
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
6 . LØPSDAG torsdag 22.05.08 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  A L Sørensen, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 

 

------------ 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 4 Danetime Music – Fredrik Johansson kom for sent til utveiing en halv 

time før første løp han skulle ri. 

Avhørt: 

Rytter F Johansson 

Forklaring: 

Rytter forklarte at det var forsinkelser på flytoget. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal ryttere veie ut senest 30 minutter før det løp de skal ri.  

Kjennelse: 

Rytter Fredrik Johansson ilegges en bot på kr 600,-  for å   

ha kommet for sent til utveiing. 

Regl. Pkt. 361, 489 c 

---------- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr. 2 Zimon – Cathrine Erichsen nedla protest mot hest nr. 3 What Budget for 

sjenering i oppløpet ca. 400 meter fra mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Luis Santos 

2. Rytter Tina Smith 

Forklaring: 

1. Rytter L Santos forklarte at hest, nr. 3 What Budget trakk utover i banen og sjenerte ham 

slik at han måtte ta opp sin hest, og derved tapte plassering på det. 

2. Rytter T Smith forklarte at hennes hest hang utover i banen, men at hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte episoden fra tårnet, og studerte også videoopptaket, som stemte best med 

Tina Smith sin forklaring.  DLV vurderte diskvalifikasjon. Ut ifra  observasjonene mener 

DLV at den inntrufne episoden ikke har hatt innflytelse på resultatet. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge.  Det rettes ingen forføyning mot rytter T Smith. 

Regl. Pkt. 484 b 

----------- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 2 Hermion – Jan-Erik Neuroth ble skadet etter løpet, og derfor ikke var i 

stand til å veie inn. 

Bemerkning: 

DLV har ingen grunn til å tro at hesten har båret feil vekt. 

Regl. Pkt. 451 

------------ 



4. 6. og 7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ble skadet, og ble erstatet av følgende ryttere: 

4. løp – 4 Commander On Turf – R Schistl 59 kg 

6. løp – 6 Follow Me – T Solum 66 kg 

7. løp – 13 Lamberth Walk – R Schistl 62 kg 

------- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr. 12 Yorkshire Lad – Jacob H Fretheim nedla protest mot hest nr. 2 Fair Flair 

for sjenering rett før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Carlos Lopez 

2. Rytter Marie Fretheim 

3. Trener Pål J Nordbye 

Forklaring: 

1. Rytter C Lopez forklarte at blinkersen var løs og hesten trakk utover i banen, men han 

mener han ikke sjenerte hest nr. 12 Yorkshire Lad før etter målpassering. 

2. Rytter M Fretheim forklarte at Hest nr. 2 Fair Flair – C Lopez kom utenfra og sjenerte 

henne like før mål, slik at hun mistet en plassering. 

3. Trener P Nordbye sa at han ikke registrerte at det var noe feil med utstyret etter løpet. 

 Bemerkning: 

Det er rytters plikt å holde rett bane slik at ikke konkurrenter sjeneres. 

DLV observerte etter å ha studert videoopptak av løpet at hest nr. 2 Fair Flair hang utover i 

banen og dermed sjenerte hest nr. 12 Yorkshire Lad rett før mål.  DLV kunne ikke observere 

at jockey C Lopez gjorde tilstrekkelig for å rette opp hesten.  

Kjennelse: 

Protesten tas til følge slik at hest nr. 2 Fair Flair og hest nr. 12 Yorkshire Lad bytter plass.  

Korrekt rekkefølge i mål blir da: 

1 blir hest nr. 8 Livigno 

2 blir hest nr. 12 Yorkshire Lad 

3 blir hest nr. 2 Fair Flair 

Jockey Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.200,- for sjenering av konkurrent. 

Regl. Pkt. 470, 136 e, 427, 428, 489 c 

-------- 

Dopingprøver tatt 22.05.2008 

 

2. løp  Hest nr.  3 What Budget       

3. løp  Hest nr.  1 Theatrical Award        

5. løp  Hest nr.   5 Spider Dancer    

 ------------ 

 

Dato: 22.05.08                  DLV’s leder: A L Sørensen (sign.) 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


