
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
36. løpsdag onsdag 23. november 2011 

 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  J Macpherson             
___________________________________________________________________  
1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 8 Sportschau – Duilio Da Silva mente seg 
sjenert av hest nr 7 Minnie McGinn – rytter Espen Ski på oppløpet og tok opp sin 
hest ca 100 meter før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter D Da Silva 
2. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter D Da Silva forklarte at han ble sjenert av hest nr 7 Minnie McGinn og tok 
opp sin hest før mål. 
2. Rytter E Ski forklarte at hans hest hang noe innover i banen, men at han ikke 
forstyrret noen. 
Bemerkning: DLV mener etter å ha observert hendelsen fra tårnet og på 
videoopptaket at hest nr 7 Minnie McGinn går noe innover i banen før mål, men at 
den ikke sjenerer hest nr 8.  DLV observerer også at rytter av hest 8 Sportschau – D 
Da Silva tar opp sin hest ca 100 meter før mål og derved mister 3. plassen i løpet. 
Kjennelse: 
Rytter Duilio Da Silva ilegges bot stor kr 900,- samt inndragning av ridepenger og 
rytter prosenter.  Ved straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. Pkt. 489 b og c, 424   
----- 
4. løp 
Rapport fra starter: Hest nr 6 Zirkon bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lena Natt Och Dag 
Forklaring: Trener L Natt Och Dag forklarte at hun hadde bedt om at hesten skulle 
bli lastet sist. 
Kjennelse: Trener Lena Natt Och Dag tildeles en advarsel for at hest nr 6 Zirkon ble 
bortvist fra start.  Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starterklæres til 
løp. Regl. pkt. 412, 489 a 
---- 
6. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 3 Hot Wing – Espen Ski dytter til rytter av hest 
nr 5 Rapponghi – Madeleine Haugland i søndre sving slik at hun nesten faller av 
hesten. 
Avhørt: 
1. Rytter M Haugland 
2. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter M Haugland forklarte at hun ble dyttet av rytter E Ski slik at hun nesten falt 
av hesten. 
2. Rytter E Ski forklarte at han følte seg presset av rytter M Haugland og derfor dyttet 
henne.  



Bemerkning: DLV har studert videoopptak og kan ikke se at noen sjenering av hest 
nr 3 har funnet sted, men registrerer at rytter Espen Ski med høyre hånd dytter til 
rytter Madeleine Haugland i ryggen/skulderen slik at hun er nær ved å falle av. 
Kjennelse: Rytter Espen Ski suspenderes med umiddelbar virkning og videre 
behandling av saken henvises til Norsk Jockeyklubs styre i henhold til reglementets 
pkt 489 e. 
----- 
Dopingprøver tatt 23. november 2011: 
1. løp hest nr   8 Sportschau    
2. løp hest nr   8 Heather Honey 
7. løp hest nr   1 Second Floor  
----- 
 
 Dato:  23. november 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


