
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

8. løpsdag torsdag 9. juni 2016 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 6 Hermine – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Hallvard Soma  tildeles en advarsel for at hest nr 6 Hermine ble bortvist fra start.  

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Pecoiquen – Davide Migliore kom i ubalanse ved inngangen til søndre 

sving. 

Bemerkning: 

DLV avhørte rytterne D Migliore – 4 Pecoiquen og D Heggum – 3 Fuego, samt studerte 

videoopptak.  DLV kan ikke se hendelsen skyldes noen reglementsstridig sjenering. Det 

rettes derfor ingen forføyning mot noen rytter. 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Red Mile  - Frederick Salvador mente seg sjenert på oppløpet. 

Bemerkning; 

DLV studerte videoopptaket og kunne ikke se at noen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter Jacob Johansen – 3 Girlforce One mente at rytter Per-Anders Gråberg - 1 More Steps 

red på ham bakfra i svingen. 

Forklaring: 

Rytter Per-Anders Gråberg – 1 More Steps forklarte at hesten hans begynnte å pulle ved 

inngangen til søndre sving. Han tok tak i hesten, men hadde ikke noe sted å gå.   

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at  P A Gråberg tar tak i sin hest, at den kommer tett opp til 

hest nr 3 og at hest nr 1 snubler.  DLV legger til grunn at ingen av  rytterne kan lastes for det 

inntrufne.  

Det rettes ingen forføyning mot noen av rytterne. 

---- 



6. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Priceless – Carlos Lopez kom i ubalanse i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Carlos Lopez forklarte at hest nr 3 Date With Dynamite – O Wilson gjorde et byks 

utover i banen, og at dette var grunnen til at han kom i ubalanse. 

Bemerkning: 

DLV sine observasjoner samsvarer med rytter C Lopez sin forklaring.  Det inntrufne ansees 

som et hendelig uhell.  Det rettes derfor ingen forføyning mot noen av rytterne. 

---- 

Rapport fra starter – hest nr 11 Di Centa – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Knut O Arnesen forklarte at hesten også hadde vært vanskelig å laste tidligere, og 

han beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Knut O Arnesen  tildeles en advarsel for at hest nr 11 Di Centa ble bortvist fra start.  

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Silver Of Train – Per-Anders Gråberg holder ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter P A Gråberg – 1 Silver Of Train forklarte at hesten hang veldig, og at han prøvde å 

rette den opp. 

2. Rytter Jacob Johansen – 4 Pilgrim forklarte at han ble sjenert på oppløpet. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 1 Silver Of Train – P A Gråberg går innover i 

banen på oppløpet, slik at hest nr 4 Pilgrim – J Johansen blir sjenert. DLV mener at rytter P 

A Gråberg ikke gjør nok for å rette opp sin hest. 

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent.  

Regl.pkt. 427, 489c  

 

 

Dopingprøver: 

Løp nr. 2 hest nr.    9 Angel Love                                      

Løp nr. 3 hest nr.    12 Aaron’s Way     

Løp nr. 5 hest nr.    4 Pirlo 

Løp nr. 7 hest nr.    7 Red Turtle 

Løp nr. 8 hest nr.    3 Bushfighter 

---- 

 

Dato 9. juni 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


