
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

16. løpsdag torsdag 2. august 2018 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, N Cordrey, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Rapport fra starter – hest nr 8 Moon Star steilet rundt og ble strøket fra løpet. 

----  

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Master Lorenzo bryter innover i banen ved utgangen av søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Shane Karlsson – 5 Muy Sereno forklarte at hest nr 4 Master Lorenzo brøt innover i 

banen slik at han ble sjenert. 

2. Rytter Oliver Wilson – 4 Master Lorenzo forklarte at han ønsket å bytte ben på hesten, 

men hesten reagerte mye mer enn han hadde planlagt, og gikk brått til venstre. Han mente 

ikke å sjenere noen. 

Bemerkning: 

I henhold reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 4 Master Lorenzo går brått innover i banen, slik at 

hest nr 5 Muy Sereno blir sjenert. DLV legger til grunn at rytter O Wilson forsøker å bytte ben 

slik han forklarer, men at i det i dette tilfellet medfører risiko for andre ekvipasjer noe han 

burde ha tatt høyde for da han lå tett på andre hester. DLV mener rytter O Wilson har 

opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Oliver Wilson ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse, hest nr 4 Appelina går utover i banen på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sergio Alonso – 5 High As A Kite forklarte at han ble trukket utover i banen av hest 

nr 4 Appelina. 

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 4 Appelina forklarte at hesten alltid henger utover. Han prøvde å 

gjøre alt for å rette opp hesten. Han mente at han ikke hadde sjenert noen. 

3. Rytter Carlos Lopez – 2 Icecapada mente at han var godt gående, og at han ble forstyrret 

av at hest nr 4 gikk utover i banen.  

Bemerkning: 

I henhold reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 4 Appelina – J E Neuroth bytter spor og går utover 

i banen de siste ca 200 metrene før mål, noe som medfører at hest nr 5 High As A Kite også 

må gå utover i banen. DLV mener at hest nr 4 Appelina ikke forbedret sin plassering 

gjennom hendelsen og resultatet i løpet endres derfor ikke. DLV mener imidlertid at rytter J E 



Neuroth ikke gjorde tilstrekkelig for å holde rett spor på oppløpet og at han gjennom dette 

sjenerer hest nr. 5 High As A Kite. Han anses å ha opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges lisensinndragning i to dager, 16. august og 19. august 2018 

for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse og høy førstepremie. 

Regl. pkt 427, 489 d 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Aife – Yvonne Durant opplyste at det ble trangt for henne på oppløpet 

mellom hest nr. 5 High As A Kite og hest nr. 4 Appelina. 

Forklaring: 

Rytter Sergio Alonso – 5 High As A Kite mente at han ikke sjenerte hest nr 3 Aife. 

Bemerkning: 

I henhold reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter og hester ikke blir sjenert. 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 3 Aife må bytte spor da hest nr 5 High As A Kite 

går noe innover i banen ca 200 meter før mål. DLV mener at rytter S Alonso ikke gjør 

tilstrekkelig for å holde rett spor, og opptrer derved uaktsomt.  

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges to dagers lisensinndragning, 16. august og 19. august 2018 for 

å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse 

og høy førstepremie. 

Regl. pkt 427, 489 d 

--- 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 4 Appelina etter løpet. 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Black Million- Linda Dahl og rytter av hest nr 8 Eternal Flame – Mina 

Haug mente seg sjenert av hest nr 7 Monkey Bar Flies i starten. 

Forklaring: 

Rytter Karolin Pettersson – 7 Monkey Bar Flies forklarte at hun ikke hadde kontroll ut av 

starten, og sjenerte medkonkurrenter før hun gjenvant kontrollen. 

Bemerkning: 

I henhold reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert. 

DLV observerer at hest nr 7 Monkey Bar Flies hopper skjevt ut av startboksen og fortsetter å 

gå utover i banen, slik at flere medkonkurrenter blir sjenert. DLV bener at rytter K Pettersson 

ikke gjør tilstrekkelig for å rette opp sin hest og at hun derved har opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Karolin Pettersson ilegges en dags lisensinndragning, 16. august 2018, for å ha 

sjenert medkonkurrenter. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter - hest nr 5 Cromer ble bortvist fra start da den steilet rundt inne i 

startboksen. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412 



--- 

6. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 9 Roman Princess til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Moonflash – Alan Wallace mente seg sjenert av hest nr 10 Somerville ved 

inngangen til søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Per-Anders Gråberg – 10 Somerville passet på at det var plass til hest nr 4 på 

innsiden. Han mente at han ikke hadde sjenert noen. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak, og mener at det ikke har skjedd noen reglementsstridig sjenering. 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter P A Gråberg. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 11 Seven Senses ble sjenert i starten. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 11 Seven Senses - Alan Wallace forklarte at hest nr. 12 Stogas Dancer 

hoppet skjevt ut av startboksen og sjenerte ham. Han mente at rytter av hest nr. 12 ikke 

kunne klandres for hendelsen. 

Rytter av hest nr. 12 Stogas Dancer – Ulrika Holmquist forklarte at hesten hennes steilet 

flere ganger i startboksen og uheldigvis stod skjevt i det starten gikk. Hun hadde ingen 

mulighet til hindre sjeneringen.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at ingen kan klandres for det inntrufne og det 

rettes derfor ingen forføyning mot rytter U Holmquist. 

 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.    4 Ramone  

Løp 3 hest nr.    2 Sir Zelmer 

Løp 4 hest nr.    4 Appelina 

Løp 6 hest nr.  10 Somerville 
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