
                                    ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
31. LØPSDAG fredag 23. oktober 2009 

---------------------------------- 

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

 

 

1. løp 

Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud etter løpet for hest nr 7 Romund. 

-------- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 4 Amazer – Carlos Lopez veid inn med 1,2 kg 

overvekt. 

Avhørt: Rytter Carlos Lopez 

Forklaring: Rytter C Lopez forklarte at han hadde tatt på seg ekstra klær for ikke å fryse. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri avtalt ridevekt. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.200,- for ikke å ha klart å ri avtalt 

ridevekt. Regl. pkt. 140 d, 489 c 

----------  

5. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr. 2 Caerus – Kjell Erik Swartling nedla protest mot hest nr. 7 Northern Pal – 

Per Anders Gråberg for sjenering på oppløpet. 

Avhørt: 

1.  Rytter Carlos Lopez 

2.  Rytter Per Anders Gråberg 

Forklaring: 

1.  Rytter C Lopez forklarte at hest nr 7 Northern Pal stadig presset ham innover i banen på 

oppløpet. 

2.  Rytter Per Anders Gråberg forklarte at det var hest mot hest i oppløpet.  Hestene hang mot 

hverandre. 

Bemerkning: DLV observerte fra filmopptak at det er tett mellom hest nr 2 og hest nr 7 

oppover oppløpet.  DLV sine observasjoner stemmer overens med rytter P A Gråberg sin 

forklaring.  På bakgrunn av dette mener DLV at det ikke foreligger sjenering som gir 

grunnlag for en diskvalifisering.   

Kjennelse: Protesten tas ikke til følge, og det rettes heller ingen forføyning mot rytter P A 

Gråberg.  Regl. pkt. 484 b 

-------- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 3 Catching The Storm – Kristin Arnkværn går innover i banen i nordre 

sving og sjenerer hest nr. 2 Solan – Rafael Schistl. 

Avhørt: 

1.   Rytter Rafael Schistl 

2.   Rytter Kristin Arnkværn 

Forklaring: 



1.  Rytter R Schistl forklarte at han ble sjenert av rytter av hest nr. 3 Catching The Storm – K 

Arnkværn i nordre sving.  Hun la seg inn foran ham slik at han måtte ta opp hesten.  Han 

oppfattet situasjonen som farlig. 

2.  Rytter K Arnkværn forklarte at hun trodde hun var en lengde foran da hun la seg inn på 

rail.   

Bemerkning: 

DLV observerte fra sin posisjon i tårnet samt på filmopptak at rytter R Schistl blir grovt 

sjenert og må ta opp sin hest fordi K Arnkværn går inn mot rail.  Etter DLV sin oppfatning 

burde K Arnkværn ha vært mer oppmerksom før hun la seg inn på rail. 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at konkurrenter ikke sjeneres. 

Kjennelse: 

Rytter Kristin Arnkværn ilegges rideforbud i 2 uker med virkning fra og med søndag 1. 

November til og med lørdag 14. November 2009.  Ved straffeutmålingen har DLV lagt vekt 

på at K Arnkværn sin ridning oppfattes som farlig. 

Regl. pkt. 136 e, 489 d. 

-------- 

 

Dopingprøver tatt 23. oktober 2009  

1. løp hest nr  3 Barros Jarpa        

6. løp hest nr  10 Until June        

8. løp hest nr   7 Working Class Hero   

 

Dato: 23.10.2009  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 


