
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
4. løpsdag torsdag 3. mai 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad 
____________________________________________________________________ 

3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 8 Flying Falk – Jan-Erik 
Neuroth veid inn med  2,4 kg overvekt. 
Avhørt: 
1. Rytter JE Neuroth 
2. Trener K O Arnesen 
Forklaring: 
1. Rytter J E Neuroth forklarte at han hadde tatt feil blylodd. 
2. Trener K O Arnesen forklarte at han ikke hadde kontrollveid ved utveiingen. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han er kommet overens om å ri.  
Videre ligger det under treners ansvar å kontrollere at rytters vekt med sadel og 
utstyr er korrekt. 
Kjennelse: 
1. Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 2,4 kg 
overvekt. 
2. Trener Knut O Arnesen ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollveid ved 
utveiing. Regl. Pkt. 124 n, 361, 140 d, 489 c,  
------  
5. løp 
Sak til behandling: 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 5 .løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 487f  
------ 
Sak til behandling:  
Rapport fra paddocksjef – hest nr 5 Equito Hill, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener A Hyldmo  
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at han hadde mange starthester, og når det i 
tillegg ble flere seire, ble det dårlig tid til å sale opp. 
Kjennelse: Trener Are Hyldmo  ilegges en advarsel for at hest nr 5 Equito Hill kom for 
sent i paddock. Regl. Pkt. 124 n, 489 a 
------ 
Sak til behandling: 
Hest nr 5 Equito Hill – rytter Francisco De Menezes henger innover I banen ved 
inngangen til nordre sving. 
Avhørt: 
1. Anna Pilroth 
2. Rafael De Oliveira 
3. Francisco De Menezes 
Forklaring:  
1. Rytter A Pilroth forklarte at hun ble presset inn i railen, og at hesten holdt på å falle 
fordi rytter F De Menezes gikk innover i banen.  Hun forklarte rytter R De Oliveira 
hadde ropt til rytter De Menezes. 
2. Rytter R De Oliveira forklarte at han ble presset av F De Menezes. 



3. Rytter F De Menezes forklarte at hesten hang innover og at han gjorde det han 
kunne for å rette den opp. 
Bemerkning: DLV observerte fra dommertårn samt videoopptak at hest nr  5 Equito 
Hill – rytter F De Menezes går innover i banen ved inngangen til nordre sving og 
derved sjenerer flere av sine konkurrenter.  DLV observerer også at han prøver å 
rette opp sin hest.  DLV mener imidlertid at rytter F De Menezes kunne gjort mer for 
å forhindre at hesten gikk innover i banen. 
Kjennelse: 
Rytter Francisco De Menezes ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter 
ved inngangen til nordre sving. 
Regl. Pkt. 136 e, 427, 489 c. 
 ------ 

6. løp 
Sak til behandling: Hest nr 3 Fair Flair sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Pål J Nordbye 
Forklaring: Trener P J Nordbye forklarte at hesten ikke gikk på sandbanen.  Den ble 
liggende bak og fikk sandsprut som den ikke liker. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-------- 
7. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 6 Symbol of Gold – Hanne C Jørgensen 
meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 
----- 
9. løp 
Sak til behandling:  
Rapport fra paddocksjef – hest nr 6 Home Straight, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener A Hyldmo  
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at hesten var ute i god tid, ble oppholdt på 
veien, og derfor kom for sent til paddock. 
Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 600,- for at hest nr 6 Home 
Straight kom for sent i paddock.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette var 
gjentatt forseelse. Regl. Pkt. 124 n, 489 c 
------ 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Home Straight – Rafael De Oliveira veid inn 
med 0,6 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R De Oliveira 
Forklaring: Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde ridd mange løp og hadde 
drukket vann. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt man er kommet overens om. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,6 kg 
overvekt. Regl. Pkt. 140 d, 489 a   
 
Dopingprøver tatt 3. mai 2012 
3. løp hest nr   6 Cave Man  
6. løp hest nr   5 Azincourt 
6. løp hest nr   8 Otama Obama  
------ 
Negative dopingprøver 3. mai 2012: 
120412 Promise 
120412 Pecoiquen 
------ 
Dato: 3. mai 2012                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


