
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag torsdag 2. juni 2016 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 2. juni: 

3. løp  2   Chimmy – Shane Karlsson 

7. løp  3   Tertian –  Jan-Erik Neuroth 

8. løp  14  Cekath – Per-Anders Gråberg 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 9 Favilla – Wera Torgersen nedla protest mot hest nr 13 Red Hearts – 

Nelson De Souza for sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth – 9 Favilla mente hun hadde ledig spor innvendig, og at hun  ble  

sjenert slik at hun måtte ta opp sin hest.   

2. Rytter Nelson De Souza – 13 Red Hearts forklarte at han holdt rett bane og at det var 

plass til hest nr 9 Favilla innvendig. 

Bemerkning: 

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

observerte frå tårnet og på videooptak at hest nr 9 Favilla – A Piroth er på vei frem ved rail, 

og at hun blir stengt av hest nr 13 Red Hearts – N De Souza slik at hun må ta opp sin hest.  

Hun kommer senere tilbake i løpet og blir nr. 3.  Etter DLV sin mening er det åpenbart at hest 

nr 9 Favilla ville ha blitt nr 2 i løpet uten det inntrufne.  DLV legger også til grunn at rytter N 

De Souza ikke gjør tilstrekkelig for å holde rett bane. 

Kjennelse: 

Hest nr 13 Red Hearts og hest nr 9 Favilla bytter plass, slik at rekkefølgen i mål blir: 8-9-13. 

Rytter Nelson De Souza ilegges 4 dagers lisensinndragning for sjenering av medkonkurrent 

på oppløpet, 18. juni, 22. juni, 23. juni og 26. juni 2016   I straffeutmålingen er det lagt vekt 

på at dette er gjentatt forseelse.  

Regl. Pkt. 427, 458, 470, 489 d 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering i søndre sving. 

Etter å ha avhørt rytter Nelson de Souza – 9 Busybeingfabulous  og Fredrik Janetzky – 1 

Rocky, og studert videoopptak, finner ikke DLV bevis for å kunne laste noen for det inntrufne.  

--- 

7. løp 

DLV undersøkte mulig sjenering i søndre sving. 



Etter å ha avhørt rytter Marius Borgen Andersen – 2 Stuckinamoment,  Per-Anders Gråberg 

– 6 Wild Citizen og  Nelson De Souza – 12 Mestre Dos Magos, og studert videoopptak, 

finner ikke DLV bevis for å kunne laste noen for det inntrufne. 

  

 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Calcaterre – Jacob Johansen ble tatt opp på bortre langside. Trener Annike Bye 

Hansen opplyste at hesten var blitt tråkket på bakfra. 

Bemerkning: 

DLV avhørte rytter og studerte videoopptaket, og legger til grunn at det inntrufne var et 

hendelig uhell. 

---- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Bruk av tøyle som pisk på oppløpet, rytter av hest nr 2 i mål, nr 4 Extreme North – Nanna 

Sørensen. 

Forklaring: 

Rytter Nanna Sørensen hadde ingen forklaring på det inntrufne. 

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at rytter N Sørensen bruker tøylen som pisk ved minst tre tilfeller. 

DLV mener at dette åpenbart kan ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. Avstanden i mål 

var henholdsvis hode og nese til 3. og 4. plassen. 

Kjennelse: 

Hest nr 4 Extreme North diskvalifiseres fra løpet, slik at rekkefølgen i mål blir 3-11-9-2-7. 

Rytter Nanna Sørensen ilegges 4 dagers lisensinndragning, 18. juni, 23. juni, 26. juni, 2. juli 

for å ha brukt tøylen som pisk. 

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

---- 

Dopingprøver: 

Løp nr. 2 hest nr.  9 Lord Of Trouble        

Løp nr. 4 hest nr.  1 Easy Road      

Løp nr. 6 hest nr.  6 Our Last Summer 

Løp nr. 6 hest nr.  9 Busybeingfabulous 

Løp nr. 9 hest nr.  4 Extreme North 

---- 

 

Dato 2. juni 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


