
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

5. løpsdag tirsdag 17. mai 2016 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti og A Tandberg    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 17. mai: 

3. løp 3 Ocho Rios – Nelson De Souza 

8. løp 3 Gentleman Jack – Jacob Johansen 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Manchego – Sara Slot sluttet å ri rett før mål. 

Forklaring: 

Rytter S Slot mente at hun ikke hadde sluttet å ri, men etter å ha sett videoopptaket innså 

hun at hun hadde tatt feil av mål. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at rytter av hest nr 6 Manchego – Sara Slot sluttet å ri rett 

før mål.  I henhold til reglementet skal hest som starter i løp rides for å vinne/oppnå best 

mulig plassering. 

Kjennelse: 

Rytter Sara Slot ilegges bot stor kr 1.800,- samt en dags lisensinndragning, 1. juni 2016, for 

ikke å ha ridd sin hest til mål.  

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 c og d  

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Anytimeatall – Martin Rodriguez – falt av rett etter start. 

Forklaring: 

Rytter M Rodriguez forklarte at han bare hadde fått den ene stigbøylen på plass, og kom 

derved i ubalanse da starten gikk. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Danish Delight sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Cathrine Erichsen forklarte at hesten hang, og at det tydeligvis var noe galt med den. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering ca 200 meter før mål.  Etter å ha studert videoopptak,  

avhørt rytter av hest nr 2 Fast Buck – Raphael Freire og  rytter av hest nr 3 Ares – Marie 

Fretheim, finner DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. 



------ 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Savanha – svak prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Dina Danekilde rapporterte at hun hadde problemer med å ri hesten frem, fordi den 

hang hele veien. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael Schistl – 6 Split Personality forklarte at han ble sjenert av hest nr 7 Sovell – 

A Pilroth, og at han gjorde alt han kunne for å unngå situasjoen. 

2. Rytter Sandro De Paiva – 4 Sir Benjamin mente også at hest nr 7 Sovell – A Pilroth 

forårsaket sjeneringen. 

3. Rytter Trond Jørgensen – 2 Dramatic Act observerte at flere hester kom innover i banen.  

Deretter red han frem, og observerte ikke mer av det som skjedde.  

4. Rytter Anna Pilroth – 7 Sovell forklarte at hest nr 9 Somerville – N De Souza gikk innover i 

banen og tok med seg henne.  Hun gjorde deretter alt hun kunne for å unngå situasjonen. 

Bemerkning: 

DLV observerte fra tårnet og på videoopptak at hest nr 6 Split Peronality – R Schistl går brått 

innover i banen ca 100 meter etter start, og derved sjenerer medkonkurrenter.  DLV kan ikke 

se at rytter R Schistl gjør tilstrekkelig for å holde rett bane. I henhold til reglementet skal 

rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke blir sjenert. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter ca 100 

meter etter start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.  3 Matauri       

Løp nr. 4 hest nr.  2 Hoku   

Løp nr. 5 hest nr.  8 Lifeofbryan 

Løp nr. 5 hest nr.  3 Appelina  

Løp nr. 6 hest nr.  9 Sweet Loreen 

Løp nr. 8 hest nr.  7 Sovell  

---- 

 

Dato: 17. mai 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


