
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

24. løpsdag søndag 2. oktober 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:   K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud , S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  S Enayti 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag 23, 21. september 2016 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr  1 Cash Is King kastet av rytter flere ganger før start, med den følge at rytter skadet 

seg og ikke kunne ri. 

I henhold til forklaring fra jockey Carlos Lopez, var hesten uregjerlig.   

Trener S Sivrup-Rosenqvist stilte seg uforstående til det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan DLV i spesielle tilfeller kreve at hest skal starte i 

kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent resultat, før den igjen kan starterklæres i 

ordinære løp. DLV observerte at hesten var uregjerlig både på vei til start og ved startstedet. 

Det anføres videre at hesten i sin eneste start på Klampenborg Galopbane brøt løpet.  

Kjennelse: 

Hest nr 1 Cash Is King må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat, før den igjen kan 

starterklæres i ordinære løp. 

Regl. pkt. 410 

------ 

Rytterendringer 2. oktober: 

1. løp 8 Augustinian – Camilla Graver 

2. løp 8 Punktum Finale – Anna Pilroth 

3. løp 8 Ciccarelli – Madeleine Haugland 

4. løp 10 Swan Black – Martin Rodriguez 

6. løp 4 Phoenix Dancer – Shane Karlsson 

----                                                                                                                                         

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 12 Shade Of Grey – bortvist fra start.  Det ble anført at hesten 

sparket og var uregjerlig. 

Forklaring: 

Trener H Soma møtte ikke til avhør.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan hest som flere ganger har vist dårlig adferd gis startforbud i 

totalisatorløp i 1 måned. Hest som er bortvist fra start flere ganger, må starte i prøveløp med 

startboks, og godkjennes av starter.   

Kjennelse: 

Hest nr. 12 Shade of Grey gis startforbud til og med 2. november 2016. Hesten må starte i 

prøveløp med startboks og godkjennes av starter før den igjen kan starte i ordinært løp. 



Trener H Soma ilegges bot stor kr. 1500,- for at hest nr. 12 Shade of Grey ikke gikk inn i 

startboks, og for at han ikke har møtt til avhør. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er 

gjentatt forseelse.   

Regl. Pkt. 410, 4. ledd, 412, 489c. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Dallas – Shane Karlsson falt av etter målpassering og hesten løp ut av 

baneområdet, slik at rytter ikke fikk veid inn innen rimelig tid. 

Bemerkning: 

DLV har ingen grunn til å tro at hesten bar feil vekt.  Resultatet godkjennes derfor, selv om 

rytter ikke har veid inn innen rimelig tid. 

Regl. Pkt. 450, 451   

--- 

Stevneveterinæren nedla  startforbud etter løpet for hest nr. 5 Dallas. 

---- 

 

5. løp 

Sak til behandling: 

Sjenering etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva – 5 Lady On Ice forklarte at han ble dyttet innover av hest nr 6 

Camarina. 

2. Rytter Elione Chaves – 3 Victor Kalejs forklarte at hest nr 5 Lady On Ice presset ham 

innover. 

3. Rytter Jan-Erik Neuroth – 1 Bolt forklarte at han lå ved rail, men ble presset slik at han 

måtte ta opp sin hest. 

4. Rytter Carlos Lopez – 6 Camarina mente han var klar av de andre når han gikk innover i 

banen. 

5. Rytter Per-Anders Gråberg – 2 Trouble Of Course forklarte at han ble presset innover I 

banen av hest nr 6. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 6 Camarina går innover i banen etter start, noe 

som medfører at flere konkurrenter blir sjenert.  

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2000,- , samt to dagers lisensinndragning,  16. og 

19. oktober 2016 for å ha sjenert medkonkurrenter.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at 

det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 422, 427, 489 c og d.   

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 My Dancing Queen  - Anna Pilroth brukte pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Anna Pilroth forklarte at hesten brøt voldsomt utover mot høyre ved overgangen slik at 

hun måtte bruke pisken for å korrigere hesten. 

Bemerkning: 



DLV observerte på videoopptaket at hest nr 1 My Dancing Queen brøt til høyre på oppløpet, 

og at rytter A Pilroth brukte pisk på høyre skulder. 

DLV legger til grunn at pisken ble benyttet for å avverge en farlig situasjon. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter Anna Pilroth. 

Regl. pkt.374 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 10 Delacroix – Jan-Erik Neuroth brukte pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter J E Neuroth forklarte at han brukte pisk for å forhindre at hesten brøt innover. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 10 Delacroix brøt til venstre, og at rytter J E 

Neuroth brukte pisk venstre skulder. 

DLV legger til grunn at pisken ble benyttet for å avverge en farlig situasjon. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter Jan-Erik Neuroth. 

Regl. pkt.374 

----- 

10. løp 

Hest nr. 2 Rock the Boat og hest nr. 5 Darjeeling brøt løpet. 

----- 

Stevneveterinæren nedla startforbud etter løpet for hest nr. 2 Rock the Boat.  

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   6 Beaufort Twelve         

Løp 4 hest nr.   14 Appelina    

Løp 5 hest nr.  3 Victor Kalejs   

Løp 6 hest nr.  10 Delacroix 

Løp 9 hest nr.  4 Hot Wing 

Løp 10 hest nr.  1 Whatsinitforme     

    

---- 

 

Dato  2. oktober 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


