
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
34 . LØPSDAG torsdag2 11.2008 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

------- 

Vedrørende løpsdag 33, 13. November 2008 løp nr. 7 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 12 Vivat – Nils Petter Bogen mente at hesten ble grovt sjenert av hest nr. 4 

Northern Pal ved utgangen av siste søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter av hest nr 12 Vivat – Carlos Lopez 

2. Rytter av hest nr. 6 Northern Pal – Espen Ski 

Forklaring: 

1. C Lopez forklarte at E Ski sjenerte ham i søndre sving, slik at han ikke kom fram. 

2. E Ski forklarte at hans hest og C Lopez hest hadde større fart enn de foran i feltet.  

Han forklarte videre at han holdt sitt spor gjennom hele svingen.  Han mente at C 

Lopez ble hindret av hestene foran. Han mente ikke å ha sjenert C Lopez. 

Bemerkning: DLV har studert opptaket av løpet, og filmen bekrefter E Ski sin forklaring.  

DLV finner ikke at E Ski har sjenert C Lopez i søndre sving. 

Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter E Ski. 

------ 

Løpsdag 34, 20. November 2008  

6. løp 

Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 2 Unreal Wonder – Sandra 

Svensson veid ut med 1 kg overvekt. 

Avhørt: Rytter Sandra Svensson 

Forklaring:  

Rytter S Svensson forklarte at hun hadde vært syk og ikke hadde klart å gå ned i vekt. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt hun har kommet overens med å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Sandra Svensson tildeles en advarsel for ikke å ha kunnet ri avtalt ridevekt. 

Regl. pkt. 489 a 

--------- 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig sjenering like før mål.  Rytter av hest nr. 5 King – 

Jacob Johansen mente seg sjenert av hest nr. 9 Gimmelino – Pascolina Pinto. 

Avhørt: 

1. Jacob Johansen 

2. Pascolina Pinto 

Forklaring: 

1. J Johansen forklarte at han ble sjenert av hest nr. 9 Gimmelino – P Pinto like før mål.  

Han mente han tapte plassering på dette. 

2. P Pinto forklarte at hesten hennes var mye bedre gående en J Johansens hest.  Hun 

innrømmet at hesten hang noe innover i banen, men mente at hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV har studert filmopptaket.  Hest nr. 9 Gimmelino henger noe innover i banen før mål, 

men er bedre gående en hest nr. 5 King.  DLV finner ikke at hendelsen har hatt innflytelse på 

rekkefølgen i mål. DLV finner heller ikke grunnlag for å bebreide P Pinto for hennes ridning i 

løpet. 



Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter Pascolina Pinto. 

Regl. pkt. 458 

--------- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 7 Toteca bortvist fra start. 

Avhørt: Trener Petter Kjær 

Forklaring: Trener P Kjær mente at hesten var sur og lei i dag. 

Kjennelse: 

I henhold til reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

------ 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 12 Dickson kom for sent til paddock. 

Avhørt:Trener John Nielsen 

Forklaring: Trener J Nielsen forklarte at han trodde han hadde god tid til løpet, men at han tok 

feil av tiden, da det var mørkt ved stallene på indre bane. 

Bemerkning: Det er treners ansvar at hesten innfinner seg i paddock i rett tid. 

Kjennelse: Trener John Nielsen ilegges en bot stor kr 700,- for å ha kommet for sent til 

paddock.  I skjerpende retning er det lagt vekt på at starten ble forsinket. 

Regl. pkt. 124 n, 489 c 

------- 

 

Dopingprøver tatt 20. november 2008: 

 

2. løp hest nr.  1  Not Secret       

3. løp hest nr.  4  Lucky Lucioni   

5. løp hest nr.  10 Romund 

5. løp hest nr.  12 Ticmolino  

 

Negative dopingprøver 20. November 2008  

10.10.08  Hansinger 

17.10.08 Lavirdan 

17.10.08 Dickson 

17.10.08 Rapponghi 

24.10.08 Working Class Hero 

24.10.08 Fair Flair 

24.10.08 Sky View 

 

Dato: 20.11.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


