
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

22. løpsdag torsdag 11. september 2014 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M M Reigstad 
Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener av hest nr 2 Bokan – Wido Neuroth rapporterte at rytteren mistet en stigbøyle rett 

etter start. 

--- 

3. løp 

Rytter av hest nr 4 Cicinho – Madeleine Haugland rapporterte at hesten skled med bakbena 

ved utgangen av svingen slik at hun falt av. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Sunny Appearance – Luis Santos holdt ikke rett spor etter start. 

Avhørt: 

1. Rytter Shane Karlsson – 5 Rapanui 

2. Rytter Luis Santos – 2 Sunny Appearance 

Forklaring: 

1. Rytter S Karlsson forklarte at han ble sjenert ca 100 meter etter start. 

2. Rytter L Santos forklarte at hesten hang utover og han prøvde å rette den opp. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løp.  Dog er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å 

ødelegge for sine konkurrenter. DLV observerte på videoopptak at rytter L Santos krysser 

utover i banen og derved sjenerer medkonkurrenter like etter start.   

Etter DLV sin mening gjør ikke rytter L Santos tilstrekkelig for å rette opp sin hest. 

Kjennelse: Rytter Luis Santos ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter. 

136 e, 489 c 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 13 Walk The Talk – Marius Borgen 

Andersen – veid inn med 0,5 kg undervekt. 

Avhørt: Rytter Marius Borgen Andersen 

Forklaring: Rytter M B Andersen forklarte at han hadde drukket litt for lite. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om 

å ri.  Viser det seg ved innveiing at rytter har ridd med undervekt, kan hesten diskvalifiseres.  

DLV finner ikke grunnlag for å diskvalifisere hesten i dette tilfellet. 

Kjennelse: Rytter Marius Borgen Andersen tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,5 kg 

undervekt.  Regl. pkt. 454, 489 a, 140 d 

 

 



5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Reckless – Per-Anders Gråberg krysset innover i banen etter start slik at 

hest nr 5 Bits And Pieces – Helena Rosen ble sjenert. 

Avhørt: 

Rytter Per-Anders Gråberg 

Forklaring: Rytter P-A Gråberg forklarte at han gikk innover i banen etter start.  Han mente at 

han så seg for og trodde ikke at han sjenerte noen. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin 

hests sjanser i løp.  Dog er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter. 

DLV observerte på videoopptaket at rytter av hest nr 8 Reckless – P-A Gråberg krysser 

innover i banen etter start slik at hest nr 5 Bits And Pieces - H Rosen ble sjenert. 

Kjennelse: Rytter Per-Anders Gråberg ilegges bot stor kr  2.000,- for å ha sjenert 

medkonkurrent.  Regl. pkt. 136 e, 489 c  

---- 

Dopingprøver tatt 11. september 2014 

1. løp hest nr 5 Mai Pen Rai              

3. løp hest nr  1 Possibly        

4. løp hest nr  14 Golden Globe       

7. løp hest nr 6 In The Kab 

---- 

Dato: 11. september 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


