
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
23. løpsdag torsdag 13. september 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   O Reigstad  
____________________________________________________________________ 
Rytterbytter torsdag 13. september: 
1. løp  8    Nobel Bride – O Wilson 57 kg 
 10  Impulse – A Pilroth 
2. løp 13  Funny’s Brother – T Smith 
3. løp 8    Cassano – J E Neuroth 
4. løp 1    Tiger For Two – J E Neuroth 
5. løp 8    Montgomery – J Johansen 
----- 
1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 11 Easy Road – Elione Chaves byttet pisken fra hånd til 
hånd flere ganger og tok også hånden av tøylen de siste 200 meterne før mål.  
Avhørt: Rytter Elione Chaves 
Forklaring: Rytter E Chaves forklarte at hesten hang og at han derfor måtte bytte pisken flere 
ganger fra hånd til hånd. 
Bemerkning:I henhold til reglementet ikke lov til å skifte pisken fra en hånd til den andre fra 
200 m merket.  På denne strekningen må pisken alltid holdes i samme hånd.  Unntak fra 
dette er for å avverge en farlig situasjon. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre 
diskvalifikasjon av hesten og straff for rytteren. 
DLV kunne ikke se at gjentatte brudd på piskebestemmelsene var nødvendig i foreliggende 
tilfelle for å avverge en farlig situasjon. 
Kjennelse: Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 2.000,- for brudd på 
piskebestemmelsene.  DLV vurderte diskvalifikasjon, men kom til at forseelsen ikke hadde 
innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Regl. Pkt. 375, 489c 
------ 
2. løp 
Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 9 Aventurin – Elione Chaves – veid inn med 0,8 kg 
overvekt. 
Avhørt: 
1.Rytter E Chaves 
2. Trener Lena Natt och Dag 
Forklaring: 
1.Rytter E Chaves forklarte at han hadde glemt å bytte utstyr. 
2. Trener L Natt och Dag forklarte at hun sjekket vekten og at den var i orden ved utveiingen 
da hun hentet salen. 
Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om.  
Kjennelse: Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 900,- for å ha veid inn med 0,8 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt forseelse. 
Regl pkt. 140 d, 489 c 
--- 
 
4. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 12 Cultural Desert – Frederick Salvador mente seg sjenert av hest nr 11 
Otama Obama – Jonna Gustafsson ca 800 meter før mål. 



Bemerkning: Etter å ha gransket filmopptaket mener DLV at det ikke har funnet sted noen 
sjenering. 
---- 
Dopingprøver 13. september 2012 
3. løp hest nr   2  Ragazzo  
4. løp hest nr   6  Marked By Zorro  
6. løp hest nr   6 Cool Hill 
----- 
Negative dopingprøver 13. september 2012 
120719 King’s Dancer 
----- 
Øvrevoll 13. september 2012   
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


