
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

23. løpsdag onsdag 21. september 2016 

 

 

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

Stevnelege:  M Heier 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. og 3. løp 

Renee Naustdal var starter. 

--- 

 

2. løp 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 5 Sir Benjamin og nr 10 Red Hearts stilte i paddock med 

feil nummerdekken. 

Forklaring: 

Trener Isidro Vergara forklarte at han hadde to hester til start i samme løp og at han hadde 

byttet om sadlene. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hesten innfinne seg i paddocken senest 15 minutter før start 

med korrekt nummerdekken. 

Kjennelse: 

Trener Isidro Vergara ilegges en advarsel for at hans hester ikke har infunnet seg i paddock 

med korrekt nummerdekken. 

Regl. pkt. 124 n, 2. ledd, 489 a 

----- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 11 Tookwino – Fanny Olsson sluttet å ri før mål. 

Forklaring: 

Rytter Fanny Olsson forklarte at hesten pustet tungt, og siden hun trodde 2. plassen var 

sikret, valgte hun å slutte å ri. Da hun skjønte at det kom en hest på utsiden av henne, 

begynte hun å ri igjen. 

Bemerkning: 

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

løp.  DLV observerte på videoopptaket at rytter F Olsson slutter å ri ca 50 meter før mål.  

DLV mener at dette medførte at hun tapte 2. plassen. 

Kjennelse: 

Rytter Fanny Olsson ilegges bot stor kr 900,- samt en dags lisensinndragning, 5. oktober 

2016   for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet.  I straffeutmålingen er det vektlagt at 

rytter er lærling. 

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 c og d 

---- 

 

 

 



3. løp  

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Razello – Jan-Erik Neuroth passiv ridning store deler av løpet. 

Forklaring: 

Rytter J E Neuroth forklarte at salen skled, noe som hindret ham i å ri aktivt. 

Bemerkning: 

Forklaringen er godtatt.  

----- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Oaksana – Per-Anders Gråberg sluttet å ri ca 400 meter før mål. 

Forklaring: 

Rytter P A Gråberg forklarte at hesten gikk fullstendig tom, og han valgte derfor ikke å presse 

hesten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Ares – Marie Fretheim sluttet å ri ca 200 meter før mål. 

Forklaring: 

Rytter M Fretheim forklarte at hesten ikkje kjentes bra ut, og hun valgte derfor å ta opp sin 

hest. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Notnowhoney – Elione Chaves mente seg sjenert i søndre sving, ved at 

hest nr 6 Cekath presset hest nr 9 Tinnitus inn mot ham. 

Forklaring: 

1, Rytter Per-Anders Gråberg – 9 Tinnitus forklarte at J Johansen presset ham innover i 

banen mot hest nr 4 Notnowhoney.  

2. Rytter Jacob Johansen – 6 Cekath forklarte at han måtte følgje hestene på utsiden av seg, 

da disse gikk innover i banen. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og avhørt rytterne, kan ikke DLV dokumentere hva som 

faktisk skjedde.  Det rettes derfor ingen forføyning mot noen av rytterne. 

------- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 6 Our Last Summer kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen beklaget det inntrufne. 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock med 

hest nr 6 Our Last Summer.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse. 

Reg. pkt. 124 n, 489 c 



--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Cash Is King kom løs før start og ble strøket fra løpet. 

---- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Malvado – Ina Veronica Toverud  bryter utover i banen ved utgangen av søndre 

sving og sjenerer flere hester. 

Forklaring: 

1. Rytter Philip Scott Sønsteby – 6 Prince Field mente seg sjenert av hest nr 9 Malvado ved 

utgangen av søndre sving. 

2. Rytter Ina Veronica Toverud – 9 Malvado forklarte at hesten snublet flere ganger i svingen 

og at den deretter ble redd og usikker.  Da hun var på vei ut av svingen brøt hesten utover i 

banen. Rytteren mente at hun gjorde det hun kunne for å rette den opp. 

3. Rytter Dina Heggum – 5 Prawda observerte at hest nr 9 Malvado gikk flere spor utover i 

banen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 9 Malvado bryter utover og sjenerer hest nr 6 

Prince Field og hest nr. 5 Prawda.  DLV legger til grunn at rytter Ina V Toverud ikke kan 

klandres for at hesten bryter ut, og at hun gjør det hun kan for å rette hesten opp. Det rettes 

derfor ingen forføyning mot rytter Ina Veronica Toverud.  

----                                                                                                                                         

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   7 Calcaterre        

Løp 3 hest nr.   3 Golden Globe   

Løp 5 hest nr.   1 Lord Divine 

Løp 9 hest nr.   6 Prince Field  

    

---- 

 

Dato  21. september 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


