Dommerrapporter
Jydsk Væddeløbsbane den 12. november
Baneforhold: Blød
Dommerkomité: Nicholas Cordrey, Ejner Anegaard, Søren Mogensen
Dopingprøver: 2. løb, SIR JEFFREY, og 5. løb, SIR ANTONELLI

3. løb.
Jockey Nicolaj Stott (WHAT A LIFE) idømmes en bøde på kr. 3.000 for ukorrekt brug af pisk. Pisk
vinklet mod hestens hoved (gentagelse).

5. løb.
Jockey Carlos Lopez (MISS TWENTY) nedlagde protest imod vinderen SIR ANTONELLI/ Kelvin
C. Belcourt, da Carlos Lopez følte sig generet på bagsiden ind imod sidste sving, hvor SIR
ANTONELLI kom frem indvendigt.
Efter gennemgang af løbsfilm og afhøring af Kelvin C. Belcourt vurderes det af dommerkomitéen,
at der er plads til SIR ANTONELLI, og protesten afvises dermed.
Jockey Nicolaj Stott (STRADA) indberettede efter løbet, at Sara Slot (BØRGE) ikke holdt sit spor
rundt opløbssvinget og ind på opløbet, og dermed trækker STRADA lidt ud i banen.
Efter gennemgang af løbsfilm og afhøring af Sara Slot, konstateres det, at BØRGE trækker lidt ud i
banen ind på opløbet. Dommerkomitéen vurderer, at der på løbsdagen var flere der søgte ud i banen
på grund af blød bane og gør dermed ikke yderligere ved indberetningen.

Klampenborg Galopbane den 5. november
Vejr: tørt, ca. 11 grader
Baneforhold: 4,9 Blød
Dommerkomitéen: Klaus Melby, Nicholas Cordrey, Kim Dyhring
Dopingprøve: 2. løb: TILLE IN ACTION
2. LØB BIRTE MÜLLERTZ ANTIKVITETER TORTUE EFTERÅRSHANDICAP
Træner Lea Olsen indberettede, at APEROLA pådrog sig en skade under løbet, hvorfor jockey
Jacob Johansen tog den op.

4. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
STRONG EAGLE tabte et par længder i starten.

6. LØB HANDICAP KLASSE 5
Dommerkomitéen undersøgte ridningen i sidste del af opløbet, hvor RHUBARP RIPPLE (Rebecca
Staalhandske) trak ud i banen og tilsyneladende generede CASIVO (Oliver Wilson). Hestene var
hhv. 2 og 4 i mål
Oliver Wilson forklarede at Rebecka Staalhandske gennem sidste halvdel af opløbet trak ud mod og
ind foran hans hest og at han kortvarigt måtte stoppe sin ridning ca. 50 m. fra mål, hvilket muligvis
kostede ham tredjepladsen. Han ville dog ikke under nogen omstændigheder have været foran
RHUBARP RIPPLE i mål.
Rebecka Staalhandske erkendte, efter at have set løbsfilmen, at hun var gået 4-5 spor ud i banen og
at hun havde taget Oliver Wilsons spor, men mente under løbet, at der havde været plads nok, og at
den udvendigt liggende Annie Nilsson Lindahl (WAKANDA) samtidig trak en smule ind ad.
Dommerkomitéen vurderer, at det passerede alene kan kritiseres Rebecka Staalhandske, der ikke
gør tilstrækkeligt for at holde sit spor. For ukorrekt ridning idømtes Rebecka Staalhandske en
udelukkelse på 1 dag (20. november 2022).

7. LØB TUBORG JULEBRYG SIGER TAK FOR I ÅR
Dommerkomitéen afhørte jockeys Per-Anders Gråberg (PAINT IT BLACK), Jacob Johansen
(ARABIAN QUEEN), Anna Pilroth (MIDNIGHT OIL), Oliver Wilson (EASTER SURPRISE) og
lærling Susanne Lyseng (WORRES WINNIE) i anledning af en trang situation ca. 1.000 meter fra
mål ved indgangen til opløbssvinget, hvor PAINT IT BLACK og til dels MIDNIGHT OIL faldt lidt
tilbage. Det pågældende sted slår rails et lille knæk.
Ud fra de afgivne forklaringer og løbsfilmen er det ikke muligt at afgøre, hvorledes episoden opstod
og dommerkomitéen ser ikke mulighed for at foretage sig yderligere.
Anna Pilroth afhørtes som repræsentant for træner Tobias Hellgren i anledning af, at MIDNIGHT
OIL var starterklæret i tidligere ejers navn. Anna Pilroth forklarede, at ansøgning om ejerskifte var
indsendt til Svensk Galopp for 2 uger siden, men at man ikke havde fået svar. Dommerkomitéen
anmoder Skandinavisk Galop om at følge op på sagen.

Klampenborg Galopbane den 29. oktober
Vejr: tørt, ca. 15 grader
Baneforhold: 4,7 Blød

Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Klaus Melby, Kim Dyhring
Dopingprøve: 2. løb: ROYAL DANE
Dommerkomiteen indskærper endnu en gang, at såfremt der anvendes skumgummiunderlag,
vaskeskind eller lignende, under sadlen, skal dette medtages ved ind- og udvejning.
1. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
BUTTERFLY GLORY tabte ca. 10 længder i starten.

4. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
Jockey Angel Yulianov (DUNKERQUE) tildeltes en advarsel for at anvende ukorrekt
sikkerhedsvest.

7. LØB 3-ÅRS HANDICAP KLASSE 3
DARK AND STORMY var spillet til favorit men indkom sidst i mål et stykke efter feltet. Jockey
Oliver Wilson havde ingen særlig forklaring på DARK AND STORMY’s præstation, men kunne
oplyse, at præstationen ikke skyldtes skader el.lign.

Jydsk Væddeløbsbane den 22. oktober
Baneforhold: Blød
Dopingprøver: løb 2, vinder SUN LANE og løb 3, vinder SNATTY DANCER
Dommerkomité: Bent Koch, Ejner Anegaard, Søren Mogensen

Jockey Rafael De Oliveira meldte afbud pga. sygdom (Coronaattest forelagt) og dermed blev
følgende reytterændring foretaget: ALLI CATT – Angel Alekov Yuliyanov, ARAKA LI – Mikkel
Johansen (dispensation fra Dansk Galop), SHENANIGANS – Melissa Vesterholm.

3. løb. Marselisborg Handicap
Jockey Sara Slot på THE MAESTRO nedlagde protest imod ICEMAN/ Kelvin C. Belcourt , da
Sara Slot følte sig generet af ICEMAN igennem tribunesvinget.
Jockey Nicolaj Stott meddelte efter løbet, at han blev generet af ESPHAHAN/ Maria Jørgensen på
bagsiden og i svinget.
Efter afhøring af alle implicerede og efter gennemgang af løbsfilm vurderes der ikke ukorrekt
ridning i tribunesvinget eller opløbssvinget. Men på bagsiden holder ICEMAN/ Kelvin C. Belcourt

ikke sit spor og generer ESPHAHAN. Kelvin C. Belcourt tildeles en advarsel. Det vurderes ikke at
generingen, har indflydelse på løbets resultat.
Jockey Nikolaj Stott tildeles en advarsel for usportslig optræden overfor amatørrytter Maria
Jørgensen under up-pulling efter løbet.

Klampenborg Galopbane den 15. oktober
Vejr: tørt, ca. 15 grader
Baneforhold: 4,6 Blød
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøver:
1. løb: LOST EMPIRE
2. løb: NEW YORK STRIP
4. løb: EAGLE EYE

2. LØB DANSK ST. LEGER
Dommerkomitéen undersøgte umiddelbart efter løbet om ryttere havde anvendt pisk på en
ureglementeret måde. Herunder bemærkedes det, at jockey Oliver Wilson (NEW YORK STRIP) ca.
100 m. før mål havde pisken vinklet op, men ikke mod hestens hoved. På løbsfilmene var det
imidlertid ikke muligt at bedømme, om pisken efterfølgende ramte hesten. På dette grundlag har
dommerkomitéen ikke mulighed for at foretage sig yderligere.
SUMMER DALE’s træner Kaj Sørensen henvendte sig til dommerkomitéen efter protesttidens
udløb, fordi han var gjort opmærksom på, at nogen mente, at der var anvendt pisk på NEW YORK
STRIP.
Jockey Elione Chaves indberettede, at ONYX pådrog sig næseblod under løbet.
Træner Lea Olsen indberettede, at NEW YORK STRIP var blevet ramt på et bagben under løbet og
indkom med sårskade.

4. LØB HØJGAARD HESTEHOSPITAL VINTERFAVORITTERNES ÆRESPRÆMIE
Træner Søren Jensen indberettede, at BLIMEY var halt efter løbet.
Jockey Carlos Lopez (SLAVA UKRAINI) klagede over at startproceduren tog for lang tid, idet bl.a.
flere heste befandt sig langt fra startboksen under læsningen, og mente at dette havde påvirket
SLAVA UKRAINI’s præstation.
Dommerkomitéen spurgte træner Lea Olsen om årsagen til KING FERDINAND’s præstation (slået
storfavorit). Lea Olsen mente, at hesten var for hidsig før løbet og havde svært ved at håndtere den
tunge bane. Hun vil indberette, såfremt der viser sig sygdomstegn efter løbet.

6. LØB HANDICAP kl. 3
Træner Niels Petersen idømtes en bøde på kr. 500,- for at møde for sent i paddocken med
CHECKERED NINJA (SRG 6:13 og 6:16).

7. LØB HANDICAP kl. 2
Træner Kaj Sørensen idømtes en bøde på kr. 500,- for at præsentere SPEEDMAN i paddock med
blinkers, selv om den var startanmeldt uden (SRG 8:14). Blinkers blev fjernet, inden hesten forlod
paddocken.

Klampenborg Galopbane den 8. oktober
Vejr: let skyet, ca. 10 - 14 grader
Baneforhold: kl. 3,8 God.
Dommerkomitéen: Benedicte Castenschiold, Søren Mogensen, Klaus Melby
Dopingprøver:
3. løb: NORTHERNPOWERHOUSE
6. løb: HOLLYWOODBOULEVARD

1. Løb: Handicap Klasse 3
Træner Keld Christian Karlsen idømmes en bøde på 1.000 kr. for forkert registrering af vaccination
på Go Goofy.

3. Løb: Handicap Klasse 2
Dommerkomitéen undersøgte en episode i opløbet, hvor Per-Anders Gråberg
(NORTHERNPOWERHOUSE), der blev 1. i mål, trak ud i banen. Udvendigt for ham lå Ulrika
Holmquist (CIVILION), der blev 3. i mål. Ulrika Holmquist forklarede, at hun blev presset ud af
Per-Anders Gråberg, og hun mente hun mistede andenpladsen som følge heraf. Per-Anders Gråberg
erkendte at han trak ud af, men mente der var plads til den udvendigt liggende hest.
Dommerkomitéen vurderer, at Per-Anders Gråberg ikke holder sit spor, og at Ulrika Holmquist
herved bliver generet. Dommerkomitéen vurderer ikke, at Ulrika Holmquist kunne have været foran
Per-Anders Gråberg selvom hun ikke var blevet genereret. Per-Anders Gråberg idømmes 1 dags
udelukkelse (Bro Park 23. oktober).

Martin Rodriguez indberettede, at RÖDE BARONEN havde svært ved at tackle banen, og at han
stoppede sin drivning, efter den havde snublet et par gange.

4. Løb: Novis Løb
Lea Olsen idømmes en bøde på 1.000 kr. for at møde for sent i paddocken med GOOD LIFE og
ICEMAN.

6. Løb Stutteri Stork Skandinavisk Grand prix
Træner Søren Jensen indberettede, at GOOD FORTUNE stod med feber (39,5 grader) aftenen efter
løbet, hvilket formentlig forklarede hestens præstation.
7. Løb: Handicap Klasse 3
Keld Christian Karlsen idømmes en bøde på 1.500 kr. for forkert registrering af vaccination
(gentagelsestilfælde) på ARAKA LI.
Sandie Kjær idømmes en bøde på 1.000 kr. for forkert registrering af vaccination på NOVEMBER
RAIN.

Fyens Væddeløbsbane den 4. oktober 2022
Vejr: ca 17 gr – overskyet med let vind.
Baneforhold: God
Dommerkomitéen: Bent Koch, Carsten Banke, Ejner Anegaard
Ændringer:
Løb 1 – Miss Van Winkle – udgået (transportproblemer)
Løb 2 – Voguela – udgået (transportproblemer)
Løb 2 – Noble Question – udgået (halt/sømstukken)
Dommerkomitéen har ingen bemærkning til afviklingen af dagens fire løb.

Klampenborg Galopbane den 24. september
Vejr: tørt, ca. 16 grader
Baneforhold: 3,5 God
Dommerkomitéen: Klaus Melby, Benedicte Castenschiold, Kim Dyhring
Dopingprøver:
1. løb: GIANT DIAMOND
4. løb: SLAVA UKRAINI

PRØVELØB
Alle heste godkendtes.
1. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
GIANT DIAMOND deklasseredes fra første- til andenpladsen, idet jockey Maikel Narvaez Bravo
anvendte sin pisk i slutningen af opløbet. Brug af pisk må alene bruges til at forhindre en farlig
situation (SRG 6:31). Dommerkomitéen vurderede, at Michael Narvaez Bravos brug af pisk ikke
havde haft betydning for GIANT DIAMOND’s placering i forhold til de øvrige heste, hvorfor der
ikke var grund til at diskvalificere hesten.
Maikel Narvaez Bravo idømtes to dages udelukkelse for brud på piskereglerne (8-9. oktober 2022).
(gentagelsestilfælde)

2. LØB EFTERÅRSSPRINT
Træner Bettina Andersen indberettede, at A LADY’S MAN havde næseblod efter løbet.

3. HANDICAP KLASSE 3
DLD modtog indberetning om, at DRAGONS’ DEN havde næseblod og var halt efter løbet.

4. LØB DANSK GALOP AUKTIONSLØB
AMICONE blev slettet af dyrlægen pga. halthed.
Træner Brian Wilson indberettede, at MACIA havde næseblod efter løbet.
Der blev fra flere trænere og jockeys udtrykt utilfredshed med at hestene stod meget længe i
startboksen, mens man ventede på at de sidste heste blev læsset.
Jockey Sandro De Paiva (LUCIEN) indberettede, at han følte sig generet af jockey Stephan Heiler
(MALI) i slutningen af opløbssvinget, da MALI efter hans opfattelse trækker lidt ud i banen fra
indersporet. Stephan Heiler forklarede, at han havde holdt sit spor og at der ikke var plads til Sandro
De Paiva. Jockey Jan-Erik Neuroth, der lå bag de implicerede forklarede, at Stephan Heiler trak lidt
ud i banen, men kunne ikke vurdere om dette generede Sandro De Paiva.
Dommerkomitéen kan se, at Sandro De Paiva tager op i sin hest, men kan ikke ud fra løbsfilmen
afgøre hvad årsagen er, og ser derfor ikke mulighed for at foretage sig yderligere.

5. LØB ALDERSVÆGTLØB, MAKS. HANDICAP 61
I SEE FIRE diskvalificeredes fra fjerdepladsen på grund af 1½ kg. undervægt ved tilbagevejningen.
Lærling Rebecka Stålhandske idømtes 1 dags udelukkelse (8. oktober 2022) for undervægt med

diskvalifikation til følge. Træner Pia Larsen Jensen idømtes en bøde på 1.000 kr. for ikke at have
kontrolleret sadel og vægt ved udvejning. (SRG 6:12 og 6:1:4)
Jockey Oliver Wilson forklarede, at HAMPTON ROAD’s svage præstation (sidst i mål som favorit)
formentlig skyldtes, at hesten skal have længere distance og at den stadig løber grønt.

Racing Arena Aalborg den 22. september
Baneforhold: God
Dommerkomité: Søren Mogensen, Flemming Kristensen, Kim Pedersen

1. løb.
Lærling Susanne Lyseng red med +1 kg på STRATEGO og idømmes en bøde på kr. 750
Minimumsridevægten for Susanne Lyseng fastsættes for resten af sæsonen til 61 kg.

2. løb.
LIGHTFOOT var halt under nedcantring og blev slettet af træner Jytte Løgtved.
SWAT mistede sin rytter Evelina Rönnlund under nedcantring og var uden for banen, uden opsyn
af officials og blev dermed slettet.

4. løb.
Ind imod første sving bliver indvendige ARAKA LI/Susanne Lyseng og SIR ANTONELLI generet
af udvendige ITOLDYOUSO/ Nicolaj Stott. Nicolaj Stott forklarede efterfølgende, at han måtte
følge ALLI CAT/ Emilia Hvitved, som lå udvendigt på ITOLDYOUSO.
Ud fra løbsfilm og samtale med alle implicerede, er det voldgiftens vurdering, at ALLI CAT/Emilia
Hvitved trækker for tidligt ind foran ITOLDYOUSO og laver en kædereaktion. For forseelsen
idømmes Emilia Hvitved 1 dags udelukkelse (22. oktober).
Emilia Hvitved har efterfølgende anket afgørelsen til Dansk Galops Appeldomstol.

Klampenborg Galopbane den 17. september 2022
Vejr: tørt, ca. 17 grader (en del regn op til løbsdagen)
Baneforhold: God til blød - 3,9
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Klaus Melby, Kim Dyhring
Dopingprøve:

7. Løb: HAVANA RED

1. LØB HANDICAP KLASSE 5
ROXSAND blev slettet af dyrlægen ved startstedet (SRG 5:20).
3. LØB NOVIS LØB
Træner Bettina Andersen indberettede, at MY NIKITA tabte en forsko under løbet, men meddelte
senere på dagen på voldgiftens foranledning, at dette alligevel ikke var tilfældet, og at
indberetningen skyldtes en misforståelse i kommunikationen med staldpersonalet. Bettina Andersen
idømtes en bøde på 1.000 kr. for ikke at have checket rigtigheden af sin indberetning. Bettina
Andersen kunne i øvrigt ikke give forklaring på MY NIKITAS svage præstation, men mente at
starten i dag kunne have ligget for tæt på hestens sidste start d. 11. september på Bro Park.
4. LØB HANDICAP KLASSE 2
Træner Annette Stjernstrand idømtes en bøde på 500 for at starte heste i 4. og 5. løb i anden
væddeløbsfarve end den registrerede (SRG 6:1).
5. LØB FRANZ NUTZ MEMORIAL
Jockey Nicolaj Stott idømtes en dags udelukkelse (1. oktober 2022) for at anvende pisk på LOST
EMPIRE. Nicolaj Stott forklarede, at hesten hang og at han ville rette den op. Reglerne giver
imidlertid alene mulighed for at anvende pisk for at undgå en farlig situation (SRG 6:31).

Fyens Væddeløbsbane den 10. september 2022
Vejr: ca 19 gr – overskyet med let vind.
Baneforhold: Let
Dommerkomitéen: Bent Koch, Carsten Banke, Nicholas Cordrey, Ejner Anegaard
Ændringer:
Løb 1 – Stratego – udgået (sårskade)
Løb 4 – Sunshine Carlras – udgået (ej løbsklar)
Løb 6 – Talisman - rides af Francis Waweru– uændret vægt kg 60 (oprindelig rytter udeblev)
Dopingprøver:
Løb 4: Støjberg
Løb 6: Prins Valiant og Talisman
2. løb. Derby25 Newcommerløb – Aldersvægtløb
SIR OLIVER tabte mange længder i starten
Lærling Mathilde Lund Johansen tildeles en advarsel for ikke at pulle op efter løbet og cantre
tilbage mod løbsretning (særlige bestemmelse for Fyens Væddeløbsbane)
3. løb. Restaurant Bondestuens Ærespræmie – Handicap – Klasse 3

Lærling Susanne Lyseng indberettede, at da starten gik, var hun i færd med at tage blindkappe af
MIDNIGHT KISS. Hun forklarede, at hun 2 gange gjorde opmærksom på, at hun ikke var klar. Hun
mente endvidere starteboksens låger bag MIDNIGHT KISS ikke var lukkede, da starten gik.
Starter Max Nissen forklarede, at han ikke havde hørt Susanne Lysengs indsigelser, for så havde
han ikke ladet starten gå. Af løbsfilmen fremgår det, at startboksens låger er lukket bag MIDNIGHT
KISS.
Jockey Le Tølbøll (GEEPOWER – 6 i mål) indberettede, at hun i opløbssvinget følte sig trængt af
amatørrytter Maria Jørgensen (VOGUELA – 7. i mål). Le Tølbøll mente, der var kontakt med
VOGUELA, og at hun måtte tage i GEEPOWER for ikke at styrte.
Amatørrytter Maria Jørgensen forklarede, at presset kommer udefra fra SHENANIGANS/Rafael De
Oliveira (vinderen af løbet), og at VOGUELA af sig selv trækker indad, da hesten bliver ramt af
den udvendige SHENANIGANS/Rafael De Oliveira.
Dommerkomitéen indhentede forklaring fra jockey Jacob Johansen/LADY LEE, der var placeret
bag SHENANIGANS og udvendigt for GEEPOWER. Jacob Johansen mente ikke, at
SHENANIGANS/Rafael de Oliveira presser indad – tværtimod så løber SHENANIGAN lidt ud ad.
Ved gennemgang af løbsfilmen herunder banens interne kamera og dronekamera kan det ikke
konstateres, at der er kontakt mellem nogen af de implicerede heste. Dommerkomitéen finder derfor
ikke anledning til at foretage sig yderligere.
4. løb. Scandinavian Open Yearling Sale præsenterer Fyens 3-års Cup – Klasse 3
STØJBERG/Oliver Wilson (vinder af løbet) mistede kortvarigt sin rytter efter mål. Oliver Wilson
kom tilbage på ryggen af STØJBERG og blev vejet tilbage uden bemærkninger.
Dommerkomitéen observerede en mulig genering af TOTAL FUN/Rafael De Oliveira fra
SPEEDGIRL/Maikel Narvaez Bravo. Hestene var hhv. 6. og 2. i mål. Rafael De Oliveira
forklarede, at der blevet redet tæt, men at hans hest var træt, og at han ikke følte sig generet af
SPEEDGIRL/Maikel Narvaez Bravo. Dommerkomitéen finder derfor ikke anledning til at foretage
sig yderligere.
6. løb. STARK Fynsløbet 2022 – Klasse 2
Jockey Diego Pedroza idømmes en bøde på kr 1.500 for at udeblive fra sit ridt.
Dopingkontrollanten indberettede efter løbet, at TALSMAN blødte fra begge næsebor. Træner Bent
Olsen idømmes en bøde på kr. 500 for ikke at opfylde sin indberetningspligt (SRG 6:1 6 p).
7. løb. Odense Teaters Ærespræmie – Klasse 3
NIKKI SIX tabte 1½ længde i starten.

Klampenborg Galopbane den 4. september 2022
Vejr: let skyet, ca. 19.-20 grader

Baneforhold: God til let.
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Klaus Melby, Nicholas Cordrey, Søren Mogensen
Dopingprøver:
2. løb: Nascetta
3. løb: King Ferdinand
5. løb: I See fire
6. løb: Vailet
8. løb: Hawthorn
9. løb: Sea Lodge
PRØVELØB
Alle tre heste godkendtes.
1. Løb: Kræftens Bekæmpelse 3-Års Sprint
Dommerkomitéen observerede, at træner Søren Jensen (SANDMANDARINE) og jockey Manuel
Martinez (ROYAL DANE) undlod at rytteren vejede tilbage med et vaskeskindsunderlag, som
hesten var blevet redet med under løbet. Det fremgår af SRG: 6.7., at rytteren skal veje både ud og
tilbage med sadlen med tilbehør samt blydækken, som hesten skal rides med. Et sådant underlag
anses som et tilbehør til sadlen. Dommerkomitéen tildelte de to en advarsel
2. Løb: Klampenborg Hesteejerforening Racing Bowl
Træner Torben Christensen indberettede at LOST EMPIRE tabte en forsko under løbet.
5. Løb: Klampenborg Galopbane Handicap Kl. 5 Finale
Jockey Elione Chaves indberettede at IGNACIA hang på biddet hele vejen rundt og ikke føltes
korrekt.
6. Løb: Klampenborg Galopbane Handicap Kl. 4 Finale
Jockey Elione Chaves tildeltes en advarsel for ikke at efterkomme paddockchefens instrukser.
7. Løb: Klampenborg Galopbane Handicap Kl. 3
Træner Brian Wilson indberettede at DRAGON’S DEN ikke gik på det hårde underlag.
Dommerkomitéen observerede, at Sara Slot (NEVERTHELESS) trak ud foran blandt andre Annie
Nilsson-Lindahl (SIR MACKEN). Hestene var henholdsvis 1. og 4. i mål. Annie Nilsson-Lindahl
forklarede at Sara Slot var meget tæt på hende, da hun trak ud foran hende. Sara Slot erkendte at
være trukket for tæt ud foran Annie Nilsson-Lindahl. Dommerkomitéen vurderede at Sara Slot red
ukorrekt, men at SIR MACKEN alligevel ikke kunne have været foran NEVERTHELESS i mål.
Dommerkomitéen tildelte Sara Slot en advarsel, og pointerede vigtigheden af at ride lige ud og
orientere sig for ikke at genere konkurrenterne.
8. Løb: Taittinger Skandinavisk Ladies Cup
MENTOIMPRESS tabte nogle længder i starten.
9. Løb: Irish Thoroughbred Marketing Dansk Oaks

Dommerkomitéen godkendte rytterskifte på LIBERIAN GIRL fra Manuel Martinez, der var
kommet til skade, til Andreas Tapia Dalbark.

Jydsk Væddeløbsbane den 2. september 2022
Vejr: 21 gr – Sol og delvist skyet
Baneforhold: God
Dommerkomitéen: Bent Koch, Nicholas Cordrey, Ejner Anegaard
Ændringer:
Løb 1 – SUMMER DALE udgået, da rytter udeblev.
1. løb. Luxkids Ærespræmie – Klasse 2
Træner Rikke Rohbach Bonde idømtes en bøde på kr. 1.000 for ikke at have overholdt pasreglerne.
NIKKI SIXX blev bortvist fra start på grund af vægring ved at gå i startboks. Hesten skal
startboksgodkendes, før den igen kan startanmeldes.
Jockey Rafael De Oliveira udeblev fra sit ridt uden gyldig grund. Som følge heraf idømmes han en
bøde på kr. 2.500 og to dage udelukkelse (17/9 Klampenborg og 22/9 Racing Arena Aalborg) –
(gentagelsestilfælde – SRG 6:2:1)

Klampenborg Galopbane den 27. august
Vejr: heldagsregn frem til kl. 17:30, ca. 20 grader
Baneforhold: 3,7 God (oplyst af banen kl. 15:00)
Dommerkomité: Roald Larsen, Kim Dyhring, Nicholas Cordrey
Dopingprøve: 4. løb: ARABIAN QUEEN

2. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
IRISH FIRE tabte ca. 5 længder i starten.
Jockey Jacob Johansen indberettede, at RINGO hang meget under løbet.
3. LØB HANDICAP KLASSE 4
Dommerkomitéen afhørte lærling Mathilde Lund Johansen og amatørtræner Maria Qvist Ladefoged
i anledning af LETHNOK’s svage præstation. Mathilde Lund Johansen forklarede, at det følte som
om hesten ”bremsede”, når hun forsøgte at få den til at gå med feltet mens træneren forklarede, at
alt op til løbet virkede normalt. Evt. sygdomstegn vil blive indrapporteret,
5. LØB HOPPELØB

Paddockchefen indberettede, at MARGRETHE mødte for sent i paddocken. Træner Søren Jensen
idømtes i den anledning en bøde på 500 kr.
6. LØB TAG TIL DANSK TRAV DERBY ÆRESPRÆMIE
Paddockchefen indberettede, at TALISMAN mødte for sent i paddocken. Træner Bent Olsen
idømtes i den anledning en bøde på 500 kr.
FAST COMPANION blev taget op under løbet. Jockey Jacob Johansen forklarede, at det virkede
som om hesten trådte forkert og at den blev skadet.
Jockey Nicolaj Stott (GO ON CARLRAS) nedlagde protest mod jockey Oliver Wilson
(FLAMBEAU ROUGE). Hestene var hhv. anden og første i mål. Nicolaj Stott begrundede sin
protest med, at Oliver Wilson ramte hans venstre arm to gange med sin højre arm ca. 150 m. fra
mål, hvilket forårsagede, at GO ON CARLRAS kom ud af balance. GO ON CARLRAS ville have
vundet løbet, hvis episoden ikke var sket.
Oliver Wilson forklarede, at han to gange ramte Nicolaj Stott som beskrevet, men at det skyldtes, at
Nicolaj Stott ned gennem opløbet pressede ham ud mod rails, så det ikke kunne undgås, at de ramte
hinanden, og bumpede ham, da FLAMBEAU ROUGE passerede GO ON CARLRAS.
Dommerkomitéen vurderer ikke, at Oliver Wilson foretager sig noget ureglementeret, hvorfor
protesten afvistes.
7. LØB ALDERSVÆGTSLØB MAKS. HANDICAP 63
SAVONA blev slettet af dyrlægen på startstedet pga. halthed.

Racing Arena Aalborg den 20. august 2022
Baneforhold: God
Dopingprøver: løb 3 EAST MEETS WEST og løb 5 APEROLA.
Dommerkomité: Søren Mogensen, Flemming Kristensen, Kim Pedersen, Nicholas Cordrey (VAR)

Jockey Marcos Robaldo var forhindret i at komme, hvilket medførte følgende rytterændringer:
1. løb TEARS FOR TWO, Kelvin C. Belcourt (57 kg – 4)
3. løb EAST MEETS WEST, Sara Slot 66 kg
4 løb. ALLI CAT, Susanne Lyseng 60 kg
7. løb COMME IL FAUT, Rafael De Oliveira 62 kg.

2. løb. Dansk Galops Ærespræmie
Amatørrytter Lise Vest på DARK SPIRIT rapporterede efterfølgende, at VOGUELA/Susanne
Lyseng inden første sving kom tæt ind på indvendigt placerede DARK SPIRIT. Ud fra løbsfilm

ligger hestene tæt og trækker lidt ud i svinget, men voldgiften vurderer, at der er plads til
indvendige DARK SPIRIT.
Amatørrytter Melissa Vesterholm på MAGGIE oplyste efterfølgende, at hun måtte bruge pisken på
halsen af hesten til at korrigere, da den hang hårdt på bidet. Brug af pisk i situationen blev godkendt
af dommerkomitéen, som desuden vurderede, at det ikke havde indflydelse på resultatet.

5. løb. Racing Arena Champion Stakes
Villy Nielsen tildeles en bøde på kr. 1.000 for utilbørlig optræden i paddocken overfor træner Lea
Olsen.

6. løb. Redford Handicap
Træner Tina Mortensen tildeles en bøde på kr. 1.000, da THE PATRIOT var fejlmeldt og
efterfølgende skulle slettes (karenstid medicinering).

7. løb. Dispol Snapper Maidenløb
Rytterændring på SWAT godkendt fra Nanna Sørensen til Melissa Vesterholm (59 kg -2).
Med ca. 800 - 900 meter til mål snublede CHARLIE, hvorved amatørrytter Christina Degn Gerlings
faldt af hesten. Efter gennemgang af optagelser af løbet, herunder med banens interne kamera og
dronekamera samt samtale med jockey Oliver Wilson/ GOOD LIFE, der var placeret udvendigt for
CHARLIE, er det dommerkomitéens vurdering, at CHARLIE rammer bagbenene på foranliggende
hest og dermed snubler. Situationen vurderes som hændelig.

Klampenborg Galopbane den 19. august
Dato: 19. august 2022
Vejr: regn, ca. 20 grader
Baneforhold: kl. 13:00 rapporteret til 2,7 God til let – derefter regn i 2-3 timer op til 1. løb
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Klaus Melby
Dopingprøver:
3. løb: SAVE THE KING
Vedrørende løbsdagen 7. august 2022 9. løb:
Træner Brian Wilson informerede dommerkomitéen om, at prøver taget på CHARMING KNIGHT
ikke viste tegn på sygdom.
PRØVELØB

Begge heste godkendtes.
1. LØB HANDICAP KLASSE 4
Grundet forsinkelse på motorvejen fra Sverige blev flere rytteres ankomst til banen forsinket,
hvorfor dommerkomitéen accepterede rytterskift på flere heste i de første løb.
Jockey Nicolaj Stott (TITANIUM CARLRAS) afhørtes i anledning af drivningen i opløbet. Ud fra
forklaringen og løbsfilmen, finder dommerkomitéen ikke grundlag for at foretage sig yderligere.
2. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
LAZY SUSAN blev bortvist fra start pga. uregerlighed ved startboksen. Hesten skal godkendes i
kvalifikationsløb, før den på ny kan starterklæres.
DARK STREAM mistede et par længder i starten.
Jockey Elione Chaves indberettede, at ODD RED løb meget urutineret i sin debut.
3. HANDICAP KLASSE 3
Dommerkomiéen afhørte jockey Rafael De Oliveira og træner Inge Mette Dejgaard i anledning af
NEVER GONE’s skuffende præstation. Rafael De Oliveira forklarede, at hesten ikke svarede for
drivning og Inge Mette Dejgaard mente, at årsagen var, at hesten stod meget længe i startboksen,
før starten gik. Dommerkomitéen noterede den afgivne forklaring, og indskærpede overfor rytteren
forpligtelsen til at ride hestens chance.
4. LØB HOFJUVELER HERTZ ÆRESPRÆMIE
Dommerkomitéen afhørte jockeys Nicolaj Stott (DAUREHØJ CARLRAS), Elione Chaves
(NOKENGANG) og Oliver Wilson (NOIFSANDBUTS) i anledning af løbets afvikling de sidste ca.
200 m. Hestene var hhv. 4., 6. og 1. i mål.
Elione Chaves forklarede, at Oliver Wilson trak for hurtigt ud foran ham, da NOIFSANDBUTS
passerede ham indvendigt.
Nicolaj Stott forklarede, at hans hest trak lidt indad og at han omgående korrigerede den for ikke at
genere Elione Chaves.
Oliver Wilson forklarede, at han mente, at hvis Elione Chaves blev generet, var det på grund af
Nicolaj Stotts ridning, og at der var plads nok, da NOIFSANDBUTS trak ud i banen.
Dommerkomitéen vurderer, at det passerede ikke har medført, at en hest har forbedret sin placering
i forhold til en konkurrent. Dommerkomitéen vurderer, at DAUREHØJ CARLRAS hænger ind ad
og generer NOKENGANG, men at Nicolaj Stott gør hvad han kan, og hvad der kan forventes for at
rette den op. Dommerkomitéen finder derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere overfor
Nicolaj Stott. Endvidere vurderer dommerkomitéen, at Oliver Wilson trækker for hurtigt ud foran
Elione Chaves og Nicolaj Stott, og herved generer NOKENGANG og DAUREHØJ CARLRAS.
For ukorrekt ridning idømtes Oliver Wilson en bøde på 1.500 kr. (normal straffeskala fragået)

Jockey Martin Rodriguez (NORTHERNPOWERHOUSE) idømtes en bøde på 1.500 kr. for
trængning af jockey Per-Anders Gråberg (GOLD DEVISOR) i midten af opløbet. (normal
straffeskala fragået)
6. LØB HANDICAP KLASSE 4
Jockey Cornelia Hartsmar (VAILET) indberettede, at hun følte sig generet midt i svinget, da jockey
Nicolaj Stott (ALTHON) trak ud i banen, hvilket forårsagede at hendes hest ramte bagbenene på
hesten foran og selv var ved at snuble. Nicolaj Stott forklarede, at han havde holdt sit spor bag
DRAGON’S DEN. Bagvedliggende ryttere afhørtes, men kunne ikke bidrage med yderligere
oplysninger. Løbsfilmen viser, at VAILET snubler, men viser ikke ud fra vinklen hvorfor.
På det foreliggende grundlag ser Dommerkomitéen ikke mulighed for at foretage sig yderligere.
7. LØB HANDICAP KLASSE 3
Lærling Susanne Lyseng idømmes 1 dags udelukkelse (2. september 2022) for at ride med ukorrekt
udstyr (vest)).

Klampenborg Galopbane den 7. august
Vejr: overskyet, enkelte byger, ca. 20 grader
Baneforhold: God 3,3
Dommerkomitéen: Søren Mogensen, Nicholas Cordrey, Klaus Melby, Kim Dyhring
Dopingprøver:
1. løb: NUEVO ESTRELLA
2. løb: KING FERDINAND
4. løb: SIR CAMELOT
5. løb: KING DAVID
6. løb: ASCOT BRASS
8. løb: SUMMER DALE
9. løb: TITANNIA og HEAR THE DRUMS
10. løb: BRUNELLO
GENERELT
Dommerkomitéen foretog stikprøvekontrol af 10 tilfældigt udvalgte rytteres udstyr under første del
af løbsdagen. I den anledning tildeltes advarsler til jockeys Manuel Martinez, Valmir De Azeredo
og Maikel Narvaez Bravo (SRG 6.2 pkt. 3 og Udstyrsreglementet).
2. LØB GOFFS FUTURITY STAKES
Jockey Jan-Erik Neuroth indberettede, at QUEEN OF HEARTS hang i opløbet, og at han derfor
ikke kunne ride finish effektivt.

Jockey Marcos Robaldo (MISSZOU) indberettede at han blev generet kort efter start af udvendigt
liggende jockey Carlos Lopez (AMICONE). Jockey Jan-Erik Neuroth (QUEEN OF HEARTS), der
lå indvendigt for de to øvrige, afhørtes også. Ud fra afhøringerne og løbsfilm kan det ikke afgøres,
om der foreligger en trængning, hvorfor Dommerkomitéen ikke foretager sig videre.
4. LØB GIANT SANDMAN LARCH ÆRESPRÆMIE
Træner Lea Olsen indberettede, at TOTAL FUN kom tilbage fra løbet med skrammer på et bagben.
6. LØB ELKÆR STUTTERI FAWZIA STAKES
Jockey Andreas Tapia Dalbark idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med 700 g. overvægt
på HABLA (SRG 6:12).
7. LØB DERBYDAGENS AMATØRLØB
For at veje tilbage med 1 kg. overvægt idømtes amatørrytter Maria Jørgensen en udelukkelse på 1
dag (27. august 2022) (SRG 6:12).
8. LØB STUTTERI HJORTEBO DERBY CONSOLATION
MENTOIMPRESS tabte mange længder i starten.
9. LØB THE MACALLAN DANSK DERBY
I anledning af CHARMING KNIGHT’s skuffende præstation indberettede træner Brian Wilson, at
han mente, at hesten ikke var kommet sig over sin sygdom i forbindelse med Derby Trial Stakes og
at den formentlig ikke står distancen. Eventuelle sygdomstegn, der viser sig efter løbet, vil blive
indrapporteret.
Jockey Carlos Lopez indberettede, at HEAR THE DRUMS tabte en forsko under løbet.
10. LØB TATTERSALLS GRAND CUP
Dommerkomitéen afhørte jockey Carlos Lopez (BRUNELLO), der var først i mål, og jockey
Nicolaj Stott (GO ON CARLRAS), der var anden i mål om deres ridning de sidste 150 meter, hvor
de ramte hinanden med armene ifm. drivningen. Det fremgår af SRG Kapitel 6:27, at rytteren må
ikke med sin arm, tøjle eller pisk genere andre deltagende heste og ryttere. Ud fra de afgivne
forklaringer og omstændighederne tildeles begge ryttere en advarsel for ukorrekt ridning.

Jydsk Væddeløbsbane den 4. august
Vejr: 25 gr – Sol og delvist skyet, meget let vind fra V. Gennem løbsdagen var der kortvarige
regnbyger.
Baneforhold: 2,0 - Let
Dommerkomitéen: Bent Koch, Nicholas Cordrey, Ejner Anegaard
Rytterændringer:
Jockey Oliver Wilson havde meldt afbud pga. af sit styrt dagen før på Bro Park. Som følge heraf
godkendtes følgende rytterændringer:

Løb 1 - Fair and Square - rides af Mathilde Lund Johansen - vægt kg 58 - kg 4 = kg 54
Løb 2 - Nova Girl - rides af Rafael De Oliveira – uændret vægt kg 68
Løb 3 - Sir Antonelli - rides af Rafael De Oliveira – uændret vægt kg 64
1. løb. Tuborg præsenterer Galopligaen – Klasse 3
STRATEGO sprang skævt ud og ramte startboksen, hvorved jockey Jacob Johansen faldt af.
STATEGO fulgte efter feltet som sidste hest uden at genere de øvrige.
2. løb. Galopligaen – Klasse 4
GO GOOFY kom løs før start og galoperede let ca. 500 m inden den blevet fanget.
Dommerkomitéen observerede, at MAGGIE/Christina Degn Gerlings brød flere spor ud i
opløbssvinget. Christina Degn Gerlings forklarede, at MAGGIE ikke reagerede, da hun forsøgte at
trække den til højre for at følge banens forløb. MAGGIE var ikke til gene for de øvrige ved det
passerede. Amatør jockey Christina Degn Gerlings tildeles en advarsel for ikke at have opfyldt sin
indberetningspligt (SRG 6:2:6).
Amatørrytter Stine Schäfing indberettede, at GO WIN CASINO tabte en bagsko under løbet.
3. løb. Ritmester Frigaards Mindeløb
Dommerkomitéen observerede, at SIR ANTONELLI/Rafael De Oliveira sprang skævt ud af
startboksen hvorved der blev lidt trangt for ARTHUR/Nicolaj Stott og HITMAN/Marcos Robaldo.
Dommerkomitéen vurderede, at situationen ikke havde indflydelse på løbets afvikling.
Jockey Marcos Robaldo indberettede, at han tidligt stoppede sin ridning på HITMAN, da hesten
føltes dårlig og måske kunne være skadet. HITMAN kom ikke i mål. HITMAN skal
dyrlægeundersøges og der skal forelægge en dyrlægeerklæring uden anmærkninger, inden
HITMAN igen kan starterklæres.

Klampenborg Galopbane den 23. juli
Vejr: byger, ca. 19 grader
Baneforhold: God 3,1
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Klaus Melby, Nicholas Cordrey
Dopingprøve:
2. løb: HAPPY FEET
7. løb: FREEMANIP

1. LØB 2-ÅRS MAIDENSERIEN
Dommerkomitéen foretog stikprøvekontrol af rytteres udstyr. Ingen bemærkninger.

2. LØB STUTTERI HJORTEBO PRODUCE STAKES

Dommerkomitéen foretog stikprøvekontrol af rytteres udstyr. For brug af ulovlig og manipuleret
vest idømtes jockey Ian Archer en bøde på 3.500 kr. (SRG 6:2:3 og udstyrsreglementet).
Jockey Nicolaj Stott (GO GO SURPRISE) vejede tilbage med 1 kg. overvægt. Nicolaj Stott havde
ikke nogen forklaring på overvægten og idømtes to dages udelukkelse (7. og 10. august 2022) –
(gentagelsestilfælde – SRG 6:12), og fik ændret sin minimumridevægt til 58½ kg.
(Nicolaj Stott har efterfølgende anket den idømte straf til Dansk Galops Appeldomstol)
Træner Birgitte Nielsen idømtes en bøde på 750 kr. for ikke at kontrollere at rytterens vægt, inkl.
sadel, var korrekt (SRG 6:1:4 og 6:12).

3. LØB HANDICAP KLASSE 5
Dommerkomitéen foretog stikprøvekontrol af rytteres udstyr. Ingen bemærkninger.
4. LØB BENNY JENSEN MEMORIAL
LORD OF DUBLIN kom løs før start og blev slettet af banens veterinær.
Træner Nina Lindberg Lensvik indberettede, at SANARY fik beskadiget højre bagben under løbet.
Lærling Rebecca Stålhandske indberettede, at NOIFSANDBUTS havde været svær at holde rundt
svinget, at hun havde gjort hvad hun kunne for at holde den tilbage, og at den kunne have været
årsag til SANARY’s skade. Af løbsfilmen fremgår, at NOIFSANDBUTS og SANARY var tæt på
hinanden midt i opløbssvinget. Dommerkomitéen vurderer, at Rebecca Stålhandske gør hvad hun
kan for at holde og styre hesten, og finder ikke anledning til at foretage sig yderligere.
Jockeys Nicolaj Stott og Andrea Tapia Dalbark tildeltes hver en advarsel for at have anvendt
ukorrekt vest (SRG 6:2:3 og Udstyrsreglementet).
Jockey Carls Lopez (MARSHI) vejede tilbage med overvægt lidt over det tilladte.
Dommerkomitéen dispenserede fra overvægten, da rytterne opholdt sig længe ved startstedet pga.
forsinkelse og i regnvejr.
5. LØB LAST CALL 3-ÅRS LØB
Jockey Elione Chaves (MYSTERIOUS MIND) vejede tilbage med 700 g. overvægt. Elione Chaves
havde ingen forklaring på det skete og idømtes en udelukkelse på 2 dage (7. og 10. august 2022) –
(gentagelsestilfælde – SRG 6:12), og fik ændret sin minimumridevægt til 56 kg. Træner Bent Olsen
idømtes en bøde på 750 kr. for ikke at kontrollere at rytterens vægt, inkl. sadel, var korrekt (SRG
6:1:4 og 6:12).
Jockey Annie Nilsson-Lindahl afhørtes i anledning af FLOW STAR’s svage præstation. Hesten var
ca. 35 sekunder efter vinderen i mål og blev som følge deraf diskvalificeret som distanceret
(SRG_6:33). Hun forklarede, at hesten ikke virkede løbsklar og var ved at styrte efter ca. 500 m.
Amatørtræner Tommy Benlow forklarede, at der ingen problemer havde været med hesten i træning
og at han mente, at rytteren havde redet uhensigtsmæssigt. I samråd med banens veterinær
nedlægges startforbud mod FLOW STAR for en periode af 14 dage og der skal fremvises
helbredsattest fra dyrlæge, før hesten atter kan startanmeldes (SRG 7:1 og 3).

6. LØB HANDICAP KLASSE 3
Jockey Cornelia Hartsmar (PAINT IT BLACK) indberettede, at hun følte sig generet godt 100 m.
efter start. Det fremgår af løbsfilmen, at det bliver lidt trangt indvendigt, hvor hestene kommer frem
til de stationære rails på grund af disses placering. Dommerkomitéen vurderer, at ingen kan lastes
for episoden.

7. LØB SUPER SPRINT
Jockey Oliver Wilson indberettede, at NOM DE PLUME hang gennem det meste af løbet og at han
havde været nødt til at korrigere den for at holde sin bane.

8. LØB NOVIS LØB
Træner Brian Wilson idømtes en bøde på 500 kr. for at møde for sent i paddock med SEA STORM,
LIONS’ DEN og UMISSEDASPOT.
Dommerkomitéen foretog stikprøvekontrol af rytteres udstyr. Lærling Susanne Lyseng tildeltes en
advarsel for at ride med ukorrekt vest (SRG 6:2:3 og udstyrsreglementet).
Jockey Jacob Johansen indberettede, at sadlen var gledet på LIONS’ DEN.

Fyens Væddeløbsbane den 20. juli
Vejr: Tørt ca. 30 grader
Baneforhold: Let
Dommerkomite: Nicholas Cordrey, Max Nissen og Bent Koch
Dopingprøve:
3. løb NORTHERN CARLRAS
Efter afvikling af 4.løb meldte Nicolai Stott, at han var kommet til skade og derfor ikke kunne ride
5. og 6.løb.
I den anledning godkendtes følgende rytterskifte:
5.løb:
STRATEGO , Susanne Lyseng, 63 minus 2 kg
6.løb:
ARTHUR, Rafael De Oliveira, 63 kg

1. LØB MIKKELS HESTETRANSPORT ØRESPRÆMIE
SIR OLIVER kom ikke fra start. Stod meget urolig i boksen og kom derved til at hænge fast i lågen
bagved.
2. LØB FILIP ZWICKY ÆRESPRÆMIE
Nicolai Stott (SUNSHINE CARLRAS) indberettede at han blev trængt af NOVA GIRL (Oliver
Wilson)
Ved gennemsyn af løbsfilm og droneoptagelse fandt voldgiften ikke grundlag for at gøre yderligere
i sagen.
3. LØB GOFFS UK PREMIER SALE STAKES
Nicolai Stott (NORTHERN CARLRAS) idømmes en bøde på 1500 kr. for ukorrekt ridning.
Trækker ud i banen i opløbet og generer derved VUPTI CARLRAS, Jacob Johansen.
Det vurderes dog, at episoden ikke har haft indflydelse på løbsrækkefølgen i mål.
5. LØB AA LÅSESERVICE ÆRESPRÆMIE
Træner Keld Chr. Karlsen tildeles en advarsel for at trække RED GOLD til start, uden at have
ansøgt om dette.

Klampenborg Galopbane den 16. juli
Vejr: tørt, ca. 21 grader
Baneforhold: God til let - 2,9
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Klaus Melby, Nicholas Cordrey
Dopingprøve:
5. Løb: AMANDA
I løbet af dagen konstateredes flere tilfælde af, at skumgummiunderlag blev placeret under sadlen af
trænerens personale, efter at jockeyen havde foretaget udvejning uden skumgummiunderlag. Af
SRG kapitel 6 §7 fremgår, at ” I den vægt, som hesten skal bære i løb medregnes – udover rytter og
dragt - sadel med tilbehør samt blydækken.” Et sådant underlag regnes som tilbehør til sadlen og
skal, såfremt det ønskes benyttet, være til stede både ved ud- og tilbagevejning. Der vil fremover
blive idømt bøder for overtrædelse af dette forhold.
Prøveløb
De fire deltagende heste godkendtes.
1. LØB LÆRLINGE- OG AMATØRHANDICAP
DLD godkendte sent rytterskift (grundet trafikale forhold) på HIPSTER fra Evelina Rönnlund til
Anne-Sophie Toubro (SRG 6:19).
2. LØB STALD KTAS NOVISLØB

Jockey Nicolaj Stott idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med 1 kg. overvægt på
TITANIUM CARLRAS (SRG 6:12). Nicolaj Stott tildeles en advarsel for utilbørlig optræden
overfor officials.
Lærling Susanne Lyseng (SEA STORM) indberettede, at hun blev trængt i starten af lærling Kate
Alvesparr (KOZINSKI). Det kan ikke af løbsfilmen konstateres, at Kate Alvesparr rider ukorrekt,
og DLD foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.
3. LØB HANS ERIK WESTERBERGS MINDELØB
Jockey Elione Chaves idømtes en bøde på 750 kr. for at veje ud med 1 kg. overvægt på
JUBILANCE (SRG 6:10).
4. LØB HANDICAP KLASSE 4
Jockey Rafael de Oliveira idømtes en udelukkelse på 1 dag (4. august 2022) for at veje ud med ½
kg. overvægt på ZASCHA (gentagelsestilfælde). Rafael de Oliveiras minimumsvægt er herefter
fastsat til 59 kg.
Jockey Nicolaj Stott idømtes en bøde på 1.500 kr. for at veje tilbage med 800 g. overvægt på
ALTHON (SRG 6:12).
5. LØB DERBY TRIAL STAKES
Jockey Oliver Wilson afhørtes i anledning af CHARMING KNIGHTs skuffende præstation (4. i
mål, slået med ca. 4 længder som storfavorit). Oliver Wilson havde ikke nogen umiddelbar
forklaring, men pegede på at det var første gang hesten prøvede en hård bane og også første gang, at
den var på lang distance. Eventuelle sygdomstegn, der viser sig efter løbet, vil blive meddelt Dansk
Galop.
7. LØB STRATFORD-ON-AVON ÆRESPRÆMIE
Jockey Elione Chaves (REUNION ISLAND) indberettede, at hesten var vanskelig at styre i sidste
del af opløbssvinget og ind på lige bane, og at den trak lidt ud i banen. Jockey Cornelia Hartsmar
(FIFTYSHADESFREED) indberettede, at hun følte sig generet af Chaves’ ridt. Episoden var uden
betydning for indløbsrækkefølgen. DLD finder, at Elione Chaves går ud i banen uden at gøre
tilstrækkeligt for at holde sit spor og derved generer Cornelia Hartsmar. Elione Chaves idømtes en
bøde på kr. 1.000 (ordinær straffeskala fraveget).

Jydsk Væddeløbsbane den 3. juli
Dommerkomité: Bent Koch, Ejer Anegaard, Søren Mogensen og Nicholas Cordrey
Baneforhold: God
Dopingprøver:
løb 2: DREAM IN THE WIND
løb 6: TITANNIA og GIANT FORTUNE

l. løb. Toårs maidenløb
Marcos Robaldo indrapporterede efter løbet, at bidet var trukket igennem munden på TOTAL
HOPE.
4. løb. Jydsk Derby Consolation
PRINCE CASPIAN og ICEMAN udgik begge, da de var løs inden start.
5. løb. Jydsk Champion Stakes
Andreas Tapia Dalbark indrapporterede efter løbet, at han stoppede sin ridning på BRUNELLO, da
den pludselig hang meget og han følte at noget var galt med hesten.
Melissa Vesterholm på SNATTY DANCER følte sig generet indvendigt ved at STEINWAY/
Martin Rodriguez i opløbet ikke holdt sit spor.
Efter gennemgang af løbsfilm ses det, at STEINWAY kommer yderligere ind i banen før mål, men
trods lidt plads indvendigt fra starten af opløbet vurderer voldgiften situationen som hændelig.
7. løb Champion Sprint
Nicolaj Stott på ACAPELLO nedlagde protest imod STRADA/Elione Chaves. Nicolaj Stott
forklarede, at STRADA ikke holdt sit spor i starten af sidste sving, hvilket kostede længder for
ACAPELLO. Elione Chaves forklarede efterfølgende, at han holdt sit spor.
Ud fra gennemgang af løbsfilm ses det ikke, at STRADA ikke holder sit spor, trods trængt situation.
Protest afvises dermed (uden gebyr).

Klampenborg Galopbane den 2. juli
Vejr: tørt, ca. 22 grader
Baneforhold: God - 3,3
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Klaus Melby og Søren Mogensen
Dopingprøver:
2 ILE DE CIRCE
5 PARSIFAL TORKDAHL
2. LØB NOVISLØB
Dommerkomitéen undersøgte løbsafviklingen først i opløbet, hvor FEMME FRIENDLY (Martine
Rodriguez) tog op i sin hest samtidig med at ROYAL DANE (Per-Anders Gråberg) tilsyneladende
trak lidt ud i banen. Hestene var hhv. 5. og 2. i mål.
Martin Rodriguez forklarede, at hans hest hang meget indad, og at han havde travlt med at rette den
op, da Per-Anders Gråberg trak lidt ud i banen. Han mente ikke, at dette havde påvirket hans
placering i forhold til Per-Anders Gråberg.

Jockey Jacob Johansen (ARABIAN QUEEN), der lå bag de to heste, forklarede, at ROYAL DANE
trak ud i banen.
Per-Anders Gråberg erkendte at have gået ud i banen, men mente, at hesten udvendigt for FEMME
FRIENDLY samtidig trak ind, hvilket løbsfilmen dog ikke understøtter.
Dommerkomitéen vurderer, at Per-Anders Gråberg trækker lidt ud i banen og derved generer
Martin Rodriguez, men at han under alle omstændigheder havde været foran denne i mål, hvorfor
indløbsrækkefølgen ikke ændres.
For uagtsom ridning idømmes Per-Anders Gråberg en bøde på 1.500 kr. (SRG 6:27, 8:16:5)
3. LØB HANDICAP KLASSE 4
Træner Mille Eisner indberettede, at MISS MAMBO var utilpas efter løbet og at den havde virket
ukurant under løbet.
6. LØB HOPPELØB
Træner Bettina Andersen indberettede, at MY JAMIL havde fået næseblod under løbet.

Racing Arena Aalborg den 21. juni 2022
Vejr: delvist skyet og blæsende, ca. 18 grader
Baneforhold: god
Dommerkomitéen: Ejner Anegaard, Kim Pedersen og Peter Knudsen
Jockey Rafael de Oliveira måtte melde afbud til løbsdagen pga. motorproblemer med sin bil på vej
til Aalborg. I den anledning godkendtes følgende rytterskifte:
Løb 1: ESPHAHAN, Nicolaj Stott, 62 kg
Løb 2: HONGKONG YOB, Melissa Vesterholm, 61 kg
Løb 5: CLIFFHANGER, Melissa Vesterholm, 59 kg

Løb 1. DM for galopryttere 1. afdeling
CUSTOMMADE sprang skævt ud af startboksen og tabte nogle længder.
Løb 2. Almansour Handicap
Jockey Nicolaj Stott (VUPTI CARLRAS) nedlagde protest mod jockey Oliver Wilson (PRINS
VALIANT). Hestene var henholdsvis tredje og første i mål
Nicolaj Stott afhørtes og forklarede, at PRINS VALIANT ved indgangen til opløbssvinget trængte
VUPTI CARLRAS, som derved mistede momentum.

Oliver Wilson afhørtes og forklarede, at der var kontakt mellem PRINS VALIANT og VUPTI
CARLRAS. Der var meget lidt plads, og han kunne ikke trække sin hest udad i banen, fordi hestens
forben så ville ramme bagbenene på ARAKA LI, som lå skråt udvendigt for PRINS VALIANT.
På baggrund af de afgivne forklaringer og efter gennemgang af løbsfilmene, herunder optagelser
med banens interne kameraer, finder dommerkomitéen ikke, at der har fundet ukorrekt ridning sted.
Desuden bemærker dommerkomitéen, at Nicolaj Stott på intet tidspunkt må standse sin ridning,
eller at VUPTI CARLRAS taber fart. Protesten afvises derfor.
Dommerkomitéen konstaterede, at HONGKONG YOB (Melissa Vesterholm), der var nr. to i mål, i
opløbet kontinuerligt trækker flere spor udad i banen og derved generer den bagvedliggende
ARAKA LI, som var fjerde i mål. Som følge heraf idømmes amatørrytter Melissa Vesterholm én
dags udelukkelse (den 20. juli). Det passerede vurderes ikke at have haft betydning for løbets
resultat.
Løb 3. DM for galopryttere 2 afdeling.
SCHUMLI og AMAZONIT mistede nogle længder i starten af løbet.
Løb 5. DM for galopryttere 3. afdeling
Amatørrytter Maria Jørgensen var kommet til skade og derfor ikke i stand til at ride GRIMBOLD.
Dommerkomitéen godkendte rytterskifte til Matilde Lund Johansen.
CLIFFHANGAR bortvistes fra start pga. af vægring mod at gå i startboks. Hesten skal
startboksgodkendes, før den på ny kan startanmeldes.
Løb 6. The Khamsin Handicap
Dommerkomitéen godkendte rytterskifte på VOGUELA fra Maria Jørgensen til Christina Degn
Gerlings.
TEARS FOR TWO (Matilde Lund Johansen) tabte et par længder i starten.
Melissa Vesterholm (SIR OLIVER) indberettede, at de bagerste bokslåger ikke var lukket, da
starten gik.

Klampenborg Galopbane den 18. juni 2022
Vejr: solrigt, ca. 22 grader
Baneforhold. God - 3,1 (offentliggjort fredag)
Dommerkomitéen: Kim Dyhring, Nicholas Cordrey, Søren Mogensen
1. LØB 2-ÅRS MAIDEN SERIEN
Dyrlæge og dopingpersonale måtte opgive at tage dopingprøver på KING FERDINAND.
2. LØB HANDICAP KLASSE 3

Træner Nina Lindberg Lensvik idømtes en bøde på kr. 500 for at møde for sent i paddock med RED
RUBY (SRG 6:13 og 6:16).
Jockey Oliver Wilson erstattede jockey Jacob Johansen på MISS MAMBO. Dommerkomitéen
dispenserede for overvægt på ½ kg.
AMBIANCE blev stående i starten og mistede sin rytter, da den trak hovedet ned. Hesten skal
startboksgodkendes før den på ny kan starterklæres på Klampenborg Galopbane.
DLD afhørte jockey Nicolaj Stott (SAPPER) og jockey Le Tølbøll (GEEPOWER) i anledning af en
indberetning fra Le Tølbøll om en genering i opløbet, hvor Le Tølbøll mente at være blevet trykket
ud i banen. På baggrund af forklaringer og løbsfilm finder dommerkomitéen, at selv om Nicolaj
Stott i starten af opløbet trækker ud mod GEEPOWER, gør han tilstrækkeligt for at holde sin bane.
4. LØB NOVIS LØB
MENTOIMPRESS tabte nogle længder i starten.
5. LØB PRINTZLAU CUP
Trænerne Nina Lindberg Lensvik og Flemming Poulsen idømtes hver en bøde på kr. 500,- for at
møde for sent i paddock med hhv. CROCODILE ROCK og PALAZZI/PAINT IT BLACK (SRG
6:13 og 6:16).
Jockey Nicolaj Stott afhørtes i anledning af at han stoppede ridningen på CROCODILE ROCK
først i opløbet. Nicolaj Stott forklarede, at hesten ikke tacklede banen og var ved at snuble
adskillige gange. Han stoppede ridningen fordi han ikke kunne udelukke, at hesten var halt.
Umiddelbart efter løbet virkede hesten OK. Træner Nina Lindberg Lensvik vil indberette eventuelle
skades- eller sygdomssymptomer, der viser sig efter løbsdagen.
7. LØB HANDICAP KLASSE 2
Dommerkomitéen afhørte jockey Oliver Wilson (CATCH OF CAMELOT) og lærling Mathilde
Lund Johansen (GARCON) i anledning af, at Oliver Wilson i begyndelsen af opløbet kortvarigt
måtte stoppe ridningen. CATCH OF CAMELOT var foran GARCON i mål. På baggrund af de
afgivne forklaringer kan det konstateres, at GARCON trækker ud foran CATCH OF CAMELOT og
derved generer den. Mathilde Lund Johansen erkendte forseelsen og idømtes en dags udelukkelse
for uagtsom ridning, d. 2. juli 2022 (SRG 7:8).
Dommerkomitéen undersøgte endvidere ridningen i sidste del af svinget, hvor flere heste trækker
lidt ud og ind i banen, og hvor CATCH OF CAMELOT kommer lidt i klemme. Efter afhøring af
jockey Oliver Wilson vurderes det, at episoden er uden betydning for løbsafviklingen og
dommerkomitéen ser ikke grund til at foretage sig yderligere.

Klampenborg Galopbane den 10. juni 2022
Vejr: delvist skyet, ca. 19 grader

Baneforhold: god 3,4
Dommerkomitéen: Klaus Melby, Nicolas Cordrey, Kim Dyhring
Dopingprøve: 3. løb: LOST EMPIRE

Prøveløb
De tre deltagende heste godkendtes.
1. Løb. Handicap Klasse 5
Dommerkomitéen afhørte Le Tølbøll (MARGIDUDDI), idet hun slog hesten på halsen med højre
hånd ved indgangen til opløbet. Le Tølbøll forklarede, at hesten hang indad, og hun derfor valgte at
slå den med hånden indvendigt på halsen for at rette den op. Slag med hånden eller pisken er kun
tilladt for at undgå en farlig situation, og Dommerkomitéen vurderer ikke, at der var tale om en
farlig situation. Le Tølbøll idømmes derfor én dags udelukkelse (2. juli 2022) for ulovligt slag med
hånden (SRG 6:31, 8:16.5).
2. Løb. Jamo Sikring Cup
RIANO kom løs før start og udgik af løbet.
EKO POMPEJI mistede et par længder i starten. EKO POMPEJI’s træner Søren Jensen
indberettede, at hesten havde stået over 5 minutter i startboksen som følge af den løse hest, hvilket
han fandt helt uacceptabelt. EKO POMPEJI sluttede mange længder efter næstsidste hest. Starteren
forklarede, at hans personale havde spurgt Andreas Tapia Dalbark (EKO POMPEJI) om han ville
lukkes ud af startboksen, mens der var løs hest på banen, hvilket rytteren ikke umiddelbart fandt
nødvendigt. Dommerkomitéen noterede den afgivne forklaring.
Nicolaj Stott indberettede, at SIR CAMELOT tabte begge forsko under løbet.
3. Løb. Cadeler Cup
GOLD DEVISOR rejste sig i startøjeblikket og mistede nogle længder. Per-Anders Gråberg
(GOLD DEVISOR) indberettede, at han råbte til starteren, at han skulle vente med at lade starten
gå. Starteren forklarede, at han godt hørte, at der blev råbt, men der havde han allerede trykket på
startknappen. Dommerkomitéen noterede den afgivne forklaring.
5. Løb. Gentofte Kommunes Ærespræmie
Startbokslågerne måtte åbnes manuelt. FAST COMPANION mistede flere længder i starten.
Dommerkomitéen undersøgte en episode i starten af opløbet, hvor Per-Anders Gråberg (SANKT
PEDER), som blev femte i mål, trak ud ad mod Carlos Lopez (BOLIVAR ROADS), som blev
anden i mål. Carlos Lopez forklarede, at han rigtig nok måtte trække med ud, da Per-Anders
Gråberg trækker ud, men at han var forberedt herpå, og der aldrig var kontakt mellem hestene.
Carlos Lopez mener ikke, det passerede har betydning for hans placering i løbet. Per-Anders
Gråberg forklarede, at han trak lidt ud, og søgte den udvendigt liggende hest for at have en anden
hest at gå med, og at der aldrig var kontakt mellem de to heste. Dommerkomitéen noterede de
afgivne forklaringer og foretager sig ikke videre.

6. Løb. Ole Larsen Youngriders Championship
RED CHEEK FOX mistede flere længder i starten.
Oliver Wilson indberettede at LUCKY LYNX havde vejrtrækningsproblemer, og at han derfor
tidligt stoppede sin drivning.

Jydsk Væddeløbsbane den 8. juni 2022
Vejr: tørt og letskyet, 17 grader
Baneforhold: God
Dommerkomitéen: Ejner Anegaard, Nicholas Cordrey, Bent Koch og Peter Knudsen
Dopingprøve: 4. løb: GO GO DANCER
Løb 1. Galopligaen 1 – Klasse 3
Træner Keld Chr. Karlsen idømmes en bøde på kr. 750 for forsinkelse af løbets start pga. ukorrekt
sadel på STRATEGO.
Jockey Nicolaj Stott (ACAPELLO) idømmes én dags udelukkelse for ukorrekt brug af pisk.
Udelukkelsen gælder den 22. juni 2022. Forseelsen vurderes ikke at have haft indflydelse på løbets
resultat.
Løb 2. Galopligaen 2 – Klasse 3
STRAKOWSKY mistede et par længder i starten.
Træner Lea Olsen nedlagde protest mod jockey Cornelia Hartsmar (SPEEDMAN) for trængning i
opløbet af SIR ANTONELLI (Jacob Johansen). Hestene var henholdsvis første og tredje i mål.
Jockey Jacob Johansen og jockey Cornelia Hartsmar afhørtes. På baggrund af de afgivne
forklaringer og optagelserne af løbet, herunder med banens interne kamera, er det
dommerkomitéens vurdering, at SPEEDMAN ved at trække indad i banen i opløbet generer SIR
ANTONELLI, men at SIR ANTONELLI ikke ville have været foran SPEEDMAN i mål, selvom
den ikke var blevet generet. Løbets resultat ændres derfor ikke. Jockey Cornelia Hartsmar idømmes
en bøde på kr. 1.000 for ukorrekt ridning.
Løb 3. Trial Trip
Jockey Rafael De Oliveira (RECORD BRAKER) idømmes en bøde på kr. 1.500 for at veje ud med
et kilo overvægt.
Løb 4. Valpréløb
Jockey Rafael De Oliveira (ALLI CAT) idømmes en bøde på kr. 1.500 for at veje ud med et kilo
overvægt.
Løb 5. 2-års Maidenløb

På grund af baneforholdene ændredes løbets distance fra 950 til 900 meter.
AMICONE sprang skævt ud af startboksen og generede derved SPINOZA, som tabte et par
længder.
Løb 6. Maidenløb for treårige og ældre heste
Jockey Rafael De Oliveira (SWAT) var blevet skadet og derfor ikke i stand til at ride. Der
godkendtes rytterskifte til Cornelia Hartsmar.
Løb 7. Stiften.dk løb – Klasse 4
Lærling Susanne Lyseng kom til skade i paddocken, og MAGGIE måtte derfor udgå.

Klampenborg Galopbane den 4. juni 2022
Vejr: tørt og letskyet, ca. 20 grader (en del regn op til løbsdagen)
Baneforhold: God til blød – 4,0
Dommerkomitéen: Nicholas Cordrey, Kim Dyhring, Søren Mogensen
Dopingprøve: 4. løb: IRON BUTTERFLY
Vedr. Løbsdagen 28. maj 2022, 6. løb:
Træner Søren Jensen indberettede, at LADY MONROE havde pådraget sig sår på benene under
løbet.
1. LØB MAIDENLØB
Træner Tina Mortensen idømtes en bøde på 1.000 kr. for ukorrekt pas på CLIFFHANGER.
Dokumentation for korrekt vaccination sendes til Dansk Galop snarest og Dansk Galop vil herefter
fastsætte den endelige sanktion.
Jockey Maikel Narvaez Bravo (FLYING EMOJI) tildeltes en advarsel for at trække ud i banen først
i opløbet, hvorfor jockey Jacob Johansen (RED IMPACT) var nødsaget til at skifte til et andet spor
end det valgte.
2. LØB CARLRAS SUPER CUP SPRINT
MAID (Carlos Lopez) blev diskvalificeret fra andenpladsen for at veje tilbage med 800 grams
undervægt.
Træner Francisco Castro henvendte sig til dommerkomiteen og forklarede, at hans personale havde
været til stede ved udvejningen og at han havde været til stede, da hesten sadledes, hvor udstyret var
komplet.
Jockey Carlos Lopez forklarede, at han havde vejet ud på sædvanlig vis, og umiddelbart i
forbindelse hermed havde givet sadlen videre til trænerens personale. Da han skulle veje tilbage

efter løbet i vægten ved vindercirklen, forklarede han først at han der opdagede, at blydækkenet var
tomt, men senere flere gange, at blydækkenet var væk og ikke var dukket op senere på dagen.
Vægtforstanderen i vindercirklen afhørtes efter løbsdagen og forklarede, at blydækkenet var der ved
tilbagevejningen, men at der ikke var bly i.
Carlos Lopez idømmes en udelukkelse på 3 dage (22., 25. og 26. juni 2022) samt en bøde på kr.
2.000 for skiftende forklaringer, hvilket af DLD sidestilles med utilbørlig optræden. Beslutning er
truffet d. 6. juni 2022.
Jockey Andreas Tapia Dalbark (HALL OF FAME) afhørtes i forbindelse med starten på løbet, hvor
han tilsyneladende blev generet af den indvendige MAID (Carlos Lopez) og den udvendige
SAPPER (Jan-Erik Neuroth). Andreas Tapia Dalbark bekræftede at være blevet generet da MAID
trak ud foran ham, men forklarede at det ikke havde haft betydning for hestens placering. Carlos
Lopez forklarede at MAID startede på banen for første gang og søgte lidt ud i banen ligesom resten
af feltet.
For ukorrekt ridning idømmes Carlos Lopez en bøde på 1.500 kr. (normal strafferamme fragået).
3. LØB BREEDERS CUP CONSOLATION
Jockey Jacob Johansen indberettede, at FOX EYE snublede og var tæt på at styrte efter ca. 600
meter - der var ikke konkurrenter indblandet i episoden.
Jockey Martin Rodriguez (AMAZONIT) afhørtes i anledning af en mulig genering i første del af
opløbet. Denne forklarede, at udvendige MISS TWENTY (Marcos Robaldo) trak ind i banen
samtidig med at NOELLE (Jan-Erik Neuroth) trak en anelse ud i banen, hvorfor han måtte stoppe
sin ridning kortvarigt. Marcos Robaldo forklarede, at MISS TWENTY hang lidt indad og at han
hele tiden korrigerede den, så den holdt sit spor.
Dommerkomitéen finder, at MISS TWENTY trækker ind i banen, men at Marcos Robaldo gør hvad
han kan for at ride ligeud og at der ikke er tale om, at han får fordel af det passerede. DLD finder
ikke anledning til at foretage sig yderligere.
4. LØB DANSK BREEDERS CUP
Træner Torben Christensen idømtes en bøde på 500 kr. for at medbringe ukorrekt pas på ARTHUR.
Dokumentation for korrekt vaccination fremvistes før løbet.
Jockey Marcos Robaldo (MY VISION) indberettede, at han følte sig generet af jockey Per-Anders
Gråberg (PALM SPRINGS) ved udgangen af opløbssvinget, da denne trak ind foran ham ved rails.
De to ryttere afhørtes. DLD kan konstatere, at PALM SPRINGS kortvarigt kommer ind mod MY
VISION, men omgående trækkes et spor ud, og at egentlig trængning ikke forekommer. DLD finder
ikke anledning til at foretage sig yderligere.
5. LØB DELOITTE CUP
MENTOIMPRESS tabte ca. 5 længder i starten.
Dommerkomitéen afhørte jockeys Oliver Wilson (WORRES WINNIE) og Carlos Lopez
(ORKANEN TORKDAHL) i anledning af en mulig trængning i starten af opløbet hvor Carlos
Lopez tilsyneladende trak et spor ud foran Oliver Wilson, der måtte stoppe sin ridning kortvarigt.

Oliver Wilson forklarede, at han var blevet passeret indvendigt af Carlos Lopez ved udgangen af
opløbssvinget, hvorefter han igen nærmede sig ORKANEN TORKDAHL, der pludselig trak et
spor ud i banen og forårsagede en trængning. Han kunne ikke have vundet løbet, men måske have
han fået en bedre placering.
Carlos Lopez forklarede, at han fik opfattelsen af, at jockey Jacob Johansen (WIDE AWAKE) var
på vej ud i banen og kunne have forårsaget en trængning, men at dette ikke skete. Det var årsagen
til, at han gik lidt ud i banen. Han havde orienteret sig bagud lidt tidligere, og troede ikke, at han
havde en konkurrent udvendigt for sig. Han rettede sin hest op med det samme, da han så Oliver
Wilson udvendigt for sig.
Dommerkomitéen finder, at der er tale om uagtsom ridning, og at Carlos Lopez forsøger at undgå
trængningen, så snart han bliver opmærksom på konkurrenten.
Carlos Lopez idømmes en udelukkelse på 1 dag (18. juni 2022) - (normal strafferamme fragået).
7. LØB HANDICAP KLASSE 2
Jockey Cornelia Hartsmar afhørtes i anledning af Ravaillac’s skuffende præstation i sæsondebuten.
Hun forklarede, at hun rider hesten i træning, hvor alt har virket normalt, men at hesten i dag ikke
svarede for drivning.

Klampenborg Galopbane den 28. maj
VEJR: overskyet, ca. 15 grader (med 14 mm regn i døgnet op til løbene)
BANEFORHOLD: God til blød - 3,8
DOMMERKOMITÉEN:
Nicolas Cordrey
Kim Dyhring
Søren Mogensen
Dopingprøve:
3. løb: CHARMING KNIGHT
4. løb: MATCH MAKER
7. løb: SUSPICIOUS MIND og WHITE HEART

1. Løb. HANDICAP KLASSE 3
Træner Inge Mette Dejgaard indberettede, at DRESS CIRCLE fik næseblod under løbet.
3. Løb. FALKONERTJENESTEN DANSK 2000 GUINEAS
Jockey Nicolaj Stott indberettede, at SIR CAMELOT tabte en forsko under løbet.
4. Løb. COPENHAGEN GOLDEN MILE
Træner Lea Olsen idømtes en bøde på kr. 500,- for at møde for sent i paddock med SIR
CHURCHILL.

Jockey Oliver Wilson (KING DAVID) indberettede at han følte sig generet af jockey Elione Chaves
(MATCH MAKER), da denne trak ud i banen ved udgangen af opløbssvinget. Oliver Wilson
forklarede, at han fulgte MATCH MAKER udvendigt og ville angribe udvendigt for den på lige
bane, da den fortsatte ud foran hans hest, så han måtte tage op i den. Der var enighed om, at
episoden ikke havde betydning for indløbsrækkefølgen. Elione Chaves forklarede, at han havde
orienteret sig mod venstre inden han trak ud, og at der på det tidspunkt ikke lå nogen udvendig for
ham.
Dommerkomitéen vurderer, at alle deltagere søger ud i den lidt bløde bane, men at Elione Chaves
søger lidt længere ud end de andre og derved kommer til at trænge Oliver Wilson. Det lægges til
grund, at der er tale om ukorrekt ridning og at der er tale om en mild forseelse. Normal straffeskala
fragås og Elione Chaves idømmes en bøde på kr. 5.500, - (høj præmiesum).
6. Løb. 3-ÅRS DISTANCETEST
Jockey Oliver Wilson og træner Lea Olsen afhørtes i anledning af SIR CHAPLIN’s skuffende
præstation. Oliver Wilson forklarede, at hesten var af biddet under løbet, og Lea Olsen, at hesten
have tabt en forsko, men ikke viste sygdomstegn lige efter løbet. Skulle sådanne opstå de nærmeste
dage, vil det blive indberettet til Dansk Galop.
Træner Bent Olsen blev afhørt i anledning af MY LADYBUG’s stærkt forbedrede præstation.
Denne forklarede, at hesten havde haft fordel af den længere distance.
7. Løb DE FEM STJERNER SCANDINAVIAN OPEN CHAMPIONSHIP (GR.3)
I startøjeblikket sprang UNCONQUERABLE (Carlos Lopez) skævt ud mod højre og fortsatte indad
de næste 100-150 meter, hvorved de indvendige heste GOLD TYRANNY (Martin Rodriguez),
QUEBELLO (Anna Pilroth) og TALISMAN (Andreas Tapia Dalbark) tilsyneladende blev generet.
De pågældende ryttere afhørtes og var enige i, at UNCONQUERABLE havde forårsaget episoden.
Jockey Carlos Lopez forklarede, at hesten var for frisk og var hårdt på biddet, da den sprang ud af
startboksen. Han forsøgte at få den forbi de øvrige heste så hurtigt som muligt ved at sikre at den
holdt sin bane uden at trække yderligere ind i banen. Efter 150-200 meter var hesten faldet til ro og
kunne rides helt normalt.
Dommerkomitéen finder, at Carlos Lopez bliver bragt i en vanskelig situation, men at han kunne
have gjort mere for at undgå trængning af de indvendige heste ved f.eks. at trække hesten mod
venstre. Der er tale om ukorrekt ridning, men situationen taget i betragtning, fragås normal
straffeskala (udelukkelse) og Carlos Lopez idømmes en bøde på kr. 4.000, - (høj præmiesum).
8. LØB. HANDICAP KLASSE 4
Red Cheek Fox tabte et par længder i starten.

Racing Arena Aalborg den 26. maj

Baneforhold: God
Dommerkomité: Flemming Kristensen, Kim Pedersen, Søren Mogensen
2. løb
Dommerkomitéen observerede, at LIGHTFOOT kort trak ud i banen ved tribunesvinget og
generede udvendige AIRTRIX og GRIMBOLD. Matilde Lund Johansen forklarede efterfølgende,
at hesten pullede og var svær at holde. Dommerkomitéen anser situationen som hændelig.
4. løb
EYVIND tabte fra start mange længder. Jockey Liam Doran forklarede, at hesten var ved at falde i
første sving og kom dermed aldrig ind i løbet.

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.

