
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag onsdag 5. juli 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud (med unntak av løp 7 og 8), H E 

Jenssen, S Gjertsen,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken, I Rosenfeldt    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 5. juli 

8. løp 5 Stogas Fairytale – Fausto Henrique 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Chachapoya – Rafael De Oliveira sluttet å ri ca 300 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter R De Oliveira forklarte at hesten ble veldig sliten.  

2. Trener Jan Bjørdal forklarte at hesten pustet tungt.  Han vil prøve med tungestropp neste 

gang. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Greased Lightning sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sergio Alonso forklarte at hesten ikke likte banen. 

2. Trener Annike Bye Hansen forklarte at hesten ikke trivdes på underlaget.  Den hadde 

også mistet en baksko. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

3. løp 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 7 Sandbank Doom kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Assisterende trener Raphael Freire forklarte at hesten ble salet med feil sal og måtte sales 

om.  Dette medførte at de ble forsinket. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Stedfortredende trener Raphael Freire tildeles en advarsel for at hest nr 7 Sandbank Doom 

kom for sent i paddock. 

Regl. pkt. 124 n, 489 a 

---- 

4. løp 



Trener Tom Lühnenschloss sin søknad om å få leie hest nr 3 Wexford til start ble innvilget. 

---- 

Rapport fra starter – hest nr 5 Barnum sto igjen 6 lengder i starten. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Hidden Joy – Jan-Erik Neuroth mente seg sjenert av både innvendig og 

utvendig hest i starten. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak og observerer at flere hester hopper skjevt ut av startboksen.  

DLV mener imidlertid at ingen ryttere kan lastes for det inntrufne. 

----- 

7. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerer på filmopptak at rytter av hest nr 5 Mikklus Makklus – Carlos Lopez har en 

gren i hånden ved innlastning som han vifter med. 

Forklaring: 

Rytter Carlos Lopez forklarte at grenen ble benyttet for å få hesten inn i startboks.  Han viftet 

med den, men hadde ikke slått hesten med den. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementets punkt 377 kan ikke andre hjelpemidler enn de som er nevnt i 

punktene 369-376 brukes uten å være godkjent av DLV.  DLV mener at grenen C Lopez har i 

hånden er et ikke-godkjent hjelpemiddel i henhold til reglementet. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.800,- for å ha hatt med et ikke-godkjent 

hjelpemiddel ved innlastningen. 

Regl. pkt. 369 - 376, 377, 489 c 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Talladega – Alan Wallace brukte pisken flere ganger i løpet. 

Forklaring: 

Rytter A Wallace forklarte at hesten hang, og han brukte pisk for å rette den opp.  Han mente 

dette var for å unngå en farlig situasjon i feltet. Ca 200 meter før mål var han redd for at 

hesten skulle skjene inn i railen.  Han valgte derfor å slippe tøylen å slå hesten bak salen.  

Hesten rettet seg da opp.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å unngå farlige situasjoner som er i ferd med 

å inntreffe.  DLV observerte på videoopptak at rytter A Wallace slår hesten bak sadelen ca 

200 meter før mål. I tillegg bruker han pisken på hestens hals ved flere anledninger tidligere i 

løpet, da hesten henger noe til venstre.  DLV er av den oppfatning at rytter A Wallace sin 

bruk av pisk bak sadelen ikke kan knyttes til at en farlig situasjon er i ferd med å inntreffe. 

DLV mener også at A Wallace  bruker pisken flere ganger tidligere i løpet uten at en farlig 

situasjon var i ferd med å inntreffe.  Dette er reglementsstridig bruk av pisk, og skal i henhold 

til reglementet straffes. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges en bot stor kr 1.000,- samt to dagers lisensinndragning, 20. juli 

og 29. juli 2017 for reglementsstridig bruk av pisk.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter 

er lærling.  



Regl. pkt. 375, 489 c, d og h 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   4 Tookwino  

Løp 3 hest nr.   5 Dancewithastranger  

Løp 7 hest nr.   5 Mikklus Makklus 

 

--- 
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