
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

20. løpsdag søndag 26. august 2018 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, H E Jenssen, S Gjertsen,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M Heier, M T Hestmo 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

1. løp 

---- 

Trener T Juneskans sin søknad om å leie hest nr. 9 Oh My Rose til start ble innvilget. 

--- 

Trener L Tandberg sin søknad om å leie hest nr. 11 Oui Je Veux til start ble innvilget. 

---- 

Rapport fra starter – hest nr 9 Oh My Rose – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Therese Juneskans forklarte at hesten alltid var vanskelig, og at det var litt ekstra 

stress i dag. 

Kjennelse: 

Trener Therese Juneskans tildeles en advarsel for at hest nr 9 Oh My Rose ble bortvist fra 

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

Rytter av hest nr. 6 Glimt – Erika Edvardsson – mente seg sjenert i startøyeblikket. Hun 

bekreftet at hesten hoppet noe tregt ut av startboksen.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at situasjonen skyldes at hestene ved siden av 

hopper skjevt ut av startboksene. Ingen kan imidlertid lastes for det inntrufne.  

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr 3 Royal Starlight ved inngangen til nordre sving. 

Forklaring:i banen 

1. Rytter Alina Øhgren – 3 Royal Starlight forklarte at hun ble sjenert ved inngangen til nordre 

sving av hest nr 7 Barnaby. 

2. Rytter Cecile Sjørup-Johnsen – 7 Barnaby forklarte at hest nr. 8 My Cup Of Tea gikk 

innover i banen. Hennes eneste mulighet var derfor også å gå innover i banen med det 

resultat at hest nr 3 ble sjenert.  

3. Rytter Willa S Schou – 8 My Cup Of Tea forklarte at hun hadde sett seg for før hun la seg 

inn i banen. Etter å ha sett videoopptaket var hun imidlertid enig i at hun hadde lagt seg inn 

før hun var helt klar av konkurrentene.  

Bemerkning: 

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

ha studert videoopptak mener DLV at 3 Royal Starlight blir sjenert fordi hest nr 8 My Cup Of 

Tea bytter spor og går innover i banen uten at den er helt klar av nr 7 Barnaby. Hest nr 7 

Barnaby går på grunn av dette inn og sjenerer hest nr 3 Royal Starlight. DLV mener at rytter 



W  Schou burde ha vært mer oppmerksom før hun byttet spor, og ansees ved dette å ha 

opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Willa Synøve M Schou ilegges en dags lisensinndragning, 13. september 2018, for å 

ha sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt. 427, 489 d 

---- 

 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 11 Freestyler – Manuel Martinez veid ut med 1 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter M Martinez hadde forsøkt å komme ned i vekt, men at han ikke hadde greid det. 

Bemerkning:  

Iht reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens om. Rytter skal ikke påta seg 

ritt dersom han ikke er sikker på å kunne ri avtalt ridevekt.  

Kjennelse: 

Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid ut med 1 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

DLV observerte at det ble trangt i starten for hest nr 11 Freestyler.  Etter å ha studert 

videoopptakmener DLV at dette skyldes at hest nr 12 Duke Derby og hest nr 7 Hongkong 

Honcho trekker mot hverandre. Situasjen ansees å være et hendelig uhell. 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 2 Roman Princess til start ble innvilget. 

-- 

Trener Y Durant sin søknad om å leie hest nr. 4 Fil Rouge til start ble innvilget. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Stargazing – Rafael Schistl forklarte at han ble dyttet utover i banen av 

hest nr 5 Hampus G – Sergio Alonso på bortre langside og av hest nr 4 Macjack – Sandro 

De Paiva ved utgangen av svingen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 5 Hampus G går ut i banen på bortre langside til 

hest nr 9 Stargazing, men kan ikke se at hest nr 9 må bytte spor. DLV observerer videre at 

det skjer en kjedereaksjon ved utgangen av svingen, da flere hester trekker utover i banen. 

Etter DLV sin mening kan ingen rytter lastes for dette. Det rettes ingen forføyning mot noen 

rytter.  

---- 

5. løp 

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

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Vortex sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 



Trener Sigmund Tandberg forklarte at det må være noe galt med hesten, og han var veldig 

skuffet over prestasjonen.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

6. løp 

Trener A B Hansen sin søknad om å leie hest nr. 2 Majestic Max til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – rytter av hest nr 13 Varlo – Jacob Johansen og rytter av hest nr 12 

Puyol – Sergio Alonso – ikke etterkommet starters ordre. 

Forklaring: 

1. Rytter Jacob Johansen forklarte at han hadde cantret et stykke forbi startstedet for å 

varme opp hesten. Han mente at han ikke somlet med å cantre tilbake. 

2. Rytter Sergio Alonso stilte seg uforstående til starters rapport. 

Kjennelse: 

Rytter Jacob Johansen og rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å 

etterkommet starters ordre.  

Reglm.pkt 402 og 489c. 

--- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 4 Ginseng – Annike Bye Hansen nedla protest mot hest nr 6 Miss 

Riverdance for sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 4 Ginseng forklarte at han ble hindret i finishen av rytter Elione 

Chaves. 

2. Rytter Elione Chaves – 6 Miss Riverdance mente at han holdt rett spor og at C Lopez gikk 

ut mot ham. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videopptak at hest nr 6 Miss Riverdance går innover i banen mot hest nr 

4 Ginseng, og at hestene deretter i all hovedsak går ved siden av hverandre til mål.  DLV kan 

ikke se at det foreligger noen sjenering av hest nr. 4 Ginseng eller at det har oppstått noen 

annen situasjon som har gitt Miss Riverdance en fordel. DLV finner derfor ingen grunn til å 

endre på rekkefølgen i mål, og protesten tas ikke til følge. Det retter helles ingen forføyning 

mot noen rytter.  

Reglm.pkt. 458. 

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr. 2 Delacour, Jan Erik Neuroth, i søndre sving.  

Rytter J E Neuroth forklarte at hest nr. 6 Miss Riverdance, rytter Elione Chaves, som lå på 

innsiden av ham, ikke klarte svingen og derfor kom ut i banen. Det ble da trangt for ham. Han 

mente at rytter E Chaves forsøkte å holde sitt spor. 

Bemerkning:  

DLV observerte at Jan Erik Neuroth måtte ta opp sin hest i søndre sving da hest nr. 6 Miss 

Riverdance, rytter Elione Chaves, ikke klarer å holde sitt spor ved railen. Etter å ha studert 

videopptak og hørt rytter Neuroths forklaring mener DLV at rytter E Chaves gjør det han kan 



for å hindre sjeneringen og at han derfor ikke kan lastes for det inntrufne. Det rettes ingen 

forføyning mot rytter E. Chaves.   

--- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Square De Luynes – Rafael Schistl veid inn med 1,3 kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter R Schistl beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

Iht reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens om. DLV mener at rytter R 

Schistl burde ha vært mer oppmerksom for å sikre riktig vekt. Han anses derfor å ha opptrådt 

uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter R Schistl ilegges en bot stor kr 2.000,-  for å ha veid inn med 1,3 kg overvekt. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Reglm. Pkt. 140d, 489c. 

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr. 5 Daxios og hest nr. 15 New Man i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Fredrik Janetzky – 5 Daxios forklarte at han lå på rail og at 14 Barade, Jacob 

Johansen, gikk rett inn foran ham slik at han ble kraftig sjenert. 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 15 New Man forklarte at J Johansen gikk inn foran ham, slik 

at han ble sjenert. 

3. Rytter Jacob Johansen – 14 Barade forklarte at han holdt sitt spor gjennom svingen, og at 

det ikke var plass til to hester på innsiden av ham. Han mente at hendelsen skyldtes at nr. 15 

New Man kom bakfra  og inn mellom ham og nr. 5 Daxios. Der var det ikke plass til to hester.  

DLV avhørte også M Martinez og E Chaves som mulige vitner. De hadde ikke observert hele 

hendelsesforløpet. 

Bemerkning: 

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

observerte på videoopptak at  hest nr 5 Daxios ligger på innsiden av hest nr 14 Barade da 

hest nr hest nr 15 New Man kommer opp mellom disse. DLV mener at det da er plass til nr. 

15 New Man. Etter noen meter observerer DLV at hest nr 5 Daxios blir kraftig sjenert og 

rytter av hest nr 15 New Man også må ta i sin hest. Basert på videopptak, DLV sin 

observasjon i svingen og rytternes forklaringer mener DLV at dette skyldes at hest nr 14 

Barade ikke holder sitt spor. DLV mener at rytter burde vært mer oppmerksom og at han 

derved har opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Jacob Johansen ilegges lisensinndragning i to dager, 12. september og 13. september 

2018 for å ha sjenert medkonkurrenter. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er høy 

premiesum i løpet. 

Regl. pkt. 136 e, 489 d 

 ---- 

Trener Caroline Malmborg rapporterte at hest nr 5 Daxios mistet en sko i løpet. 

--- 

 

Dopingprøver: 



Løp 1 hest nr.   14 Deecider      

Løp 3 hest nr.    6 Angel Love    

Løp 4 hest nr.    7 Ramone 

Løp 5 hest nr.    7 Hakam 

Løp 7 hest nr.    6 Our Last Summer 

Løp 7 hest nr.   13 Fearless Hunter 

Løp 9 hest nr.    9 Square De Luynes 

Løp 9 hest nr.    2 Nordic Defense 

    

                   

Dato  26. august 2018  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


