
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag torsdag 4. oktober 2012 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  J Macpherson 
__________________________________________________________________ 

1. løp 
Meddelelse: Hest nr 2 Sunny Appearance mistet en sko før start og ble strøket før løpet. 
---- 
2. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 6 Rago – Espen Ski – mente seg sjenert av hest nr 2 Sir 
Thor – rytter Elione Chaves ved utgangen av søndre sving.  
Avhørt: 
1. Rytter E Ski 
2. Rytter M Martinez 
3. Rytter E Chaves 
Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at han ble sjenert ved utgangen av svingen av E Chaves som 
presser ham utover. 
2. Rytter M Martinez forklarte at rytter E Chaves tok sporet hans og sjenerte ham. 
3. Rytter E Chaves forklarte at han prøvde å gå ut mot railen ved utgangen av svingen, men 
hørte E Ski rope til ham og stoppet. 
Bemerkning: Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta sin hests sjanser i løpet.  
Dog er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å ødelegge for 
sine konkurrenter. DLV observerte på filmopptaket at hest nr 2 Sir Thor – E Chaves går flere 
spor utover i banen ved utgangen av søndre sving, og ved dette sjenerer hest nr 5 Free 
House og hest nr 6 Rago gjentatte ganger. Kjennelse: 
Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter ved 
utgangen av søndre sving. 
Regl. Pkt. 136 e, 489 c 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 4 Merseyside Star sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Tor Wiggo Ellefsen 
Forklaring: Trener T W Ellefsen forklarte at hesten går bra i trening, men legger av og ikke 
yter sitt beste i løp. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
---- 
 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr 1 Marimba – rytter Erika Edvardsson ble sjenert ved utgangen av 
svingen og holdt på å falle av hesten. 
Avhørt: 
1. Rytter E Edvardsson 
2. Rytter Helene Smit 
3. Rytter Anna Cecilie Jordsjø 
Forklaring: 
1. Rytter E Edvardsson forklarte at hest nr 10 Rapponghi – rytter Helene Smit krysset inn 
foran henne for tidlig slik at hesten hennes ble sjenert og hun holdt på å falle av. 
2. Rytter H Smit forklarte at hesten hang innover og at hun prøvde å rette den opp. Hun 
innrømmet at hun hadde sjenert hest nr. 1 Marimba. 
3. Rytter A C Jordsjø forklarte at hun lå bak hest nr 1 Marimba og observerte at hest nr 7 
Rapponghi gikk innover i banen og sjenerte hest nr 1 Marimba.  



Bemerkning: DLV sin representant i svingen observerte at hest nr 7 Rapponghi – rytter 
Helene Smit går innover i banen ved utgangen av svingen og sjenerer hest nr 1 Marimba – E 
Edvardsson slik at hun nesten faller av.  DLV mener at rytter Helene Smit ikke gjorde nok for 
å holde sitt spor og at det derfor oppsto en farlig situasjon. 
Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta si hests sjanser i løpet.  Dog er det 
forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å ødelegge for sine 
konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Helene Smit sin rytterlisens inndras 17. oktober og 26. oktober 2012 for å 
ha sjenert konkurrent ved utgangen av svingen. 
Regl. Pkt. 136 e, 489 d  
----- 
7. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 4 Red Eishin – Manuel Martinez meddelte Norsk 
Jockeyklub på onsdag 3. oktober at han ikke kunne ri i 7. løp. 
Avhørt: Rytter M Martinez 
Forklaring: Rytter M Martinez forklarte at han måtte ha fly hjem torsdag kveld av personlige 
grunner og derfor ikke rakk å ri siste løp. 
Bemerkning: Vi viser til administrativ forordning fra Norsk Jockeyklub som sendes ut i 
forbindelse med starterklæring som viser til at rytter må gi beskjed innen en time etter 
starterklæring dersom de ikke godtar oppsatte ritt. 
Kjennelse: Rytter Manuel Martinez tildeles en advarsel for å ha gitt beskjed for sent om at 
ikke kunne ri i løp nr. 7. 
Regl. Pkt. 136 a, b, samt  meddelelse fra Norsk Jockeyklub . 
----- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef:  
Rytter av hest nr 6 Cassano – Jan-Erik Neuroth veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter J E Neuroth 
Forklaring: Rytter J E Neuroth forklarte at han hadde mye søle på seg og at drakten var tung. 
Han forklarte at han selv hadde kontrollveid utveiingen når salen ble hentet og at han da 
veide korrekt.  
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri med den vekt man har kommet overens 
om. 
Kjennelse:Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,7 kg 

overvekt. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 140 d, 489 c 

 
Dopingprøver tatt 4. oktober 2012 
2. løp hest nr   8 Old Pal 
6. løp hest nr   7 Court Circular 
--- 
Negative dopingprøver 4. oktober 2012    
120823 Tumblin’ Dice 
120823 Cave Man 
120826 Hansinger 
120826 Sweet Baby Jane 
120826 Rock The Legend 
120826 Abshir Zain 
120826 Camomilla 
120826 Notnowhoney 

120826 Weald 
120826 Old Pal 
120826 Bank Of Burden 
120826 Dust Cloud 
120907 Sweety 
120907 Female Spring 
120907 Diamant 

Dato: 4. oktober 2012   DLV’s leder: K Grundy (Sign.) 

 


