
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
26 . LØPSDAG søndag 28.09.2008 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, L Jensen (sekr.) 

 

 

Fra løpsdag 25.09.2008, løp 5 

 

Sak til behandling: 

Rytter Anna Pilroth klaget til DLV over rytter Pascolina Pintos oppførsel etter målpassering.  

Avhørt: Rytter Anna Pilroth 

Rytter Pascolina Pinto 

Rytter Espen Ski 

Rytter Dina Danekilde 

Forklaring: Rytter A Pilroth hevdet seg utsatt for verbale og fysisk angrep fra P Pinto etter 

målpassering. 

Rytter P Pinto bekreftet Pilroths forklaring men bestred alvorlighetsgraden. 

Rytter E Ski og D Danekilde bekreftet Pilroths forklaring. 

Bemerkning: DLV finner bevist at P Pinto har utvist en adferd ovenfor A Pilroth som 

bedømmes som ærekrenkende og utilbørlig. Rytter P Pinto idømmes rideforbud i to uker, 

f.o.m. 7.10.2008, t.o.m. 20.10.2008. Ved straffeutmålingen er hensyntatt at det er andre gang 

P Pinto straffes for utilbørlig opptreden. 

Reglm. pkt. 489d, 537 

 

Løp 1 

 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Watson brøt løpet. 

DLV observerte at hest nr 7 Watson hadde et uhell på nest siste hekk og derfor brøt løpet. 

------- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 First Connection ville ikke hoppe ut fra start, og kastet av rytteren 

Avhørt: Trener Siri Kolflaath Auen forklarte at hun hadde ikke noen forklaring på hvorfor 

hesten var uvillig. Den har blitt sjekket av veterinær og kiropraktor og ikke noe galt funnet. 

Den fungerer fint i trening, både i startboks og over hekker. Hun ber om at den får en sjanse 

til. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

 

 

Løp 4 

 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Danetime Music har vist ujevne prestasjoner. 

Avhørt: 

Trener Arnfinn Lund forklarte at hesten hadde begynte å sette vinterpels og hadde fått en 

formsvikt av den grunn, men hadde nå kommet seg igjen. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---------- 

Sak til behandling: 



Voldgiftsundersøkelse. Hest nr 3 Red Line, rytter Carlos Lopez, sjenerte konkurrenter på 

oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter av hest nr 2 Axe, Fernando Diaz 

Rytter av hest nr 9 Kleingeld, Espen Ski 

Rytter av hest nr 3 Red Line, Carlos Lopez 

Forklaring: 

Rytter F Diaz forklarte at han ble sjenert av hest nr 3 Red Line ca 200 m før mål, men at hans 

hest var stoppende og at han ikke tapte noen plassering på det. 

Rytter E Ski forklarte at han ble sjenert av hest nr 3 Red Line 100 m før mål, men at han ikke 

tapte plassering på dette. 

Rytter C Lopez innrømmet at han skiftet spor på oppløpet og hadde gått inn i en luke, men 

mente at han ikke hadde sjenert noen fordi F Diaz sin hest var stoppende og at Diaz ga Lopez 

plass til å komme fram.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og samholdt dette med rytternes forklaringer finner DLV at 

rytter C Lopez sjenerte medkonkurrenter ved å ikke holde rett bane på oppløpet. DLV 

vurderte diskvalifikasjon men fant ikke grunnlag for dette. 

Kjennelse: 

Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1800 for å ha sjenert konkurrenter på oppløpet. Ved 

straffeutmålingen er det tatt hensyn til at dette var en gjentagende forseelse i samme sesong. 

Reglm.pkt. 484 a, 489 c, 136 e. 

 

Løp 11 

 

Sak til behandling: 

Hest nr. 9 Misunderstood ble strøket pga transporthinder. 

 

 

Dopingprøver tatt 28. september 2008: 

 

2. løp hest nr. 5 Lavirdan 

3. løp hest nr. 1 Handsome Hawk 

6. løp hest nr. 2 Miss The Boat 

7. løp hest nr. 8 Maria Møy 

9. løp hest nr. 5 Theatrical Award 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 28.09.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


