En træner skal ikke kunne straffes før både A- og B-prøven 
er testet positiv. Dette princip gælder i alle europæiske væddeløbsnationer og vil også 
være indeholdt i det fælles skandinaviske antidoping-reglement, som træder i kraft i år. 

Forslag 3 
”Udenlandske trænere der er dømt for doping i deres hjemland (trænerens op-
rindelige base) skal ikke kunne starte eller drive trænervirksomhed i Danmark. 

Årsag: Norge har for vane at have behandlingstider på op til 9 måneder således 
at mange afgørelser typisk ligger efter sæsonafslutningen. Træneren får så typisk 
rabat på forseelsen pga. den lange sagsbehandlingstid.” 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. En person skal ikke automatisk 
være udelukket fra at kunne få licens, hvis han har udstået sin straf i sit tidligere hjemland. 
Dansk Galops Licensudvalg skal have mulighed i den konkrete sag at vurdere, om man har 
tillid til, at en licensansøgning skal imødekommes eller afvises. Dette vil i øvrigt også være 
helt i tråd med praksis i andre lande. 

Forslag 4 
”Dyrlæger der har været involveret i dopingsager i Danmark eller givet behand-
ling der udløser karenstid, og ikke har meddelt dette skriftligt til træner samt ejer, 
skal ikke længere benytte sig af Sportens faktureringssystem, ligesom en med-
delelse fremlyses i Dansk Væddeløbskalender.” 

Bestyrelsens kommentarer: Forslaget kan ikke støttes. Det er et tilbud til alle interessenter 
i sporten at benytte Dansk Hestevæddeløbs faktureringsordning. Eventuelle overtrædel-
ser af regler behandles af DTC eller Dansk Galop. 

Forslag 5 
”§ 133 i Dansk Væddeløbsreglement lyder således: ”Forsøg på brud af reglerne 
i kapitel 18 sidestilles med fuldbyrdet handling. Medvirken til brud på reglerne si-
destilles med fuldbyrdet handling med mindre, at der foreligger særlige grunde.” 

Det forslås, at følgende tekst tilføjes: 
I tilfælde at denne fuldbyrdede handling straffes, så gælder det også det daglige 
personale i stalden, ligesom eventuelle præmier der kræves tilbagebetalt kun kan 
ske to år bagud, og hesteejeren skal holdes skadesløs. De idømte må i en even-
tuel udelukkelsesperiode ikke befinde sig på en galop- eller travbane i Danmark 
med mindre at dette sker på publikumssiden.” 

Bestyrelsens kommentarer: Bestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget i sin helhed, men 
dele af forslaget kan støttes. Bestyrelsen er således enig i, at der bør fastsættes en for-
ældelsesfrist for, hvor langt tilbage i tiden en hesteejer kan risikere at skulle tilbagebetale 
løbspræmier. Andre dele af forslaget kan bestyrelsen imidlertid ikke støtte; det gælder 
bl.a. forslaget om at kunne straffe staldpersonale. Hverken Dansk Væddeløbsreglement 
eller Skandinavisk Reglement, som det danske reglement afløses af i 2021, indeholder 
hjemmel til at idømme straffe til andre end licensierede trænere og ryttere. I øvrigt vil det 
fremover være ”Svensk Travsports Ansvars- og Disciplinnævn”, der fastsætter straffene 
i alle dopingsager i Skandinavien og herunder tager stilling til spørgsmål om, hvorvidt en 
person skal fradømmes retten til at opholde sig på de skandinaviske væddeløbsbaner. 

7. Eventuelt 

----------------- 

Stemmeregler  
Ifølge foreningens vedtægter kan stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller pr. 
brev. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret pr. brev kræver, at det pågældende 
medlem har rekvireret stemmeseddel i foreningens sekretariat samt at stemmesedlen er 
generalforsamlingens dirigent i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afhol-
delse. 

Nye væddeløbsfarver 

Royal Danish Horse Fence ApS 
Grøn med logo, røde ærmer, grøn hue m. rød kvast 

Madmor Racing 
Mørkeblå med hvidt logo; røde ærmer m. hvidt bånd; rød/blå hue 

Nye pseudonymer

Madmor Racing 

Fødsler

27. februar: br.h.v. Go Go Gadget – Dawn Raid 
16. marts: br..hp.v. v. Giant Sandman – Twistedlittlestar 
22. marts: br.h.v. Baltic Rock – Delayed Footsteps 
25. marts: br.h.v. Baltic Rock - Intensity 
29. marts: br.h.v. Time Test – Canyara 
30. marts: f.hp.v. Al Shemali – Apple Dream 
30. marts: sbr.h.v. Al Shemali - Rajsa 
2. april: mkbr.hp.v. Kahyl – Florence Craye 
2. april: br.h.v. Baltic Rock – Queens Birthday 
2. april: sk.hp.v. Baltic Rock – Aarons Way 
3. april: Br.h.v. Baltic Rock – Queens Birthday 
3. april: Br.h.v. Moohaajim – Apple Amour 
5. april: Br.h.v. Giant Sandman - Canyoukeepasecret 
8. april: sk.hp.v. Churchill – Categories 
8. april: f.hp.v. Juniper Tree – Gift From The Sea 
9. april: br.hp.v. Al Shemali – Darasa 
11. april: br.h.v. Baltic Rock – A Little Fling 
11. april: mkbr.hp.v. Giant Sandman – Aladdin’s Angel 
11. april: mkbr.hp.v. Appel Au Maitre – Silver Seas 
13. april: br.h.v. Juniper Tree – Dutch Diamond 
14. april: br.hp.v. Moohaajim – Koo Koo Sint 
14. april: sk.h.v. Moohaajim - Naabsa 
17. april: br.hp.v. Kahyl - Precipice 
19. april: br.h.v. Moohajim – Edallora 
22. april: br.hp.v. Baltic Rock – Forever Fong 
24. april: br.hp.v. Baltic Rock - Nelina 

Navnebestemmelser

Hest:  Navn: 
H. 2021 v. Time Test – Canyara CANTALOUPE 
H. 2019 v. Counterattack – Orchestrina COUNTERSNIPER 
Hp. 2021 v. Giant Sandman – Aladdin’s Angel FALLEN ANGEL 
Hp. 2019 v. Appel Au Maitre – Stolga’s Daughter STØJBERG 
H. 2021 v. Go Go Gadget – Dawn Raid THE SURVIVOR 
Hp. 2019 v. Counterattack – Fields Of Joy TYKKE BERTHA 

Navneændringer

SHETAN, h. 2018 v. Barocci – Catch Me A Dream nu: PARSIFAL TORKDAHL 

Køb og salg 

Sælger Hest Køber 
Boet efter Poul Kemp Andersen BAHAMIAN PRINCESS (GB) C. K. Andreasen 
Stall Trick Or Treat KIKKI DEE (IRE) Healthy Horse 
Lars Chr. Nielsen & T. Hornstrup LEON  Sarah L. Hornstrup 
Havreholm Stutteri  NEVERSTOPDREAMING Stald Kristensen 
Stutteri Outback Hp. 2019 v. Appel Au Maitre-Stolga’s Da. Mme Fernande 
Per & Helle Frydensberg ROCK ON (IRE) Amalie L. Jensen

Lejeaftaler

Udlejer Hest Lejer 
Stald Søndervang SCHUMLI (GB) Galopstald Nordjylland 
Sarah L. Hornstrup INTENSITY Søren Nissen 
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Importcertifikater

Stutteri Hjortebo 
VADIRIMA(FR), f.hp. 2011 v. Selkirk – Vadiya v. Peintre Celebre 

NP Racing DK A/S 
RASPBERRY BERET, br.hp. 2017 v. Manduro – Syllable v. Halling 

Elkjær Stutteri 
COULD BE KING(GB), br.v. 2016 v. Bated Breath – Pyle Dee Dee v. Oasis Dream 
 

Eksport 

COULD BE KING (GB), v. 2016, v. Bated Breath – Oasis Dream NOR 
NN (IRE), h. 2020 v. Footstepsinthesand – Queen Of Carthage FR 

Kastrationer 

DARK AND STORMY 

Døde 

CRAZY DREAM, hp. 2020, v. Giant Sandman – All A Dream
NN, h. 2019 v. Wilshire Boulevard – Summertime
ON LINE (SWE), hp. 2006 v. Songline – On light
RADIANT CARLRAS, hp. 2017 v. Center Divider – Viktoria Dream
REX KALEJS (GB), v. 2011 v. Captain Gerrad – Nut
SPRING GIRL, hp. 2008 v. Final Appearance – Half Sister

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 på en løbsdag, 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 ude-
lukkende 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 prøveløbs-
godkendes på en løbsdag, 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 (JU-
BILANCE), 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 foranlig-
gende 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 ride-
penge. 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. 
Træner Birgitte Nielsen indberettede, 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 for-
klarede, 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 for-
klarede, 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. 
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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 overdre-
ven brug af pisk. 

2. Løb. Handicap Klasse 5   
Jockey Maikel Narvaez Bravo tildeltes en advarsel for ikke at indberette, at LADY HAL-
LUCINATE 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 Ro-
baldo 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 indgan-
gen til opløbet. 

6. Løb. Handicap Klasse 2 
Jockey Nicolaj Stott (TIGER’S CARLRAS) indberettede, at Frederick Salvador (ADMI-
RALTY 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 HE-
AVEN) 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. 

 
Storløb 

Kl-2021 4-årige 500.000 kr.  1800 gr. 
DANSK BREEDERS’ CUP 2021 og BREEDERS CONSOLATION 

Slettet ved 8.forfeit den 12. april 2021: 
BAMBINO 
ISOLDE TORKDAHL 
NETTEMOR 
TOOSH CARLRAS 

Tilbage efter 8. forfeit den 12. april 2021: 
ADMIRALTY LAW 
ASCOT BRASS(SWE) 
ASHKII(SWE) 
ASTRON(SWE) 
CARELESS WHISPER(SWE) 
CENTRAL PARK(SWE) 
EMELIE 
GO GO DANCER 
GREAT BASIN(SWE) 
I RELY(SWE) 
KING JAMES 
KING RICHARD 
LOOK AHEAD(FR) 
MADE FOR MINDS(IRE) 
MALEKHA 
MANCINI(SWE) 
MATCHOFFICE(SWE) 
MY LITTLE SISTER 
NEW TARGET 
PALAZZI 
READY TEDDY(IRE) 
RED CHEEK FOX(SWE) 
SENESCHAL(SWE) 
SHALLOW 
SOLVEIG(SWE) 
SPEEDMAN 
SPRINGTIME CARLSRAS 
SURREAL STAR 
THE MAESTRO 
TIGER’S CARLRAS(GB) 
WORRES WILLY 
ZAZOUNOKI 
I alt 32 heste 


