
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag torsdag 18. august 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Russel Masset var starter. 

----- 

Hest nr 3 Elegant Song kom løs før start, og ble strøket av stevnets veterinær. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Somerville brøt løpet. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at rytter mente at hesten fikk tungen over bittet, og derfor fikk 

pusteproblemer. Rytter valgte derfor å ta opp hesten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Delacroix – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Wido Neuroth forklarte at det er en temperamentsfull hest.  Den hadde startet en 

gang tidligere, og da gikk den inn i startboks uten problemer.  Han beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Wido Neuroth  tildeles en advarsel for at hest nr 1 Delacroix ble bortvist fra start.  

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Whatdoyoumean – Sandro De Paiva brukte tøylen som pisk rett etter 

start. 

Forklaring: 

Rytter S De Paiva forklarte at han viftet med begge tøylene, men uten at han slo hesten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet, er  bruk av tøylen som pisk forbudt og vil bli straffet.  Brudd på 

denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon av hesten og straff for rytter.  DLV 

observerte på videoopptaket at rytter S De Paiva brukte tøylen som pisk etter start. 

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges bot stor kr 2.000,- samt en dags lisensinndragning, onsdag 

7. september 2016, for å ha brukt tøylen som pisk etter start. 

Regl. Pkt. 373, 489 c, d og h, og 489 siste ledd 



--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Rich Jade – Carlos Lopez sin ridning på bortre langside. 

Forklaring: 

1. Rytter C Lopez forklarte at han red innover i banen for å få hesten til å bytte ben.  Deretter 

gikk han innover i banen for å passe på at hest nr 4 Cruel Intentions – S De Paiva ikke skulle 

gå inn på rail. 

2. Rytter Sandro De Paiva forklarte at han ikke ble sjenert av hest nr 5. 

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 5 Rich Jade -  C Lopez bytter spor flere ganger på 

bortre langside.  Med bakgrunn i rytternes forklaringer, samt videoopptaket mener DLV at 

rytter C Lopez ikke ivaretar hestens sjanser i løpet, ved at han flere ganger bytter flere spor 

uten at DLV kan se at det er noen rimelig grunn til dette.  Dette medførte også at han hindret 

medkonkurrent.  

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- , samt frakjennes rett til ridehonorar og 

premieprosenter,  for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet og for å ha hindret 

medkonkurrent på bortre langside. 

Regl. pkt. 136 e, 489 b og c 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   8 Cincinnatus    

Løp 2 hest nr.   5 Hot Wing  

Løp 4 hest nr.   4 Victor Kalejs  

Løp 7 hest nr.   13 Fleckenzen 

---- 
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