Dommerrapporter 2021
Klampenborg Galopbane den 16. oktober
Vejr: letskyet, 12 grader
Baneforhold: God til blød 4,1
Dommerkomitéen: Klaus Melby, Nicholas Cordrey, Kim Dyhring
Dopingprøver:
3. løb: SUSPICIOUS BOY
6. løb: CHARMING NIGHT
1. Løb HANDICAP KLASSE 5
Lærling Susanne Lyseng vejede ud med ½ kg overvægt på HIPSTER. Susanne Lysengs
minimumvægt sættes op til 63½ kg. samt idømtes en bøde på 375 kr.
2. Løb FAMILIEN TROCKS ÆRESPRÆMIE
LOST EMPIRE tabte et par længder i starten.
Lærling Natasha Archer idømtes en bøde på 375 kr. for at veje ud med 1 kg. overvægt på NOM DE
PLUME.
4. Løb FIRM MANAGEMENT 2-ÅRS MAIDENSERIEN
ONYX tabte mange længder og MENTOIMPRESS et par længder i starten.
5. Løb MICHAEL KOEFODS MINDELØB
Dommerkomiteen bemærkede under løbet, at jockey Oliver Wilson (FAST COMPANION) lidt inde
i opløbet tog op i sin hest og trak et spor ind fra sin placering udvendigt ved rails, hvor hesten var
placeret udvendigt ca. en længde bag jockey Martin Rodriguez (STEINWAY). Begge jockeys
indberettede episoden umiddelbart efter løbet. Oliver Wilson mente, at FAST COMPANION trak ud
i banen på en måde, der forhindrede ham i at ride frem ved rails og at hans hest derved ramte rails.
Martin Rodriguez var klar over, at FAST COMPANION lå udvendigt for ham og at der ikke var
meget plads, men mente ikke at have generet sin konkurrent.
Af filmen fremgår, at der hele tiden er et udvendigt spor frit og at STEINWAY holder sit spor. Det
kan ikke ses af løbsfilmen, at FAST COMPANION rammer rails.

Dommerkomiteen ser ikke anledning til at foretage sig videre.

Klampenborg Galopbane den 9. oktober
Vejr: solrigt, 14 grader
Baneforhold: Blød 4,5
Dommerkomitéen: Klaus Melby, Benedicte Castenschiold, Kim Dyhring
Dopingprøver:
3. løb: NOIFSANDBUTS
6. løb: SAW BOX CARLRAS
2. Løb FIRM MANAGEMENT 2-ÅRS MAIDENSERIEN
Jockey Jacob Johansen indberettede, at OUR FLAME trådte forkert kort efter start og at den virkede
halt lige efter, hvorfor han stoppede sin ridning og blot støttede hesten.
Amatørtræner Susanne Johansen idømtes en bøde på kr. 500 for at starte MENTOIMPRESS uden
hood, selv om den bar ørepropper under løbet (SRG 8:15 og 6:3).
GAMESECRET bortvistes fra start pga. uregerlighed og skal godkendes i prøveløb før den på ny kan
starterklæres.
Dommerkomiteen bemærkede, at LIBERIAN GIRL og MOJN A FLØJN, der var første og anden i
mål, ned gennem opløbet trak ca. 5 spor ind i banen. Det er dommerkomiteens vurdering, at
indvendige MOJN A FLØJN selv trækker ind i banen, at udvendige LIBERIAN GIRL følger med, at
der ikke er kontakt mellem hestene og at jockey Martin Rodriguez (MOJN A FLØJN) er fuldt ridende
hele tiden. Der var ingen indberetninger efter løbet. Dommerkomiteen foretager sig derfor ikke
yderligere.
4. Løb HANDICAP KLASSE 5
BARNABY (Rebecca Stålhandske) trak ud i banen i sidste del af opløbet og generede derved
tilsyneladende IGNACIA (Elione Chaves). Hestene var hhv. anden og fjerde i mål. Elione Chaves
forklarede, at han måtte stoppe sin ridning og at han ellers ville have passeret BARNABY. Rebecca
Stålhandske erkendte at have generet sin konkurrent. Dommerkomiteen vurderer at IGNACIA ville
have været foran BARNABY i mål uden generingen, hvorfor BARNABY deklasseres til
fjerdepladsen. For ukorrekt ridning udelukkes lærling Rebecca Stålhandske 1 dag (24. oktober 2021).
CLAIR DE LUNE slettedes ved startstedet pga. halthed.
5. Løb NOVISLØB

GREY ZONE tabte nogle længder i starten.
Træner Unnie Jacobsen indberettede, at GREY ZONE virkede halt efter løbet.
6. løb HANDICAP KLASSE 4
Jockey Nathalie Mortensen idømtes 2 dages udelukkelse for overdreven brug af pisk på SCYTALE.
(24 og 27 oktober 2021). Der er tale om gentagelsestilfælde.
Træner Anette Stjernstrand idømmes en bøde på 500 kr. for ikke at have meddelt en stedfortræder
(SRG 6:1 5)

Jydsk Væddeløbsbane den 8. oktober
Vejr: 13 grader, skyet
Baneforhold: God, 4.5
Voldgift: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Søren Mogensen
Dopingprøve:
2. løb: MISS VAN WINKLE
1. løb – 2 Åringernes Stayerprøve
Træner Lea Olsen (TOTAL FUN) idømmes en bøde på 750 kroner for ikke at fjerne ”rød hue” inden
starten jf. udstyrsreglementet
2. løb
DEMON OF DANZIG henvises pga. den dårlige præstation til prøveløb på min 1200 meter, da hesten
blev distanceret med 65 længder.
3. løb
Træner Ian Archer tildeles en advarsel for at opholde sig på travbanen i forbindelse med løb
4. løb Moesgaard Handicap
Dommerkomitéen har givet amatørrytter Lucas Olsen tilladelse til at ride med ”Go Pro” kamera i
løbet.
Træner Ian Archer i dømmes en bøde på 500 kroner for sen ankomst til paddocken med (STORM
WIND)
Træner Ian Archer (STORM WIND) idømmes en bøde på 750 kroner for at forsinke starten.

Klampenborg Galopbane den 2. oktober
Baneforhold: blød, 4,5

Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Klaus Melby, Nicolas Cordrey
Dopingprøver:
4. løb: ZUNZINA
3. Løb. Aldersvægtløb, Maks. Hcp. 61
SI SENORA mistede nogle længder i starten.
4. Løb. Dansk Galop Auktionsløb
Træner Nina Lindberg Lensvik indberettede, at ETERNITY TREE blev sparket på skulderen bag
startboksen før start.
Frederick Salvador (ORKANEN TORKDAHL) indberettede, at han blev generet ca. 200 meter efter
start, hvor Per-Anders Gråberg (ETERNITY TREE) trak ud foran ham, så han måtte tage kraftigt op
i sin hest. Per-Anders Gråberg forklarede, at han trak et spor ud, men at han troede der var plads.
Dommerkomitén vurderer at Per-Anders Gråberg uagtsomt generer Frederick Salvador, men at
ORKANEN TORKDAHL ikke kunne have været foran ETERNITY TREE, hvis den ikke var blevet
generet. For uagtsom ridning idømmes Per-Anders Gråberg 3 dages udelukkelse (16. 17. og 20.
oktober 2021) (forhøjet præmiesum og gentagelsestilfælde).
Træner Bettina Andersen indberettede, at hun efter løbet konstaterede, at MY NIKITA havde tabt en
forsko.
5. Løb. 3-Års Handicap Klasse 3
Jockey Manuel Martinez vejede ud med mere end et kilos overvægt på MISS TWENTY. Rytterskifte
til Annie Nilsson-Lindahl godkendtes. Manuel Martinez idømtes én dags udelukkelse (16.oktober
2021) og hans minimums ridevægt forhøjes til 56 kilo.
Natasha Archer styrtede med FOOL’S GOLD kort inde på den lige bane. Hændelsen anses for
hændelig.
6. Løb. Stutteri Stork Skandinavisk Grand Prix
Træner Bent Olsen indberettede at NEW TARGET havde næseblod efter løbet.
7. Løb. Hendes Majestæt Dronningens Ærespræmie
DES PA CITO mistede sin rytter Kate Alvesparr rundt tribunesvinget.
8. Løb. Leth-Povlsen Wedding Run

Der godkendtes rytterskifte på GARCON fra Natasha Archer til Mathilde Lund Johansen med samme
vægt 58 kilo.
Jockey Carlos Lopez indberettede at THE MAESTRO havde svært ved at tackle banen, og at han
derfor ikke kunne ride hesten helt ud.

Jydsk Væddeløbsbane den 24. september
Vejr: Skyet og støv regn - 16 grader
Baneforhold: God, 3.5
Dommerkomité: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Søren Mogensen
Udgåede heste:
4. løb: SPRINGTIME CARLRAS
Dopingprøver:
4. løb: SNATTY DANCER
1. løb Stiften.dk løb
Træner Lea Olsen idømmes en bøde på 500 kroner for ukorrekte farver på WIDE AWAKE
PRETTY EMPRESS blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. Hesten skal
startboksgodkendes, før den igen kan startanmeldes.
Frederick Salvador indberettede, at sadlen gled på EYVIND.
Marcos Robaldo indberettede, at NIKKI SIXX virkede meget urutineret.
3. løb Coca Cola løb
Træner Ian Archer idømmes en bøde på 500 kroner for sen ankomst til paddocken med
STRAKOWSKY
Jockey Nicolai Stott (LADY LEE) indberettede, at han blev generet af jockey Ian Archer
(STRAKOWSKY) ved udgangen af første sving.
Jockey Ian Archer forklarede, at sadlen gled frem, og han havde svært ved at holde balancen og måtte
trække ud i banen, og var klar over, at han havde generet Nicolai Stott (LADY LEE)
Dommerkomitéen vurderer efter gennemgang af løbsfilm og afhøringer, at jockey Ian Archer ikke
gør nok for at undgå at genere LADY LEE (jockey Nicolai Stott)
Jockey Ian Archer idømmes 1 dags udelukkelse – Århus den 8. oktober for uagtsom ridning.

Jockey Frederick Salvador indberettede, at han blev generet af lærling Natascha Archer (MANCINI)
i indgangen til første sving.
Dommerkomitéen vurderer efter gennemgang løbsfilmen, at jockey Frederick Salvador kommer lidt
i klemme, da både indvendige JASMIN FLOWER (Francis Waweru) og udvendige MANCINI
(Natasha Archer) forsøger at finder deres spor igennem svinget. Dommerkomiteen anser episoden
som hændelig og foretager sig ikke yderligere
6. løb Grand Cup 2021
Amatørtræner Edvinas Kubilius idømmes en bøde på 500 kroner for ukorrekt pas på NOVA GIRL

Klampenborg Galopbane den 18. september
Vejr: letskyet, 16 grader
Baneforhold: God -3,8
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Roald Larsen
Dopingprøver:
2. løb: RED ALERT
6. løb: HIPSTER

1. løb HANDICAP KLASSE 5
Træner Peter Jardby havde fået tilladelse af banen til at trække SEVEN EMIRATES til start.

3. løb FIRM MANAGEMENT 2-ÅRS MAIDENSERIEN AFD .2
Jockey Nicolaj Stott idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje ud med overvægt i 3. og 4. løb, uden
rytterændring til følge (SRG 6:10).
MY LADYBUG mistede nogle længder i starten.
Jockey Marcos Robaldo indberettede, at MENTOIMPRESS snublede flere gange lige efter start og
løb derefter ud i banen, hvorefter han valgte at tage hesten op og udgå af løbet, da han troede, at
hesten kunne være skadet. Træner Susanne Johansen indberettede efterfølgende, at hesten
tilsyneladende var skadesfri.
5. løb CUNEO ÆRESPRÆMIE

Dommerkomitéen afhørte jockey Per-Anders Gråberg angående ridningen på GOLD DEVISOR, der
kort før målstregen trak ind foran SIR HARRY. Han forklarede, at hesten hang indad ned gennem
opløbet og at han derfor havde pisken i højre hånd for at undgå at genere sine konkurrenter.
Dommerkomitéen finder, at episoden er uden betydning for indløbsrækkefølgen og foretager sig ikke
yderligere.
6. løb ALDERSVÆGTLØB MAKS.HCP.63
Træner Jonna Larsson indberettede, at KENGÂT JALASSA tabte en bagsko under løbet
7. løb FABELLALØB
Jockey Cornelia Hartsmar indberettede, at NATURE LOVER pådrog sig næseblod under løbet
8. løb HANDICAP KLASSE 1
Jockey Cornelia Hartsmar (JUBILANCE) indberettede, at hun var blevet generet af udvendigt
liggende heste i tribunesvinget. Dommerkomitéen konstaterer, at JUBILANCE trykkes ind mod rails,
men at det skyldes svingets og rails udformning, hvorfor ingen kan lastes for det skete. Cornelia
Hartsmar var enig i dette efter at have set filmen.
9. løb 3-ÅRS HANDICAP
Jockey Nicolaj Stott (NOELLE) indberettede, at han var nødsaget til at tage op i sin hest et par gange
i første del af opløbssvinget. Dette bekræftes af løbsfilmen, der dog ikke giver mulighed for at vise
årsagen hertil.

Fyens Væddeløbsbane den 11. august
Vejr: skyet med byger, 21 grader
Baneforhold: God til blød
Dommerkomitéen: Helle Friis, Bent Koch, Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
3. løb: SIR ANTONELLI
6. løb: GARCON
1. Løb DERBY25 LØB

Amatørrytter Sabrina Gammelgaard tildeles en advarsel for overvægt ved udvejningen (vægt dermed
62 kg + 1 kg)
Træner Sandie Kjær idømmes en bøde på 500 kroner for ukorrekte farver på NOVEMBER RAIN.
MILINA kom løs før start, brød igennem rails og forlod banens område. Hesten skal godkendes i
prøveløb på minimum 900 meter, før den igen kan bringes til start. Prøveløbet skal afholdes på en
løbsdag.
Træner Rikke Rohbach Bonde idømmes en bøde på kr. 500 for at medhjælper ikke bar hjelm bag
startmaskinen
2. Løb Fyens 3-års Cup
Dommerkomitéen afhørte lærling Mathilde Lund Johansen (VUPTI CARLRAS) og jockey Frederick
Salvador (STRAKOWSKY) i forbindelse med en trang episode i første sving.
Lærling Mathilde Lund Johansen forklarede, at hun ligger udvendigt på STRAKOWSKY, hvor
Frederick Salvador vælger at trække (STRAKOWSKY) ud i hendes spor, hvorved hun måtte flytte
hendes hest et spor ud.
Jockey Frederick Salvador forklarede, at han ikke havde skubbet til nogen og hun selv flytter et spor
ud.
Dommerkomitéen vurderede, Frederick Salvador (STRAKOWSKY) trækker ud i banen for at gå
forbi (WOULD HE) og derved generer den udvendigt liggende Mathilde Lund Johansen (VUPTI
CARLRAS)
Jockey Frederick Salvador idømtes 2 dages udelukkelse for ukorrekt ridning (gentagelsestilfælde)
søndag den 26. september og onsdag den 29. september.
4. Løb H.M. Dronnings Ingrids Mindeløb
Amatørrytter Melissa Vesterholm (ENJOY) indberettede, at hun var blevet generet i udgangen af
første sving af lærling Susanne Lyseng (SHENANIGANS), da Susanne Lyseng trækker hendes hest
et spor ud.
Lærling Susanne Lyseng erkendte, at hun havde generet den udvendig liggende (ENJOY) Melissa
Vesterholm, da hun trak et spor ud, og beklagede dette.
Lærling Susanne Lyseng idømtes 1 dags udelukkelse for ukorrekt ridning søndag den 26. september.
Amatørrytter Emma Ellekær og amatørtræner Jytte Løgtved indberettede, at (SIR OLIVER) var
blevet generet flere gange i løbet, men især i opløbet af (AMOR INVICTO) amatørrytter Sabina
Gammelgård.

Amatørrytter Sabina Gammelgård beklagede hvis Emma Ellekær var blevet generet. Sabina
Gammelgård forklarede, at hesten slog et sving ind, da hun brugte pisken, men at hun fik det rettet
hurtigt op igen.
Dommerkomitéen vurderede, at AMOR INVICTO går et spor ind, efter at Sabina Gammelgård har
brugt pisken på hestens højre side, og dermed generer den indvendige SIR OLIVER.
Amatørrytter Sabina Gammelgård idømtes 1 dags udelukkelse for ukorrekt ridning lørdag den 2.
oktober.
6. Løb STARK FYENSLØBET 2021
Jockey Liam Doran (GARCON) idømmes en bøde på 500 kroner for at cantre hele vejen rundt efter
løbet (Særlige bestemmelser Fyens Væddeløbsbane)
Træner Bolette Rosenlund indberettede, at HONGKONG YOB var syg efter løbet.

Klampenborg Galopbane den 5. september
Vejr: sol, ca. 18 grader
Baneforhold: God 3,1
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Klaus Melby, Søren Mogensen, Kim Dyhring
Dopingprøver:
2. løb: ETERNITY TREE
3. løb: LOST EMPIRE
5. løb: SIR ANTONELLI
6. løb: ALTHON
8. løb: COCHISE
9. løb: BRUNELLO
1. løb Spanvall 3-års Sprint
Træner Troy Tuttleby idømmes en bøde på 500 kr. for at møde for sent i paddocken med DETTORI.
2. Løb. Herman Sallings Mindeløb Dansk Kriterium

Frederick Salvador (RIGEL TORKDAHL) idømmes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med
mere end ½ kilo overvægt. Frederick Salvadors minimumsridevægt hæves i mindst tre måneder til
58,5 kilo.
4. Løb. Firm Management 2-Års Maidenløb
GEOFFREY mistede nogle længder i starten.
Rafael De Oliveira (SURPRISE ME) idømmes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med mere end
½ kilo overvægt. Rafael De Oliveira forklarede, at han ved en fejl havde udleveret den forkerte saddel.
5. Løb. Taittinger Skandinavisk ladies Cup
Kate Alvesparr (VALDE) idømmes en dags udelukkelse (19. september) for overdreven brug af pisk.
Christina Degn Gerlings (KIKKI DEE) tildeles en advarsel for at stoppe sin ridning for tidligt.
7. Løb. Klampenborg Galopbane Klasse 3 Finale
ACAPELLO mistede nogle længder i starten.
Lærling Liam Doran (GREAT BASIN) idømmes en dags udelukkelse (24. september) for uagtsom
ridning i midten af opløbet, hvor han trækker ind foran Carlos Lopez (PALAZZI). Dommerkomitéen
vurderer ikke, at PALAZZI kunne have været foran GREAT BASIN, hvis den ikke var blevet generet.
Jockey Annie Nilsson–Lindahl (GO GO DANCER) idømmes to dages udelukkelse og 1.500 kr. i
bøde (gentagelse og forhøjet præmiesum) (19. september og 24. september) for overdreven brug af
pisk.
8. Løb. Klampenborg Galopbane Klasse 5 Finale
KENGÄT JALASSA mistede et par længder i starten. Mathilde Lund Johansen forklarede, at hesten
havde stødt hovedet mod startboksen, og måske derfor ikke var klar, da starten gik.
Jockey Elione Chaves indberettede at IGNACIA hang udaf på bagsiden.
Øvrigt:
Træner Bent Olsen idømmes en bøde på 750 kr. for ikke at have kontrolleret vægten på RIGEL
TORKDAHL (2. løb) og SURPRISE ME (4. løb).

Jydsk Væddeløbsbane den 27. august
Baneforhold: God, 4,0

Dommerkomité: Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Søren Mogensen
Udgåede heste:
3. løb: Xena
Dopingprøver:
2. løb: Schumli
5. løb: Snatty Dancer

2. løb Tuborg Classic løb
Jockey Frederick Salvador (MISS VAN WINKLE) idømtes en bøde på 750 kroner for overvægt ved
udvejning (vægt dermed 58 kg +1 kg)
Jockey Oliver Wilson (SIR ANTONELLI) indberettede, at han I sidste sving blev trukket med ud i
banen, da han mente, at jockey Frederick Salvador ikke holdte spor rundt i svinget.
Jockey Frederick Salvador (MISS VAN WINKLE) forklarede, at han følger sit spor udenom
(BØRGE) Sara Slot og mener ikke, at han har generet nogen.
Løbsfilmen blev gennemgået med jockey Frederick Salvador efter sidste løb, jockey Frederick
Salvador tildeles en advarsel for ukorrekt ridning.

Klampenborg Galopbane den 20. august
Vejr: skyet, ca. 18 grader
Baneforhold: God 3,6
Dommerkomitéen: Nicolas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøve: 5. løb: HAWTHORN
2. Løb. Firm Management 2-års Maidenserien
GIANT FORTUNE blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. Hesten skal
startboksgodkendes, før den igen kan startanmeldes.
PRINCE CAPTIAN var meget urolig i startboksen. Hesten skal startboksgodkendes, før den igen kan
startanmeldes.
Per-Anders Gråberg indberettede, at EKO VESUVIUS snublede flere gange rundt svinget, og at han
derfor valgte ikke at ride hesten fuldt ud.
3. Løb: Handicap Klasse 3
RED CHEEK FOX mistede et par længder i starten.

Dommerkomiteen undersøgte en episode i starten af opløbet. Francis Waweru (DETTORI) (7. i mål)
forklarede, at Martin Rodriguez (ISLA BONITA) (1. i mål) kort ind på opløbet trak ind foran ham,
så han måtte tage op i sin hest. Martin Rodriguez forklarede, at hesten reagerede på hans brug af
pisken, men at han hurtigt forsøgte at rette den op igen. Dommerkomiteen vurderer, at Martin
Rodriguez trækker ind foran Francis Waweru og herved generer denne, men at det passerede anses
for hændeligt, og at Martin Rodriguez hurtigt gør, hvad han kan for at rette hesten op.
Dommerkomiteen vurderer, at Francis Waweru ikke kunne have været foran Martin Rodriguez i mål,
hvis han ikke var blevet generet. Dommerkomiteen foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.
4. Løb. 7N Ærespræmie
Martin Rodriguez indberettede, at sadlen gled på COCHISE.
5. Løb. Handicap Klasse 4
Sara Slot indberettede at MALVADSO snublede flere gange.
6. Løb. Franz Nutz Memorial
Oliver Wilson (STEINWAY) indberettede, at den foranliggende Martin Rodriguez (FAST
COMPANION) trak ud foran ham i begyndelsen af opløbet. Der kunne ikke konstateres nogen
trængning.
7. Løb. Handicap Klasse 3
Marcos Robaldo indberettede, at MISS TWENTY brød ud rundt tribunesvinget. Hesten har ikke
været rundt svinget i væddeløb før.

Racing Arena Aalborg den 14. august
Baneforhold: God
Dopingprøver: 4. løb TOTALLY CONVINCED og 5. løb PRINS VALIANT
Voldgiftsmedlemmer: Kim Pedersen, Flemming Kristensen, Søren Mogensen
2. løb.
LEMON tabte en forsko i løbet.
5. Løb
Ved indgangen til sidste sving faldt Annie Nilsson-Lindahl af GO GO DANCER.
Annie Nilsson-Lindahl forklarede efterfølgende, at hun mente, at der var plads til at gå op
indvendigt men at udvendigt placerede VENTUARI går ind i banen og tager sporet.
Marcos Robaldo på VENTUARI forklarede, at der ikke var plads til, at GO GO DANCER kunne
komme op indvendigt heller ikke inden svinget og mener ikke, at det er presset fra udvendige

TALISMAN der var årsagen til styrtet. TALISMAN/Nicolaj Stott er placeret uddvendigt og lidt
foran for VENTURARI, og Nicolaj Stott ser ikke episoden.
Ud fra løbsfilm og afhøringer vurderer voldgiften, at der er meget lidt plads til, at GO GO
DANCER kan komme indvendigt for VENTURI kort før svinget, men da udvendigt placerede
TALISMAN, der ligger lidt fremme for VENTUARI, trækker lidt ind i svinget, sker der en
kædereaktion, som gør, at der ikke bliver plads til GO GO DANCER. Episoden vurderes som
hændelig.
LOST EMPIRE vil ikke i startboks og henvises til startboksgodkendelse.
TALISMAN tabte en forsko.
6. Løb
SIR OLIVER fik en dårlig start og tabte mange længder.
Natasha Archer/GO GOOFY indberettede, at bokslågen var åbnet senere end de øvrige.
7. Løb
Træner Johnny Reimar tildeles en bøde på kr. 500 for ukorrekt pas på LADY LEE.

Klampenborg Galopbane den 8. august 2021
Vejr: Delvist skyet, ca. 20 grader
Baneforhold: God, 3,2
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Søren Mogensen, Klaus Melby, Nicholas Cordrey
Dopingprøver:
1. løb: Lady Monroe
2. løb: Charming Night
3. løb: Safari Blues
4. Løb: Could Be King
5. Løb: Masseto
7. løb: King David
9. løb: Iron Butterfly og Go On Carlras
10. løb: Sankt Peder

Dommerkomitéen foretog rutinemæssige stikprøver af udvalgte rytteres udstyr. Jockeyerne Maikel
Narvaez Bravo og Annie Nilsson-Lindahl tildeltes en advarsel for ikke at anvende godkendt hjelm.

1. Løb. Firm Management 2- Års Maidenserien Afd. 1
SUNSHINE CARLRAS tabte nogle længder i starten, jockey Ulrika Holmquist forklarede, at hesten
havde fanget forbenet i startboksen, og at hun råbte til starteren herom. Elione Chaves (RIGEL
TORKDAHL) tabte et par længder og bøjlerne umiddelbart efter start, da hesten brød kraftigt ud men
fangede bøjlerne igen og gennemførte løbet.
TYKKE BERTHA sluttede langt efter feltet. Efterfølgende konstaterede banens dyrlæge, at hesten
var skadet.
2. Løb. Firm Management 2- Års Maidenserien Afd. 2
Jockey Malin Holmberg (ROYAL DANE) indberettede, at hesten havde svært ved at finde benene
og hang for hende hele vejen rundt.
Dommerkomitéen afhørte Carlos Lopez (PACO) idet han stoppede sin ridning de sidste 50 meter af
opløbet. PACO blev 4., slået med en hals til 3. pladsen. Carlos Lopez forklarede, at hesten var
vanskelig at ride, og at den reagerede på den indvendige hest, han skulle passere, og at han ikke ville
skifte pisken over i den anden hånd, da han var nervøs for, at hesten ville reagere for meget herpå.
Dommerkomitéen vurderer, at Carlos Lopez ikke i tilstrækkelig grad varetager hestens chance i løbet,
men at det er en formildende omstændighed, at det er en ustartet og relativt urutineret hest. Carlos
Lopez idømmes en bøde på 1.500 kr.
3. Løb Goffs Futurity Cup
Jockey Rafael De Oliveira (SPEEDGIRL) kunne ikke ride vægten 57,5 kilo, og idømmes derfor en
bøde på 1.500 kr. Rytterskifte til Oliver Wilson godkendtes.
PRETTY EMPRESS blev bortvist ved startstedet på grund af vægring med at gå i startboks. Hesten
skal startboksgodkendes på en løbsdag, før den kan startanmeldes igen.
SANDMANDARIN tabte et par længder i starten.
Oliver Wilson indberettede, at SPEEDGIRL virkede øm, og at han derfor ikke red hesten fuldt ud.
SPEEDGIRL sluttede som sidste hest. Dyrlægen tjekkede hesten efter løbet, og kunne ikke
umiddelbart konstatere akut skade eller ømhed.
4. Løb: Zawawi Sprint Cup
ARCHERS IGNITE tabte et par længder i starten. Jockey Anna Pilroth (ARCHERS IGNITE)
indberettede, at startboksdækkenet ikke var lagt korrekt på hesten.
6. Løb. Elkær Stutteri Fawzia Stakes
Jockey Rafael De Oliveira (APEROLA) kunne ikke ride vægten 57 kilo. Rytterskifte til Oliver Wilson
godkendtes.

7. Løb. Sjællands Vindues- og Dørcenter 120. Pokalløb.
LEARN BY HART blev stående i startboksen og opgav. Hesten skal prøveløbsgodkendes før den
igen kan startanmeldes.
Jockey Jacob Johansen (AUENFÜRST) nedlagde protest mod Sandro De Paiva (FREESTYLER).
Der var dødt løb mellem de to heste på målstregen. Jacob Johansen forklarede, at Sandro De Paiva
trak ud foran ham ved indgangen til opløbet, hvorved hans hest mistede momentum, og han var sikker
på at han kunne have været foran den anden hest i mål. Sandro De Paiva forklarede, at hesten foran
ham gik lidt i stå, og at han fulgte de foranliggende hestes bane ud ad ind på den lige bane.
Dommerkomitéen finder, at Sandro De Paiva generer Jacob Johansen i starten af opløbet, men
vurderer ikke, at Jacob Johansen havde været foran Sandro De Paiva, hvis han ikke var blevet generet.
Protesten afvises derfor, og Sandro De Paiva idømmes 1 dags udelukkelse (gentagelsestilfælde) (25.
august).
8. Løb. Stutteri Hjortebo Derby Consollation
Ulrika Holmquist (VUPTI CARLRAS) indberettede, at Jacob Johansen (FOX EYE) red ind foran
hende i tribunesvinget. Jacob Johansen forklarede, at de indvendigt liggende pressede sig op på ham
ved indgangen til tribunesvinget, at hans hest var svær at styre som følge heraf, og at han fulgte den
normale bane ind i svinget. Dommerkomitéen vurderer, at Jacob Johansen gør hvad han kan for at
styre sin hest og holde sit spor rundt tribunesvinget men hændeligt trænger ind foran Ulrika
Holmquist.
9. Løb. The Macallan Dansk Derby
Dommerkomitéen undersøgte en episode midt i opløbet mellem Nicolaj Stott (GO ON CARLRAS)
og Carlos Lopez (IRON BUTTERFLY), der var 2. og 1. gennem mål. Carlos Lopez forklarede, at
Nicolaj Stott pressede ham ind ad, så han var nødt til at skifte flere spor, og herved selv blev presset
ind foran Andreas Tapia Dalbark (HABLA), fjerde gennem mål, og Per-Anders Gråberg (PALM
SPRINGS) femte gennem mål. Nicolaj Stott forklarede, at hans hest blev bange for noget udvendigt
for den, måske på tilskuerpladserne, og at han mente, han gjorde hvad han kunne for at rette den op.
Per-Anders Gråberg forklarede, at han blev generet af den udvendigt kommende IRON
BUTTERFLY, og at han muligvis mister 4. pladsen herved, men at han ikke kunne have været foran
hverken Carlos Lopez eller Nicolaj Stott, selvom han ikke var blevet generet.
Dommerkomitéen finder, at Nicolaj Stott trækker ind ad og herved generer Carlos Lopez, som herved
kommer til at genere Andreas Tapia Dalbark og Per-Anders Gråberg. Dommerkomitéen vurderer
ikke, at Andreas Tapia Dalbark eller Per-Anders Gråberg kunne have været foran Nicolaj Stott i mål,
hvis de ikke var blevet generet. Nicolaj Stott idømmes 6 dages udelukkelse for ukorrekt ridning
(gentagelsestilfælde) (22., 25., 27. og 29. august samt 1. og 4. september).
Nicolaj Stott har anket afgørelsen til Dansk Galops Appeldomstol.
10. Løb. Tattersalls Grand Cup

Natascha Archer forklarede, at DRAGON’S DEN, havde svært ved at tackle den længere distance,
og at hun derfor tidligt stoppede sin ridning.

Fyens Væddeløbsbane den 3. august 2021
Vejr: sol, 21 grader
Baneforhold: God til let
Dommerkomitéen: Carsten Banke, Bent Koch, Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
1. løb: STRADA
4. løb: VENTUARI
2. Løb DERBY25 LØB
MILINA kom løs før start og udgik.
4. Løb GOFFS UK STAKES
Træner Bettina Andersen idømmes en bøde på 500 kroner for at cantre direkte til start uden
forudgående ansøgning herom.
Amatørrytter Lucas Olsen idømmes en bøde på 500 kroner for at cantre hele vejen rundt efter løbet
(Særlige bestemmelser Fyens Væddeløbsbane).
5. Løb OLSENS HESTETRANSPORTS ÆRESPRÆMIE
Amatørtræner Tina Hovgaard indrapporterede, at ENZO havde tabt en forsko under løbet.
6. Løb YORK STUTTERI’S ÆRESPRÆMIE
Dommerkomitéen observerede, at Rafael De Oliveira (RASPBERRY BERET) i indgangen til opløbet
trak ud og derved generede Francis Waweru (GO WIN CASINO). Francis Waweru forklarede, at
Rafael De Oliveira trak ud af, og derved generede ham. Rafael De Oliveira forklarede, at hans hest
virkede lidt urutineret men erkendte, at han havde generet Francis Waweru (GO WIN CASINO) og
han gjorde, hvad han kunne for at rette den op.
Dommerkomitéen vurderede, at Rafael De Oliveira ved det passerede ikke har forbedret sin placering.
Jockey Rafael De Oliveira idømtes to dages udelukkelse for ukorrekt ridning (gentagelsestilfælde)
onsdag den 18. august Bro Park og fredag den 20. august Klampenborg.

Klampenborg Galopbane den 24. juli
Vejr: sol, ca. 25 grader
Baneforhold: God til let, 2,9
Dommerkomitéen: Søren Mogensen, Roald Larsen, Klaus Melby
Dopingprøver:
2. løb: ORKANEN TORKDAHL
6. løb: CALLMEBYMYNAME
2. Løb. Stutteriet Hjortebo Produce Stakes
Træner Bettina Andersen idømmes bøde 500 kr. for ukorrekt pas på RED MEMORY. Træner Nina
Lensvik idømmes ligeledes en bøde på 500 kr. for ukorrekt pas på ETERNITY TREE.
AIDA TORKDAHL blev bortvist fra start på grund af uregerlighed. Hesten skal startboksgodkendes
på en løbsdag, før den igen kan starterklæres.
Træner Torben Christensen indberettede, at DREAM IN THE WIND havde sore shins efter løbet.
3. Løb: Handicap Klasse 5
Jockey Maikel Narvaez bravo idømmes en bøde på 750 kr. for at veje ud med 1 kilos overvægt (55 +
1 kilo).
5. Løb. Lærlinge/Amatør Handicap Klasse 4
Cecilie Sjørup-Johnsen (PITCH PERFECT) indberettede, at hun følte sig klemt af den udvendigt
liggende Lucas Olsen (NOBLE QUESTION) på bagsiden og i starten af opløbssvinget. Lucas Olsen
forklarede, at han mente der god plads til den indvendigt liggende Cecilie Sjørup-Johnsen. Den
bagvedliggende Hanna Nimåker (REINHOLD) mente at Lucas Olsen holdt sit spor.
Dommerkomitéen foretager sig derfor ikke yderligere
Lucas Olsen (NOBLE QUESTION) og Hanna Nimåker (REINHOLD) indberettede, at Natasha
Archer trak ind foran dem kort efter start. Natascha Archer forklarede, at hesten var svær at styre,
men at hun gjorde hvad hun kunne for at holde den lige, og hun mente hun var fri af de indvendige
heste, da hun trak indad. Det fremgår ikke af løbsfilmen, om der er plads da Natasha Archer trækker
ind i banen, men det fremgår, at hun orienterer sig bagud, og foretager sig derfor ikke yderligere.
6. Løb. Last Call 3-Års Løb

MYCHAPPARAL tabte et par længder i starten.
Marcos Robaldo (MYCHAPARRAL) indberettede at hesten var ustyrlig, og at han derfor ikke kunne
ride den fuldt ud.
7. Løb. Handicap Klasse 3
Marcos Robaldo (RUE ROYAL) indberettede at hesten virkede øm, formentlig på grund af den hårde
bane, og at han tog hesten op, da den virkede halt.

Racing Arena Aalborg den 20. juli
Vejr: sol, ca. 20 grader
Baneforhold: Let
Dommerkomitéen: Kim Pedersen, Flemming Kristensen, Peter Knudsen
Dopingprøver: Ingen.
4. løb. Indledende afdeling af Sommer Galop
Lærling Susanne Lyseng (AMOR INVICTO) idømtes en bøde på kr. 375 for at veje ud med 0,5 kg
overvægt.

Klampenborg Galopbane den 17. juli
Vejr: sol, ca. 25 grader
Baneforhold: God, 3,2
Dommerkomitéen: Søren Mogensen, Klaus Melby, Nicholas Cordrey
Dopingprøver:
4. løb: GO ON CARLRAS
7. løb: SIR CHURCHILL
1. Løb. 2- Års Løb
SEATTLE SUN tabte nogle længder i starten.

2. Løb. Stratford-On-Avon Ærespræmie
Træner Bettina Andersen indberettede at SANDTASTIC efter løbet havde tabt en forsko.
3. Løb: The MaCallan Derby Trial Stakes – Double Cask
Træner Bettina Andersen indberettede, at A LADY’S MAN var halt efter løbet.
5. Løb. Lærlinge/Amatør Handicap Klasse 5
FINAL EXPERIMENT tabte nogle længder i starten.
6. Løb. Novis Løb
ZAZOUNOKI tabte et par længder i starten.
Josefine Landgren (RUE ROYAL) indberettede, at Elione Chaves (SHE IS ON FIRE) red tæt ind
foran hende ca. 200 meter efter start så hun måtte tage op i sin hest. Elione Chaves forklarede, at
hesten løb meget grønt og var svær at styre, han mente han gjorde, hvad han kunne for ikke at genere
de andre heste. Dommerkomitéen tager forklaringen til efterretning, og foretager sig ikke yderligere.
Dommerkomitéen undersøgte en episode ca. 150 meter før mål, hvor Ulrika Holmquist (VUPTI
CARLRAS) trak ind ad og herved kom tæt på Marcos Robaldo (BRUNELLO). Marcos Robaldo
forklarede, at Ulrika Holmquist kom tæt på ham, samtidig med at hans egen hest var træt og hang lidt
ud ad. Ulrika Holmquist forklarede, at hun trak ind ad, men mente der var plads nok til den indvendigt
liggende. Dommerkomitéen tager forklaringerne til efterretning, og foretager sig ikke yderligere.
8. Løb. Handicap Klasse 3
ACAPELLO tabte et par længder i starten.
9. Løb. Handicap Klasse 4
FOLLOW ME kom løs før start og udgik af løbet.
KENGÄT JELASSA mistede et par længder i starten.

Jydsk Væddeløbsbane den 6. juli
Vejr: Skyet 19 grader.
Baneforhold: God, 3.5
Voldgift:
Jesper Brendholdt, Ejner Anegaard og Søren Mogensen

Udgåede heste:
3. løb: LASZLO (transportproblemer)
Dopingprøver:
3. løb: Grimbold
6. løb: Snatty Dancer

1. løb Hitman 2-Års maidenløb
Træner Ian Archer idømmes en bøde på 500 kroner for sen ankomst til paddocken med Prince Caspian
jf. SRG kap. 6, § 3 og kap. 6, § 4.
Jockey Marcos Robaldo (Dream In the Wind) nedlagde protest imod jockey Rafael De Oliveira (Total
Fun) for trængning i opløbet. Hestene var hhv. tredje og fjerde i mål.
Jockey Marcos Robaldo udtalte, at han blev generet af den udvendige Total Fun (Rafael De Oliveira),
og at han var blevet tredje i mål, hvis dette ikke var sket.
Jockey Rafael De Oliveria udtalte, at Total Fun hang indad, og at han forsøgte at holde den ude i
banen, men at hesten løb meget grønt.
Af løbsfilmene og JVD’s observationer hænger Total Fun indad imod rails, hvor jockey Rafael De
Oliveira forsøger at holde den meget urutineret hest ud fra rails imens han fortsætter
ridningen/drivningen
Det er JVD vurdering, at den generende hest Total Fun ikke har forbedret sin placering ved det
passerede, men at jockey Rafael De Oliveira ikke gør nok for at holde den ude i banen. Protesten
afvises, og det erlagte depositum tilbagebetales
Jockey Rafael De Oliveira idømmes 2 dages udelukkelse (gentagelsestilfælde) – Ålborg den 20. juli
og Klampenborg den 24. juli for uagtsom ridning.
2. løb Derby25 løb
Amatørtræner Ann-Charlotte K. Wedsgaard indberettede, at Schumli tabte en sko i løbet.

3. løb Carlsberg Nordic Ale løb
Amatørtræner Ditte Bundgaard idømmes en bøde på 500 kroner for ukorrekt pas.
Lærling Susanne Lyseng måtte sygemeldes, godkendt rytterskifte til lærling Natasha Archer.
4. løb Stiften.dk løb
Træner Ian Archer (Storm Wind) idømmes en bøde på 750 kroner for mangelfuldt udstyr, som
forsinkede starten jf. SRG kap. 6, § 3

5. løb Fabinho Handicap
Amatørrytter Lucas Olsen idømmes 1 dags udelukkelse for slag med pisk med for hård kraft (mærker
på hesten) – Ålborg den 20. juli. (Lucas Olsen har anket afgørelsen til Dansk Galops Appeldomstol.)
6. løb Grand Cup 2021
JVD observerede, at jockey Frederick Salvador (Aristoteles) tvinger sin hest igennem et halv spor,
hvorved han kraftigt får generet udvendige liggende Daurehøj Carlras (Nicolai Stott) og indvendige
liggende Hongkong Yob (Marcos Robaldo)
Jockey Frederick Salvador udtalte, at han ligger bag Snatty Dancer, Daurehøj Carlras og Hongkong
Yob, og går op imellem disse, da Nicolai Stott (Daurehøj Carlras) trækker ud i banen, og at han ikke
generer nogen ved dette.
Jockey Nicolai Stott udtalte, at han bliver kraftigt generet af Frederick Salvador (Aristoteles), hvor
de også bliver viklet ind i hinandens tøjler. Han trækker et halvt spor ud for at korrigere for at
Daurehøj Carlras hænger meget på den indvendige tøjle.
Jockey Marcos Robaldo Hongkong Yob indberettede, at han blev kraftigt generet, da jockey
Frederick Salvador (Aristoteles) presser sin hest igennem, hvorved han må tage op i sin hest for ikke
at styrte.
Af løbsfilmene (Travkamera) fremgår det, at jockey Nicolai Stott (Daurehøj Carlras) trækker et halvt
spor ud, hvorefter jockey Frederick Salvador presser sin hest igennem det halve spor, og dermed får
generet både jockey Nicolai Stott (Daurehøj Carlras) og jockey Marcos Robaldo (Hongkong Yob)
Frederick Salvador idømmes 2 dage udelukkelse – 20. juli Ålborg og 24. juli Klampenborg for
uagtsom ridning. (Frederick Salvador har anket afgørelsen til Dansk Galops Appeldomstol.)

Klampenborg Galopbane den 3. juli
Vejr: letskyet, 25 grader
Baneforhold: God – 3,3
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Klaus Melby, Kim Dyhring
Dopingprøve:
2. løb: MISS MAMBO
1. Løb FIRM MANAGEMENT 2-ÅRS MAIDENSERIEN
RIGEL TORKDAHL tabte et par længder i starten. Jockey Elione Chaves indberettede, at RIGEL
TORKDAHL hang udad i svinget.

Jockey Frederick Salvador indberettede, at PRETTY EMPRESS snublede i opløbssvinget.
Der blev foretaget rutinemæssigt check af sikkerhedsveste på tilfældigt udvalgte ryttere. Her
konstateredes det, at jockey Frederick Salvador ikke bar en forskriftsmæssig vest, men i stedet en
uautoriseret vest hvor paddingen var fjernet, der er lettere end de korrekte veste, idet den var helt
uden beskyttelse. Forseelsen vurderes som grov, hvorfor normal strafferamme fraviges. Frederick
Salvador idømmes en bøde på kr. 3.500 for at tilsidesætte reglerne om sikkerhedsudstyr. (SRG
8:16:2).
Frederick Salvador er endvidere advaret om, at hans minimum ridevægt kan sættes op i tilfælde af
fremtidig overvægt.
3. Løb DER ER ET YNDIGT LAND HANDICAP
Amatørtræner Lene Holmbæck indberettede at DONATELLA tabte en bagsko under løbet.
5. Løb VI VIL HA’ SEJREN I LAND HANDICAP
Jockey Elione Chaves indberettede at IGNACIA pullede og hang udad og var svær at styre, og at han
derfor måtte tage op i den på vej ind i opløbssvinget og at den midt i opløbsvinget reagerede på en
indvendig hest, der trak en smule ud i banen.
GYPSY CAT kom til skade i paddocken og udgik. Træner Mille Eisner forklarede at hestens opførsel
formentlig skyldtes forsinkelsen af det forrige løb, hvorved GYPSY CAT gik meget lang tid i
paddocken, og det meget varme vejr.
7. Løb VI ER RØDE, VI ER HVIDE MAIDENLØB
Jockey Nicolaj Stott (VUPTI CARLRAS) nedlagde protest mod jockey Rafael De Oliveira (RED
DIAMOND) for trængning i sidste del af opløbet. Hestene var hhv. anden og først i mål.
Nicolaj Stott forklarede, at RED DIAMOND gennem det meste af opløbet trak ud af i banen og
forhindrede ham i at komme forbi den.
Rafael De Oliveira forklarede, at hesten selv trækker ud og at han var opmærksom på de andre heste.
Han var sikker på der aldrig var kontakt mellem ham og Nicolaj Stott, at denne aldrig stoppede sin
ridning og at han derfor ikke mente at have generet denne. KGD vurderer, at Rafael De Oliveira lader
RED DIAMOND trække ud i banen og at han kunne have gjort mere for at rette hesten op. KGD
vurderer også, at der ikke på noget tidspunkt var kontakt mellem hestene og at RED DIAMOND ikke
har forbedret sin placering som følge af det passerede, hvorfor protesten afvistes.
For uagtsom ridning med trængning til følge idømmes Rafael De Oliveira en udelukkelse på een dag
(17. juli 2021).

Jockey Frederick Salvador (LOADLINE) indberettede at han blev generet midt i opløbet af Nicolaj
Stott (VUPTI CARLRAS). Løbsfilmen viser, at VUPTI CARLRAS får et lille skub indvendigt fra
og derved kommer kortvarigt i kontakt med LOADLINE. Det passerede anses som hændeligt.
8. Løb HELE DANMARK OP AT STÅ HANDICAP
ILLUMINATION tabte et par længder i starten.
Jockey Per-Anders Gråberg indberettede at sadlen på RED CHEEK FOX var gledet kort efter start,
hvorfor han ikke kunne ride hesten fuldt ud.
Lærling Susanne Lyseng tildeltes en advarsel for at ride med sikkerhedsvest, der ikke lever op til alle
kravene i Udstyrsreglementet.

Racing Arena Aalborg den 22. juni
Baneforhold: God
Dopingprøve: ingen
Voldgiftsmedlemmer: Kim Pedersen, Flemming Kristensen, Søren Mogensen
1. løb
Jockey Sara Slot faldt af STRATEGO under afcantring og kom til skade. STRATEGO måtte udgå.
3. løb
Jockey Sara Slot var blevet skadet under afcantring til første løb og Der godkendtes rytterændring
på EAST MEETS WEST fra Sara Slot til Lucas Olsen med vægten 66 - 3 kg.
4. løb
Rundt opløbssvinget trak indvendigt placerede NETTEMOR/ Liam Doran lidt ud i banen og ind på
lige bane lidt ind i banen igen. Bagvedliggende NAGA JOLOKIA/ Melissa Vesterholm blev lidt
generet. Efterfølgende trak udvendigt placerede AMOR INVICTO / Susanne Lyseng ind i banen
mod NETTEMOR.
Efter afhøring af Liam Doran, der ikke følte sig generet, og Melissa Vesterholm, der forklarede, at
NETTEMOR først trak ud og senere ind i banen og dermed mister plads. Ud fra gennemgang af
løbsfilm vurderes episoden som hændelig, og der gøres ikke yderligere.
5. løb
TEARS FOR TWO fik en dårlig start.
Victoria Larsen på SOUL DANCER tabte i starten bøjlerne og gennemførte løbet uden fødderne i
bøjlerne.

Klampenborg Galopbane den 19. juni

Vejr: sol, 29 grader
Baneforhold: God til let – 2,8
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Søren Mogensen
Dopingprøve:
3. løb: WOULD HE
2. Løb HANDICAP KLASSE 3
SENA tabte nogle længder i starten.
Midt i opløbet tog jockey Oliver Wilson op i SENA samtidig med at jockey Le Tølbøll
(GEEPOWER) trak ud i banen. Oliver Wilson forklarede, at Le Tølbøll tog hans spor og at han følte
sig nødsaget til at reagere for at forhindre en potentielt farlig situation. Le Tølbøll mente ikke, at hun
havde generet Oliver Wilson, idet hun først var trukket ud i banen, da Oliver Wilson var begyndt at
trække ind. KGD vurderer, at Le Tølbøll tager Oliver Wilsons spor og at det skyldes uagtsom ridning.
I den anledning idømmes Le Tølbøll en udelukkelse på en dag (lørdag d. 3. juli 2021).
3. Løb HANDICAP KLASSE 4
Lærling Liam Doran (BARNABY) tildeltes en advarsel for at stoppe sin ridning for tidligt, dog uden
at miste en placering. Liam Doran erkendte forseelsen.
Lærling Natasha Archer (PAINT IT BLACK) idømtes en bøde på 750 kr. (lærlingetakst) for at stoppe
sin ridning for tidligt, hvorved hun formentlig mistede fjerdepladsen. Natasha Archer erkendte
forseelsen.
4. Løb HANDICAP KLASSE 3
FINAL EXPERIMENT tabte nogle længder i starten
5. Løb HANDICAP KLASSE 5
Jockey Rafael de Oliveira idømtes en bøde på 750 kr. for brug af pisk over skulderhøjde på
HOUDINITHEMAGICIAN.
HOUDINITHEMAGICIAN’s træner Marie Qvist Ladefoged indberettede, at hesten havde tabt højre
forsko under løbet.
6. Løb NOVIS LØB
Jockey Per-Anders Gråberg indberettede at GOOD LIFE tabte et par længder i starten og derefter
brød ud i banen lige efter start.

Klampenborg Galopbane den 11. juni
Vejr: let skyet, 22 grader
Baneforhold: God til let – 3,0
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøver:
2. løb: GO ON CARLRAS
6. løb: GREY ZONE
1. Løb. FIRM MANAGEMENT 2-ÅRS MAIDENSERIEN
SWEET SWEEPER udgik, da den kom løs før start.
2. Løb A 2 VENT DERBYTESTEN
Træner Bent Olsen forklarede, at der ikke umiddelbart var nogen forklaring på AZZARDOs dårlige
præstation og at han ville indberette evt. sygdomstegn efter løbet.
3. Løb OLE LARSEN YOUNG RIDERS CHAMPIONSHIP
KAREN FROM FINANCE tabte ca. 5 længder i starten.
5. Løb HANDICAP KLASSE 5
HIPSTER tabte nogle længder i starten. Jockey Maikel Narvaez Bravo klagede over, at startboksen
åbnede sig to gange under læsning af hestene, hvor HIPSTER kom ud foran startboksen, og at det var
medvirkende årsag til at HIPSTER kom dårligt fra start i den gyldige start.
7. Løb HANDICAP KLASSE 2
ACAPELLO tabte nogle længder i starten.
8. Løb OLE LARSEN YOUNG RIDERS CHAMPIONSHIP
STARLIGHT RUNNER udgik da den var halt i paddocken.

Fyens Væddeløbsbane den 9. juni
Vejr: sol, 22 grader

Baneforhold: God til let
Dommerkomitéen: Carsten Banke, Bent Koch, Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
3. løb: GEEPOWER
5. løb: GO WIN CASINO
1. Løb. NEWCOMMERLØB
Jockey Rafael De Oliveria og jockey Maikel Narvaez Bravo meddelte, at de var blevet forsinket og
ikke kunne nå til Fyens Væddeløbsbane til starten på første løb.
Fyens Væddeløbsbanes dommerkomité godkendte rytterskifte for (SELF PORTRAIT) til jockey
Oliver Wilson med vægten 57 + 1 kg og for (HOUDINITHEMAGICIAN) til jockey Nicolai Stott
med vægten 64 kg.
Jockey Rafael De Oliveria og jockey Maikel Narvaez Bravo idømmes hver en bøde på 1.000 kroner.
Lærling Liam Doran på MILINA faldt af efter målstregen var passeret, hesten kom udenfor banens
område og blev dermed diskvalificeret. (hesten var først i mål)
2. Løb DERBY25 LØB
Susanne Lyseng (LAUDATE DOMINUM) indberettede, at hun blev generet i opløbet af jockey
Frederick Salvador (FOOL’S GOLD)
Af løbsfilmen og dommerkomitéens observationer, ligger (LAUDATE DOMINUM) bag FOOL´S
GOAL, DREAMING OF LOVE og LEON ind i opløbet, hvor alle de tre heste trækker lidt ud i banen
pga svinget skarphed, hvorefter de alle tre trækker lidt ind igen.
Dommerkomitéen vurderer, at der er tale om en hændelig begivenhed og ingen har ansvaret for dette.
Træner Johnny Reimer oplyste efter løbet, at LADY LEE var hestegal, hvilket kan forklare hestens
skuffende præstation.
3. Løb KARL K. PEDERSENS MINDELØB
Amatørrytter Melissa Vesterholm indberettede at BØRGE blev generet lige efter starten af den
udvendige (HONGKONG YOB) jockey Ian Archer, hvorved hun tabte den indvendige tøjle.
Jockey Ian Archer forklarede, at han var fri og ikke havde generet den indvendige BØRGE.
Jockey Ian Archer tildeles en advarsel for uagtsom ridning ved ikke at holde sit spor efter starten

4. Løb AMATØR/LÆRLINGELØB
Amatørrytter Mathilde Kløve indberettede, at hun tabte den indvendige tøjle i starten
5. Løb BORODINO HANDICAP
Dommerkomitéen afhørte jockey Sara Slot (MALVADO) og jockey Nicolaj Stott (SEA MASTER)
om en mulig trængning efter cirka 700 meter. Jockey Sara Slot forklarede, at hun blev skubbet ind i
rails af udvendige (SEA MASTER) Nikolaj Stott. Jockey Nikolaj Stott forklarede, at der var korrekt
at han generet Sara Slot, da hans hest skiftede pludselig ben.
Dommerkomitéen lægger til grund, at trængning har fundet sted og idømmer Nikolaj Stott en
udelukkelse på 1 dag (d. 22. juni 2021) for uagtsom ridning
6. Løb H.C. ANDERSENS LØB
Jockey Oliver Wilson indberettede, at TRISTAN TORKDAHL blev pullet op og ikke gennemførte
løb, da den var halt.

Klampenborg Galopbane den 5. juni
Vejr: sol, 22 grader
Baneforhold: God til let - 2,9
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
1. løb: CUTIE
4. løb: MALEKHA og CARELESS WHISPER
1. Løb. 3-ÅRS LØB
GOLDEN GATE tabte 4-5 længder i starten. Jockey Jakob Lokorian tildeltes en advarsel for ikke at
indberette dette.
Dommerkomitéen afhørte jockeys Martin Rodriguez (CALLMEBYMYNAME) og Elione Chaves
(AMAZONIT) om en mulig trængning, idet begge tog op i deres heste ved indgangen til
opløbssvinget. De forklarede samstemmende, at jockey Marcos Robaldo (MISS TWENTY) trak lidt
ind i banen og derved generede dem. Desuden afhørtes jockey Jacob Johansen (WOULD HE), der lå
lige bag MISS TWENTY. Marcos Robaldo mente at han havde holdt sit spor. Dommerkomitéen
lægger til grund, at trængning har fundet sted og idømmer Marcos Robaldo en udelukkelse på 1 dag
(d 19. juni 2021) for uagtsom ridning.

2. Løb HANDICAP KLASSE 2
ACAPELLO tabte 5 længder i starten. Jockey Marcos Robaldo tildeltes en advarsel for ikke at
indberette dette.
3. Løb MAIDENLØB
Jockey Frederick Salvador indberettede at TONY SOPRANO midt i opløbet blev generet af den
indvendigt liggende NOELLE (Elione Chaves). Af løbsfilmen fremgår at TONY SOPRANO det
pågældende sted skifter ben og selv trækker lidt ind i banen, hvor der er kontakt med NOELLE.
Episoden anses for hændelig.
Marcos Robaldo tildeltes en advarsel for utilbørlig opførsel over for en official.
4. Løb DANSK BREEDERS CUP
Jockey Marcos Robaldo idømtes en udelukkelse på 3 dage for overdreven brug af pisk på KING
RICHARD (præmiesum over 400.000 kr.) – Udelukkelsen gælder d. 22., 23. og 27. juni 2021.
6. Løb LÆRLINGE/AMATØR HANDICAP
Banens beslagsmed checkede om hestene bar korrekte aluminiumssko. Ingen bemærkninger.

Klampenborg Galopbane den 29. maj
Vejr: skyet, ca. 16 grader
Baneforhold: God til god, 3,4
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøver:
1. løb: SAINT GEORGE
2. løb: GEEPOWER
4.løb: MATCH MAKER
5. løb: MY JAMIL
7. løb: SUSPICIOUS MIND
8. løb: SAVONA
2. Løb. Handicap Klasse 3
Jockey Jacob Johansen (KLINT) indberettede at hesten havde svært ved at følge med i tempoet, og at det var
første gang den løb på Klampenborg. Han havde ikke andre forklaringer på hestens dårlige præstation.

Træner Inge Mette Dejgård indberettede at EASTER SURPRISE havde tabt en bagsko under løbet.
3. Løb. 3 Års Maidenløb
GOOD LIFE tabte nogle længder i starten.
4. Løb: Dansk Hesteforsikring Golden Mile
KING DAVID rejste sig i starten og tabte et par længder.
Dommerkomitéen undersøgte en episode i begyndelsen af opløbet, hvor jockey Elione Chaves (MATCH
MAKER) tilsyneladende red ud foran jockey Oliver Wilson (KING DAVID). Elione Chaves forklarede, at
han brugte pisken på højre skulder ved indgangen til opløbet, hvorved hans hest trak udad, og han forsøgte at
rette den op. Længere fremme i opløbet hang hesten igen udad, men der mente han, at han var klart foran
Oliver Wilson, der lå bag ved ham, og at KING DAVID i øvrigt hang ind ad. Oliver Wilson forklarede at
Elione Chaves trak ud foran ham i begyndelsen af opløbet og blev ved med at trække ud ad op gennem opløbet
hvorved han blev generet.
Dommerkomitéen vurderer, at Elione Chaves er lidt sen til at rette hesten op, første gang den trækker ud ad,
hvor han bruger piske på højre skulder. Anden gang den trækker ud ad, bruger han stadig pisken med højre
hånd to gange, og det er ikke åbenbart, at han er klar af den bagvedliggende KING DAVID. KGD vurderer, at
Elione Chaves ikke gør nok for at rette sin hest op, anden gang den trækker ud ad og, at han bruger pisken med
samme hånd som før, hvor hesten også trak ud ad. KGD vurderer, at Elione Chaves herved generer Oliver
Wilson, men at denne ikke kunne havet været foran Elione Chaves i mål, selvom han ikke var blevet generet.
For ukorrekt ridning idømmes Elione Chaves 1 dags udelukkelse (13. juni 2021).
Elione Chavez har anket afgørelsen til Dansk Galops Appeldomstol.
6. Løb. 3-Års Distancetesten
Træner Flemming Poulsen (AIRTRIX) indberettede, at hesten skiftede ben flere gange under løbet, men at han
ellers ikke havde nogen forklaring på hestens dårlige præstation.
Træner Søren Jensen indberettede, at GOOD FORTUNE manglede en forsko efter løbet.
7. Løb. Falkonertjenesten Scandinavian Open Championship
Jockey Nicolaj Stott indberettede, at GREY FLASH havde problemer med vejrtrækningen og var halt efter
løbet.
8. Løb. Handicap Klasse 4
KENGÄT JELASSA tabte et par længder i starten.
Træner Inge Mette Dejgård indberettede at SAVONA havde tabt en forsko under løbet.

Jydsk Væddeløbsbane den 24. maj

Vejr: skyet, ca. 15 grader
Baneforhold: God
Dommerkomitéen: Ejner Anegaard, Søren Mogensen, Jesper Brendholdt
Dopingprøver:
2. løb: FOOL’S GOLD
4. løb: VENTUARI
6. løb: SMOOTH N ROYAL & AZZARDO
1. Løb. Derby Consolation 2021
VUPTI CARLRAS udgik pga. forkølelse
2. Løb. Petit Prix 2021
Jockey Francis Waweru indberettede, at sadlen gled på JASMIN FLOWER
Jockey Liam Doran indberettede, at ENJOY aldrig kom med i løbet pga. tempoet.
3. Løb. Jydsk Champion Sprint
FAIR AND SQUARE udgik pga. en hovbyld.
Distancen er ændret til 950 meter pga. baneforhold (godkendt af Dansk Galop)
4. Løb. Klasse 4 handicap
Dommerkomitéen godkendte rytterskift på KIKKI DEE fra Susanne Lyseng til Martin Rodriguez
Lærling Susanne Lyseng idømmes en bøde 1.500 kr. for overvægt ved udvejningen med rytterskift
til følge.
Lærling Kaia S. Ingolfsland indberettede, at sadlen gled på TONY SOPRANO
TONY SOPRANO diskvalificeres, da blydækkenet blev tabt efter 700 meter.
Læring Kaia S. Ingolfsland idømmes en bøde på 500 kroner for manglende indrapportering af tabt
blydækken i løbet.
Træner Ian Archer tildeles en bøde på kr. 500 for ej at bære hjelm bag startmaskinen.
5. Løb

NEVER GONE stejlede i startøjeblikket, hvorved jockey Liam Doran mistede bøjlerne.
NEVER GONE gennemførte ikke løbet.
Træner Lea Olsen tildeles en bøde på kr. 500 for ej at bære hjelm bag startmaskinen.
6. Løb. Jydsk Derby 2021
Distancen er ændret til 2175 meter pga. baneforhold (godkendt af Dansk Galop)
Jockey Jacob Johansen indberettede, at HITMAN ikke virkede helt i orden.

Klampenborg Galopbane den 22. maj
VEJR: skyet, ca. 13 grader, regn fra 5. løb
BANEFORHOLD: God 3,2
DOMMERKOMITÉEN:
Nicholas Cordrey
Kim Dyhring
Klaus Melby

Dopingprøve:
1. løb: ARABIAN QUEEN
Jockey Elione Chaves meldte fredag d. 21. maj afbud til sine fem ridt på dagen og informerede træner
Bent Olsen om det. Begrundelsen herfor var, at han skulle ride på Øvrevoll, der samme fredag valgte
at afholde løb lørdag. Elione Chaves havde ikke taget forbehold for evt. afbud ved starterklæringen
til Klampenborgs løb.
KGD vurderer, at der er tale om udeblivelse uden gyldig grund, og at Chaves burde have informeret
om et evt. afbud ved Klampenborgs starterklæring. Imidlertid er der tale om en særlig situation pga.
coronasituationen i Norge og aflysninger af løbsdage, ligesom der ikke er klaget over afbuddet,
hvilket er en forudsætning for idømmelse af straf efter det nye skandinaviske reglement, der træder i
kraft d. 1. juni 2021.
Jockey Elione Chaves idømmes en bøde for udeblivelse på kr. 2.000, idet den ordinære straffeskala
fraviges.

2. Løb. Handicap klasse 3
Træner Søren Jensen indberettede, at han ikke havde nogen forklaring på PRINSESSE KIA’s dårlige
præstation, men at rytteren forklarede, at hesten stoppede op midt i opløbssvinget. Hesten blev
undersøgt lige efter løbet, hvor alt virkede normalt. Søren Jensen vil indberette, hvis hesten efter løbet
viser sygdomstegn.
3. Løb. Hoppeløb
Jockey Rafael de Oliveira (INA) idømtes en bøde på kr. 1.500 for at veje tilbage med en overvægt på
700 gram.
Jockey Marcos Robaldo (REVOLUTME) idømtes en bøde på kr. 1.500 for at veje tilbage med en
overvægt på 700 gram.
6. Løb Lærlinge/amatørhandicap
Lærling Natasha Archer (LADY HALLUCINATE) idømtes en bøde på kr. 500 for overdreven brug
af pisk.

Jydsk Væddeløbsbane den 9. maj
Baneforhold: Blød
Dopingprøve: 3. løb af vinder.
Dommerkomité: Ejner Anegaard, Bent Koch og Søren Mogensen

1. Løb
JASMIN FLOWER, MILINA og PURE INFINITY havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Matilde Kløve faldt af MANCINI efter mål, men vejede tilbage indenfor tidsgrænsen.
2. Løb
NORTH BAY SUNRISE havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
Træner Keld Chr. Karlsen idømmes en bøde på kr. 300 for brug af ukorrekte farver på STATEGO.
DREAM OF LOVE/Melissa Vesterholm blev generet i første sving og måtte tage op i sin hest.
Efterfølgende forklarede Melissa Vesterholm at udvendige FAIR AND SQUARE/Rafael De
Oliveira trak ind i banen ved svinget og var årsagen. Rafael De Oliveira forklarede, at han følte, at
han holdt sit spor og indvendige STRADA/Lisa Lindbjerg og DREAM OF LOVE trækker op, hvor
der ikke var plads.
Ud fra gennemgang af løbsfilm idømmes Rafael De Oliveira en bøde på kr. 1.500 i bøde for
ukorrekt ridning.

3. Løb
STORM WIND, VENTUARI havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
TARGARYEN/Maria Jørgensen trak kort efter start ind foran AMOR INVICTO/ Susanne Lyseng.
Maria Jørgensen forklarede efterfølgende, at hun tabte tøjlen og TARGARYEN derfror trak ind.
Maria Jørgensen tildeles en advarsel for ukorrekt ridning.
Oliver Wilson/GO WIN CASINO og Marcos Robaldo/GRIMBOLD indberettede efter løbet, at
STORM WIND/ Frederick Salvador, som lå midt i banen, ikke holdt sit spor i opløbet.
Ud fra gennemgang af løbsfilm gøres der ikke yderligere.
RING OUT THE BELLS/Christina Degn Gerlings var slået med mange længder. Christina Degn
Gerlings forklarede efterfølgende, at hesten var i orden, men at distancen ikke var passende.
4. Løb
KONG SALOMON havde tilladelse til at komme sidst i startboks.
5. Løb
ARISTOELES havde tilladelse til at komme sidst i startboks.

Klampenborg Galopbane den 8. maj
Vejr: skyet, ca. 10 grader
Baneforhold: God til blød; 4,1
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Søren Mogensen, Klaus Melby
Dopingprøver:
1. løb: NEW TARGET
4.løb: MARSHI
1. Løb. Breeders Cup Trial
Jockey Frederick Salvador indberettede, at ADMIRALTY LAW havde problemer med
vejrtrækningen under løbet.
Træner Bettina Andersen indberettede at MY LITTLE SISTER havde udflod fra næsen efter løbet.
2. Løb. Maidenløb

Træner Bettina Schmidt Westergaard indberettede, at ISOLDE TORKDAHL tabte en bagsko under
løbet.
Træner Brian Wilson indberettede at SEA STORM tabte en forsko under løbet.
3. Løb. Handicap Klasse 5
TOVE udgik af løbet under startboksproceduren, da jockey Cornelia Hartsmar kom til skade.
Træner Pia Larsen Jensen indberettede at MINKS CHANEL tabte en forsko under løbet.
Ulrika Holmquist indberettede at KENGÄT JALASSA hang indad i opløbet, og var svær at styre.
4. Løb: Arqana Mowerinaløb
Dommerkomitéen afhørte jockey Shane Karlsson i anledning af dennes ridt på AMAZONIT, som
fremstod passivt under næsten hele løbet. Shane Karlsson forklarede, at hesten føltes dårlig og da han
skubbede til den og gav den et par små slag ned af skulderen, blev den kortere i galoppen, og han
vurderede derfor, at han ikke skulle presse hesten yderligere. Træner Bent Olsen afhørtes dagen efter
løbet, og han forklarede, at han var overrasket over Shane Karlssons passive ridt, og at hesten var helt
frisk dagen efter.
Dommerkomitéen vurderer, at Shane Karlssons ridt på AMAZONIT er alt for passivt, og at han ikke
i tilstrækkelig grad varetager hestens chance i løbet. Shane Karlsson idømmes to dages udelukkelse
og fortabelse af retten til ride- og rejsepenge. Ved fastsættelsen af straffen er der taget hensyn til
størrelsen af præmiepengene. Udelukkelsen gælder den 24. og den 26. maj.
Træner Bettina Andersen indberettede, at MY JAMIL havde udflod fra næsen efter løbet.
5. Løb. Guineas Trial
Jockey Nicolaj Stott indberettede at HANDYMAN CARLRAS var halt efter løbet.
Frederick Salvador indberettede, at MUMMY’S RED løb meget grønt.
7. Løb. Henrik Leths Mindeløb
Jockey Oliver Wilson indberettede at SAINT GEORGE snublede sidst i svinget.
8. Løb. Forårs Cup
Jockey Elione Chaves (TALISMAN) idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med et kilo
overvægt.

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 to 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 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 (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.

