
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

32. løpsdag onsdag 11. november 2015 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad            

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til Behandling: 

Hest nr 10 Night Of St George – rytter Rafael De Oliveira holdt ikke rett bane etter start. 

Avhørt:  

1. Rytter Oliver Wilson – 8 Caipirinha 

2. Rytter Fanny Olsson – 9 Miltonia 

3. Rytter Rafael De Oliveira – 10 Night Of St George 

4. Trener Henrik Engblom – 10 Night Of St George 

Forklaring: 

1. Rytter O Wilson forklarte at han ble kraftig sjenert rett etter start av utvendig hest. 

2. Rytter F Olsson forklarte at hest nr 10 Night Of St George gikk innover i banen etter start 

og sjenerte henne kraftig.  

3. Rytter R De Oliveira forklarte at hesten kun hadde saueskinn på en side.  Han forklarte at 

hesten tidligere hadde hengt til høyre.  Han gjorde alt han kunne for å rette opp hesten. 

4. Trener H Engblom forklarte at hesten var følsom i munnen og litt engstelig for andre 

hester. Han forklarte at hesten tidligere hadde hengt til høyre i løp.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 10 Night Of St George – R De Oliveira gikk 

innover i banen etter start, slik at flere konkurrenter ble sjenert.  DLV legger til grunn at rytter 

ikke gjorde nok for å rette opp sin hest. 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke blir sjenert.  Etter start er 

det ikke tillatt å skifte spor før oppsatt markeringspunkt er passert om det ikke er åpenbart at 

konkurrenter ikke blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Rafael De Oliveira ilegges tre dagers lisensinndragning, 27. november, 6. desember 

og 13. desember 2015, for ikke å ha holdt rett bane etter start, og derved sjenert 

medkonkurrenter.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 422, 427, 489 d. 

----  

3. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering ved inngangen til nordre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter Maikel Narvaez – 11 Messi 

2. Rytter Sergio Alonso – 9 Prince Field 

Forklaring: 

1. Rytter M Narvaez forklarte at han ble sjenert ved inngangen til nordre sving av hest nr 9 

Prince Field – S Alonso. 



2. Rytter S Alonso forklarte at han holdt sitt spor, og at han ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 9 Prince Field – S Alonso går innover i banen ved 

inngangen til nordre sving, slik at hest nr 11 Messi – M Narvaez blir sjenert. 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges bot stor kr 1.000,- samt en dags lisensinndragning, 27. 

november 2015, for å ha sjenert medkonkurrent ved inngangen til nordre sving.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse, og at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 427, 489 c og d. 

---- 

4. løp 

John Ole Haugen er måldommer.   

----- 

7. Løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Vortex – rytter Sergio Alonso hoppet skjevt ut av startboksen og sjenerte flere 

konkurrenter. 

Avhørt: 

Rytter Sergio Alonso 

Forklaring: 

Rytter S Alonso forklarte at hesten bykset ut fra start og kastet seg til høyre. Han kunne ikke 

forhindre det inntrufne. 

Bemerkning: 

DLV observerte hendelsen på videoopptak, og  mener at det inntrufne var et hendelig uhell 

som rytter S Alonso ikke kan lastes for.  DLV legger til grunn at det inntrufne ikke  har hatt 

innflytelse på rekkefølgen i mål. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Rock The Boat – Fanny Olsson mente seg sjenert av hest nr 1 Vortex – 

Sergio Alonso på oppløpet. 

Bemerkning: 

DLV har studert videoopptak, men kan ikke se at noen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

---- 

Dopingprøver 6. november 2015: 

Løp nr. 1 hest nr.  6 Fil Rouge 

---- 

Dopingprøver 11. november 2015: 

Løp nr. 2 hest nr.  3 Mellon                     

Løp nr. 3 hest nr.  9 Prince Field    

Løp nr. 6 hest nr.  2 Make Way For Kay 

Løp nr. 7 hest nr.  1 Vortex                                                     

----- 

Dato: 11. november 2015  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


