
 

Dommerrapporter 

 

Klampenborg Galopbane den 21. maj 

Vejr: overskyet, ca. 15 grader                                                    

Baneforhold: God 3,4  

Dommerkomitéen: Nicolas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby 

Dopingprøve:  

6. løb: GEOFFREY 

 

1. Løb. Handicap Klasse 3 

Det blev indberettet, at GREY ZONE tabte en forsko under løbet. 

Træner Keld Chr. Karlsen indberettede, at GO GOOFY ikke virkede tilpas efter løbet. Hesten er 

tilset af dyrlæge og evt. sygdomstegn vil blive indberettet. 

2. Løb. Dr. Nielsens Bitter 3-årsløb 

Træner Lars Kelp idømmes en bøde på 500 kr. for at møde for sent i paddocken med SAVE THE 

KING. 

Jockey Per-Anders Gråberg indberettede, at SAVE THE KING hang kraftigt i sidste del af opløbet, 

og at han derfor ikke havde mulighed for at ride finish. 

Træner Bent Olsen afhørtes i anledning af PJERROTS præstation. Bent Olsen forklarede, at hesten 

trængte til løbet efter at den havde været i Dubai i foråret.  

4. Løb. Handicap kl. 3 

Træner Tina Mortensen indberettede, at TARGARYEN havde tabt en forsko under løbet. 

7. Løb Handicap Kl. 2 

Træner Brian Wilson afhørtes i anledning af ORB CRAFT’s skuffende præstation. Brian Wilson 

forklarede, at hesten havde arbejdet godt, men at den for anden gang ikke ville vise noget i løb. I 

dag var hesten også uvillig til at gå mod startstedet. Hesten vil formentlig blive prøvet på en anden 

bane næste gang. Forklaringen noteredes. 

 

Fyens Væddeløbsbane den 14. maj 

 

Vejr: Solrigt, ca. 14 grader 

Baneforhold: god 3,5 



Dommerkomite: Nicholas Cordrey, Carsten Banke og Bent Koch 

Dopingprøve: 3. løb NORTHERN CARLRAS 

 

Ændringer: løb 2 MISS VAN WINKLE rides med 62 kg +1 kg 

 

1.løb: 

SUN LANE blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. Hesten skal 

startboksgodkendes før den igen kan startmeldes. 

 

Træner Jytte Løgtved samt jockey Oliver Wilson idømmes hver en bøde på 750 kr. for ikke at 

efterkomme officials ordre og dermed forsinke starten. 

 

PHENOMENON fuldførte ikke løbet. Nicolaj Stott forklarede, at hesten ikke var i 

væddeløbsmæssig stand på dagen. 

 

2.løb:  

Lærling Susanne Lyseng (MISS VAN WINKLE) idømmes en bøde på kr. 750 for at veje ud med et 

kilos overvægt. Susanne Lyseng kan ikke starterklæres med lavere vægt end 62 kilo, før hun på en 

løbsdag har dokumenteret at kunne ride en lavere vægt. 

 

Voldgiften fik underretning om, at RUE ROYALE havde tabt en sko under løbet. 

 

3.løb: 

Voldgiften observerede ind i opløbssvinget at WORRES WILLY (Susanne Lyseng) snublede og 

mistede helt momentum. Lærling Susanne Lyseng forklarede, at NORTHERN CARLRAS (Nicolaj 

Stott) trak in i banen på vej ind i svinget og at hendes hest dermed ramte hans hest bagben. Jockey 

Nicolaj Stott forklarede, at han mente at det skyldes at Jacob Johansen ARAKA LI red op 

indvendig for Susanne Lyseng og dermed pressede hende ud i banen. 

 

Dommerkomitéen vurderer efter gennemgang af filmoptagelserne og rytternes udtalelser, at Nicolaj 

Stott rider uagtsomt, da han trækker ind foran WORRES WILLY uden, at der var tilstrækkelig 

plads, og dømmer Nicolaj Stott én dags udelukkelse gældende 28. maj for uagtsom ridning. 

 

Galopprøveløb: 

GAMESECRET (Le Tølbøll) blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. 

Hesten skal gå prøveløb inden den på ny kan starterklæres. GAMESECRET idømmes 14 dages 

startforbud. 

 

Klampenborg Galopbane den 7. maj 

Vejr: delvist skyet, ca. 14 grader                                                    

Baneforhold: god 3,2  

Dommerkomitéen: Klaus Melby, Nicolas Cordrey, Kim Dyhring  

 

Dopingprøver:  



4. løb: TITANNIA 

7. løb: ONYX 

1. Løb. Handicap Klasse 3 

Dommerkomitéen afhørte Le Tølbøll (GEEPOWER) og Nicolaj Stott (ACAPELLO) i anledning af 

en episode ca. 200 meter før mål, hvor Nicolaj Stott kortvarigt må tage op i sin hest. ACAPELLO 

var 5. i mål og GEE POWER var 6. i mål. Nicolaj Stott forklarede, at det bliver lidt trangt det 

pågældende sted og at den udvendigt liggende Le Tølbøll går lidt ind ad, og samtidig går den foran 

liggende Marcos Robaldo (SHE IS ON FIRE) lidt ind foran ham også. Han mener der er tale om 

flere samtidige årsager til det passerede. Le Tølbøll forklarer at hendes hest hænger ind ad, og at 

hun gjorde hvad hun kunne for at holde sit spor, samt at der aldrig var kontakt mellem hendes hest 

og Nicolaj Stotts hest.  

Dommerkomitéen noterede de afgivne forklaringer, og anser det passerede for hændeligt. 

2. Løb. Henrik Leths Mindeløb 

Træner Ian Archer idømmes en bøde på 500 kr., for at møde for sent i paddocken med 

STRAKOVSKY. STRAKOVSKY mistede et par længder i starten. 

3. Løb. Forårs Cup 

Træner Nina Lindberg Lensvik idømmes en bøde på 500 kr., for at møde for sent i paddocken med 

SUSPICIOUS MIND. 

Dommerkomitéen afhørte Jacob Johansen (HAVANA RED) og Martin Rodriguez (GOLD 

TYRRANY) i anledning af en episode i begyndelsen af opløbet, hvor Jacob Johansen trak ud ad i 

banen og muligvis generede Martin Rodriguez. HAVANA RED var 4. gennem mål og GOLD 

TYRRANY 2. gennem mål. Martin Rodriguez forklarede, at Jacob Johansen trak ud foran ham, at 

han derfor måtte korrigere sin hest, og at han ikke kan udelukke han mistede lidt fart ved det 

passerede. Jacob Johansen forklarede, at han trak ud ad i banen, og at han rettede op, da han 

observerede Martin Rodriguez bagved og udvendigt for ham.  

Dommerkomitéen vurderer, at Jacob Johansen burde have orienteret sig bagud inden han trak ud i 

banen, og idømmer ham derfor en bøde på 1.500 kr. for genering af anden hest. 

7. Løb. Guineas Trial 

Træner Brian Wilson idømmes en bøde på 500 kr., for at møde for sent i paddocken med 

CHARMING KNIGHT. 

TITANIUM CARLRAS kom løs før start og blev slettet. 

 

Jydsk Væddeløbsbane den 3. maj 2022  

 

Vejr:14 gr – Sol og delvist skyet, svag vind fra Ø 

Baneforhold: 2,5 let til god  

Dommerkomitéen:  Bent Koch, Ejner Anegaard, Nicholas Cordrey  

Ændringer:  



Løb 1 - Rigel Torkdahl rides med kg 57 + 1 kg 

Løb 1 - Prince Caspian rides med kg 58 + 1 kg  

 

1. løb. Stiften.Dk Maidensløb 

Jockey Nicolaj Stott (RIGEL THORKDAHL) idømmes en bøde på kr. 750 for at veje ud med et 

kilos overvægt. 

 

Jockey Rafael De Oliveira (PRINCE CASPIAN) idømmes en bøde på kr. 750 for at veje ud med et 

kilos overvægt. 

 

KOBAYASHI blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. Hesten skal 

startboksgodkendes, før den igen kan startanmeldes. 

 

Træner Ian Archer tildeles en bøde på kr. 500 for ej at bære hjelm ved startboksen. 

 

Dommerkomitéen observerede at kort efter start løber MAGGIE (Macos Robaldo) lidt ud i banen 

medens PRINCE CASPIAN (Rafael De Oliveira) løber lidt ind i banen. Der er kortvarigt kontakt. 

Marcos Robaldo indberettede efter løbet, at han havde anvendt pisken ned ad skulderen (1 slag) for 

at korrigere MAGGIE i situationen. Da begge heste er urutinerede, anser Dommerkomitéen 

situationen for hændelig. Ligeledes løb begge heste langt ud i sporene i første sving hvilket også 

tillægges hestenes manglende rutine.   

 

Træner Ian Archer indberettede, at PRINCE CASPIAN var halt efter løbet. 

 

3. løb.  Tuborg Squash 3-Års løb 

NIKKI SIXX tabte et par længder i starten. 

 

Jockey Oliver Wilson (STØJBERG) nedlagde protest mod Maria Jørgensen (THE PATRIOT) for 

trængning ved udgangen af sidste sving. Hestene var hhv. anden og først i mål.  Oliver Wilson 

udtalte, at han blev generet af den indvendige THE PATRIOT (Maria Jørgensen), og at han havde 

vundet, hvis dette ikke var sket. 

 

Maria Jørgensen udtalte, at THE PATRIOT løb meget urutineret, og kommer lidt ud i banen. 

 

Af løbsfilmene ses ikke, at Oliver Wilson må stoppe sin ridning. Dommerkomitéen vurderer 

endvidere, at The Patriot ikke fik nogen fordel ved det passerede. Protesten afvises. 



 

4. løb.  Grand Cup 2022 

HONG YOB tabte en sko under løbet. 

 

Jockey Nicolaj Stott tildeles en advarsel for at have undladt at blive på sin hest (ARTHUR), indtil 

hest og jockey var tilbage ved tilbagevejningsstedet. 

 

Klampenborg Galopbane den 30. april 

Dato:  30. april 2022 

Vejr: delvist skyet, ca. 13 grader                                                    

Baneforhold: god 3,2  

Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Nicolas Cordrey, Søren Mogensen, Klaus Melby  

 

Dopingprøver:  

1. løb: PACO 

4. løb: MOOMBA 

7. løb: HABLA 

 

1. Løb. 3-Års Maidenløb 

GAMESECRET blev bortvist fra start på grund af uregerlighed. Jockey LE TØLBØLL forklarede, 

at hesten går fint i startboks til hverdag, men at den bliver meget ophidset på løbsdage. 

GAMESECRET skal godkendes i prøveløb på en løbsdag, inden den igen kan starterklæres. 

4. Løb. Dansk Jockey Club Cup 

Rafael De Oliveira indberettede, at NEW TARGET fik næseblod under løbet, og han derfor 

stoppede sin drivning. 

7. Løb. Handicap Klasse 2 

Bent Olsen indberettede, at TALISMAN mistede en forsko under løbet. 

Racing Arena Aalborg den 25. april 

Baneforhold: God 

Dommerkomité: Flemming Kristensen, Kim Pedersen, Søren Mogensen 

1. løb. 

SIR ANTONELLI havde tilladelse til at komme sidst i startboks. 

MIDNIGHT KISS ville ikke gå i startboks og blev bortvist. Hesten skal startboksgodkendes, før 

den igen kan starterklæres. 

 



Klampenborg Galopbane den 16. april 

Vejr: solrigt, ca. 12 grader                                                    

Baneforhold: god 3,5  

Dommerkomité: Nicolas Cordrey, Klaus Melby, Roald Larsen 

 

Dopingprøver:  

3. løb: BOLIVAR ROADS 

6. løb: GREAT BASIN 

 

2. Løb. 3-Års Maidenløb 

Andreas Tapia Dalbark indberettede, at BEBE MAGIC sprang dårligt af, og mistede et par længder. 

Marcos Robaldo indberettede, at MYSTERIOUS MIND blev træt og snublede i den sidste del af 

opløbet. 

3. Løb. Tuborg Åbningsløb 2022 

Dommerkomitéen undersøgte Carlos Lopez’ (BOLIVAR ROADS) ridning i opløbet, hvor han 

gentagne gange ikke rider med begge hænder på hestens manke og hals, som det er foreskrevet i 

reglementet. Carlos Lopez forklarede, at hesten hang en del, og at tøjlerne var meget brede, og at 

han derfor havde vanskeligheder med at holde fast i dem.  

Dommerkomitéen konstaterer, at Carlos Lopez gentagne gange ikke rider med begge hænder på 

hestens manke og hals og vurderer, at han bruger tøjlerne til at drive hesten med. Carlos Lopez rider 

hermed i strid med bestemmelserne for brug af pisk (drivning) og idømmer ham én dags 

udelukkelse (30. april 2022). BOLIVAR ROADS var en hals foran SANDTASTIC i mål. 

Dommerkomitéen vurderer, at Carlos Lopez ved sin ulovlige ridning driver og dermed forbedrer 

hestens placering og deklasserer derfor BOLIVAR ROADS fra 1. til 2. pladsen. 

Carlos Lopez idømmes desuden en bøde på 1.500 kr. for et kilos overvægt ved tilbagevejning. 

Shane Karlsson indberettede, at han blev generet ca. 100 meter før mål, hvor Manuel Martinez 

(NEW TARGET) trak lidt ud ad i banen, samtidig med at Marcos Robaldo (GREY FLASH) trak 

lidt ind ad i banen, da han passerede Shane Karlsson. Marcos Robaldo mente, at han holdt sin bane. 

Manuel Martinez forklarede, at han blev presset ud af den indvendigt liggende Liam Doran 

(APEROLA). Liam Doran forklarede, at hans hest hang ud ad, og at han forsøgte at rette den op. 

Marcos Robaldo og Liam Doran tildeles en advarsel for ikke at gøre tilstrækkeligt for at ride lige 

ud. 

SPEEDMAN var mange længder efter næstsidste hest i mål. Annie Nilsson-Lindahl forklarede, at 

hesten ikke reagerede på hendes forsøg på at sætte gang i den. Træner Kaj Sørensen forklarede, at 

hesten havde trænet normalt, og at den ikke fejlede noget. 

4. Løb. 3-Års Drømmen 

SPEEDGIRL væltede bagover i paddocken og udgik af løbet. 



Andreas Tapia Dalbark (ROYAL DANE) idømmes en bøde på 1.500 kr. for et kilos overvægt ved 

tilbagevejning.  

 

 

 


