
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

29. løpsdag torsdag 3. november 2016 

 

 

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

Stevnelege:   O Reigstad  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Tenango – Alexandre Dos Santos sluttet å ri på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Alexandre Dos Santos forklarte at hesten var sliten og kjentes halt ut. 

2. Trener Are Hyldmo forklarte at rytteren mente at hesten ikke var iorden .  Den har slitt med 

en hovsprekk tidligere. 

Bemerkning 

Forklaringen er notert.  

---- 

Sak til behandling: 

Ved kontroll av løpsfilmen observerte DLV at rytter av hest nr 4 Seventyseven – Carlos 

Lopez slår hesten  flere ganger med øreproppene bak salen i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez forklarte at øreproppene surret seg fast rundt hånden, slik at han 

måtte riste dem av seg.  Det er ofte et problem at denne type ørepropper surrer seg rundt 

håndleddet eller tøylen.   

2. Rytter Jan-Erik Neuroth red bak og observerte at rytter Carlos Lopez hadde øreproppene i 

hånden og at han slo hesten flere ganger med disse. 

3. Rytter Per-Anders Gråberg lå bak og litt på innsiden av hest nr 4 Seventyseven, han 

hadde ikke observert noe rundt seg. 

Bemerkning: 

Reglementet definerer hva som er lovlige hjelpemidler og i hvilke situasjoner disse kan 

nyttes.  Andre hjelpemidler tillates ikke brukt. Rytter skal også ri med begge hender på 

tøylene. DLV observerte på videoopptak at rytter C Lopez slipper tøylen, drar ut 

øreproppene, og slår hesten flere ganger bak med disse.   

DLV mener at dette er bruk av et hjelpemiddel som ikke er tillatt i henhold til reglementet. Det 

er også i strid med reglementet å slippe tøylen slik C Lopez gjør i dette tilfellet. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.800,- samt to dagers lisensinndragning, 17. 

november og 20. november 2016 for bruk av hjelpemiddel som ikke er tillatt og for å ha 

sluppet tøylen i strid med reglementet.    

Regl. pkt. 373, 376, jmf 369 til 375, 489 c og d 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Artie Bucco sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 



Trener David Smith forklarte at hesten stoppet uten noen spesiell grunn.. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

Hest nr. 8 April Fool brøt løpet. Hesten ble undersøkt av veterinær.  

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr.  3 Marshall Runner                 

Løp 4 hest nr.  4 Delacroix  

Løp 6 hest nr.  5 Pretty Perfect        

Løp 7 hest nr.  7 Red Hearts  

---- 

 

Dato  3. november 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


