
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

8. løpsdag torsdag 7. juni 2018 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H E Jenssen, S Gjertsen,   

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M - T Hestmo  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 7. juni 

5. løp 11 Tiger Webb – Anna Pilroth 

6. løp 7 Speciale Di Giorno – Rafael Schistl 

--- 

1. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 5 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

Trener T Hellgren sin søknad om å gå først ut med hest nr 3 Funk Soul Brother og sitte opp i 

banen ble innvilget. 

--- 

2. løp 

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr 2 Stenid til start ble innvilget. 

--- 

4. løp 

Trener Y Durant sin søknad om at hest nr 2 Hope And Glory skulle få gå sist til start ble 

innvilget. 

--- 

4. løp 

Voldgiftsundersøkelse - Sak til behandling: 

Hest nr 7 Deecider ble sjenert ca 100 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Jan-Erik Neuroth – 7 Deecider forklarte at hest nr 5 Iloveyouanyway byttet spor, slik 

at han ble sjenert. 

2. Rytter Carlos Lopez – 5 Iloveyouanyway forklarte at han var på vei frem, og at hest nr 2 

Hope And Glory gikk inn foran ham slik at han ble sjenert. Han valgte derfor å gå utover i 

banen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at rytter av hest nr 5 forsøker å gå flere steder hvor det ikke 

er plass og at rytter da velger å gå utover i banen og sjenerer J E Neuroth – 7 Deecider, slik 

at denne må ta opp og bytte spor. DLV er av den oppfatning at hest nr 5 Iloveyouanyway  

har forbedret sin plassering i forhold til hest nr 7 Deecider gjennom sjeneringen. DLV legger 

videre til grunn at rytter C Lopez opptrådte uaktsomt ved sin ridning.  

Kjennelse: 

Hest nr 5 Iloveyouanyway flyttes ned bak hest nr. 7 Deecider til 6. plass, slik at rekkefølgen 

blir som følger: 4-2-6-1-7-5 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 



Regl. pkt. 427, 428, 489 c 

--- 

4. løp 

Voldgiftsundersøkelse - Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr 1 Perfect Spy ca 100 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter av hest nr 1 Perfect Spy – Rafael Schistl forklarte at hest nr 4 Foxcatcher går utover 

i banen, slik at han blir sjenert.  

2. Rytter av hest nr 4 Foxcatcher – Sergio Alonso forklarte at han mente at han holdt rett 

spor, og at det var hest nr 2 Hope And Glory som gikk innover i banen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerer på videoopptak at hest nr 1 Perfect Spy blir sjenert ca 100 meter før mål. 

Etter DLV sin mening skyldes sjeneringen at hest nr 4 Foxcatcher går utover i banen. DLV 

mener at rytter Sergio Alonso burde ha gjort mer for å holde rett bane, og legger til grunn at 

han har opptrådt uaktsomt. DLV er imidlertid av den oppfatning at hest nr. 4 Foxcatcher ikke 

har forbedret sin plassering gjennom sjeneringen og det gjøres derfor ingen endring på 

rekkefølgen.  

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges bot stor kr 2.000,- samt en dags lisensinndragning, 21. juni 

2018 for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 c og d 

---- 

Rapport fra starter – hest nr 3 Ponita bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Jenny B Hansen var usikker på om hesten hadde fått nok tid ved innlastning. 

Kjennelse: 

Trener Jenny B Hansen tildeles en advarsel for at hest nr 3 Ponita ble bortvist fra start. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt.  412, 489 a  

--- 

5. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 4 Royal Starlight til start ble innvilget. 

---- 

Trener H Rådstoga sin søknad om å få leie hest nr 12 Stogas Import til start ble innvilget. 

---- 

Hest nr 9 My Cup of Tea skadet seg ved start og ble strøket. Stevnets veterinær nedla 

startforbud for hesten. 

--- 

6. løp 

Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr 8 Fil Rouge til start ble innvilget. 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 11 Roman Princess til start ble 

innvilget. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  2 Stenid                 



Løp 3 hest nr.  1 Ciccarelli   

Løp 5 hest nr.  1 Callaway Of Course 

Løp 7 hest nr.  2 Mestre Dos Magos   

                    

--- 

 

Dato  7. juni 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


