
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
21 . LØPSDAG søndag 24.08.08 

. 

 

DLV: K Grundy, B Hermansen og H Byrgin. Sekr: L Jensen 

 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i løp nr 8. Samtlige tester var negative. 

 

 

Løp 1 

 

Sak: Rytter av hest nr 3 Richard Dancer, Donal MacAuley, brukte pisken gjentatte ganger på 

oppløpet. 

 

Avhørt: 

Rytter Donal MacAuley  

 

Forklaring: 

Rytter D MacAuley forklarte at han ikke husket så mye fra løpet, pga av at han falt. Etter å ha 

sett videoopptak forklarte han at han måtte ha glemt at han ikke hadde lov til slå hesten med 

pisken.  

 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å bruke pisk med mindre det er for å unngå en farlig 

situasjon. Etter å ha sett videoopptak og hørt rytters forklaring, kan ikke DLV se at pisken ble 

benyttet for å unngå en farlig situasjon. Rytter har således brukt pisken reglementsstridig. 

 

Kjennelse: 

Rytter D MacAuleys lisens inndras for en periode på tre uker. Straffen er fastsatt i reglementet 

som sier at ryttere med amatørlisens skal få sin lisens inndratt i tre uker ved første gangs 

forseelse. Inndragelsen gjelder i perioden fra og med tirsdag 2. september til og med mandag 

22. september 2008. 

 

Reglementets punkt 489 d og g  

 

 

Startforbud er nedlagt av veterinæren etter løpet for hest nr 3 Richard Dancer og hest nr 4 

Friends Forever. 

 

 

Løp 2 

 

Sak:  

DLV foretok voldgiftsundersøkelse mot hest nr 5 El Miracle, rytter Mark Larsen for sjenering 

av hest nr 2 Picture Perfect og hest nr 4 Catching the Storm rett før målpassering. 

 

Avhørt:  

Rytter av hest nr 2, Fernando Diaz. 



Rytter av hest nr 5, Mark Larsen. 

 

Forklaring: 

Rytter F Diaz mente han var på vei fram innvending da han ble grovt sjenert av de to 

utenforliggende hestene, nr 4 Catching the Storm og nr 5 El Miracle og måtte ta opp sin hest 

rett før mål. Han mente at han hadde tapt plassering på dette. 

 

Rytter M Larsen forklarte at hestens hans trakk innover i banen akkurat ved målpassering, 

men gjorde alt for å rette opp sin hest og mente at han ikke sjenerte noen før etter 

målpassering. 

 

Bemerkning: 

 

DLV observerte at hest nr 5 El Miracle trakk innover i banen ca 50 meter før mål og derved 

sjenerte konkurrenter. Iflg reglementet er det rytters ansvar å holde rett bane slik at 

konkurrenter ikke blir sjenert. I foreliggende tilfelle anser DLV at rytter M Larsen gjorde det 

han kunne for å avverge situasjonen. Det anføres også at det her er snakk om uerfarne to-

åringer. 

 

Kjennelse:  

DLV endrer rekkefølgen i mål slik at hest nr 5 El Miracle flyttes ned til 3. plass. Rekkefølgen 

i mål blir således at vinner ble hest nr 4, andre plass til nr 2 og tredje plass til nr 5. 

Det rettes ikke forføyning mot rytter M Larsen. 

 

Reglementets pkt 458 b, 470, 484 a 

 

 

Løp 5 

 

Sak: 

Protest. Trener av hest nr 9 Peas and Carrots, Lennart Reuterskiøld nedla protest mot vinneren 

av løpet, hest nr 11 Appel au Maitre, rytter F Johansson 600 meter før mål. 

 

Avhørt: 

Rytter av hest nr 9 Peas and Carrots, Manuel Santos. 

Rytter av hest nr 11 Appel au Maitre, Fredrik Johansson 

Rytter av hest nr 3 Miss The Boat, Pascolina Pinto 

 

Forklaring: 

M Santos forklarte at han ble sjenert 600 meter før mål av hest nr 11 Appel au Maitre, rytter F 

Johansson og tapte en bedre plassering pga dette. 

Rytter F Johansson mente at han ikke sjenerte konkurrent men at rytter P Pinto forårsaket 

hendelsesforløpet. 

Rytter P Pinto ga uttrykk for at hun red på en slik måte at hun hadde klaring og følgelig ikke 

sjenerte noen. 

 

Bemerkning:  

DLV gransket filmopptaket av løpet og vurderte rytternes forklaringer. Da hendelsen etter 

DLVs mening ikke har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål, avvises protesten.  



Da videoopptaket, sammenholdt med rytternes forklaringer skaper tvil om hendelsesforløpet 

og hvorvidt noen rytter er å bebreide, blir ingen å straffe. 

 

 

Kjennelse: 

Protesten tar ikke tilfølge. Det rettes heller ingen straffeforføyning mot noen rytter. 

 

Reglementets pkt 484 b 

 

 

Sak: 

Utilbørlig opptreden i DLV – rytter Pascolina Pinto.  

 

Ved behandlingen av en protestsak ble P Pinto rutinemessig innkalt til DLV da hennes ridning 

i løpet var av interesse for DLVs undersøkelse. 

På spørsmål på et av DLVs medlemmer, ble hun meget oppbrakt, skjelte ut DLV og hevdet 

blant annet at DLV til stadighet kritiserte hennes ridning. Hun kom til overmål en gang til inn 

til DLVs kontor og gjentok sin utskjelling av DLV. Hun smalt døren til DLVs kontor kraftig 

igjen ved begge besøk. 

 

Avhør: 

Rytter P Pinto forklarte at hun var misfornøyd med DLVs håndtering av saken, men erkjente 

at hennes opptreden i DLV ikke var korrekt. 

 

Bemerkning: 

DLV er normalt ganske tolerant i forbindelse med denne type saker, men mener at Pinto har 

gått over streken, og vurdert i dette tilfelle hennes opptreden som utilbørlig i forhold til DLVs 

medlemmer. 

 

Kjennelse:  

Rytter P Pinto ilegges bot kr 1000 for utilbørlig opptreden i DLV.  

 

Reglementets pkt 489 c, 537.  

 

 

Løp 8 

 

Startforbud er nedlagt av veterinæren etter løpet for hest nr 2 Montgomery. 

 

 

Dopingprøver tatt: 

Løp 1: Hest nr 2 Omoto Sando 

Løp 4: Hest nr 13 Hoffmann 

Løp 5: Hest nr 11 Appel au Maitre 

Løp 8: Hest nr 3 Theatrical Award 

Løp 10: Hest nr 4 Dancing Abbie 

Løp 11: Hest nr 5 Zababa Sacc 

 

 

 



Resultat dopingprøver: 

Løpsdato: Løp nr.  Hest nr : Hestens navn:   Resultat: 

24.07.2008 4  10  Milliondollarbaby  Negativt 

24.07.2008 6  2  Mia    Negativt 

24.07.2008 7  5  Hornpipe   Negativt 

31.07.2008 3  2  Vivaldi   Negativt 

31.07.2008 6  3  Steve’s Champ  Negativt 

31.07.2008 6  10  Puggy    Negativt 

 


