
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag onsdag 1. juli 2015 

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

Stevnelege:  J McPehrson 

 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 

__________________________________________________________________________  

3. løp 

John Fortune er starter. 

----- 

Løp 1 

Rytter av hest nr 2 Notnowhoney, E Chaves cantret feil vei til start, på gresset. 

Avhørt: E Chaves 

Rytter forklarte at hesten var dum og stakk avsted oppover gressbanen. Han forklarte videre 

at han ikke ville ikke slåss mot hesten og cantret derfor videre til startstedet på gressbanen. 

----- 

Løp 2 

Hest nr. 10 Harmonia kom løs før start og ble strøket før løpet. 

Avhørt: 

Trener Helle Christensen 

Forklaring: 

Trener H Christensen forklarte at hesten ble stående lenge i startboksen og at det var veldig 

varmt.  Hun hadde ingen annen forklaring på hvorfor hesten brøt seg ut av startboksen. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Sjenering i søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter Ninni Westerlund – 2 Al Janoob 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 1 Labwah 

Forklaring: 

1. Rytter N Westerlund forklarte at hun ble sjenert i søndre sving. 

2. Rytter P A Gråberg mente at N Westerlund gikk innvendig og at resten av feltet red slik 

man må for å komme rundt svingen på en god måte.  

Bemerkning: 

DLV observerte fra svingen og på filmopptak at P A Gråberg gikk forbi N Westerlund, og la 

seg inn for tidlig slik at N Westerlund måtte ta opp sin hest. 

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

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent i 

søndre sving. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

----- 



7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Killroy – Jan-Erik Neuroth opplyste at han ble sjenert av hest nr 2 

Colourist – Marius Borgen Andersen tidlig på oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter Marius Borgen Andersen 

Forklaring: 

Rytter M B Andersen forklarte at hesten hans trakk noe mot hest nr 5 Giovanni Nobile tidlig 

på oppløpet.  Han mente at det var plass til hest nr 3 Killroy i mellom dem. 

Bemerkning: 

DLV observerer på filmopptak at hest nr 2 Colourist går litt ut i banen mot hest nr 5 Giovanni 

Nobile.  DLV mener at det er plass til hest nr 3 Killroy mellom disse. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter M B Andersen. 

----- 

Rytterbytte hest nr 1 Dramatic Act – Elione Chaves 

 ---- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Mr Metallica bortvist fra start. 

Avhørt: 

Trener Susanne Sivrup-Rosenqvist 

Forklaring: 

Trener S Sivrup-Rosenqvist hadde ingen forklaring. 

Kjennelse: 

Trener Susanne Sivrup-Rosenqvist tildeles en advarsel for at hest nr 1 Mr Metallica ble 

bortvist fra start.  Mr Metallica må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til 

løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Miss Else sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Rytter Lucas Olsen 

Forklaring: 

Rytter L Olsen forklarte at det gikk for fort, og at hesten ikke klarte å følge med. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 11 Irish Lad – rytter Camilla Graver sto igjen i starten. 

Avhørt: 

Rytter C Graver forklarte at hesten ikke ville hoppe av fra start. 

---- 

Dopingprøver tatt 1. juli 2015 

1. løp hest nr  2 Notnowhoney             

3. løp hest nr  12 Faiza    

4. løp hest nr  11 Dandy’s Hero  



8. løp hest nr  11 Woodland Music    

---- 

Dato: 1. juli 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


