
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

22. løpsdag onsdag 18. september 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, N Cordrey, S Gjertsen, H Byrgin, C W Slettemark (ikke løp 2) 

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Simeunovic 

Stevneveterinærer:  I Bakken, M Pessl Norheim 
__________________________________________________________________________  

Kvalifiseringsløp: 

Two Times gikk på 1.21.5, kvalifiseringstid 1.15.0. 

Ikke godkjent. 

--- 

1. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 1 Borzakovski til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Hest nr 3 Red Glory brøt løpet/forulykket. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Callaway of Course sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma forklarte at sist hesten startet var banen tyngre og den sto igjen i 

starten. I dag klaffet det bedre og han var fornøyd med hestens prestasjon. 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 1 Lovetorun og hest nr 7 Time to Dream for sene i 

paddock. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han fikk salene litt sent og at det hadde tatt noe lengre tid enn 

planlagt å få hestene fra stallen og til banen.   

Bemerkning: 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start.  

Kjennelse: 

Trener Trener Are Hyldmo ilegges en  bot stor kr 600,- for å ha møtt for sent i paddock med 

hest nr. 1 og hest nr 7. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 11.4.1c. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Time to Dream sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han ville få hesten sjekket etter løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 



DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr 8 Arigato i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Jan-Erik Neuroth forklarte at han ikke ble sjenert, men at det var hans egen hest som 

gikk ujevnt. 

Bemerkning: 

Etter å ha hørt rytters forklaring, anses det at ingen sjenering har funnet sted. 

---- 

4. løp 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr 9 Somerville til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte rytter av hest nr 4 Nathless – Sandro De Paiva sin ridning på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter S De Paiva forklarte blant annet at hesten var sliten og at den ikke svarte når han red 

på den. Han red imidlertid hele veien til mål.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest som starter i løp rides for å oppnå best mulig plassering. 

DLV observerer på videoopptaket at rytter S De Paiva stiller seg rett opp og ned, og ser 

bakover ca 100 meter før mål. Deretter begynner han å ri, for deretter å slutte å ri igjen rett 

før mål. DLV er av den oppfatning at rytter S De Paiva gjennom sin ridning ikke ivaretar sin 

hests sjanser for å oppnå best mulig plassering og at han taper en plassering på dette.  Etter 

DLV sin mening burde rytter ha ridd aktivt hele veien til mål. 

Kjennelse: 

Sandro de Paiva ilegges en bot stor kr. 1.800,- samt inndragning av rytterlisens  

1 dag, 2/10 2019, inndragning av ridepenger og andel premiepenger for ikke å ha ivaretatt 

sin hests sjanser i tilstrekkelig grad.  

Regl.pkt 10.1.1, 11.4.1b, c og d. 

---- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 3 Careless Whisper – Niels Petersen nedla protest mot hest nr 4 Jet Action 

for sjenering før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 3 Careless Whisper forklarte at han ble sjenert flere ganger på 

oppløpet av hest nr 4 Jet Action. Han mente at han ville ha vunnet derom han ikke var blitt 

sjenert.  

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 4 Jet Action forklarte at han prøvde å rette opp sin hest da den 

gikk innover i banen. 

Bemerkning: 

DLV observerer at hest nr 4 Jet Action bytter spor og sjenerer hest nr 3 Careless Whisper på 

oppløpet. Det er kontakt mellom hestene og sjeneringen gjør at hest nr 3 kommer ut av 

balanse. Etter DLV sin oppfatning ville hest nr 3 Careless Whisper vunnet løpet dersom 

sjeneringen ikke hadde funnet sted. Hesten kommer tilbake etter å ha blitt sjenert og var slått 

med hals i mål. DLV mener imidlertid at rytter J E Neuroth gjør det han kan for å holde sin 

hest rett. Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter J E Neuroth. 

Kjennelse: 

Protesten tas til følge. Rekkefølgen i mål blir 3 Careless Whisper-4 Jet Action.  



Regl.pkt  10.1.5, 10.1.6, 10.4.1. 

--- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Cardhu – Manuel Martinez brukte pisken flere ganger i søndre sving.  

Forklaring: 

Rytter forklarte at han ikke oppfattet sin bruk av pisk som slag mot hesten.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. DLV observerte 

på videoopptak at rytter M Martinez bruker pisken gjentatte ganger i svingen/ved utgangen 

av svingen. DLV kan ikke se at dette er nødvendig for å avverge en farlig situasjon. 

Piskbruken anses ikke å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål.  

Kjennelse: 

Rytter Manuel Marinez illegges en bort stor kr. 5.000,- samt 3 dagers lisensinndragning, 

2/10, 3/10 og 5/10 2019, for ureglementert bruk av pisk. I straffeutmålingen er det lagt vekt 

på at pisken ble benyttet flere ganger og at det er gjentatt brudd på piskebestemmelsene.  

Regl.pkt. 9.22.9, 11.4.1c, d, h og 11.4.2.  

---- 

9. løp 

Rytter av hest nr. 2 Blooming Meadows-Jay Drew Kozaczek- brukte pisken en gang på 

oppløpet. 

Foklaring: 

Rytter J D Kozaczek innrømmet å ha brukt pisken en gang da han så videoopptaket. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. DLV observerte 

på videoopptak at rytter J D Kozaczek bruker pisken en gang på oppløpet. DLV legger til 

grunn at dette ikke var nødvendig for å avverge en farlig situasjon.  

Kjennelse: 

J D Kozaczek ilegges en bot stor kr. 1000,- for bruk av pisk en gang på oppløpet. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Regl pkt. 9.22.9, 11.4.1c og h, 11.4.2. 

---- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 1 Different Journey etter løpet. 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   10 Buckybabe    

Løp 4 hest nr.     8 House In Order  

Løp 5 hest nr.     1 Privilegiado  

Løp 5 hest nr.     2 Tinolo 

Løp 5 hest nr.     5 All Run 

Løp 7 hest nr.     4 Jet Action  

Løp 8 hest nr.     3 Cardhu 

    

----      

                 

Dato  18. september 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 



 


