
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
19. LØPSDAG torsdag 6.aug. 2009 

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

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, L Jensen (sekr.) 

 

 

Løpsdag 18 – 30.07.09 – løp nr. 7 

 

Sak til behandling: Hest nr. 8 Grey’s Anatomy - for sent fremmøte i paddock 

Avhørt: Trener Niels Petersen 

Forklaring: Trener forklarte at foregående  løp var blitt utsatt, videre var været dårlig. Han ventet derfor med å møte i 

paddock.  

Bemerkning:Iht. reglementet er det treners ansvar at hesten innfinner seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: Trener ilegges en advarsel for ikke å ha møtt i paddock i tide. 

Regl. pkt. 124n, 489a 

 

--------- 

Rytterendringer  19. løpsdag: 

Erstatningsryttere: 

kval.løp – Hest nr. 4 B Halvorsen 

Løp 2 – Hest nr. 8 L Hammer Hansen 

Løp 3 – Hest nr. 1 D Danekilde 

Løp 7 – Hest nr.6 D Danekilde  

Løp 8 – Hest nr. 5 Carlos Lopez 

Løp 8 – Hest nr. 8 F Diaz 

Løp 9 – Hest nr. 6 D Danekilde 

 

 Løp nr. 1 

Sak til behandling: 

Hest nr. 5 Nosferatu, hest nr. 7 Nittiåttan – brøt løpet. 

 

Avhørt: 

1. Trener av hest nr. 5 Nosferatu, Jens Lindstøl og rytter David Lenneblad 

2. Rytter av hest nr. 7 Nittiåttan, Josephine Kelly 

 

Forklaring: 

Trener J Lindstøl forklarte at hesten ikke responderte når rytter ba den om å gå, han skulle undersøke hesten nærmere. 

Rytter D Lenneblad som forklarte at hesten ikke hadde noe å gå med fra start. 

 

Rytter Josephine Kelly mente at det var noe galt med hesten før siste hekk og tok derfor opp hesten.  

 

Bemerkning. 

Forklaringene er notert.  

 

Løp 1 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 1 Mexican Goldfish, Tobias Hellgren, veid inn med 1.2 kg overvekt. 

Forklaring: Rytter forklarte at han skiftet gjorder etter at han hadde veid ut, han forklarte videre at han hadde  inntatt 

væske før han red. 



Bemerkning: Iht til reglementet skal rytter ri avtalt ridevekt. 

Kjennelse: Rytter T Hellgren ilegges en advarsel for ikke å ha overholdt avtalt ridevekt. Ved straffeutmålingen er det 

hensyntatt at han er amatørrytter. 

 

Regl. pkt. 140d, 489a. 

 

Løp 1 

Sak til behandling.Rytter av hest nr. 2 Anchor’s Away, J E Neuroth, brukte pisken flere ganger i oppløpet. 

Avhørt: Rytter J E Neuroth 

Forklaring:  

Rytter forklarte at hesten hans hang kraftig innover i banen før de to siste hekkene. 

Han mente han måtte korrigere hesten for å unngå uhell over de to siste hekkene. 

 

Bemerkning: Iht piskebestemmelsene kan pisk kun nyttes for å unngå farlige situasjoner som kan skade egen eller 

konkurrerende ekvipasjer.   

 

Iht filmopptak observerte DLV at rytter brukte pisken mot de to siste hekkene. Videre observerte DLV at hesten hang 

kraftig innover i banen mot nest siste hekk.  

Etter DLV’s mening er imidlertid bruk av pisken før siste hekk unødvendig for å unngå farlig situasjon. Det 

foreligger dermed et brudd på piskebestemmelsene. 

DLV vurderte hvorvidt piskbruken kunne ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål, men kom til at det ikke var 

grunnlag for diskvalifikasjon. 

Kjennelse: 

Rytter J E Neuroth ilegges bot stor kr. 1000 og 1 ukes lisensinndragning fom 15.08 tom. 21.08.2009. Ved 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 373 og 374 jfr. Bestemmelser for bruk av pisk under løp. 

 

Løp nr. 2 

Sak til behandling: Voldgiftsundersøkelse vedrørende bruk av pisk av rytter av hest nr. 6 Whatasurprise, E Ski.   

Forklaring: Rytter opplyste at han selv ikke var bevisst bruk av pisk, men innrømmet å ha gjort dette en gang ved 

utgangen av svingen i samsvar hva filmen viste. 

Bemerkning: DLV’s observasjoner sammenholdt med filmen viste at rytter E Ski brukte pisken på hesten en gang ved 

utgangen av søndre sving. 

DLV vurderte hvorvidt piskbruken kunne ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål, men kom til at det ikke var 

grunnlag for diskvalifikasjon. 

Kjennelse:Rytter E Ski ilegges kr. 2000 i bot samt rideforbud fom. 15.08 – tom. 21.08.2009. 

Regl. pkt. 373 jfr. Bestemmelser for bruk av pisk under løp. 

 

Dopingprøver tatt 6. august 2009  

  1. løp hest  nr 10 Mexican Goldfish 

6. løp hest   nr 6 Entangle 

6. løp hest  nr. 5 La Zona 

 

------- 

 

Negative dopingprøver   

090702 Løp 6 – hest nr. 1 Appel au Maitre  

090716 Løp 1 – hest nr. 4 Like Me 

090716 Løp 1 – hest nr. 12 Lazy Lord 

090716 Løp 7 – hest nr. 2 Vamp 

 

Dato: 06.08.2009  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


