
 
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
2. løpsdag torsdag 26. april 2018 

 
 

DLV’s medlemmer:   H Byrgin, O C Hallerud, H E Jenssen, S Gjertsen, N Cordrey,  
S Kolling (Sekr) 
Stevnelege: O Reigstad   
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  
2. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 11 Hope And Glory – Jan-Erik Neuroth går innover i banen ved inngangen 
til nordre sving og sjenerer hest nr 8 Julie – Rafael Schistl. 
Forklaring: 
1. Rytter Rafael Schistl – 8 Julie forklarte at rytter J E Neuroth presset ham innover. 
2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 11 Hope And Glory forklarte at han gikk litt innover i banen. 
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptaket at rytter J E Neuroth går innover i banen ved inngangen til 
nordre sving, slik at rytter R Schistl må ta opp sin hest. I henhold til reglementet skal rytter ri 
slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert.  
Kjennelse: 
Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent ved 
inngangen til nordre sving. 
Regl. pkt. 427, 489 c 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr 3 Tenango – Carlos Lopez veid inn med 0,6 kg 
overvekt. 
Forklaring: 
Rytter Carlos Lopez forklarte at utstyret var blitt vått.  Han beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Carlos Lopez tildeles en advarsel  for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt. 
Regl. pkt. 140 d, 489 a 
--- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 1 Marshall Runner – Silja Støren gikk utover i banen ca 100 meter etter 
start, og sjenerte hest nr 2 Queens – P A Gråberg. 
Forklaring: 
1. Rytter Per-Anders Gråberg – 2 Queens forklarte at han ble sjenert av S Støren som gikk 
utover i banen. 
2. Rytter Silja Støren – 1 Marshall Runner forklarte at E Chaves – 6 Dickie Dickens gikk inn 
for tidlig, og at hun var nødt til å ta i sin hest. Hun beklaget at hun ved dette sjenerte hest nr 
2 Queens. 



3. Rytter Elione Chaves – 6 Dickie Dickens forklarte at han gikk innover i banen, men rettet 
opp sin hest uten å sjenere noen.  
Bemerkning: 
DLV observerte  at rytter E Chaves gikk innover i banen og derved etter DLV sin mening 
sjenerte hest nr 1 Marshall Runner. DLV observerte også på filmopptaket at S Støren gikk 
utover i banen etter start, slik at P A Gråberg måtte ta opp sin hest. I henhold til reglementet 
skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke blir sjenert.  
Kjennelse: 
Rytter Silja Støren ilegges lisensinndragning en dag, 17. mai 2018  for å ha sjenert 
medkonkurrent. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse, samt at rytter 
er lærling. 
Regl. pkt. 427, 489 d  
Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 
Regl. pkt. 427, 489 c 
---- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 1 Marshall Runner – Silja Støren går innover i banen i søndre sving, og 
derved sjenerte hest nr 4 Nastenka. 
Forklaring: 
1. Rytter Silja Støren – 1 Marshall Runner forklarte at hun ble presset innover i svingen av 
hest nr 5 Kildare – R Schistl. 
2. Rytter Sandro De Paiva  - 4 Nastenka forklarte at han måtte ta opp sin hest, da S Støren 
gikk innover i banen. 
3. Rytter Rafael Schistl – 5 Kildare forklarte at han holdt sitt spor i svingen, og ikke sjenerte 
noen. 
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptaket at hest nr 4 Nastenka – S De Paiva måtte ta opp sin hest.  
DLV kan utifra løpsfilmen ikke med sikkerhet fastslå hva som var årsaken til at S De Paiva 
måtte ta opp sin hest. 
Kjennelse: 
Det rettes ingen forføyninger mot noen ryttere. 
--- 
4. løp 
Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr 3 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 
innvilget. 
---- 
Trener L Tandberg sin søknad om å få leie hest nr 6 Oui Je Veux til start ble innvilget. 
--- 
Sak til behandlilng: 
Hest nr 2 Niesque sin prestasjon i løpet. 
Forklaring: 
Trener Wenche Hestad forklarte at hesten ikke sto distansen og at de ikke fikk roet ned 
hesten. Hun mente at løpet gikk i et annet tempo enn forventet. Hesten gikk således trøtt. 
Bemerkning: 
Forklaringen er notert. 
---- 
6. løp 
Trener Y Durant sin søknad om at hest nr 9 Aife skulle få gå først til start ble innvilget. 



--- 
7. løp 
Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr 8 Princess Jessica til start ble innvilget. 
---- 
Trener G Mathisen sin søknad om å få leie hest nr 3 April Fool til start ble innvilget. 
---- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 3 April Fool – Anna Pilroth sin ridning på oppløpet. 
Forklaring: 
1. Rytter A Pilroth forklarte at hesten kjentes veldig sliten ut, og aksjonen ble dårlig. Hun ville 
derfor ikke plage hesten unødvendig, da hun mente hesten ikke hadde sjanse til premie. Hun 
valgte da å ta opp sin hest. 
2. Trener Gina Mathisen forklarte at rideordre var ligge midt i feltet, og komme på slutten. 
Hun mente at hesten var svært ærlig, og alltid gjorde sitt beste. Hun var således utifra løpets 
utvikling fornøyd med hesten.  
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptak at rytter A Pilroth red passivt på hest nr 3 April Fool, og 
stoppet å ri sin hest i god tid før mål. I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning 
best mulig ivareta sin hests sjanser i løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter A Pilroth 
sin hests sjanser på tilfredstillende måte, ved sin passive ridning. 
Kjennelse: 
Rytter Anna Pilroth ilegges en bot stor kr 1.800,- , samt inndragning av ridehonorar og 
lisensinndragning en dag, 10. mai 2018 for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 
Regl. pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d,  
---- 
Dopingprøver: 
Løp 2 hest nr.   1 Duca Di Como             
Løp 4 hest nr.   6 Oui Je Veux 
Løp 6 hest nr.   2 Rock Dancer  
Løp 7 hest nr.   6 Contador               
--- 
 
Dato  26. april 2018  DLV’s leder: H Byrgin (sign) 
 
 


