
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
28. løpsdag torsdag 10. oktober 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad     
   
____________________________________________________________________ 
Rytterbytte 131010: 
3. løp: 3 None Shall Sleep – M Haugland 53 kg 
7. løp: 10 Colourist – M Haugland 63,5 kg 
--- 
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 3 Paratico sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter P A Gråberg 
Forklaring: Rytter P A Gråberg forklarte at hesten hoppet litt sent ut og at han derfor red 
hardt på den fra start og kom tidlig i front.  Hesten stivnet når den ble satt under press på 
bortre langside og var helt tom når den kom på oppløpet. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – trener Tom Lühnenschloss kom for sent i 
paddock med hest nr 5 Marked By Zorro 
Avhørt: Trener T Lühnenschloss 
Forklaring: Trener T Lühnenschloss forklarte at han gikk for sent fra stallen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start med hest. 
Kjennelse: Trener Tom Lühnenschloss ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i 
paddock med hest nr 5 Marked By Zorro. Regl. pkt.  124 n, 489 a 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 11 Forrest Gump – Silja Støren går inn over i banen etter start og 
sjenerer konkurrenter. 
Avhørt: 
1. Rytter Jonna Gustafsson – 10 Blind Mans Luck 
2. Rytter Silja Støren – 11 Forrest Gump 
3. Rytter Silje Strand – 9 Dust Is Loose 
Forklaring: 
1. Rytter J Gustafsson forklarte at hun ble sjenert like etter start av hest nr 11 Forrest Gump. 
2. Rytter S Støren forklarte at hesten gikk uten blinkers (fleksibel) for første gang.  Hun 
mente hun prøvde å rette opp hesten. 
3. Rytter S Starnd forklarte at hun ble sjenert etter start av hest nr 11 Forrest Gump – S 
Støren. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
DLV observerte fra dommertårn og på videoopptaket at hest nr 11 Forrest Gump – S Støren 
brøt innover i banen rett etter start, slik at konkurrenter ble sjenert.  DLV mener at S Støren 
kunne ha gjort mer for å rette opp sin hest. 
Kjennelse: Rytter Silja Støren sin lisens inndras i to dager, 25. oktober og 1. november 2013 
for å ha sjenert konkurrenter.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 
Regl. pkt. 136 e, 489 d 
---- 
 
 
 



5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 10 Dantolini – rytter Jonna Gustafsson går innover i banen ved inngangen til slik at 
flere konkurrenter blir sjenert. 
Avhørt: 
1. Rytter Mette Hanssen – 7 Johaug 
2. Rytter Jonna Gustafsson – 10 Dantolini 
Forklaring: 
1. Rytter M Hansen forklarte at hun ble kraftig sjenert av hest nr 10 Dantolini – J Gustafsson 
ved inngangen til nordre sving. 
2. Rytter J Gustafsson forklarte at hesten hang innover og hun prøvde å rette den opp. 
Bemerkning:I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
DLV observerte fra dommertårn og på videoopptaket at hest nr 10 Dantolini – Jonna 
Gustafsson går innover i banen slik at flere konkurrenter blir sjenert. 
Kjennelse: Rytter Jonna Gustafsson sin lisens inndras i to dager, 25. oktober og 30. oktober 
2013 for å ha sjenert konkurrenter.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 
Regl. pkt. 136 e, 489 d 
--- 
6. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 7 Wellmind – F Salvador mente seg sjenert før første 
sving av hest nr 10 Hurry Harry – J Gustafsson. 
Etter å ha konferert løpsfilmen kan ikke DLV se at noen sjenering har funnet sted. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr 11 Le Petit Caporal – rytter Jacob Johansen holder ikke rett bane 
etter start slik at konkurrenter ble sjenert. 
Avhørt: 
1. Rytter Aase M Brown – 9 Messi 
2. Rytter Madeleine Haugland – 10 Colourist 
3. Rytter Jacob Johansen – 11 Le Petit Caporal 
Forklaring: 
1. Rytter Aa Brown forklarte at hun ble presset innover i banen av J Johansen. 
2. Rytter M Haugland forklarte at hun ble sjenert av J Johansen etter start. 
3. Rytter J Johansen mente at han gikk noe innover i banen, men sjenerte ingen. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
DLV observerte på videoopptaket at hest nr 11 Le Petit Caporal går innover i banen etter 
start slik at flere konkurrenter blir sjenert. 
Kjennelse: Rytter Jacob Johansen ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter 
etter start. Regl. pkt. 136 e, 489 c 
----- 
Dopingprøver tatt 10. oktober 2013 
2. løp hest nr 6 Fearless Hunter               
3. løp hest nr 6 Mississippi        
7. løp hest nr 2 Fighting Spirit    
7. løp hest nr 8 Mohikan   
---- 
  
Dato: 10. oktober 2013        DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
  
 
 


