
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag torsdag 19. april 2018 

 

 

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

N Cordrey, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad   
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Før løpsdagen ble samtlige ryttere minnet om å holde rett bane etter start og på oppløpet. 

 

1. løp 

O C Hallerud deltok ikke i Voldgiften i 1. løp. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Mauruds Unexpected – Raphael Freire brukte tøylen som pisk på 

oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter R Freire forklarte at han byttet tøyletak. Han mente at han ikke brukte tøylen som pisk. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter R Freire bruker tøylen som pisk. DLV kan ikke se at 

dette er for å avverge en farlig situasjon. Hendelsen hadde ikke betydning for rekkefølgen i 

mål. 

Kjennelse: 

Rytter Raphael Freire ilegges en bot stor kr 2.000,- og 2 dagers lisensinndragning, 3. mai og 

9. mai 2018 for å ha brukt tøylen som pisk. 

Regl. pkt. 374, 375 og 489 d og h  

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at hest nr 2 Wikki Sauwa – Carlos Lopez hang utover i svingen.  DLV mener 

at rytter gjorde det han kunne for å rette opp sin hest. 

---- 

4. løp 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Fix Fox – Carlos Lopez brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter C Lopez forklarte at han ikke brukte tøylen som pisk. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter C Lopez treffer hesten i hodet med både tøylen og 

hånden.  Etter DLVs oppfatning er hendelsen ulovlig bruk av tøyle som pisk. DLV kan ikke se 

at dette ble gjort for å avverge en farlig situasjon. Hendelsen hadde ikke betydning for 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 



Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- samt 3 dagers lisensinndragning, 3. mai,  

5. mai og 8. mai 2018 for å ha brukt tøylen som pisk. I straffeskjerpende retning er det lagt 

vekt på at rytter slo hesten i hodet med hånden. 

Regl. pkt. 374, 375 og 489 d og h  

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Pal O’Mine – Silja Støren holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Alan Wallace – 1 IKC Fiction forklarte at han ikke ble direkte sjenert av S Støren, 

men hun kunne ha ventet noe med å gå inn foran ham. 

2. Rytter Silja Støren – 5 Pal O’Mine forklarte at hun var klar av A Wallace når hun gikk 

innover.  

Bemerkning: 

DLV observerte filmopptak og legger til grunn at rytter S Støren går innover i banen før hun 

er tilstrekkelig klar av hest nr 1 IKC Fiction og at rytter av hest nr. 1 må regulere sin hest som 

følge av dette. DLV mener at rytter S Støren ikke gjorde tilstrekkelig for å holde rett bane. 

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter start.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Priceless – Per-Anders Gråberg holdt ikke rett spor etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Josefin Landgren – 2 Barny forklarte at hun mente seg sjenert etter start.  Hun 

mente sjeneringen kom fra innsiden. 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 4 Priceless forklarte at han holdt rett spor. 

3. Rytter Andreas T Dalbark – 3 Puyol forklarte at han ble presset noe innover i banen av 

hest nr. 4 Priceless. 

Bemerkning: 

DLV observerer på filmopptak at rytter P A Gråberg går innover i banen slik at konkurrenter 

blir sjenert. DLV mener han ikke gjorde tilstrekkelig for å holde rett spor.  

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter 

etter start.    

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

6. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 2 Clauses Ivory til start uten rytter ble 
innvilget.  
--- 

Trener T Hellgen sin søknad om at hest nr 9 Rock The Boat  skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 



Rytter av hest nr 11 Dark Money – Sandro De Paiva hold ikke rett spor etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 10 Oliver forklarte at det ikke var kontakt mellom hestene, 

men at han ville blitt sjenert hvis han ikke tok tak i sin hest. 

2. Rytter Sandro De Paiva – 11 Dark Money mente han var klart foran medkonkurrenter da 

han byttet spor. 

Bemerkning: 

DLV observerer på filmopptak at rytter S De Paiva går innover i banen slik at hest nr 10 

Oliver – Per-Anders Gråberg blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter etter 

start.    

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

Sak til behandling: 

Trener T Hellgen sin søknad om at hest nr 1 Free Fallin  skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

 

7. og 4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Gold Run gikk med feil draktfarger i løp nr. 4.  Trener Lena Natt Och Dag opplyste 

at hesten var solgt. DLV undersøkte saken, og salget er ikke registrert i Svensk Galopp pr 

19. april. 

Hest nr 5 Turn The Page gikk med feil draktfarger i løp 7. 

Trener Lena Natt Och Dag møtte ikke til avhør etter å ha blitt innkalt pr SMS. 

Kjennelse: 

Trener Lena Natt Och Dag ilegges en bot stor kr 800,- for ha startet to hester i feil draktfarge, 

og ikke møtt da hun ble innkalt til DLV. 

Regl. pkt. 124 n, 489 c 

--- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Reckless – Alan Wallace holder ikke rett spor på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Nora Hagelund Holm – 7 Stogas Import forklarte at hun ble sjenert av A Wallace 

som ikke holdt rett spor. 

2. Rytter Alan Wallace – 5 Reckless forklarte at han gjorde alt for å holde sin hest rett. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter A Wallace ikke holder rett spor på oppløpet, og 

derved sjenerer hest nr 7 Stogas Import. DLV mener han ikke gjør tilstrekkelig for å holde rett 

spor.   

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

  



Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   7 Daring Thea            

Løp 4 hest nr.   3 Mustajjid 

Løp 5 hest nr.   4 Priceless 

Løp 8 hest nr.  11 Cool Kid               

--- 

 

Dato  19. april 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


