
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 30. april 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, H Byrgin  

Stevnelege: M Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

For Henrik Engblom: Tollef Langvad 

For Lena Natt och Dag: Jana Kolackova 

For Lenitha Adolfsson: Raphael Freire 

---- 

Løp 2 

Hest nr. 6 Cardhu gikk til start med feil startnummer. Startnummeret ble byttet før start. 

Starten ble forsinket med ca 15 minutter.  

Avhørt:  

Rytter av hest nr. 6 Cardhu, L Toro, som forklarte at han hadde gitt riktig sal med riktig 

startnummer til treneren. 

Trener av hest nr. 6 Cardhu, A Hyldmo, som forklarte at rytter hadde gitt ham salen med galt 

startnummer.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hesten møter i paddock med 

nummerdekken som viser programnummer til begge sider.  

Kjennelse: 

Trener ilegges en bot stor kr. 1200,- for ikke å ha kontrollert hvilket startnummer hesten bar. 

Regl pkt 5.9.1q og 11.4.1c.   

---- 

Rytter av hest nr. 3 Bullof Wall Street, C Lopez red uten bøyler til start. Filmopptaket viser at 

hesten er vanskelig og DLV retter derfor ingen forføyning mot rytter. 

---- 

Rytter av hest nr. 6 Cardhu, L Toro, red uten bøyler til start. Rytter forklarte at salen var litt 

ustødig og at dette var grunnen til at han ikke red med bena i stigbøylene. 

Kjennelse: 

Rytter L Toro ilegges en advarsel for å ha ridd til start uten å ha bena i stigbøylene.  

Regl.pkt. 9.24.1 og 11.4.1a. 

---- 

 

Løp 3 

Trener av hest nr. 3 Tinolo, C Erichsen, la ned protest mot hest nr. 4 Smooth Escape for 

sjenering på oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter av hest nr. 3 Tinolo, N H Holm, forklarte at hesten hennes ikke ville gå forbi hest nr. 4 

Smooth Escape da denne driftet utover i banen.  

Rytter av hest nr. 4 Smooth Escape, A Wallace, forklarte at hesten hans hang litt utover, men 

han rettet den opp flere ganger.  



Bemerkning: 

DLV observerer på video-opptak at hest nr. 4 Smooth Escape drifter noe ut i banen, men 

etter DLV sin mening medfører ikke dette noen reglementsstridig sjenering av 

medkonkurrenter. Protesten tas ikke til følge og det rettes ingen forføyning mot rytter A 

Wallace.  

---- 

Trener av hest nr. 5 I and I, W Neuroth, nedla protest mot hest nr. 1 Kildare for sjenering på 

oppløpet.  

Avhørt: 

Rytter av hest nr. 5 I and I, J E Neuroth, forklarte at hest nr. 1 Kildare kom brått utover i 

banen og red på ham slik at han måtte ta opp. Han opplyste at hesten var halt etter løpet. 

Rytter av hest 1 Kildare, C Lopez, forklarte at  han måtte ri utover i banen for å finne en 

åpning. Han var klar over at hest nr. 5 lå ute i banen. 

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at rytter av hest nr. 1 C Lopez rir flere spor utover i banen og 

sjenerer hest nr. 5 I and I. DLV er av den oppfatning at C Lopez var oppmerksom på hest nr. 

5 uten at han gjør noe for å rette opp egen hest og for å unngå sjeneringen. Etter DLV sin 

oppfatning forårsaker rytter C Lopez en åpenbar farlig situasjon og hest nr.1 Kildare flyttes 

ned til sisteplass i løpet. 

Kjennelse: 

Protesten tas til følge og rekkefølgen i mål blir 4-3-2-5-1. Rytter Carlos Lopez ilegges kr. 

10.000,- i bot. I tillegg inndras premieprosenter. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at 

sjeneringen anses som grov og at den skapte en farlig situasjon. 

Regl pkt 10.1.4, 10.1.7, 10.5.1a, 11.4.1b og c. 

---- 

 

Løp nr. 5 

Rytter av hest nr. 1 Oliver, C Lopez, tar opp hesten på oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter av hest nr. 1 Oliver, C Lopez, som forklarte at hesten ble sliten og veldig kort i 

galoppen. Han valgte derfor å ta den opp.  

Bemerkning 

Forklaringen er notert.  

---- 

 

Løp nr. 6 

Hest nr. 1 Seraphine gikk uten sko i løpet.  

Avhørt: 

Trener av hest nr. 1 Seraphine, S Holm, som forklarte at han ikke hadde meldt dette til 

løpsarrangør. 

Bemerkning: 

Dersom aluminiumssko ikke benyttes skal dette meddeles løpsarrangør senest på 

løpsdagen innen samme frist som fastsatt ved strykninger.  

Kjennelse: 

Trener S Holm ilegges en advarsel for å ikke ha meldt fra om at hesten gikk uten sko.  

Regl pkt 9.22.4, 11.4.1a og Generelle bestemmelser pkt. 15.  

 



Løp 2 og løp 7 

Rytter L Toro (hest nr. 6 Cardhu i løp 2 og hest nr. 3 Dicke Dickens i løp 7), brukte tøylen 

som pisk i løpene.  

Avhørt: 

Rytter L Toro som trodde at han hadde lov til å ri slik han gjorde.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke lov til å bruke tøylen som pisk. DLV observerer at rytter L 

Toro ved flere anledninger i begge løp slår med tøylene. DLV er av den oppfatning at 

tøylebruken ikke har påvirket resultatet i løpene.  

Kjennelse: 

Rytter L Toro ilegges en bot stor kr. 4000,- for å ha brukt tøylen som pisk.  

Regl pkt 9.22.8, 11.4.1c og h, 11.4.2.  

---- 

Øvrig informasjon: 

På grunn av meget spesielle forhold som følge av Korona-situasjonen har DLV valgt 

høyere bøter som straffereaksjon i noen tilfeller som normalt ville ført til utestengelse 

av ryttere.  

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr. 3 Bullof Wall Street      

Løp 4 hest nr. 6 Priceless      

Løp 6 hest nr. 4 Mongolian Navy  

----      

                   

Dato  30. april 2020  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


