
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

33. løpsdag fredag 20. november 2015 

 

 

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

Stevnelege:   T Oppedal            

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter av hest nr 8 Prince Field – Anna Pilroth måtte ta opp sin hest ca 100 

meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Anna Pilroth – 8 Prince Field 

2  Rytter Sergio Alonso – 6 Party Fever 

3. Rytter Marius Borgen Andersen – 1 Giovanni Nobile 

Forklaring: 

1. Rytter A Pilroth forklarte at det ble veldig trangt for henne da hest nr 6 Party Fever – S 

Alonso gikk innover i banen ca 100 meter før mål. 

2. Rytter S Alonso mente at han var forbi hest nr 8 Prince Field, og at han ikke sjenerte noen. 

3. Rytter M B Andersen mente at han holdt rett bane på oppløpet. 

Bemerkning: 

DLV observerte fra dommertårn og på videoopptak at rytter av hest nr 6 Party Fever – S 

Alonso går inn i banen for tidlig, slik at rytter av hest nr 8 Prince Field – A Pilroth må ta opp 

sin hest.  DLV mener at rytter S Alonso ikke gjorde tilstrekkelig for å holde rett spor.  DLV 

vurderte diskvalifikasjon, men kom til at det ikke var åpenbart at hendelsen hadde innflytelse 

på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges tre dagers rideforbud, 6. desember, 13. desember og 20. 

desember 2015 for å ha sjenert medkonkurrent.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er 

gjentatt forseelse og at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 427, 428, 489 d 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Pretty Perfect salet med feil startnummer. 

Avhørt: 

Trener Jacob H Fretheim 

Forklaring: 

Trener J H Fretheim forklarte at han hadde kontrollveid sal og rytter, men hadde ikke sjekket 

nummerdekken. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hesten er utstyrt med nummerdekken som 

viser hestens programnummer til begge sider. 

Kjennelse: 



Trener Jacob H Fretheim tildeles en advarsel for å ha salet hest nr 5 Pretty Perfect med feil 

startnummer. 

Regl. pkt. 124 n, 489 a 

---- 

Rytter Jan-Erik Neuroth red ikke resten av dagen. 

Erstatningsryttere: 

4. løp 

Rytterbytte hest nr 4 Fastada – Martin Rodriguez 

---- 

5. løp 

Rytterbytte hest nr 8 Point Man – Elione Chaves 

--- 

6. løp 

Rytterbytte  hest nr 9 Elusive Thought – Frederick Salvador 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Elusive Thought – Frederick Salvador sin disposisjon i løpet. 

Avhørt: 

Rytter Frederick Salvador 

Forklaring: 

Rytter F Salvador uttalte at han hadde fått et ekstra ritt rett før løpet, og beklaget at han 

hadde misforstått distansen.  Han beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning, best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løp. Videre skal hest som starter i løp rides for å oppnå best mulig plassering. DLV legger til 

grunn at rytter F Salvador ved sine disposisjoner ikke ivaretok sin hest sjanser i løpet.  

Kjennelse: 

Rytter Frederick Salvador ilegges en bot stor kr 1.800,-, samt inndragning av ridepenger for 

ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 c, 490 b  

--- 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 11 Bello Secondo etter løpet. 

---- 

Dopingprøver 20. november 2015: 

Løp nr. 1 hest nr.    4 Arctic                    

Løp nr. 2 hest nr.    6 Party Fever   

Løp nr. 5 hest nr.    8 Point Man 

Løp nr. 7 hest nr.    6 Sopies Love                                                    

----- 

Dato: 20. november 2015  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


