
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

8. løpsdag torsdag 4. juni 2015 

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

Stevnelege:  J Macpherson  

 Stevneveterinærer: I Bakken og M Pessl Norheim 

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter Christopher Roberts – 8 Email og Kevin Parkin 7 Lady Dylan ble avhørt angående 

mulig piskebruk.  Etter avhør av ryttere og studier av løpsfilmen, finner DLV at ingen 

reglementsstridig bruk av pisk har funnet sted. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 13 Sovell – Anna Pilroth veid inn med 0,4 kg 

undervekt. 

Avhørt: 

Rytter Anna Pilroth 

Forklaring: 

Rytter A Pilroth forklarte at hun hadde ridd hekkeløpet og mistet noe vekt.  Hun hadde ikke 

kontrollveid seg etterpå. 

Bemerkning: 

Undervekt ved innveiing skal medføre straff. 

Kjennelse: 

Rytter Anna Pilroth tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,4 kg undervekt.  DLV 

vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at det inntrufne ikke hadde innflytelse på 

rekkefølgen i mål. 

Regl. pkt. 454, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

DLV vurderte flere hendelser ved inngangen til nordre sving.  Etter avhør av flere ryttere og 

studier av løpsfilmen, finner DLV at ingen ryttere kan klandres for det inntrufne.    

----- 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 2 Gakenda. 

---- 

3. løp 

John Fortune var starter i 3. løp. 

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Monkey Bar Flies – Rafael De Oliveira holdt ikke rett bane etter start. 



Avhørt: 

1. Rytter Frederick Salvador – 4 Mississippi 

2. Rytter Rafael De Oliveira – 3 Monkey Bar Flies 

3. Rytter Carlos Lopez – 1 Pal O’Mine 

Forklaring: 

1. Rytter F Salvador forklarte at han ble sjenert av hest nr 3 Monkey Bar Flies slik at han 

måtte ta opp sin hest. 

2. Rytter R De Oliveira forklarte at rytter C Lopez – 1 Pal O’Mine presset ham utover i banen.  

Han valgte deretter selv å ri utover i banen for å unngå å bli mer sjenert. 

3. Rytter C Lopez forklarte at hesten hans hang utover, men at han prøvde rette den opp.  

Han mente at han ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptaket at rytter C Lopez går noe utover i banen, men uten å sjenere 

noen. DLV observerte deretter at rytter R De Oliveira går utover i banen, og sjenerer hest nr 

4 Mississippi – F Salvador. 

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

Kjennelse: 

Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 6 Flying Falk etter løpet. 

---- 

Dopingprøver tatt 4. juni 2015 

1. løp hest nr   5 Hot Wing  

2. løp hest nr   11 Goddess Of Gloom           

4. løp hest nr   2 Mister Manannan 

7. løp hest nr   4 Mestre Dos Magos 

7. løp hest nr  9 Miss Kickoff  

---- 

Dato:  4. juni  2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


