
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag onsdag 6. juli 2016 

 

 

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

Stevnelege:   S Enayti    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag 30. juni 2016 

7. løp 

Rytter Anna Pilroth ble ved en feil meddelt utestengelse 16. og 17. juli i stedet for 14. og 15. 

juli som i henhold til Voldgiftsrapport er det korrekte.  Da Anna Pilroth hadde innrettet seg 

etter den feilaktige meddelsen, finner  DLV derfor å endre dager for utestengelse til 16. og 

17. juli 2016. 

---- 

Rytterendringer 6. juli 2016: 

2. løp 6 Barnaby – Jacob Johansen 

8. løp  4 Eco’s No Mercy – Vanessa Ryall 

 8 Punktum Finale – Jan-Erik Neuroth 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Ash Hill Towers – Elione Chaves måtte ta opp sin hest i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Elione Chaves – 2 Ash Hill Towers forklarte at hest nr 5 Prince Field byttet spor og 

gikk inn foran ham, slik at han måtte ta opp sin hest. 

2.  Rytter Sergio Alonso – 5 Prince Field forklarte at han var i ferd medl å ri inn i hesten 

foran, og hadde ikke annen mulighet enn å gå innover i banen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte fra sine posisjoner og på videoopptaket at hest nr 5 Prince Field – S Alonso 

bytter spor i søndre sving, slik at  E Chaves måtte ta opp sin hest. DLV mener at S Alonso 

ikke gjorde nok for å unngå situasjonen. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent i søndre 

sving.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr 10 Oaksana ved inngangen til nordre sving. 

DLV er av den oppfatning at ingen spesiell rytter kan klandres for det inntrufne. 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 



Hest nr 4 Fil Rouge – Carlos Lopez bryter innover i banen rett etter start og sjenerer 

medkonkurrenter. 

Forklaring: 

1. Rytter Jacob Johansen – 1 Zucca forklarte at C Lopez brøt innover i banen etter start, slik 

at han ble sjenert. 

2. Rytter Elione Chaves – 2 Wigill forklarte at C Lopez gikk innover i banen slik at han måtte 

ta opp sin hest. 

3. Rytter Carlos Lopez – 4 Fil Rouge mente at han han var foran  hest nr 2 Wigill – E Chaves 

og derfor red han innover i banen.  

Bemerkning: 

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

start er det ikke tillat å skifte spor før oppsatt markeringspunkt er passert, om det ikke er 

åpenbart at konkurrenter ikke blir sjenert. Fra sine posisjoner rundt banen, samt på 

videoopptaket observerte DLV at hest nr 4 Fil Rouge – C Lopez går innover i banen og 

sjenerte medkonkurrenter ca 100 meter etter start.  DLV kan ikke se at C Lopez gjør nok for 

å holde rett bane etter start. 

Kjennelse: 

Straffeutmålingen gjøres samlet for forseelsen i dette løpet og forseelsen i løp 8. I 

straffeutmålingen legges vekt på at dette er gjentatt forseelse.  Jmf. kjennelse i løp 8. 

---- 

Starter rapporterte at hest nr 10 Studebaker sto igjen 3 lengder i starten. 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Zucca sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at han hadde gitt rytter beskjed om at hesten måtte være 

med i feltet for å prestere. 

Forklaringen er notert. 

---- 

7. løp 

Rapport fra starter – hest nr 5 Anytimeatall ble strøket før start da den var halt. 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hesten. 

----- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Tinnitus – Carlos Lopez går innover i banen etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 9 Tinnitus forklarte at hesten hopper skjevt ut av startboksen.og at 

han velger å ri fram for å komme unna situasjonen. 

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 8 Punktum Finale forklarte at han ble sjenert av hest nr 9 

Tinnitus – C Lopez i starten.  Han mente at han tapte flere lengder. 

3. Rytter Shane Karlsson – 7 Symbol Of Sarabi observerte at hest nr 9 Tinnitus -  Lopez gikk 

innover i banen etter start.  Han ble imidlertid ikke særlig berørt av hendelsen. 

Bemerkning: 

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

start er det ikke tillat å skifte spor før oppsatt markeringspunkt er passert, om det ikke er 

åpenbart at konkurrenter ikke blir sjenert.  Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes 



forklaringer, mener DLV at C Lopez går innover i banen etter start og sjenerer 

medkonkurrenter.  DLV mener at han ikke gjør tilstrekkelig for å rette opp sin hest. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 2.000,- samt 3  dagers lisensinndragning, 21. , 23. og 

27. juli 2016 for å ha sjenert medkonkurrenter.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er 

gjentatte forseelser, jmf. også sak i løp 5. 

 

Regl. pkt. 422, 427, 489 c og d   

-------- 

 

Dopingprøver: 

Løp nr. 2 hest nr.  4   Favilla       

Løp nr. 2 hest nr.  15 Don Cortez   

Løp nr. 4 hest nr.   1  Tokyo  

Løp nr. 6 hest nr.   3  Old Fashioned 

Løp nr. 8 hest nr.   3 Tertian 

---- 

 

Dato 6. juli 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


