
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

8. løpsdag torsdag 5. juni 2014 

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

Stevnelege:  M M Reigstad 

    

Stevneveterinærer:  K Hamnes, I Bakken    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 5. juni 2014: 

2. løp 14 Downton Abbey – D Patil 

5. løp 4   Court Circular – J-E Neuroth 

6. løp 11 Just Now – J-E Neuroth 

7. løp 6  Daydream Believer – D Patil 

8. løp 13 Fast Connection – A Pilroth 

 

----- 

 

Løp 1 

Hest nr 3 Bello Secondo – Brøt løpet. 

Avhørt: 

Trener D Smith 

Trener forklarte at hesten hoppet godt i trening. Den går vanligvis med blinkers, noe han 

valgte ikke å sette på denne gangen. Han mente at hesten ble redd for de andre hestene og 

stoppet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Løp 2 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig sjeneringer i oppløpetl.  

Avhørt: 

1. Rytter Rafael Schistl 

2. Rytter Per-Anders Gråberg 

Forklaring: 

1. Rytter R Schistl forklarte at han gikk innover i banen for å søke kontakt med  hest nr 10 

Nodee – P A Gråberg for  å få støtte opp mot mål. Han mente han rettet opp hesten sin så 

fort han kom på siden av den andre hesten.Han mente at P A Gråberg deretter sjenerte ham 

flere ganger. 

2. Rytter P A Gråberg forklarte at hest nr 13 Davicii – R Schistl presset ham innover i banen 

ca 400 meter før mål, og at han deretter presset hest nr 13 Davicii tilbake til sitt spor fordi 

han ikke ønsket å gå i midten av banen. 

 



Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

Etter å ha studert video opptak er DLV av den oppfatning at R Schistl sjenerer P A Gråberg 

ca 400 meter før mål, og at P A Gråberg deretter sjenerer R Schistl. DLV mener at rytterne i 

liten grad forsøker å rette opp sine hester.  

Kjennelse: 

Rytterne Rafael Schistl og Per Anders Gråberg ilegges hver bot stor kr 2000,- samt en dags 

lisensinndragning den 19. juni 2014 for å ha sjenert medkonkurrent.  I skjerpende retning er 

det lagt vekt på at rytterne i liten grad forsøker å rette opp sine hester og DLV anser denne 

type ridning som uakseptabel.  

Regl.pkt. 136e, 427, 489 c og d 

---- 

Løp 4 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Bridget Jones – Lea Olsen veid inn med 1,3 kg 

overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Lea Olsen 

Forklaring: 

Rytter L Olsen forklarte at hun hadde drukket litt, men at hun heretter ikke ville ri så lav vekt. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Lea Olsen ilegges en dags lisensinndragning den 19. juni 2014 for å ha veid inn med 

1,3 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 d 

---- 

 

Løp 6 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 9 Cultur Desert- Anna Pilroth mente seg sjenert ca 300 meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter av hest nr. 9 Cultural Desert - Anna Pilroth 

2. Rytter av hest nr. 12 Hope on Earth - Ulrikke Nielsen 

Forklaring: 

1. Anna Pilroth forklarte at hun ble grovt sjenert 300 meter før mål ved at hest nr. 12 Hope on 

Earth og hest nr. 7 On Offer byttet spor.  

2. Ulrikke Nilsen forklarte at hun holdt rett spor, men at hesten tidvis, grunnet 

baneforholdene, virket noe ustø.  

Bemerkning: 

DLV observerte at både hest nr. 12 og hest nr. 7 trakk noe mot hverandre samtidig som hest 

nr. 9 syntes å stoppe noe. Det ble da noe trangt for hest nr. 9.  

 

DLV finner ikke at noen kan lastes for det inntrufne.  

------ 

 

 

 



Løp nr. 7 

Rytter av hest nr. 3 Pilgrim – Madeleine Haugland rapporterte at salen skled i løpet.  

 

 

Dopingprøver tatt 5. juni 2014 

2. løp hest nr 10 Nodee        

6. løp hest nr 2 Night Angel     

8. løp hest nr 10 Miss Kitty Grey  

---- 

Dato: 5. juni 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


