
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag torsdag 20. april 2017 

 

 

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

Stevnelege:   M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 20. april: 

1. løp 5 Bridezilla – Sandro de Paiva 

5. løp 7 Stogas Dancer – Cleomar Mendes 

----- 

1. løp 

Hest nr 6 White Fire sto igjen ca 5 lengder i starten. 

----- 

DLV observerte at hest nr 1 Iputaspellonyou var sen fra start. 

---- 

Mulig hendelse ved utgangen av søndre sving mellom hest nr 6 White Fire og hest nr 7 Der 

Kleine Prinz.  Etter å studert videoopptak fant DLV ingen grunn til å gå videre med saken.  

---- 

2. løp 

Trener Annika Sjøkvist sin søknad om at hest nr 2 Zoey The Princess skulle få gå først til 

start ble innvilget. 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Prince Field – C Lopez måtte ta opp sin hest i siste søndre sving.  

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 5 Prince Field forklarte at han måtte ta sin hest for ikke å ri opp i 

hest nr 2 Rock The Boat.  Han mente at dette skyldtes at rytter av hest nr 2 M Fretheim lå 

plassert for tett på rail inn i svingen. 

2. Rytter Marie Fretheim – 2 Rock The Boat forklarte at hest nr 6 Giovanni Nobile gikk inn, 

slik at hun måtte ta opp for ikke å falle. 

3. Rytter Sergio Alonso – 6 Giovanni Nobile forklarte at hesten byttet ben inn i svingen og at 

det ble tett, men at det fortsatt var plass til M Fretheim. 

4. Rytter Jan-Erik Neuroth – 3 Red Zeppelin observerte fra sin posisjon at det var 

tilstrekkeilig rom for  hest nr 2 Rock The Boat. 

5. Rytter Nelson De Souza – 1 Prawda forklarte at M Fretheim lå veldig tett på railen og at 

hest nr 6 Giovanni Nobile gikk tett på hest nr 2 Rock The Boat da denne ble passert.  

Bemerkning: 

DLV observerte på løpsfilmen og  fra sin posisjon i svingen at hest nr 6 Giovanni Nobile 

passerer hest nr 2 Rock The Boat i svingen, og  at rytter av hest nr 2 Rock The Boat tar i sin 

hest.  Dette medfører at rytter av hest nr 5 Prince Field – C Lopez må ta opp sin hest.  

Rytternes forklaringer og løpsfilmen gir ikke noe entydig bilde av hva som skjedde.  Det 

rettes derfor ingen forføyning mot noen av rytterne.   

---- 



Hest nr 3 Red Zeppelin var treg fra start. 

---- 

6. løp 

Hest nr 1 This Is Bajas tapte 2 lengder i starten. 

--- 

7. løp 

DLV observerte at hest nr 2 Bostar og hest nr 3 Fil Rouge hoppet skjevt ut fra start, slik at 

rytter av hest nr 4 Greased Lightning måtte ta tak i sin hest.  DLV anser hendelsen som et 

hendelig uhell. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef: 

Rytter av hest nr 3 Fil Rouge – Elione Chaves veid inn med 0,7 kg overvekt. 

Forklaring: 

1. Rytter E Chaves forklarte at han hadde glemt å bytte til lettere utstyr. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Elione Chaves tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  8 Lady On Ice                

Løp 3 hest nr.  6 Giovanni Nobile         

Løp 5 hest nr.  3 Denico      

Løp 7 hest nr.  3 Fil Rouge   

    

---- 

 

Dato  20. april 2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


