
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

30. løpsdag fredag 30. oktober 2015 

 

 

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

Stevnelege:   S Enayti         

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra stevneveterinæren – ubehøvlet opptreden av trener Wido Neuroth overfor 

veterinærassistenten. 

Avhørt: 

Trener Wido Neuroth 

Forklaring: 

Trener W Neuroth forklarte at han ikke hadde noen til å leie hesten, og på grunn av tidsnød 

ba han veterinærassistenten forte seg.  Han mente at han ikke hadde opptrådt utilbørlig. 

Bemerkning:  

I henhold til reglementets pkt 537 tillates ikke lisensierte trenere å fremsette utilbørlig 

uttalelser mot personer tilknyttet galoppsporten vedrørende utøvelsen av deres funksjoner i 

forbindelse med sporten. 

DLV legger til grunn at W Neuroth har opptrådt på en måte som kan betegnes som utilbørlig. 

Kjennelse: 

Trener Wido Neuroth ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha opptrådt utilbørlig overfor 

veterinærassistenten. 

Regl. pkt. 537, 489 c 

---- 

3. løp 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 4 Tookwino kom for sent i paddock. 

Avørt: 

Trener Are Hyldmo 

Forklaring: 

Trener A Hyldmo var ukjent med at hesten var kommet for sent i paddock. 

I henhold til reglementet er det treners ansvar å innfinne seg i paddock senest 15 minutter 

før start. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo ilegges bot stor kr 800,- for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 

4 Tookwino.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt 124 n, 489 c 

---- 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 5 Whatsinitforme og 7 Cekath kom for sent i paddock. 

Avørt: 

Trener Niels Petersen 

Forklaring: 

Trener N Petersen forklarte at det var mangel på personell til å leie hestene til start. 



I henhold til reglementet er det treners ansvar å innfinne seg i paddock senest 15 minutter 

før start. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen ilegges bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock med hest 

5 Whatsinitforme og 7 Cekath.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt 124 n, 489 c 

----- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Fredde – Jacob Johansen mente seg sjenert like etter start. 

Avhørt: 

1. Rytter Jacob Johansen – 1 Fredde 

2. Rytter Marie Fretheim – 3 Ares 

3. Rytter Elione Chaves – 2 Prawda 

Forklaring: 

1. Rytter J Johansen forklarte at hest nr 3 Ares – Marie Fretheim gikk alt for tidlig inn mot rail 

etter start slik at han ble sjenert og måtte ta opp sin hest. 

2. Rytter M Fretheim mente at hun lå foran, og at hun så seg for før hun gikk innover i banen. 

Hun mente at hun ikke  sjenerte noen. 

3. Rytter E Chaves mente at han ikke ble sjenert av M Fretheim. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak og fra tårnet at hest nr 3 Ares går innover i banen etter start 

og sjenerer hest nr 1 Fredde. I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter 

ikke blir sjenert.  Etter start er det ikke tillatt å skifte spor før oppsatt markeringspunkt er 

passert om det ikke er åpenbart at konkurrenter ikke blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Marie Fretheim ilegges bot stor kr 2000,- og en dags lisensinndragning, 20. november 

2015 for ikke å ha holdt rett spor etter start, og derved sjenert medkonkurrent.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

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

--- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 2 Prawda – Knut O Arnesen mente at hesten ble sjenert av hest nr 4 

Tookwino på oppløpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Carlos Lopez – 4 Tookwino 

2. Ryttert Elione Chaves – 2 Prawda 

Forklaring: 

1. Rytter C Lopez forklarte at han mente at han var klar av hest nr 2 Prawda, og at han ikke 

sjenerte noen. 

2. Rytter E Chaves forklarte at han ble sjenert av hest nr 4 Tookwino – C Lopez på oppløpet 

slik at han måtte ta opp sin hest. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke blir sjenert.  DLV 

observerte på videoopptaket at hest nr 4 Tookwino går innover i banen, slik at rytter E 

Chaves må ta opp sin hest.  DLV kan ikke se at rytter C Lopez gjør tilstrekkelig for å holde 

hesten sin rett. 

Kjennelse: 



Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr  2.000,- samt en dags lisensinndragning, 20. 

november   for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. I straffeutmålingen er det vektlagt at 

det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 c, d 

------ 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Make Way For Kay – Oliver Wilson mente seg sjenert av hest nr 7 

Hermine – Anna Pilroth i nordre sving. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptaket, mener DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

---- 

7. Løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering i søndre sving. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og avhørt rytter Per-Anders Gråberg og rytter Sergio Alonso, 

mener DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

---- 

Dopingprøver 30. oktober 2015: 

Løp nr. 2 hest nr.   1 Shalalee                  

Løp nr. 5 hest nr.   6 Marshall Runner 

Løp nr. 6 hest nr.   5 Giovanni Nobile                                                   

Løp nr. 7 hest nr.   4 Priceless 

 

Dato: 30. oktober 2015  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


