
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag onsdag 12. oktober 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:   K Grundy,  H Byrgin, S Gjertsen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Tookwino – Fanny Olsson mente seg sjenert på oppløpet ved at  hest nr 

12 Black Million og hest nr 7 Barasti gikk innover i banen. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva – 7 Barasti forklarte at han ble tatt med innover i banen  av hest nr 

12 Black Million. 

2. Rytter Alan Wallace – 12 Black Million forklarte at hesten brøt innover i banen.  Han 

forsøkte å rette opp hesten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 12 Black Million – A Wallace går innover i banen, 

slik at hest nr 7 Barasti må skifte spor, og hest nr 1 Tookwino blir sjenert.  DLV mener at 

rytter A Wallace ikke gjør tilstrekkelig for å holde rett spor. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c. 

----- 

3. løp 

Renee Naustdal er starter. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Aaron’s Way – Silja Støren brøt utover i banen før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Støren forklarte at hesten gikk brått utover i banen, og at hun gjorde det hun 

kunne for å holde den rett. 

2. Rytter Fausto Henrique – 10 French Fantasy forklarte at han ble  sjenert ved at  hest nr  9 

Aaron’s Way – S Støren gikk utover i banen, samtidig som hest nr 2 Miltonia gikk litt innover i 

banen.  Han mente at han ikke mistet noen premie. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerer på videoopptaket at hest nr 9 Aaron’s Way – S Støren bryter utover i banen 

før mål og derved sjenerer medkonkurrent.  DLV mener at rytter S Støren ikke gjør nok for å 

rette opp sin hest.  DLV mener at hendelsen ikke hadde innflytelse på premierekkefølgen. 

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges en dags lisensinndragning, 27. oktober 2016, for å ha sjenert 

medkonkurrent før mål.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 



Regl. pkt. 427, 489 d.   

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Fil Rouge sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Fanny Olsson forklarte at hesten gikk med blinkers for første gang, og at den var 

vanskelig å kontrollere. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Desert Eagle – Oliver Wilson holdt ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Oliver Wilson – 7 Desert Eagle forklarte at hesten var uerfaren og kom i ubalanse. 

2. Rytter Carlos Lopez – 11 Swim With Sunbelt forklarte at rytter O Wilson prøvde å sperre  

ham, men at hesten hans var tøff og klarte å gå gjennom luken.  

3. Rytter Jan-Erik Neuroth – 3 Pamino oppfattet at det ble litt trangt, men observerte ellers 

ikke det inntrufne.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke sjeneres.  DLV 

observerte på videoopptak at rytter O Wilson – 7 Desert Eagle bytter spor og hindrer rytter C 

Lopez – 11 Swim With Sunbelt i å komme frem.  

Kjennelse: 

Rytter Oliver Wilson ilegges bot stor kr 2.000,- samt to dagers lisensinndragning, 26. og 27. 

oktober 2016 for å ha sjenert medkonkurrent.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at DLV 

anser sjeneringen som grovt uaktsom 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 12 Mikklus Makklus bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at hesten aldri hadde vært noe problem tidligere, og stilte seg 

uforstående til det inntrufne.   

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen  tildeles en advarsel for at hest nr 12 Mikklus Makklus ble bortvist fra 

start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

8. og 9. løp 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 11 Swim With Sunbelt – Carlos Lopez – veid inn med 

1,2 kg overvekt i 8. løp og 0,6 kg overvekt i 9. løp på hest nr 5 Aconcagua.. 

Forklaring: 

Rytter Carlos Lopez forklarte at han hadde brukt tyngre utstyr enn planlagt i 8. løp.  I 9. løp 

forklarte han at treneren hadde lagt på ekstra utstyr for at salen ikke skulle skli. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 



Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 1.800,- for å ha veid inn med 1,2 kg og 0,6 kg i løp 8. 

og 9.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

----- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – rytter Carlos Lopez fulgte ikke starters ordre. 

Forklaring: 

Rytter Carlos Lopez forklarte at han ikke klarte å stoppe hesten før han var langt forbi 

startstedet. Han beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Rytter C Lopez ilegges en advarsel for ikke å ha fulgt starters ordre. 

Regl. pkt. 402, siste ledd, 489 a. 

----- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  10 Smile              

Løp 4 hest nr.  2 Elektra Art       

Løp 6 hest nr.  6 Palermo    

Løp 9 hest nr.  5 Aconcagua   

    

---- 

 

Dato  12. oktober 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


