
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
20. løpsdag torsdag 11. august 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, A L Sørensen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad 
_________________________________________________________________ 

 

Følgende rytterendringer ble foretatt: 
4. løp 
7 Midnight Heart – rytter Jessica Marcialis 
10 Bandear – rytter Delphine Garcia-Dubois 
8. løp 
1 Wild Wilmer – rytter Daniel Wirenstål 
------ 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 1 Berta Isabel – Christopher Roberts holdt ikke rett bane etter start. 
Avhørt: 
1. Rytter Christopher Roberts 
2. Rytter Kjetil Kjær 
Forklaring: 
1.Rytter C Roberts forklarte at han så seg godt for før han gikk utover i banen, og 
han mente at han ikke sjenerte noen. 
2. Rytter Kjetil Kjær forklarte at han måtte ta opp sin hest litt. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal man holde rett bane 200 meter etter start. 
Videre skal man ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 
DLV observerte på videoopptak at hest nr 1 Berta Isabel – C Roberts går mange spor 
utover i banen ca 100 meter etter start.  Videre observerer DLV flere blir sjenert, og 
at flere ryttere må regulere sine hester.  Dette støttes også av rytter K Kjærs 
forklaring. 
Kjennelse: Rytter Christopher Roberts idømmes en ukes rideforbud med virkning fra 
og med 20. august til og med 26. august 2011.  I straffeutmålingen er det vektlagt at 
rytter er amatør. 
Regl. Pkt. 422, 427, 489 d 
-----  
4. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 9 Fendi – David Smith meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 
-----  
6. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr  5 – Hot Wing – Isidro Vergara nedla protest mot hest nr 6 Mikado 
– Per-Anders Gråberg for sjenering ca 100 meter før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter Espen Ski 
2. Rytter Per-Anders Gråberg 
3. Rytter Carlos Lopez 
Forklaring: 



1. Rytter E Ski forkarte at hest nr 6 Mikado – P A Gråberg presset seg fram slik at 
han måtte ta opp. 
2. Rytter P A Gråberg mente at det var plass og at hans hest hadde mer å gå med.  
Han mente at han ikke sjenerte noen. 
 
Bemerkning: 
DLV observerte på videoopptaket at hest nr 6 Mikado presser seg fram mellom hest 
nr 4 Tumaco og hest nr 5 Hot Wing slik at hest nr 5 Hot Wing blir sjenert og må tas 
opp ca 50 meter før mål.  I henhold til reglementet skal man ri slik at øvrige hester og 
ryttere ikke sjeneres.  DLV er av den oppfatning at denne sjenering har hatt 
innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Hest nr 6 Mikado flyttes ned fra 2. premie og flyttes til 4. plass bak den 
sjenerte hest nr 5 Hot Wing som blir flyttet opp til 3. plass.  Rekkefølgen i mål blir da 
4 – 2 – 5 – 6. 
Rytter Per Anders Gråberg ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrent. 
Regl. Pkt. 427, 428, 489 c, 458 b, 484 b 
------- 
8. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Calvados – Tobias Hellgren – veid ut med  
1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Tobias Hellgren 
Forklaring: Rytter T Hellgren forklarte at det var vanskelig å komme ned i vekt i dag. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å kunne ri den vekt han har gjort avtale om å ri. 
Kjennelse: Rytter Tobias Hellgren ilegges en advarsel for å ha veid ut med 1 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 a 
------ 

Dopingprøver tatt 11. august 2011: 
2. løp  4  Alight 
5. løp  2 Theatrical Award 
 

Dato:  11. august 2011                  DLV’s leder:  K Grundy (sign.) 
 


