
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
10 . LØPSDAG mandag 09.06.08 

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

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

--------- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 3 Ibrahim passerte ikke mål. 

Avhørt: 

1.Trener Pål J Nordbye 

2. Rytter John McLaughlin 

Forklaring: 

1.Trener forklarte at det var hestens første løp og at den reagerte på sandsprut.  I tilegg ble den 

forstyrret av en løshest i banen. 

2.Rytter J McLaughlin forkarte at hesten reagerte på sandsprut, og den stoppet også da det lå 

en rytter i banen. 

Bemerkning: 

Forklaringene er notert. 

--------- 

Sak til behandling: Hest nr. 8 Faustino passerte ikke mål. 

Avhørt: 1. Rytter R Schistl 

             2. Trener Knut O Arnesen 

Forklaring: 1. Rytter R Schistl mente at hesten ikke var i orden før start, uten at det ble funnet 

noe galt.  Den skiftet ben gjennom hele løpet og kjentes ikke i orden.  Det var ikke nærkontakt 

mellom hans hest og hesten som falt i svingen.  

2.  Trener K O Arnesen mente at hesten hadde kjent mer til bena enn det han hadde trodd på 

forhånd.   

Bemerkning: Forklaringen er notert.   

--------- 

3. løp 

Sak til behandling: Voldgiftsundersøkelse angående ureglementert piskebruk i oppløpet hest 

nr. 5 Act Two – rytter Tina Smith. 

Avhørt: Rytter Tina Smith 

Forklaring: Rytter T Smith forklarte at hun brukte pisken to ganger på hestens hals fordi den 

forsøkte å stoppe opp, og mente dette var lovlig piskebruk i henhold til reglementet.   

Bemerkning: 

DLV observerte ved gransking av videoopptak at rytter Tina Smith gjentatte ganger slo hesten 

på halsen med pisken.  Etter DLV’s mening forelå det ikke noen farlig situasjon som 

berettiget bruk av pisk. 

DLV antar at piskebruken hadde betydning for rekkefølgen i mål, og hesten blir derfor å 

diskvalifisere.  

Kjennelse: Hest nr 5 Act Two diskvalifiseres fra løpet.  Rytter Tina Smith ilegges bot kr 

2.000,- samt at rytterlisensen inndras for en uke med virkning fra og med 19. juni 2008 til og 

med 25. juni for ureglementert piskebruk i oppløpet. 

Regl. Pkt. 372, 373, jmf. Bestemmelser om bruk av pisk under løp.   

---------- 

Dopingprøver tatt 9. juni 2008: 

1. løp hest nr.  4 Onkel Blaa 



6. løp hest nr.  6 Theatrical Award 

6. løp hest nr.  7  Fortaleza 

------- 

 

Dato: 09.06.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


