
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

11. løpsdag torsdag 29. juni 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin,  O C Hallerud, H E Jenssen, S Gjertsen,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Huun    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte  29. juni: 

2. løp 3 Clauses Velvet – Sofia Presits 62  kg 

---- 

1. løp 

Trener Sigmund Tandberg sin søknad om at hest nr 4 Vortex skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

Trener Annette Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 5 Backcountry til start ble 

innvilget. 

---- 

2. løp 

Trener Per Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 4 Borzakovski   til start ble innvilget. 

--- 

Trener Maria Carlstedt sin søknad om at hest nr 6 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

-- 

3. løp 

Trener Bente Slot sin søknad om at hest nr 3 Manchego skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

4. løp 

Trener Cathrine Erichsen sin søknad om at hest nr 10 Maimane skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

 

5. løp 

Trener Cathrine Erichsen sin søknad om at hest nr 9 Silver Falcon skulle få gå først i 

paraden ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Talisman – trener Bent Olsen og hest nr 6 Mongolian Navy – trener Cathrine Witsø 

Slettemark møtte i paddock uten sideskinn som hestene var starterklært med. 

Forklaring: 

1. Trener Bent Olsen beklager det inntrufne. 

2. Trener Cathrine Witsø Slettemark forklarte at assistenten hadde glemt å sette på 

sidestykkene.  Hun beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 



I henhold til reglementet skal  blinkers, sideskinn eller fleksibel blinkers bæres av hesten i 

paddocken 

Kjennelse: 

Trener Bent Olsen og trener Cathrine Witsø Slettemark tildeles en advarsel for at hest nr 5 

Talisman og hest nr 6 Mongolian Navy møtte i paddock uten sideskinn. 

Regl. pkt. 369, 489 a  

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Lady Of Course – Per-Anders Gråberg går mange spor utover i banen etter start, 

slik at konkurrenter blir sjenert. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 5 Lady Of Course mente at han ikke sjenerte noen når han 

gikk utover i banen. 

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 9 Séraphine forklarte at han ble dratt med utover i banen av 

hest 5 Lady Of Course. 

Bemerkning: 

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

ikke tillatt å skifte spor etter start, dersom sporskiftet medfører sjenering av konkurrenter.  

DLV observerte på videoopptak at hest nr 5 Lady Of Course – Per-Anders Gråberg går 

mange spor utover i banen etter start, slik at medkonkurrenter blir sjenert.  DLV mener at P A 

Gråberg ikke gjorde nok for å holde rett bane. 

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges bot stor kr 4.000 for ikke å ha holdt rett bane etter start, 

og derved sjenert medkonkurrenter.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er høy 

premiesum i løpet. 

Reg. pkt. 422, 427, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr. 1 Jungle Julia i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Oliver Wilson – 1 Jungle Julia forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 2 Swim 

With Sunbelt inn i søndre sving. 

2. Rytter Raphael Freire – 2 Swim With Sunbelt mente at han ble presset innover i banen av 

utenforliggende hester, slik at han måtte ta opp.  Han mente han ikke var skyldig i at hest nr 

1 Jungle Julia ble sjenert. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videooptak at hest nr 1 Jungle Julia blir sjenert i søndre sving.  Etter DLV 

sin oppfatning, går hest nr 2 Swim With Sunbelt for tidlig innover i svingen noe som medfører 

at hest nr 1 Jungle Julia – Oliver Wilson ble sjenert.  DLV mener at hest nr. 2 ikke ble presset 

av utenforliggende hester i det sjeneringen skjedde. DLV mener at rytter R Freire ikke var 

tilstrekkelig aktsom ved inngangen til svingen. 

Kjennelse: 

Rytter Raphael Freire ilegges en bot stor kr 4.000 for å ha sjenert medkonkurrent.  I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er høy premiesum i løpet. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 



 

7. løp 

Trener Allan Thelix sin søknad om at hest nr 4 Barnaby skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

Trener Gina Mathisen sin søknad om å få leie hest nr 1 April Fool  til start ble innvilget. 

--- 

Morten Arnesen var måldommer i 7. løp. 

---- 

8. løp 

Trener Pia Larsen Jensen sin søknad om å få leie hest nr 3 Verona  til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Verona brøt løpet, da salutstyret skled framover. 

--- 

DLV observerte at flere hester hoppet skjevt ut av startboksene og at dette gjorde det trangt 

for flere hester.  DLV kan imidlertid ikke se at dette kan lastes noen enkelt rytter. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 15 Reglissé ble bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Therese Juneskans beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Therese Juneskans tildeles en advarsel for at hest nr 15 Reglissé ble bortvist fra 

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

------ 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Whatdoyoumean sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Alan Wallace forklarte at hesten var uvillig. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  8 Sunny Sunday  

Løp 5 hest nr.  10 Ginmann  

Løp 6 hest nr.  8 High As A Kite 

 

--- 

 

Dato  29. juni  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


