
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

30. løpsdag onsdag 9. november 2016 

 

 

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

Stevnelege:   S Enayti  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 9. november 

3. løp 5 Barnum – Jacob Johansen 

4. løp  6 Iamundercover – Jan-Erik Neuroth 

---- 

2. og 4. løp 

Sak til behandling: 

2. løp: Rytter av hest nr 5 Greased Lightning – Alexandre Dos Santos sluttet å ri før mål. 

4. løp: Rytter av hest nr 3 Eddie Riff – Alexandre Dos Santos sluttet å ri før mål. 

Forklaring: 

Rytter Alexandre Dos Santos forklarte at hestene i begge tilfeller var slitne.  I tillegg var han 

veldig kald på hendene, og hadde problemer med å ri finish. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest som starter i løp rides for å oppnå best mulig plassering, 

og rytter skal ved korrekt ridning  best mulig ivareta sin hests sjanser i løp. 

DLV observerte på videoopptak at rytter A Dos Santos slutter å ri før mål både i løp 2 og  

løp 4.  Etter DLV sin mening rir han ikke for å oppnå best mulig plassering, og i løp 2 legger 

DLV til grunn at han på grunn av sin ridning tapte 4. plassen. 

Kjennelse: 

Rytter Alexandre Dos Santos ilegges en dags lisensinndragning,  24. november 2016, samt 

inndragning av ridepenger og premie prosenter i 2. og 4. løp  for ikke å ha ridd for å oppnå 

best mulig plassering/ivaretatt sine hesters sjanser i løpene. 

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 b og d, 490  

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering etter start. 

Forklaring: 

1.Rytter Sandro De Paiva – 2 Jurga mente seg sjenert etter start ved at hest nr 5 Rapanui 

gikk inn foran ham, og deretter dempet farten.  Han måtte derfor ta i hesten sin for ikke å ri 

opp i hest nr 5. 

2. Rytter Alan Wallace – 5 Rapanui forklarte at han var klar av de øvrige hestene da han 

byttet spor, og at han deretter dempet tempoet. 

Bemerkning: 

DLV observerte at hest nr 5 Rapanui gikk innover i banen etter start.  Etter DLV sin 

oppfatning medførte ikke dette noen reglementsstridig sjenering av medkonkurrenter. 

Det rettes derfor ingen forføyining mot rytter av hest nr 5 Rapanui  – Alan Wallace. 

----- 

Sak til behandling: 



Rytter Anna Pilroth cantret til start uten bena i bøylene i løp nr  3 og 4 . 

Forklaring: 

Rytter Anna Pilroth forklarte at hestene kunne være vanskelige, og at hun derfor valgte å ri 

uten bøyler til start. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene på vei til start. 

Kjennelse: 

Rytter Anna Pilroth tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

----- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   9 Calcaterre                 

Løp 3 hest nr.   2 Fleckenzen   

Løp 5 hest nr.   8 Sandbank Doom       

Løp 7 hest nr.   3 Dubai Next  

---- 

 

Dato  9. november 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


