
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

15. løpsdag lørdag 29. juli 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud,  H E Jenssen S Gjertsen,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  A Tandberg 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener A B Hansen sin søknad om å få leie hest nr 2 Greased Lightening til start ble 

innvilget. 

-- 

2. løp 

DLV observerte på videoopptaket at rytter av hest nr 6 Two Shots Of Happy – Per-Anders 

Gråberg brukte pisken ved inngangen til søndre sving. 

Rytter P A Gråberg forklarte at han brukte pisken til korrigering, for at hesten ikke skulle bryte 

ut. 

Forklaringen er godtatt. 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Emma Körner – 3 Our Boy John forklarte at hun ble sjenert på oppløpet, slik at hun måtte 

ta opp sin hest. 

2. Emilie Finckenhagen – 1 A Little Fling innrømmet at hun ikke holdt rett spor på oppløpet. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 1 A Little Fling – E Finckenhagen går utover i 

banen på oppløpet, og derved sjenerer hest nr 3 Our Boy John slik at rytter E Körner må ta 

opp sin hest.  3 Our Boy John var slått med hals av nr 1 A Little Fling i mål.  DLV mener det 

er åpenbart at hendelsen hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rekkefølgen i mål endres og blir som følger: 

2-4-5-7-3-1. 

Rytter Emilie Finckenhagen ilegges en dags lisensinndragning, 17. august 2017, for å ha 

sjenert medkonkurrent på oppløpet.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 

Regl. pkt, 427, 428, 489 d  

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr 5 My Dancing Queen – Anna Pilroth ca 400 meter før mål. 

Forklaring: 



1. Rytter Anna Pilroth – 5 My Dancing Queen forklarte at hun ble sjenert av hest nr 3 Red 

Mile – Nelson De Souza.  Hun opplyste at hest nr 2 Dickie Dickens ikke var involvert, da 

denne lå for langt foran. 

2. Rytter Nelson De Souza – 3 Red Mile opplyste at han holdt rett spor og sjenerte ingen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at hest 2 Dickie Dickens og nr 3 Red Mile – N De Souza går 

utover i banen ut av søndre sving.  Videre observerte DLV at Red Mile deretter flere ganger 

går utover i banen og derved sjenerer hest nr 5 My Dancing Queen – A Pilroth slik at hun må 

ta opp sin hest. 

Kjennelse: 

Rytter Nelson De Souza ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 

oppløpet. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

----- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   5 Monza 

Løp 4 hest nr.   4 Giovanni Nobile 

Løp 5 hest nr.   1 Appelina 

--- 
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