
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag torsdag 1. juni 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, H E Jenssen, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Vedrørende 6. løpsdag 24. mai 2017: 

2.løp 

Rytter av hest nr 8 Whatsinitforme – Per-Anders Gråberg red med feil luefarge. 

Forklaring: 

Rytter P A Gråberg forklarte at luen som hørte til drakten ikke passet, så han tok derfor en 

annen lue. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet plikter rytter å være riktig antrukket ved oppsitting.  

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg tildeles en advarsel for å ridd med feil luefarge. 

Regl. pkt 136 b, 489 a 

--- 

4. løp 

Hest nr 11 Favilla sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Wera Torgersen forklarte på e-post at underlaget var for løst. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

7. løpsdag 1. juni 2017: 

2. løp 

Trener Per Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 1 Borzakovski til start ble innvilget. 

---- 

Trener Maria Carlstedt sin søknad om at hest nr 8 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Wexford – Camilla Graver brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Camilla Graver forklarte at hun var sliten, og veivet derfor med armene. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak at rytter gjentatte ganger bruker tøylen som pisk på oppløpet. 

Iht. Reglmentet er bruk av tøyle som pisk forbudt og vil bli straffet. 

Kjennelse: 

Rytter Camilla Graver 2 dagers lisensinndragning,18. juni og 13. juli 2017 for å ha brukt 

tøylen som pisk på oppløpet. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.   

Reglm. Pkt. 374, 489d, 489h 

--- 



3. løp 

Trener Cathrine Erichsen sin søknad om at hest nr 1 Butterfly Effect skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Trener Bodil Blomqvists søknad om at rytter skulle få sitte opp på hest nr 2 Funk Soul 

Brother i banen ble innvilget. 

--- 

Rytter av hest nr 6 Pal O’Mine – Alexandre Dos Santos ble kalt inn og forklart at han skal 

holde rett bane i oppløpet. 

---- 

6. løp 

Trener Bente Slot sin søknad om at hest nr 5 Manchego skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Daydream Believer - formforbedring. 

Forklaring: 

Trener Cathrine W Slettemark forklarte at baneforholdene i dag passet hesten mye bedre 

enn baneforholdene sist den startet.  

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Viviannasdream ble tatt opp før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Alexandre Dos Santos forklarte at hesten stoppet opp og virket å være i ubalanse.  

Han valgte derfor å ta den opp. 

2.Trener Annike Bye Hansen kunne ikke se noen feil på hesten etter løpet.   

Bemerkning: 

Forklaringen er notert.  

 

--- 

7.løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sara Slot – 1 Fuego forklarte at hun ble presset innover i banen flere ganger av 

hest nr 3 Phoenix Dancer, slik at hesten hennes kom i ubalanse.  Hun mener hun ville 

vunnet løpet om dette ikke hadde skjedd. 

2. Rytter Elione Chaves – 7 Nordlys forklarte at hest nr 3 Phoenix Dancer presset hest nr 1 

Fuego innover i banen.  Dette gjorde at  det ble trangt for ham. 

3. Rytter Sandro De Paiva – 3 Phoenix Dancer forklarte at han prøvde å holde hesten rett. 

Han mente at ingen av de øvrige rytterne måtte slutte å ri. 

Bemerkning: 

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

studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer, legger DLV til grunn at rytter S De Paiva 

lar sin hest henge innover i banen, slik at flere konkurrenter blir sjenert.  DLV kan ikke se at 

rytter gjør tilstrekkelig for å holde rett bane.  DLV mener at sjeneringen åpenbart har hatt 

innflytelse på rekkefølgen i mål.  Hest nr 3 Phoenix Dancer flyttes derfor ned til 5. plass. 

Rekkefølgen i mål blir som følger: 



11 Moonflash – 5 Wide Ranging – 1 Fuego – 7 Nordlys – 3 Phoenix Dancer. 

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges en bot stor kr 2.000,- samt to dagers lisensinndragning, 15. 

juni og 18. juni 2017 for å ha sjenert medkonkurrenter.  I straffeskjerpende retning er det lagt 

vekt på at han burde ha gjort adskillig mer for å holde sin hest rett. 

Rekkefølgen i mål blir: 

11 Moonflash – 5 Wide Ranging – 1 Fuego – 7 Nordlys – 3 Phoenix Dancer. 

Regl. pkt. 427, 428, 470, 489 c og d. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Areyoutheway sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Annika Sjøkvist forklarte at hesten var uvillig.  Dette hadde også skjedd tidligere. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  5 Don Cortez                      

Løp 3 hest nr.  2 Funk Soul Brother              

Løp 6 hest nr.  9 Daydream Believer  

Løp 7 hest nr.  5 Wide Ranging        

 --- 

 

Dato  1. juni  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


