
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

29. løpsdag fredag 24. oktober 2014 

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

Stevnelege:  J Macpherson      

 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 9 Rock The Boat - Jason McKeown veid inn med 1,4 

kg overvekt. 

Avhørt: 

Rytter J McKeown 

Forklaring: 

Rytter J McKeown forklarte at drakten var blitt våt og tung. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Jason McKeown ilegges en dags lisensinndragning, 8. november 2014 for å ha veid 

inn med 1,4 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 

Regl. pkt. 140 d, 489 d 

------ 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 5 Energia Prince etter løpet. 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende at hest nr 7 This Is Bajas styrter i banen. 

Avhørt: 

1. Rytter Rafael De Oliveira – 7 This Is Bajas 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 3 Whatdoesthefoxsay 

Forklaring: 

1. Rytter R De Oliveira forklarte at hest nr 3 Whatdoesthefoxsay gikk brått inn foran ham og 

klippet bena av hans hest. 

2. Rytter P A Gråberg mente at han ikke sjenerte noen.  Han mente at han ikke gikk inn, men 

at de andre gikk ut.  

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptaket og fra tårnet at hest nr 3 Whatdoesthefoxsay bryter 

innover i banen med den følge at hest nr 7 This Is Bajas blir forstyrret slik at den styrter i 

banen. DLV mener at rytter Per-Anders Gråberg ikke kan lastes for det inntrufne.  

Kjennelse: 

Hest nr 3 Whatdoesthefoxsay diskvalifiseres fra løpet.  Rekkefølgen i mål blir da 1 Mestre 

Dos Magos – 5 Maimane – 2 Seven Days – 6 Prince Of Bliss. 

Det rettes ingen forføyning mot rytter Per-Anders Gråberg. 



Regl. pkt. 471 f, 428, 458 

----- 

Det ble foretatt følgende rytterbytter etter 2. løp da rytter R De Oliveira ble sykemeldt: 

4. løp  4 Nelina – A Polanco 

6. løp  2 Ferdino – J Albornoz 

7. løp  6 Caribbean Line – E Chaves 

----- 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 7 This Is Bajas etter løpet. 

----- 

3. løp 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 5 Wings Of Thunder – Andres Polanco veid inn med 1 

kg overvekt. 

Avhørt: 

Rytter A Polanco 

Forklaring: 

Rytter A Polanco forklarte at drakten var full av sand og ble veldig tung. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Andres Polanco ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 1 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Nelina sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Jan Bødker Sørensen 

Forklaring: 

Trener J Bødker Sørensen forklarte at det ikke var noe galt med hesten, men at den vil få en 

løpspause nå. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 8 Classic Hill kom for sent i paddock. 

Avhørt: 

Trener Are Hyldmo 

Forklaring: 

Trener A Hyldmo møtte ikke til avhør. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners plikt at hesten innfinner seg i paddock senest 15 

minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock med hest 

nr 8 Classic Hill.  I straffeskjerpende retning er det lagt vekt på at han ikke møtte til avhør 

etter å ha blitt innkalt. 



Regl. pkt. 124 n, 130, 489 c  

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Calcaterre sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Annike Bye Hansen 

Forklaring: 

Trener A B Hansen forklarte at banen var alt for hard for hesten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

------ 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 12 Storm Chase – Susanne Lyseng veid inn med 1,2 

kg overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Susanne Lyseng 

Forklaring: 

Rytter S Lyseng forklarte at hun var blitt våt. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Susanne Lyseng ilegges en dags lisensinndragning, 21. november 2014 for å ha veid 

inn med 1,2 kg overvekt.  I straffeumålingen er det vektlagt at rytter er amatør.  

Regl. pkt. 140 d, 489 d 

---- 

Trener av hest nr 9 Schoolgirl – Åsa Edvardsson nedla protest for mulig sjenering på 

oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter Erika Edvardsson 

Forklaring: 

Rytter E Edvardsson forklarte at flere hester red forbi henne på oppløpet slik at hun måtte ta 

opp. 

Bemerkning: 

DLV har studert videoopptak og mener at det ikke har funnet sted noen reglementsstridig 

sjenering. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. 

Regl. pkt. 458, 459 

----- 

Dopingprøver tatt 24. oktober 2014 

1. løp hest nr 9 Rock The Boat                       

2. løp hest nr 3 Whatdoesthefoxsay                   

5. løp hest nr 9 Pretty Picture  

6. løp hest nr 7 Giovanni Nobile 

7. løp hest nr 11 Possibly   

---- 



Dato: 24. oktober 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


