
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

20. løpsdag, søndag 3. oktober 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, H Byrgin, S Gjertsen 

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener:  

J Johansen for B Andersen 

L Nielsen for S Kjær 

D Müllertz for S Jensen 

A Cameleri for R A  Kvisla 

Pedersen for B Olsen 

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 2 

DLV vurderte en mulig sjenering av hest nr. 6 I Rest My Case, men konkluderte med at ingen 

reglemenstridig sjenering fant sted.  

 

Løp 3 

Hest nr. 11 Silvana, rytter J E Neuroth, ble sjenert på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 11  Silvana, J E Neuroth, mente han ble kraftig sjenert da hest nr. 6 My 

Birdie gikk utover i banen.  

Rytter av hest nr. 6 My Birdie, E Chaves, forklarte at  han hadde tenkt å gå utover i  banen, 

men at hesten foran ham ( nr. 12 Thunder Mack), kom raskere utover enn han hadde 

beregnet. Han hadde derfor ikke noe sted å gå.  

Bemerkning: DLV observerer at hest nr. 6 My Birdie går utover i banen og sjenerer hest nr. 

11 Silvana. DLV observerer også at hest nr. 12 Thunder Mack går utover i banen, men er av 

den oppfatning at denne er foran hest nr. 6 My Birdie og ikke kan lastes for hendelsen. Etter 

DLVs oppfatning burde rytter av hest rnr. 6 My Birdie, E Chaves, ha forstått at det kom til å 

bli trangt og gjort mer for å hindre sjenering av hest nr. 11 Silvana.   

Kjennelse: Rytter E Chaves ilegges utelukkelse i to dager, 17. og 20. oktober 2021 for å ha 

sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse. 

DLV mener at 2 dagers utestengelse er en rimelig straff og fraviker dermed 

straffeutmålingsnormen.  

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5. 

------- 

DLV observerte at det ble trangt for hest nr. 14 Callmebymyname, P Cosgrave, på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 14 Callmebymyname, P Cosgrave, forklarte at hans hest var veldig sliten 

og derfor ikke holdt sitt spor slik at han gikk inn i hest nr. 3 My Jamil. My Jamil gikk deretter 

inn i ham. Han mente at hendelsen var mindre dramatisk enn det så ut på filmen. 

Rytter av hest nr, 3 My Jamil, J Johansen, opplyste at hest nr.10 Mirador gikk utover i banen 

og dette var medvirkende til at det ble trangt for hest nr. 14.  

Bemerkning: DLV finner det vanskelig å klandre noen enkelt rytter for det inntrufne. Det 

rettes derfor ingen forføyning mot noen.  



 

Løpsdagen ble avlyst etter 3. løp.  

 

Dopingprøver 

Løp 2 Hest nr. 4 Semper Fi 

Løp 3 Hest nr 12 Thunder Mack og hest nr. 13 Prima Kalejs 

           

Dato:  3. oktober  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


