
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

31. løpsdag søndag 17. november 2019 

 

DLV’s medlemmer:   K Grundy, H Byrgin, S Gjertsen, C W Slettemark (ikke løp 2),  

H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M Reigstad 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 4 Coucou Bella – Wido Neuroth nedla protest mot hest nr 6 Shallow – 

Carlos Lopez for bruk av pisk og skifting av pisk på oppløpet etter 200 meters merket. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 6 Shallow forklarte at hesten hans hang, og at han derfor dro 

igjennom pisken. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å skifte pisken fra en hånd til en annen fra 200 

meters merket før målpassering og inntil mål er passert, med mindre det er for å avverge en 

farlig situasjon. DLV observerer at rytter C Lopez bytter pisken fra en hånd til en annen etter 

at 200 meters merket er passert. Etter DLV sin mening ble ikke pisken byttet fra hånd til en 

annen for å avverge en farlig situasjon. DLV kan heller ikke se at hest nr 6 Shallow 

akselrerer som følge av at rytter bytter pisken fra en hånd til en annen. DLV mener derfor at 

hendelsen ikke hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. DLV kan forøvrig heller ikke se at C 

Lopez bruker pisken eller bruker tøylen som pisk.  

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha skiftet 

pisken fra en hånd til en annen etter at 200 meters merket var passert.   

Regl pkt 9.22.8, 11.4.1 c 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Coucou Bella – J E Neuroth sjenerer hest nr 6 Shallow på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Jan-Erik Neuroth – 4 Coucou Bella  forklarte at hesten hans gikk veldig urutinert, og 

derfor først hang innover i banen og deretter hang utover i banen. 

2. Rytter Carlos Lopez – 6 Shallow forklarte at hest nr 4 Coucou Bella skiftet spor og gikk 

innover i banen slik at han måtte ta i sin hest og ri utover i banen. Hest nr 4 Coucou Bella 

gikk deretter utover i banen.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert. 

DLV observerer på videoopptak at J E Neuroth bytter spor flere ganger på oppløpet slik at 

hest nr 6 Shallow også må bytte spor og dermed blir sjenert. DLV kan ikke se at J E Neuroth 

gjør tilstrekkelig for å holde sitt spor.  

Kjennelse: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 

oppløpet. 

Regl. Pkt. 5.11.1 e, 10.1.4, 11.4.1 c 

--- 



2. løp  

Sak til behandling: 

Mulig sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 3 Mestre Dos Magos forklarte at han ble tatt med utover i banen av 

hest nr 5 Dickie Dickens slik at han måtte ta opp. 

2. Rytter Silja Støren – 5 Dickie Dickens forklarte at hun gikk litt utover i banen, men at hun 

rettet opp da hun hørte at C Lopez ropte til henne. 

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at hest nr 5 Dickie Dickens skifter spor slik at hest nr 3 blir tatt 

med utover i banen. DLV mener at rytter S Støren ikke gjør nok for å holde sitt spor. 

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. 

I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 5.11.1 e, 10.1.4, 11.4.1 c 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Screwbox Carlras – Thea Hildebrandt bruk av tøyle som pisk og tok opp 

sin hest før mål. 

Forklaring: 

Rytter T Hildebrandt forklarte at hun ikke bevisst brukte tøylen som pisk. Hun var heller ikke 

helt sikker på hvor målstreken var. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å bruke tøylen som pisk med mindre det er for å 

avverge en farlig situasjon. Rytter skal også ri for å oppnå best mulig plassering. DLV 

observerer på videoopptak at rytter bruker tøylen som pisk ved at tøylen gjentatte ganger 

slås mot hestens hals. DLV kan ikke se at dette er for å avverge en farlig situasjon. Etter 

DLV sin mening påvirker imidlertid ikke tøylebruken resultatet i løpet.  

DLV observerer videre at rytter tar opp sin hest like før mål uten at det foreligger noen grunn 

til det. 

Kjennelse: 

Rytter Thea Hildebrandt ilegges tre (3) dagers lisensinndragning, de tre første amatørløpene 

på Klampenborg i 2020, for å ha brukt tøylen som pisk og for ikke å ha ridd for å oppnå best 

mulig plassering.  

Regl pkt 10.1.1, 9.22.8, 11.4.1 d og h 

--- 

4. løp 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr 3 Erasmus til start ble innvilget. 

--- 

Hest nr. 3 Erasmus sin prestasjon i løpet.  

Forklaring:  

Trener R Freire forklarte at hesten har gått ustabilt i flere av sine tidligere løp noe han ikke 

har noen forklaring på. Det var ikke noe galt med hesten etter løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert.  

--- 



5. løp 

Trener W Neuroth sin søknad om å få leie hest nr 6 Mustajjid til start uten rytter ble innvilget. 

--- 

6. løp 

Hest nr 9 Silver Dalen ble strøket av veterinæren før start, da den la seg ned i startboksen. 

--- 

Rapport fra starter – hest nr 9 Silver Dalen må trenes mer i startboks og godkjennes i 

startboks før den igjen igjen kan starte i løp. 

Regl. Pkt. 9.25.23 

--- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 12 Elusive Thought - Steinar Holm mente at hans hest ble sjenert av hest 

nr 6 Serpico ved inngangen til nordre sving. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak, men kan ikke se at noe ureglementert har funnet sted. 

--- 

7. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 7 Rare Emerald til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Two Times – Alan Wallace veid inn med 0,5 kg 

undervekt. 

Forklaring: 

Rytter Alan Wallace forlarte at han ikke hadde fått drukket noe, da dagen hadde vært veldig 

travel. 

Bemerkning: 

Viser det seg ved innveiing at rytter har veid inn med undervekt kan hesten diskvalifiseres 

elle tildeles en lavere premie hvis det er tydelig at den ville ha oppnådd minst denne 

plasseringen.  Undervekten var på 0,5 kg, noe som tilsvarer ¾ lengde i mål. 

Rekkefølgen i mål endres slik at hest nr 4 Kildare blir nr 1 i mål, og hest nr 6 Two Times blir 

nr 2 i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges en bot stor kr 1.200,-  samt inndragning av ridepenger og andel 

av premiepenger for å ha veid inn med 0,5 kg undervekt. Rekkefølgen i mål blir 4 – 6 – 2. 

Regl. Pkt. 10.3.6, 11.4.1b, c 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   6 Shallow 

Løp 2 hest nr.   7 Al Buraq 

Løp 3 hest nr.   5 Screwbox Carlras 

Løp 5 hest nr.   5 Our Boy John  

Løp 6 hest nr.   6 Serpico              

Løp 7 hest nr.   8 Black Million  

Løp 8 hest nr.   5 Jane  

  

----      

                 

Dato  17. november  2019  - DLV’s leder: K Grundy  (sign) 



 


