
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag torsdag 29. mai 2014 

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

Stevnelege:   J Macpherson 

Stevneveterinærer:  K Hamnes, I Bakken    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 7 Brat Camp – Dina Heggum mistet stigbøylen ved inngangen til søndre 

sving. 

Avhørt: 

Rytter Dina Heggum 

Forklaring: 

Rytter D Heggum forklarte at hun mistet bøylen ved inngangen til svingen.  Hun prøvde å få 

den på plass igjen, men da skled salen. 

Bemerkning: 

DLV anser det som et hendelig uhell. 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 12 Terracina – bortvist fra start. 

Avhørt: 

Trener Cathrine W Slettemark .  

Forklaring: 

Trener C W Slettemark forklarte at tøylen røk ved startstedet. 

Kjennelse: 

Trener Cathrine W Slettemark tildeles en advarsel for at hest nr 12 Terracina ble bortvist fra 

start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt 412, 489 a 

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Lord of Trouble – Pat Dobbs veid inn med 0,7 kg overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Pat Dobbs 

Forklaring: 

Rytter P Dobbs innrømmet at han veide for mye. 

Bemerkning: 

Rytter skal ri den vekt han er kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Pat Dobbs tildeles advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt. 

Regl . pkt. 140 d, 489 a 



----- 

 

6. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse angående mulig sjenering på oppløpet ca 300 meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Elione Chaves – 8 Pocket Aces 

2. Oliver Wilson – 2 Giovanni Nobile 

3. Carlos Lopez – 13 Calcaterre 

Forklaring: 

1. Rytter E Chaves forklarte at han ble sjenert ved at hest nr 2 Giovanni Nobile gikk utover i 

banen samtidig som hest nr 13 Calcaterre gikk noe innover i banen. 

2. Rytter O Wilson forklarte at han gikk utover i banen og at han ikke sjenerte hest nr 8 

Pocket Aces.  Han mente Pocket Aces ble sjenert av hest nr 13 Calcaterre – Caros Lopez. 

3. C Lopez forklarte at han holdt rett spor og ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det forbudt for rytter gjennom trengning og krysning å ødelegge 

for sine konkurrenter.  DLV observerte på videoopptaket og fra tårnet at hest nr 2 Giovanni 

Nobile brøt utover i banen ca 300 meter før mål  og derved ødela for medkonkurrent. 

Kjennelse: 

Rytter Oliver Wilson ilegges bot stor kr 2.000,-  for å ha ødelagt for medkonkurrent.  

Regl. pkt. 136 e, 489 c    

---- 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse angående mulig sjenering før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 4 Ferdino 

2. Rytter Oliver Wilson – 2 Giovanni Nobile 

Forklaring: 

1. Rytter P A Gråberg forklarte at hesten hans hang utover i banen, men han gjorde alt han 

kunne for å rette den opp.  Han opplyste at det aldri var kontakt mellom hans hest og hest nr 

2 Giovanni Nobile. 

2. Rytter O Wilson forklarte at han ble sjenert av hest nr 4 Ferdino. 

Bemerkning: 

DLV’s representanter i tårnet observerte at hest nr 4 Ferdino trakk noe utover i banen siste 

200 meter.  Etter å ha studert videoopptak, konkluderte DLV med at hest nr 4 Ferdino trakk 

noe utover i banen, men legger til grunn at rytter P A Gråberg gjør det han kan for å rette opp 

sin hest.  DLV kan ikke se at hest nr 4 Ferdino – P A Gråberg sjenerer hest nr 2 Giovanni 

Nobile – O Wilson. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter P A Gråberg.   

----- 

Dopingprøver tatt 29. mai 2014 

2. løp hest nr  13 Chainsaw       

3. løp hest nr  1 Dramatic Act   

5. løp hest nr  2 Coprah 

6. løp hest nr   4 Ferdino     

---- 



Dato:  29. mai 2014  DLV’s leder:  K Grundy (sign) 

 


