
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

24. løpsdag onsdag 27. september 2017 

 

 

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

Stevnelege:  M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, M P Norheim    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 1 Kallavaduvil – Knut O Arnesen nedla protest mot hest nr 7 Tool Box 

Carlras for sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Jan-Erik Neuroth – 7 Toolbox Carlras forklarte at han hele tiden ble forstyrret av C 

Lopez på oppløpet.  Han mente at C Lopez lot som om han ble sjenert. 

2. Rytter Carlos Lopez – 1 Kallavaduvil forklarte at han ble gjentagne ganger sjenert av hest 

nr 7 Toolbox Carlras på oppløpet, og tilslutt ble nødt til å ta opp sin hest. Han mente han 

tapte løpet på dette. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter og hester ikke blir sjenert. 

DLV observerte på videoopptaket at J E Neuroth gjentatte ganger skifter spor og går utover i 

banen, slik at medkonkurrent blir sjenert.  DLV mener at rytter J E Neuroth overhodet ikke 

gjør nok for å holde sin hest rett. DLV mener videre at sjeneringene åpenbart hadde 

innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Hest nr 7 Toolbox Carlras flyttes ned til 2. plass, slik at rekkefølgen i mål blir som følger:  

1-7-2-5-8. 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges en bot stor kr 2.000,- samt to dagers lisensinndragning, 11. 

oktober og 14. oktober 2017 for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet.   

Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at DLV anser J E Neuroth sin ridning som grovt 

uaktsom.  

regl. pkt. 427, 428, 458b, 470, 489 c og d 

--- 

3. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 9 Roman Princess til start  ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 4 Iona – Wibecke Jegard mente at hennes hest ble sjenert i starten. 

Forklaring: 

Rytter Per-Anders Gråberg -3 Notnowhoney forklarte at den fleksible blinkersen falt ned på 

venstre side, slik at hesten brøt til høyre. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr. 3 Notnowhoney bryter noe til høyre etter start. 

Rytter P A Gråberg gjør imidlertid det han kan for å holde rett spor og det rettes derfor ingen 

forføyning mot Per-Anders Gråberg. 



---- 

 

6. løp 

Trener D Smith sin søknad om at hest nr 4 DJ’s Dream skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

7. løp 

Trener B Slot sin søknad om at hest nr 2 Manchego skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

8. løp 

--- 

Trener L Tandberg sin søknad om å få leie hest nr 7 Oui Je Veux til start  ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 1 Wide Ranging til start  ble innvilget. 

--- 

Trener M Carlstedt sin søknad om at hest nr 10 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest 6 Bay Bee i søndre sving, rytter A Pilroth falt av. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 10 Asaks Ambition forklarte at han forsto at det ville bli trangt, og at 

han red fram for å komme ut av situasjonen.  Han ble ikke presset av hest nr 12 Ciccarelli. 

2. Rytter Didrik Finnbråten – 12 Ciccarelli forklarte at han holdt sitt spor, og sjenerte ingen. 

3. Rytter Anna Pilroth – 6 Bay Bee forklarte at hun forsto at det kom til å bli trangt der hun lå i 

feltet.  Hun måtte derfor ta opp sin hest. Hun mente at det var flere ryttere som ikke tok 

hensyn til medkonkurrenter gjennom svingen. 

4. Rytter Ina Veronika Toverud – 7 Loire forklarte at hun ble presset innover av C Lopez.  

Hun var klar over at A Pilroth lå på innsiden av henne. 

Bemerkning: 

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

observerer på videoopptak at det blir trangt for flere hester i svingen, noe som medfører at A 

Pilroth må ta opp sin hest og at den deretter snubler slik at rytter faller av. DLV er av den 

oppfatning at hendelsen skyldes at rytter C Lopez starter å svinge noe tidlig. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- samt en dags lisensinndragning, 18. 

oktober 2017  for å ha sjenert medkonkurrenter. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er 

gjentatt forseelse. 

Regl. pkt.  427, 489 c og d 

----  

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  3 Silver Falcon       

Løp 4 hest nr.  7 This Is Bajas       

Løp 5 hest nr.  4 Square De Luynes       

Løp 8 hest nr.  7 Oui Je Veux    

--- 
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