
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
20. LØPSDAG torsdag 13.aug. 2009 

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

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

 

Løpsdag 19, 6. August 2009  

Løp 2 

Sak til behandling:Rytter av hest nr. 8 Noble Cherie – Manuel Santos kom for sent til utveiing, slik at 

rytterbytte måtte foretas. 

Forklaring:M Santos forklarte at flyet var 15 minutter forsinket. Han kom til banen idet hestene til 2. Løp gikk 

til start. 

Bemerkning:I henhold til reglementet skal rytter ha veid ut 30 minutter før det løpet han skal ri. DLV mener i 

dette tilfellet at M Santos ville ha kommet for sent selv om flyet hadde vært i rute.  

Kjennelse:Rytter Manuel Santos ilegges bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent til utveiing til 2. Løp. 

Regl. pkt. 361, 489 c. 

------ 

Løp 3 

Sak til behandling:Rytter av hest nr. 1 Elektron – Manuel Martinez kom for sent til utveiing, slik at rytterbytte 

måtte foretas.  

Forklaring:M Martinez mente at han hadde kommet tidsnok, men erstatningsrytter var allerede funnet.  Han 

kom på samme fly som M Santos, og de ankom banen da hestene til 2. Løp gikk til start. 

Bemerkning: 

Da det er flyforsinkelse som er årsak til at M Martinez kom for sent, finner ikke DLV å kunne straffe ham for 

forsinkelsen. 

-------- 

Løpsdag 20, 13. August 

Løp 3 

Sak til behandling:Rytter av hest nr. 6 Heureux – Fernando Diaz – veid inn med 0,7 kg overvekt. 

Avhørt:Rytter Fernando Diaz 

Forklaring:F Diaz forklarte at hadde ridd i Stockholm tidligere i dag, og at han måtte drikke noe vann.  Han 

forklarte også at drakten var noe tung. 

Bemerkning:I henhold til reglementet skal rytter ri avtalt ridevekt. 

Kjennelse:Rytter Fernando Diaz ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha klart å ri avtalt ridevekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c. 

------- 

Løp 6 

Sak til behandling:Rytter av hest nr. 9 Aramis – Tina Smith rapporterte at rytter av hest nr 4 Surfer – Carlos 

Lopez slo hesten hennes i hodet like før mål. 

Avhørt: Rytter C Lopez 

Forklaring:Rytter Carlos Lopez forklarte at han red som han pleier og at han ikke var borti hest nr. 9. 

Bemerkning: DLV observerte på film at hest nr. 4 Surfer går innover i banen like før mål, og samtidig at 

hånden til C Lopez kommer i kontakt med hest nr. 9 Aramis sitt hode. DLV mener at dette forholdet rammes 

av sjeneringsbestemmelsen i reglementet.  Det er forbudt for rytter å ødelegge for sine konkurrenter. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.800,- for å ha sjenert konkurrent.  Det er i dommen 

lagt vekt på at DLV mener han handlet bevisst.  Det er også lagt vekt på at dette var en gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 136 e, 489 c. 

------- 

Dopingprøver tatt 13. august 2009    

2. løp hest  nr  6 Alyshakeys 

4. løp hest  nr  2 Working Class Hero 

6. løp hest  nr. 9 Aramis 

------- 

Negative dopingprøver 13. August 2009  

16.07.09 Sydney 

 

Dato: 13.08.2009  DLV’s leder: K Grundy 

(sign.) 

 


