
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

16. løpsdag torsdag 4. august 2016 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Fast Buck – Lucas Keane brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter L Keane forklarte at hesten var svett, og at han måtte skifte tøyletak. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter gjentatte ganger bruker tøylen som pisk på oppløpet. 

Iht. Reglmentet er bruk av tøyle som pisk forbudt og vil bli straffet.  DLV mener at det ikke er 

åpenbart at det inntrufne hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Lucas Keane ilegges 3 dagers lisensinndragning, 18. august, 25. august, 15. 

september 2016 for bruk av tøylen som pisk.  

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  

Jfr. Reglm. Pkt. 373, 489d, 489h, og 489 siste ledd. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Silver Ocean bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen  tildeles en advarsel for at hest nr 1 Silver Ocean ble bortvist fra start.  

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Easy Road – Nelson De Souza holder ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter J Johansen – 8 Brownie mente at rytter N De Souza forsøkte å indre ham i å 

komme fram ved rail. 

2. Rytter N De Souza forklarte at han visste at han hadde en hest utenfor seg, og at han 

prøvde å holde rett spor. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV observerte på videoopptaket at hest nr 3 Easy 

Road – N De Souza går utover i banen på oppløpet, og trenger hest nr 8 Brownie – J 

Johansen.  DLV observerer videre at rytter J Johansen ikke må slutte å ri. 



Kjennelse: 

Rytter Nelson De Souza ilegges bot stor kr 2.500,- for å ha trengt medkonkurrent.  I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er høy premiesum i løpet. 

Regl. Pkt. 136 e, 489 c 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Løpet ble flyttet frå 1170 gress til 1100 dirt på grunn av store nedbørsmengder og 

baneforholdene på gressbanen. 

----- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   5 Silent Storm  

Løp 2 hest nr.  1 Hoku 

Løp 3 hest nr.  3 Our Last Summer 

Løp 6 hest nr.  8 Brownie 

Løp 7 hest nr.  3 Caipirinha                                                                                                                                                                                                                                 

 

---- 

 

 

Dato 4. august 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


