
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 9. august 2018 

 

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

Stevnelege: A Simeunovic 
Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 16. august: 

1. løp 3 Hampus G – Jan-Erik Neuroth 

3. løp 1 Vortex – Elione Chaves 

6. løp 6 Perfect Spy – Elione Chaves 

--- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Hampus G – Jan-Erik Neuroth brukte pisk på vei til start. 

Forklaring: 

Rytter J E Neuroth forklarte at hesten var veldig grønn, og kikket rundt. Han var redd den 

skulle kaste seg rundt. 

Bemerkning: 

DLV sin representant observerte at rytter J E Neuroth bruker pisk på hestens skulder flere 

ganger. DLV observerte også at hesten var urutinert slik rytter forklarer. DLV kan imidlertid 

ikke se at piskebruk var nødvendig for å avverge en farlig situasjon. Etter DLV sin oppfatning 

har rytter J E Neuroth opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges bot stor kr 2.000,-, samt to dagers lisensinndragning, 23. 

august og 25. august 2018 for å ha brukt pisk flere ganger på vei til start. 

Regl. pkt. 375, 489 d, h 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Arigato sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

1. Trener Niels Petersen forklarte at rytter skulle ta det rolig fra start og få hesten i balanse 

før han skulle ri hesten på slutten av løpet. 

 2. Rytter Mohammed Aslam forklarte at hesten skulle ta det rolig fra start, og at han skulle ri 

på oppløpet. Da han skulle begynne å ri ved starten på oppløpet, mente han at hesten var i 

ubalanse, og han ventet derfor med å ri finish til 200 meter før mål. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løpet. 

DLV observerer at rytter ikke følger feltet fra start. Hesten ligger sist inn på oppløpet. Rytter 

starter ikke å ri finish før ca 200 meter før mål. Hesten er veldig godt gående på slutten av 

løpet og blir nr 5 i mål. Etter DLV sin mening, gjør ikke rytter tilstrekkelig for å følge feltet fra 

start, og han starter også finishridningen for sent. DLV mener videre at han ikke ivaretar 

hesten sjanser i løpet og derved opptrer uaktsomt. 

Kjennelse: 



Rytter Mohammed Aslam ilegges en bot stor kr 1.800,-, samt inndragning av ridehonorar  og 

premieprosenter og lisensinndragning en dag, 25. august  2018, for ikke å ha ivaretatt sin 

hests sjanser.  

Regl. pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d 

---- 

3. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 3 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

6. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 3 Love To Love til start ble innvilget. 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 7 Roman Princess til start ble innvilget. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Silent Storm – rytter Didrik Finnbråten holder ikke rett spor på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Kaia S Ingolfsland – 11 Nastenka forklarte at hun ble kraftig sjenert av hest nr 10 

Silent Storm på oppløpet. 

2. Rytter Didrik Finnbråten – 10 Silent Storm forklarte at hesten hans hang, og var vanskelig 

å styre. Den snublet når han prøvde å regulere den. Han mente han hadde gjort det han 

kunne for å holde hesten rett.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 

DLV observerte på videoopptaket at rytter D Finnbråten bryter innover i banen på oppløpet 

og sjenerer hest nr 11 Nastenka. DLV mener at han ikke gjør nok for å rette opp sin hest. 

Etter DLVs vurdering opptrer rytter grovt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Didrik Finnbråten ilegges en bot stor kr 1.000,- samt lisensinndragning to dager, 25. 

august og 26. august 2018 for  å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. I straffeutmålingen 

er det vektlagt at rytter har opptrådt grovt uaktsomt og at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c og d 

--- 

7. løp 

Trener J B Hansen sin søknad om å leie hest nr. 3 Ponita til start ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å leie hest nr. 6 Borzakovski til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Borzakovski – Tina Henriksson sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

Rytter Tina Henriksson innrømmet å ikke ha gitt hesten optimale sjanser i løpet. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løpet. DLV observerte at rytter av hest nr 6 Borzakovski ikke ivaretok hestens sjanser, da 

den ble ridd passivt fra ca 600 meter før mål. 

Kjennelse: 



Rytter Tina Henriksson ilegges en dags lisensinndragning, 25. august 2018, for ikke å ha 

ivaretatt sin hests sjanser i løpet. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 d 

---- 

Rytter av hest nr. 13 Lisbon Legend – Karolin Petterson falt av like etter start.  

--- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 3 Ponita etter løpet. 

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.    5 Killroy   

Løp 3 hest nr.    1 Vortex  

Løp 5 hest nr.    7 Somerville  

Løp 7 hest nr.    4 Royal Starlight 

    

                   

Dato  9. august 2018  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


