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ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

5. løpsdag torsdag 17. mai 2018 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, O C Hallerud (ikke løp 5 og 6),  

H E Jenssen, S Gjertsen,  S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M Heier, M Saeed  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener G Mathisen sin søknad om at hest nr 8 April Fool skulle leies til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 3 Limited Edition – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Hege Larsen Mjønli forklarte at den gikk inn i startboks i trening.  Hun mente at 

hesten var sta. 

Kjennelse: 

Trener Hele Larsen Mjønli ilegges en bot stor kr 1.200,-  for at hest nr 3 Limited Edition ble 

bortvist fra start.  Det nedlegges startforbud og hesten må starte i prøveløp med startboks, 

og godkjennes av starter før den igjen kan starte i ordinært løp. I straffeutmålingen er det lagt 

vekt på at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 412 tredje og fjerde ledd, 489  c 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Duca Di Como gikk i feil farger. 

Forklaring: 

Trener Cathrine Erichsen hadde ingen forklaring på hvorfor hesten gikk i feil farger. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at rytter bærer de farger som er innregistrert 

for eier. 

Kjennelse: 

Trener Cathrine Erichsen ilegges en bot stor kr 600,- for at hest nr 7 Duca Di Como gikk i feil 

farger. 

Regl. pkt.  124 n, 489 c 

--- 

3. løp 

Trener C Erichsen sin søknad om at hest nr 8 Lord Divine skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Gideon – Jan-Erik Neuroth holdt ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Ulrika Holmquist – 4 Tam O’Final forklarte at Gideon hang på henne på oppløpet. 



2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 9 Gideon forklarte at hesten hans var trøtt og derfor hang på 

hest nr 4 Tam O’Final. 

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 9 Gideon går flere spor utover i banen siste 200 

meter på oppløpet, slik at hest nr 4 Tam O’Final blir dyttet utover i banen.  DLV kan ikke se 

at rytter J E Neuroth gjør noe for å holde rett spor. 

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

Kjennelse: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges en dags lisensinndragning, 31. mai 2018 for å ha sjenert 

medkonkurrent på oppløpet. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 d 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering ut av søndre sving. 

DLV avhørte Jacob Johansen og Sergio Alonso og studerte videoopptak, men konkluderte 

med at ingen sjenering hadde funnet sted. 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

Regl. pkt. 487 f 

-- 

Sak til behandling: 

Mulig hendelse på bortre langside. 

Rytter av hest nr 6 Dragon Pearl – Franco Gonzalez Rocha mente seg sjenert på bortre 

langside. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 3 New Man forklarte at hesten snublet, og dermed mistet 

balansen et kort øyeblikk.  

2. Rytter Elione Chaves – 5 Crossroad Blues forklarte at rytter av hest nr 7 som lå foran ham, 

tok opp hesten og forstyrret ham. 

3. Rytter Jan-Erik Neuroth – 4 Appel La Légende forklarte at han ble presset hele veien av 

hest nr 3, og at han måtte regulere sin hest for ikke å skape en farlig situasjon. 

Bemerkning: 

 DLV studerte videoopptaket. Etter DLV sin mening skyldes hendelsen at feltet samler seg, 

og ingen rytter alene kan lastes for det inntrufne.  

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Jennyoje sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Fanny Olsson forklarte at hun var langt bak ut av siste sving, og at hun forsøkte å få 

den på bittet, men hun hadde ikke noe å gå med. 

2. Trener Hallvard Soma var ikke fornøyd med hestens prestasjon. 

Bemerkning: 



DLV observerte på videoopptaket at rytter Fanny Olsson er i følge med feltet ut av siste 

sving. Etter DLV sin mening forsøker ikke F Olsson å ri aktivt på sin hest etter dette. 

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

løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter F Olsson sin hests sjanser på tilfredstillende 

måte. 

Kjennelse: 

Rytter Fanny Olsson ilegges en bot stor kr 1.800,-, samt inndragning av ridehonorar og 

lisensinndragning en dag, 31. mai 2018 for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet 

Regl. pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d,  

---- 

6. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 10 Backcountry til start ble innvilget. 

---- 

Trener R A Kvisla sin søknad om å få gå først til start med hest nr 11 Afaal ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Fiftyshadesfreed ble strøket av stevnets veterinær før løpet. 

---- 

Sak til behandling: 

Trener Cathrine Erichsen mente at hest nr 5 Coprah ble sjenert av hest nr 3 Calcaterre i 

startøyeblikket. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak og kan ikke se at noen sjenering fant sted. 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Mestre Dos Magos – Alan Wallace – veid inn med 

0,4 kg undervekt. 

Forklaring: 

Rytter Alan Wallace forklarte at han svettet mye. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,4 kg undervekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

----- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 7 Mestre Dos Magos – Alan Wallace holder ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Elione Chaves – 5 Anachronist forklarte at han ikke ble sjenert av hest nr 7. 

2. Rytter Alan Wallace – 7 Mestre Dos Magos mente at han var klar av konkurrentene når 

han byttet spor. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer mener DLV at ingen sjenering 

fant sted og det rettes derfor ingen forføyning mot rytter Alan Wallace. 

----- 

Sak til behandling: 



Rytter av hest nr 3 Fix Fox – Carlos Lopez mente seg sjenert i søndre sving av hest nr 7 

Mestre Dos Magos. 

Forklaring: 

1. Rytter Alan Wallace – 7 Mestre Dos Magos mente at det var plass til hest nr. 3 Fix Fox 

langs railen gjennom hele svingen.  

2. Rytter Elione Chaves – 5 Anachronist oppfattet at C Lopez måtte ta opp sin hest, men 

hadde ikke observert hvor trangt det var for C Lopez.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak  og fra sin posisjon i svingen at rytter C Lopez tar opp sin 

hest i svingen. Videoopptaket og øvrige observasjoner gir ikke et klart bilde av årsaken til at 

han tar opp sin hest. Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter Alan Wallace. 

---- 

8. løp 

Trener T Hellgren sin søknad om å få gå først til start med hest nr 4 Funk Soul Brother ble 

innvilget. 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Two Shots of Happy – Per-Anders Gråberg bryter utover i banen på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Oliver Wilson – 6 Basie forklarte at han ble sjenert av hest nr 3. Han mente at P A 

Gråberg ikke gjorde dette bevisst. 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 3 Two Shots of Happy forklarte at hesten hang utover. Han 

prøvde å rette opp hesten. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 3 Two Shots of Happy hang utover i banen på 

oppløpet og at P A Gråberg forsøker å holde sin hest rett. DLV mener at rytter P A Gråberg 

gjør tilstrekkelig for å holde rett spor, og det rettes derfor ingen forføyning mot ham. 

----- 

 

Sak til behandling: 

Hest nr. 10 Pal O`Mine tapte noen lengder i startetn 

Rytter Rafael Schistl og trener Isidro Vergara oppsøkte DLV og forklarte at hesten brøt opp 

startboksdøren før starten gikk. Rytter ble i tvil om det ble omstart og red derfor ikke så aktivt 

ut av startboksen som han burde. Hendelsen bekreftes av videoopptak. Rytter kan ikke 

lastes for det inntrufne.  

----- 

 

9. løp 

Trener C Erichsen sin søknad om at hest nr 6 Stogas Fairytale  skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  7 Duca Di Como               

Løp 3 hest nr.  3 Our Last Summer   

Løp 4 hest nr.  2 Icecapada    

Løp 5 hest nr.  9 Fast And Furious 



Løp 6 hest nr.  2 Viscount Barfield    

Løp 7 hest nr.  4 Ocho Rios    

Løp 8 hest nr.  7 Martini                  

Løp 9 hest nr.  10 Ciccarelli                   

                     

--- 

 

Dato  17. mai 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


