
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

29. løpsdag torsdag 2. november 2017 

 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:   T Hestmo  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr 4 Layton i starten. Rytter Jacob Johansen ble 

avhørt. Med bakgrunn i rytters forklaring, konkluderer DLV med at ingen sjenering har funnet 

sted. 

--- 

3. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 6 Roman Princess til start ble innvilget.  
---  
Sak til behandling: 

Sjenering etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Støren – 7 Sound Of Silence forklarte at hun ble sjenert av hest nr 8 Aife – M 

Haugland etter start, slik at hun fikk ødelagt løpet sitt. 

2. Rytter Alan Wallace – 5 Fredde forklarte at han ble sjenert da hest nr 8 Aife gikk innover i 

banen. 

3. Rytter Madeleine Haugland – 8 Aife forklarte at hun gikk innover i banen etter start, men 

forsto at det ble trangt, og rettet derfor opp hesten. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på vidoopptak at hest nr 8 Aife går innover i banen etter start, slik at hest nr 

7 Sound Of Silence og 5 Fredde ble sjenert.  DLV observerer videre at rytter M Haugland 

retter opp sin hest, men det er først etter at sjeneringen har funnet sted. 

Kjennelse: 

Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter etter 

start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

 

4. løp 

Trener J Stolt sin søknad om at hest nr. 4 Itsakeeper skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

Trener L Tandberg sin søknad om å få leie hest nr 9 Oui Je Veux til start ble innvilget.  
---  
Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 6 Clauses Ivory til start ble innvilget.  
---  
5. løp 

Sak til behandling: 



Rytter av hest nr 11 Pal O’Mine – Silja Støren holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 4 Südtirol forklarte at han måtte ta tak i sin hest, da han 

mente hest nr 11 Pal O’Mine ikke holdt rett bane etter start. 

2. Rytter Silja Støren – 11 Pal O’Mine mente hun var helt klar av de andre hestene da hun 

gikk innover i banen. Hun mente derfor at hun ikke hadde sjenert noen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at rytter S Støren gikk innover i banen etter start. Etter D LV 

sin mening har hun ikke tilstrekkelig avstand til hest nr 4 Südtirol da hun krysser foran denne.  

Kjennelse: 

Rytter Silja Støren ilegges en bot stor kr 1.000,- samt en dags lisensinndragning16. 

november 2017 for å ha sjenert medkonkurrent etter start. I straffeutmålingen er det vektlagt 

at rytter er lærling, samt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 c og d 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Rock Dancer – Raphael Freire holdt ikke rett spor etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Raphael Freire – 8 Rock Dancer forklarte at hesten hoppe skjevt ut, og at han rettet 

opp så fort han kunne.  Han mente at han ikke sjenerte noen. 

2. Rytter Alan Wallace – 7 Lakota Legend forklarte at hesten hans var noe sen fra start, men 

ble sjenert av hest nr 8 Rock Dancer – R Freire. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte at hest nr 8 Rock Dancer hopper skjevt ut fra start. DLV mener imidlertid at 

rytter R Freire ikkje gjør tilstrekkelig for å rette opp sin hest, og derved sjenerer hest nr 7 

Lakota Legend. 

Kjennelse: 

Rytter Raphael Freire ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 This Is Bajas snubler rett etter start. 

Forklaring: 

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 6 This Is Bajas forklarte at hesten hans snubler i hest nr 5 Lady 

On Ice da denne hoppet skjevt ut fra startboks. Han mente imidlertid at rytter A Pilroth ikke 

kunne lastes for det inntrufne. 

Bemerkning: Det rettes ingen forføyning mot rytter Anna Pilroth. 

--- 

6. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 6 Clauses Angola til start ble innvilget. 

--- 

Trener J B Hansen sin søknad om å få leie hest nr 8 Ponita til start uten rytter ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Black Million holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 



1. Rytter Sergio Alonso – 7 Black Million forklarte at han var klar av feltet da han gikk innover 

i banen. 

2. Rytter Carlos Lopez – 4 Asaks Ambition forklarte at han måtte ta tak i hesten sin når 7 

Black Million krysset foran ham. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at hest nr 7 Black Million – S Alonso gikk innover i banen 

etter start. 

Etter D LV sin mening har han ikke tilstrekkelig avstand til hest nr 4 Asaks Ambition da han 

krysser foran denne.  

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  4 Kildare 

Løp 5 hest nr.  6 This Is Bajas           

Løp 4 hest nr.  2 Nataniel         

Løp 6 hest nr.  8 Ponita             

 

--- 

 

Dato  2. november  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


