
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

13. løpsdag torsdag 9. juli 2015 

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

Stevnelege:  J Macpherson  

 Stevneveterinærer: I Bakken og M P Norheim 

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 On Offer – Frederick Salvador mente seg sjenert av hest nr 5 Frank Lloyd 

Wright – Per-Anders Gråberg i søndre sving. 

Avhørt: 

Rytter Per-Anders Gråberg 

Forklaring: 

Rytter P A Gråberg mente at han ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte fra svingen at 1 On Offer - rytter F Salvador går inn til rail i inngangen til 

svingen.  På grunn av farten til hesten greier han ikke å holde svingen, og drifter ut mot hest 

nr 5 Frank Lloyd Wright – rytter P A Gråberg, og rir opp i denne.  DLV kan ikke se at noen 

sjenering har funnet sted. 

Kjennelse: 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter Per-Anders Gråberg. 

----- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Royal Games sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Isidro Vergara 

Forklaring: 

Trener I Vergara forklarte at det gikk litt fort i front, samtidig som den ble presset av en annen 

hest.  Han mente at distansen også var i lengste laget. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 DJ’s Dream sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Tina Smith 

2. Trener David Smith 

Forklaring: 

1. Rytter T Smith forklarte at hesten fikk en dult etter start, og hun var redd den skulle stikke 

av gårde.  Derfor tok hun tak i hesten og holdt den tilbake.  Hun innrømmet at hun nok ble 



liggende for langt bak, men hun var redd for at hesten ikke skulle stå distansen dersom hun 

slapp den frem for tidlig. 

2. Trener D Smith forklarte at rideordren var å følge feltet, og å få hesten til å slappe av bak 

en annen hest. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning, best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løpet. DLV observerte at rytter T Smith kraftig holder igjen sin hest hele bortre langside og 

gjennom søndre sving. DLV er av den oppfatning at rytter T Smith sin ridning ikke i 

tilstrekkelig grad ivaretok hestens sjanser i løpet. 

Kjennelse: 

Rytter Tina Smith ilegges en bot stor kr 1.200,- samt inndragning av ridehonorar for ikke å ha 

ivaretatt hestens sjanser i tilstrekkelig grad. 

Regl. pkt. 136 e, 489 b, c 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i løp 5. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

--- 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering på bortre langside vedrørende hest nr 7 Coprah. 

Avhørt: 

1. Trener Cathrine Erichsen 

2. Rytter Nelson De Souza 

Forklaring: 

1. Trener C Erichsen forklarte at rytter hadde fått beskjed om å legge seg bak en annen hest. 

2. Rytter N De Souza forklarte at han hadde fått beskjed om å gå bak en annen hest, for at 

hesten ikke skulle stikke. 

Bemerkning: 

DLV observerte at rytter av hest nr 7 Coprah – N De Souza tar i hesten sin på bortre 

langside.  DLV godtar forklaringene til trener og rytter.  DLV konstaterer at ingen sjenering 

har funnet sted.   

---- 

Dopingprøver tatt 9. juli 2015 

2. løp hest nr   3 Calcaterre             

5. løp hest nr   3 Fearless Hunter   

6. løp hest nr   3 Manchego 

7. løp hest nr   2 Loire    

---- 

Dato: 9. juli 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


