
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag onsdag 7. september 2016 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

I løp 2,3 og 9 var John Fortune starter. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse angående sjenering etter start, hvor hest nr 13 Ingvild – R Freire går 

innover i banen slik at flere konkurrenter blir sjenert. 

Forklaring: 

1. Rytter Raphael Freire – 13 Ingvild forklarte at han gikk innover i banen kort tid etter start, 

da han mente han var klar av de andre, men ser på videoopptak at han ikke var det. 

2. Rytter Sergio Alonso – 5 Aaron’s Way forklarte at hesten var i ubalanse flere ganger etter 

start, og han mente hesten kastet seg umotivert mot høyre.  Han mente selv at han gjorde alt 

for å rette opp sin hest.  

3. Rytter Fanny Olsson – 6 Asaks Ambition forklarte at hun ble sjenert ved at hestene 

utvendig for henne gikk innover i banen.  Som følge av dette traff hun  hest nr 5 Aaron’s Way 

som kommer ut av balanse.   

Alan Wallace – 10 Jurga, Jan-Erik Neuroth – 9 Zaphir, Nathalie Mortensen – 12 Augustinian, 

Carlos Lopez – 7 Garfunkel forklarte alle at de ble sjenert fordi hest nr 13 Ingvild går innover i 

banen etter start. 

Bemerkning: 

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

observerte på videopptak at hest nr 13 Ingvild går innover i banen etter start, noe som 

medfører at flere konkurrenter blir sjenert. DLV observerer videre at hest nr 5 Aaron’s Way 

kommer i ubalanse, noe som synes å forsterke hendelsen. DLV mener at rytter  R Freire ikke  

holder rett bane, at han ikke ser seg for, og ikke forsøker å rette opp sin hest. Rytter S 

Alonso kan ikke bebreides for det inntrufne. 

DLV vurderte diskvalifikasjon, men kom til at det inntrufne ikke  åpenbart hadde innflytelse på 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Raphael Freire ilegges bot stor kr 2.000,- samt tre dagers lisensinndragning, 21., 22. 

og 28. september 2016 for å ha sjenert flere konkurrenter etter start. I skjerpende retning 

legges det vekt på at rytter R Freire ikke gjør noe for å hindre det inntrufne.  DLV anser 

ridningen som grovt uaktsom. 

Regl. Pkt.422,  427, 428, 489 c og d og 489 siste ledd.   

--- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 7 Garfunkel etter løpet. 

--- 

9. løp 

Sak til behandling: 



Hest nr 1 Force Group brøt løpet. 

Forklaring: 

Rytter Henrik Engblom forklarte at hesten var sliten og at han valgte å ta den opp. 

Bemerkning: 

Forklaringen er godtatt. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  10 Jurga       

Løp 4 hest nr.  12 Stuckinamoment  

Løp 6 hest nr.   4  Majestic Max    

Løp 8 hest nr.   3 Lady Dylan   

    

---- 

 

 

Dato  7. september 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


