
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

24. løpsdag onsdag 26. september 2018 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: A Simeunovic 

Stevneveterinærer: I. Bakken, M Pessl Norheim    
__________________________________________________________________________  

1. 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Duca Di Como – Elione Chaves rapporterte at hesten hang innover 

gjennom hele løpet. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Andrehesten i mål, nr 4 Eddie Riff – rytter N Holm, bryter utover i banen på oppløpet og går 

inn i tredjehesten i mål, hest nr. 10 Eyecatching – rytter R Schistl, like før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael Schistl – 10 Eyecatching forklarte at rytter N Holm gikk inn på ham rett før 

mål, men at han ikke hadde hatt mulighet til å bli nr 2. 

2. Rytter Nora H Holm – 4 Eddie Riff forklarte at hesten søkte mot de andre hestene. Hun 

prøvde å holde hesten rett, men ville samtidig ri frem, da det var en tett finish. Hun 

innrømmet at hun trodde det var bedre plass til hest nr 10 Eyecatching, enn det var.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at det var en tett finish mellom hest nr. 7 Prince Field som 

vant løpet, hest nr. 4 Eddie Riff som ble nr. 2 og hest nr. 10 Eyecatching som ble nr. 3. Hest 

nr. 4 Eddie Riff går utover i banen gjennom store deler av oppløpet og går like før mål inn i 

hest nr 10 Eyecatching slik at denne blir forstyrret. DLV vurderte diskvalifikasjon, men med 

bakgrunn i løpsutviklingen,  rytter R Schistls forklaring og at hendelsen skjedde så  tett på 

mål, er DLV av den oppfatning at hest nr 4 Eddie Riff ikke kan sies å ha fått noen fordel 

plasseringsmessig av det inntrufne. DLV mener imidlertid at rytter N Holm ikke gjorde 

tilstrekkelig for å holde sitt spor og hindre at hun gikk inn i hest nr. 10. DLV mener derfor at 

rytter N Holm har opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Nora Hagelund Holm ilegges en bot stor kr 1.000,- samt en dags lisensinndragning, 

10. oktober 2018, for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. I straffeutmålingen er det 

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

Ref. regl. pkt. 427, 489 c, d. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Tumblin’ Dice sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth forklarte at hesten ikke var i orden. 

2. Trener Matz Nilsson forklarte at rytter mente at hesten ikke var i orden.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 



--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Nataniel sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Kjell Erik Swartling forklarte at hesten kom i mål halt. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Oui Je Veux sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Lise Tandberg var skuffet over hestens prestasjon. Hun hadde ellers ingen forklaring. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Nordlys sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma mente at hesten trengte løpet etter en måneds løpspause. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 7 Hands Up til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 11 Séraphine – Jan-Erik Neuroth rapporterte at han ble kraftig sjenert i 

søndre sving av hest nr. 10 Fleckenzen da denne dyttet ham utover. 

Forklaring: 

Rytter Sergio Alonso – 10 Fleckenzen forklarte at hesten ikke føltes i orden, og han ønsket å 

gå på utsiden av feltet, da han var redd noe kunne skje med hesten. Han hadde ikke sett at J 

E Neuroth lå på utsiden. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak og fra sin posisjon i svingen at hest nr 10 Fleckenzen går 

utover i banen slik at hest nr 11 Séraphine blir sjenert. Etter DLV sin mening er ikke rytter S 

Alonso tilstrekkelig oppmerksom når han bytter spor. Han ansees dermed å ha opptrådt 

uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 2.000,- samt en dags lisensinndragning, 10. 

oktober 2018, for å ha sjenert medkonkurrent i søndre sving. I straffeutmålingen er det 

vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Ref. regl. pkt. 427, 489 c, d. 

--- 

6. løp 

Paddocksjef rapporterte at hest nr 10 IKC Kick Back manglet en baksko og at den derfor 

startet med kun tre sko. 

--- 

7. løp 



Sak til behandling: 

Hest nr 9 Otama Mareld sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig forklarte at hun ikke forventet at hesten skulle vinne, da hestene i løpet i 

dag var bedre enn da den vant. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   4 Fiftyshadesfreed          

Løp 2 hest nr.   1 Oui Je Veux         

Løp 5 hest nr    7 Hope And Glory 

Løp 7 hest nr.   9 Otama Mareld  

        

    

                   

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

 

 


