
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

3. løpsdag torsdag 3. mai 2018 

 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: A Tandberg   
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter av hest nr 2 Mikklus Makklus – Rafael Schistl slo hesten flere 

ganger bak salen med flat hånd i forbindelse med innlastning i startboks. 

Saken er henvist til styret i Norsk Jockeyklub for videre behandling. 

Regl.pkt. 524 

--- 

5. løp 

Trener A Sjøkvist sin søknad om at hest nr. 1 Zoey The Princess skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Zoey The Princess – Andrés Polanco tok opp sin hest i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Andrés Polanco – 1 Zoey The Princess forklarte at han ble sjenert av D Finnbråten i 

søndre sving.  

2. Rytter Didrik Finnbråten – 7 Phoenix Dancer forklarte at A Pilroth gikk innover i banen, og 

da måtte han flytte seg for ikke å bli sjenert. 

3. Rytter Anna Pilroth – 6 Der Kleine Prinz forklarte at hun holdt sitt spor, og at hun ikke 

sjenerte noen.  

Bemerkning: 

DLV observerer på filmopptak at rytter A Polanco måtte ta opp sin hest i søndre sving. 

Basert på filmopptak og svingdommers observasjoner legger DLV til grunn at sjeneringen 

skyldes at hest nr 7 Phoenix Dancer – D Finnbråten går noe inn i svingen. DLV mener at D 

Finnbråten opptrådte uaktsomt ved å gå innover i banen. 

Kjennelse: 

Rytter Didrik Finnbråten ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent i 

søndre sving.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Seven Senses sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Søren forklarte at hesten hang veldig til høyre gjennom hele løpet. 

2. Trener Siri K Auen forklarte at hun ikke var fornøyd med hestens prestasjon. Hun vil få 

den sjekket av veterinær. 

Bemerkning: 



Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Blue Jasmine brøt løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Ulika Holmquist mente at hesten ikke var i orden, og at hun derfor tok den opp. 

2. Trener Marie Lustig forklarte at hesten hadde reist veldig dårlig, og ikke drukket vann. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

7. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 9 Borzakovski til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Oliver – Kaia S Ingolfsland mente seg sjenert i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Sandro De Paiva  - 4 Dark Money forklarte at det var plass til hest nr 1 Oliver på 

innsiden av ham i svingen. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak, men finner det ut fra filmen og fra svingdommers observasjon 

vanskelig å bevise at noen kan klandres for det inntrufne. Det rettes derfor ingen forføyning 

mot noen av rytterne. 

--- 

8. løp 

Trener Y Durant sin søknad om at hest nr. 2 Aife skulle få gå først til start ble innvilget. 

---- 

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

---- 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering i søndre sving, men etter å ha avhørt rytter Anna Pilroth fant 

DLV ikke grunnlag for videre undersøkelser. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   4 Busybeingfabulous              

Løp 3 hest nr.   5 Zahara 

Løp 5 hest nr.   6 Der Kleine Prinz   

Løp 8 hest nr.   4 Lakota Legend                

--- 

 

Dato  3. mai 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


