
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag søndag 22. oktober 2017 

 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 22. oktober: 

8. løp  7 Cincinnatus - Kim Stern 

11. løp  3 Redsnake – Kim Stern 68,5 kg 

---- 

1. løp 

Trener J Bødker Sørensen sin søknad om å få leie hest nr 4 Nandura til start ble innvilget. 

---- 

Trener M Carlstedt sin søknad om å få leie hest nr 6 Clauses Velvet til start ble innvilget. 

--- 

2. løp 

Trener B Slot sin søknad om at hest nr 9 Manchego skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

4. løp 

Rytter av hest nr 12 This Is Bajas – Jan-Erik Neuroth sluttet å ri på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter J E Neuroth forklarte at banen var veldig hard, og at hesten virket ikke å være i orden. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 6 Backcountry til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Girlforce One – Alan Wallace mente seg sjenert etter start av hest nr 1 

Pal O’Mine. 

Forklaring: 

Rytter Jan-Erik Neuroth – 1 Pal O’Mine forklarte at hesten hans hoppet skjevt ut av 

startboksen da hesten ble skremt av noe innenfor seg. Han mente han gjorde hva han kunne 

for å rette opp hesten. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 1 Pal O’Mine hoppet mot høyre etter start, og at 

det ble trangt for hest nr 2 Girlforce One. DLV kan imidlertid ikke se at dette kan lastes noen 

rytter. Det rette således ingen forføyning mot noen rytter. 

----  

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Princess Jessica – Alan Wallace brukte pisken en gang på oppløpet. 



Forklaring: 

Rytter Alan Wallace forklarte at han skiftet tøyletak. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at rytter A Wallace brukte pisken på oppløpet. DLV kan ikke 

se at dette var for å avverge en farlig situasjon. Piskbruken anses ikke å ha hatt noen 

innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges en bot stor kr 2.500,- samt lisensinndragning tre dager 5. 

november, 6. november og 8. november 2017 for å ha brukt pisk på oppløpet.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling og at det er gjentatt forseelse.  

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

---- 

8. løp 

Trener T Hellgren sin søknad om at hest nr 1 Taurito skulle få gå først til start ble innvilget. 

---- 

10. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Mr Metallica – Henrik Engblom - veid inn med 0,8 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter Henrik Engblom forklarte at han hadde drukket litt for mye vann mellom løpene. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter H Engblom tildeles en advarsel  for å ha veid inn med 0,8 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

 

Stevnets veterinæren nedla startforbud etter løpet for hest nr 7 Colourist. 

-- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.      5 Mulan     

Løp 2 hest nr.     10 Painters Easel    

Løp 3 hest nr.      5 Speciale Di Giorno        

Løp 4 hest nr.      8 Südtirol 

Løp 6 hest nr.      3 Calcaterre 

Løp 8 hest nr.      3 Luris Pegasus 

Løp 9 hest nr.      2 Dickie Dickens 

Løp 10 hest nr.    2 Mr Metallica 

     

      

--- 

 

Dato  22. oktober  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


