
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4. løpsdag torsdag 12. mai 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, O C Hallerud, H Byrgin, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Favilla – Madeleine Haugland veid inn med 1 kg 

undervekt. 

Forklaring: 

Rytter Madeleine Haugland forklarte at hun hadde svettet mye. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr. 1.200,-  for å ha veid inn med 1 kg undervekt. 

Regl. Pkt. 454, 489 c 

--- 

3. løp 

Hest nr 2 Zucca ble strøket av veterinæren før løpet etter å ha satt seg fast i startboksen. 

----- 

DLV observerte at det ble litt trangt etter start de første 100 metrene for hest nr 8 Limited 

Edition – C Lopez. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr 8 Limited Edition – C Lopez mente at hesten hans var urutinert og at den 

forårsaket problemene selv. 

Bemerkning: 

Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere. 

----- 

5. løp rytterbytte: 

4 Paratico – Anna Pilroth 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Party Fever – Carlos Lopez holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth – 4 Paratico forklarte at hun ble sjenert av hest nr 5 party Fever – C 

Lopez ca 100 meter etter start. 

2. Rytter Carlos Lopez – 5 Party Fever forklarte at han var to lengder foran hest nr 4 Paratico 

– A Pilroth før han gikk innover i banen. 

Bemerkning: 

Ihenhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. DLV 

observerte på videoopptak at hest nr 5 Party Fever – C Lopez går innover i banen slik at hest 

nr 4 Paratico blir sjenert. 

Kjennelse: 



Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 2.000,- og en dags lisensinndragning, 26. mai 2016 

for å ha sjenert medkonurrent.  I straffeutmåling er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse. 

Regl. Pkt. 427, 489 c  

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Anna Pilroth mente seg sjenert av Carlos Lopez i søndre sving. 

Bemerkning: 

DLV avhørte begge ryttere. Sammenholdt med DLVs egne observasjoner og videoopptaket 

kan ikke DLV finne det bevist at en sjenering har funnet sted.  

 

 

----- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 12 Night of St George – Henrik Engblom nedla protest mot vinneren av 

løpet, hest nr 6 Caipirinha, for sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter  Per-Anders Gråberg – 12 Night of St George forklarte at han ble sjenert av hest 6 

Caipirinha ca 300 meter før mål ved at denne presset seg frem.   

2. Rytter Nelson De Souza – 6 Caipirinha forklarte at han hadde plass til å gå ut, men at 

rytter av hest nr 12 Night of St George  - P A Gråberg bevisst holdt ham inne. 

Bemerkning: 

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

observerer på videoopptaket at hest nr 6 Caipirinha  - N De Souza presser seg frem, og 

derved sjenerer hest nr 12 Night of St George.  DLV mener dog at det ikke er åpenbart at det 

inntrufne hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. 

Rytter Nelson De Souza ilegges en bot stor kr 2.000,- samt to dagers lisensinndragning, 26. 

mai og 1. juni 2016, for å ha sjenert medkonkurrent.  Ved straffeutmålingen er det vektlagt at 

det er gjentatt forseelse og at det må ha vært klart for rytter at han ville sjenere 

medkonkurrent.  

Regl. Pkt 427, 428, 489 b og c  

---- 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.   5 Prince Field     

Løp nr. 3 hest nr.   4 Lady Marma  

Løp nr. 5 hest nr.   5 Party Fever  

Løp nr. 7 hest nr.   1 Cambuslang 

 

 

Dato: 12. mai 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


