
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag onsdag 20. april 2016 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad           

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 20. april 

3. løp 2 Sophies Love – Jan-Erik Neuroth 57 kg 

4. løp  7 Queen’s Delight – Fanny Olsson 66 kg 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 3 Magic Cloud, Lena Natt Och Dag rapporterte at hesten kom i mål halt. 

------ 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter, hest nr 3 Purpurheart bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Henrik Engblom hadde ingen forklaring på det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Henrik Engblom tildeles en advarsel for at hest nr 3 Purpurheart ble bortvist fra start. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Queen’s Delight sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten lå bak I feltet som den pleier, men avsluttet ikke like 

fort som den pleier å gjøre.  Han mente at banen var rask, og at det derfor var vanskelig å 

hente inn flere lengder på oppløpet.   

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Dickie Dickens kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo tildeles en advarsel for at hest nr 1 Dickie Dickens kom for sent i 

paddock. 

Reg. pkt. 124 n, 489 a 

----- 

Sak til behandling: 



Hest nr 4 Vortex sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Rune Haugen forklarte at hesten tråkket feil i løpet, og deretter virket svært uvillig.  

Han vil få den veterinærundersøkt. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 5 IKC Nightingale – Cathrine Erichsen nedla protest mot vinneren av løpet, 

hest nr. 6 Fil Rouge, for sjenering på oppløpet. 

Forklaring:  

1. Rytter Carlos Lopez – 6 Fil Rouge forklarte at hesten hans hang utover. Den andre hesten 

trakk seg unna, og han mente at han ikkje sjenerte denne. 

2. Rytter Nelson De Souza – 5 IKC Nightingale forklarte at hest nr. 6 Fil Rouge gikk utover i 

banen og sjenerte hans hest. Han fikk derfor ikke ridd hesten frem slik han ønsket. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 6 Fil Rouge trekker utover i banen og tar med 

seg hest nr 5 IKC Nightingale.  DLV fastslår at en sjenering har funnet sted, men er av den 

oppfatning at det ikke er åpenbart at det inntrufne har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål.   

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

mener at rytter Carlos Lopez ikke gjorde tilstrekkelig for å rette opp sin hest.   

Kjennelse: 

Protesten blir ikke tatt til følge. 

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

Regl. pkt. 427, 428, 489 c 

---  

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Victor – Marcos Robaldo falt av i søndre sving da hesten brøt ut. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.  1 Party Fever   

Løp nr. 4 hest nr.  6 Mr Melodyclub  

Løp nr. 6 hest nr.   6 Fil Rouge 

 

 

Dato: 20. april 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


