
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

11. løpsdag torsdag 30. juni 2016 

 

 

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

Stevnelege:   S Enayti    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 30. juni 

4. løp  5 Pal O’Mine – Nelson De Souza 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef - Hest nr 1 Marshall Runner og hest nr 2 Sound Of Silence kom for 

sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Isidro Vergara beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Isidro Vergara tildeles en advarsel for at hest 1 Marshall Runner og hest nr 2 Sound 

Of Silence kom for sent i paddock. 

Reg. pkt. 124 n, 489 a 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Most Wanted sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener J Fretheim forklarte blant annet at banen var for lett og tempoet for høyt i starten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte starten i løpet, da hest nr 9 DJ’s Dream – Sarah Shaffer brøt innover i 

banen.  Etter å ha studert videoopptak, legger DLV til grunn at ingen ble sjenert av det 

inntrufne.  

-----.  

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 7 Shade Of Grey – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Hallvard Soma  tildeles en advarsel for at hest nr 7 Shade Of Grey ble bortvist fra 

start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 



Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef: 

Rytter av hest nr 2 Nordlys – Kevin Parkin veide ikke inn etter løpet. 

Forklaring: 

Rytter Kevin Parkin forklarte at han glemte å veie inn og beklaget det inntrufne.  

Kjennelse: 

Hest nr 2 Nordlys diskvalifiseres fra løpet. 

Rytter Kevin Parkin ilegges bot stor kr  1.200,- , samt frakjennes rett til ridehonorar, for ikke å 

ha veid inn etter løpet. 

Regl. pkt. 450, 451, 489 c, 490a. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Split Personality – Elione Chaves bryter innover i banen ca 200 meter før mål, slik 

at hest nr 1 Whatsinitforme – Per-Anders Gråberg måtte ta opp sin hest. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg forklarte at hest nr. 8 Split Personality byttet spor slik at han 

måtte ta opp sin hest. Han mente han ville ha vunnet løpet. 

2. Rytter Elione Chaves ble avhørt og han forklarte at han så til venstre og at han da ikke så 

noe til hest nr. 1 Whatsinitforme.  Han lot derfor hesten trekke innover i banen. Han mente at 

han ikke sjenerte noen.  

Bemerkning: 

DLV observerte fra sine posisjoner rundt banen og på videoopptaket at hest nr 8 Split 

Personality – E Chaves gikk inn foran hest nr 1 Whatsinitforme – P A Gråberg ca 200 meter 

før mål slik at denne ble sjenert og måtte ta opp sin hest.  Hest nr 1 Whatsinitforme var kun 

slått 1/4 lengde i mål.  DLV mener derfor at det var åpenbart at den ville ha vunnet løpet 

dersom det inntrufne ikke hadde funnet sted.  

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. DLV 

legger til grunn at rytter E Chaves ikke gjør tilstrekkelig for å holde rett bane. 

Kjennelse: 

Hest nr 1 Whatsinitforme og nr 8 Split Personality bytter plass, slik at rekkefølgen i mål blir: 

1 – 8 - 3. 

Rytter Elione Chaves ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt. 427, 428, 470, 489 c 

----- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 6 Fredde – Cathrine Witsø Slettemark nedla protest mot hest nr 5 

Azincourt – rytter Anna Pilroth for sjenering i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth – 5 Azincourt forklarte at hesten var vanskelig å holde og at hun fikk 

problemer med hvor hun skulle gå i svingen. Hun innrømmet å ha sjenert hest nr. 6 Fredde. 

2. Rytter Marius Borgen Andersen – 6 Fredde forklarte at A Pilroth byttet spor i svingen slik 

at han ble presset mot railen.  

3. Rytter Jan-Erik Neuroth ble innkalt til avhør av DLV da han lå utenfor hest nr. 5 og 6 i 

svingen. Han hadde imidlertid ikke observert det inntrufne.   

 

Bemerkning: 



DLV observerte på videoopptaket og fra sin posisjon i svingen  at hest nr 5 Azincourt – A 

Pilroth bytter spor i svingen slik at hun sjenerer hest nr 6 Fredde – M B Andersen. DLV 

mener at rytter A Pilroth ikke gjør tilstrekkelig for å unngå situasjonen. I henhold til 

reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres.  

DLV mener at det ikke er åpenbart at hendelsen hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. 

Rytter Anna Pilroth ilegges bot stor kr 2.000,-, samt to dagers lisensinndragning, 14. og 15. 

juli 2016 for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at DLV anser 

forseelsen som grovt uaktsom.  

Regl. Pkt. 427, 428, 489 c, d  

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr. 9 Pretty Perfect - Jacob Fretheim, mente at hesten ble sjenert på oppløpet 

av hest nr. 2 This is Bajas – rytter Didrik Finnbråten. 

Etter å ha studert videoopptak kan ikke DLV se at noen reglementstridig sjenering har funnet 

sted.  

 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.   1  Marshall Runner    

Løp nr. 3 hest nr.   5  Sophies Love 

Løp nr. 4 hest nr.   2  Captain America   

Løp nr. 6 hest nr.   3  Seth    

---- 

 

Dato 30. juni 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


