
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag onsdag 11. oktober 2017 

 

 

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

Stevnelege:  M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag 25, søndag 8. oktober: 

6. løp 

Rytter av hest nr 7 King David – Oliver Wilson mente seg sjenert av hest nr 2 Square De 

Luynes – Per-Anders Gråberg flere ganger på bortre langside og ved inngangen til søndre 

sving.  

Avhørt: Per Anders Gråberg-rytter av hest nr. 2 som forklarte at han ble dyttet noe ut i 

svingen av hesten som lå innenfor ham.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videopptak at hest nr. 7 King David  går innover mens hest nr. 2 Square 

De Luynes går utover i banen like før søndre sving. Hest nr. 1 Queen Estoril som ligger på 

rail skvetter deretter utover i banen noe som gjør at det blir trangt for hest nr.2 Square De 

Luynes. Denne går da ut mot hest nr. 7 King David. DLV kan ikke se at det foreligger noen 

reglementsstridig ridning og det rettes ingen forføyning mot noen ryttere.   

---- 

7. løp  

Sak til behandling: 

Rytter Per-Anders Gråberg sin hest snublet i svingen.  Han mente det skyldtes at han ble 

sjenert. 

Forklaring: 

1. Fausto Henrique – 9 Julie forklarte at han holdt rett spor. 

2. Elione Chaves- 4 Crossroad Blues forklarte at han hadde godt tak i sin hest for å hjelpe 

den rundt svingen. Feltet besto av urutinerte 2-åringer. 

Bemerkning: 

DLV Studerte videoopptaket. DLV legger til grunn at hest nr 4 Crossroad Blues gikk noe ut i 

banen ved inngangen til svingen. Rytter E Chaves har imidlertid meget godt tak i sin hest, og 

kan ikke klandres for hendelsen. Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere. 

--- 

 

Rytterendringer 11. oktober: 

1. løp 3  Priceless – Per-Anders Gråberg 

2. løp 3  Borzakovski – Per-Anders Gråberg 

3. løp 8  Twisted – Marie Fretheim 

4. løp 8  Wide Ranging – Madeleine Haugland 

5. løp 3  Ocho Rios – Pascolina Da Costa 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 9 Südtirol holder ikke rett bane etter start og sjenerer flere medkonkurrenter. 



Avhørt: 

1.Rytter av hest nr. 9 Südtirol, Andreas Tapia Dalbark, som forklarte at hesten hans hang 

innover i banen etter start, men at han gjorde alt han kunne for å rette den opp.   

2.Rytter av hest nr. 6 Singar, Sandro De Paiva, som forklarte at han ble kraftig sjenert fordi 

hest nr. 9 Südtirol gikk innover i banen og sjenerte flere konkurrenter. 

3.Rytter av hest nr. 8 Black Million, Sergio Alonso, som forklarte at han ble sjenert av hest nr. 

9 Südtirol. Etter hans mening hang hest nr. 9 innover og rytter A. T. Dalbark gjorde det han 

kunne for å rette den opp.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr. 9 gikk innover i banen etter start og sjenerte flere 

medkonkurrenter. DLV observerer videre at rytter Andreas Tapia Dalbark forsøker å rette 

opp hesten etter noen galoppsprang. Etter DLV sin mening burde rytter A T Dalbark forsøkt å 

rette opp sin hest tidligere enn det han gjorde.  

Kjennelse: 

Rytter Andreas Tapia Dalbark ilegges en bot stor kr. 1000,-. for sjenering etter start. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 489 c  

---- 

2. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr. 9 Clauses Angola til start ble innvilget. 

---- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr. 3 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Trener Å Edvardsson sin søknad om å få leie hest nr. 8 Schoolgirl til start ble innvilget. 

---- 

3. løp 

Trener H Christensen sin søknad om at hest nr 12 Tool Box Carlras skulle få gå sist til start 

ble innvilget. 

----- 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte en mulig sjenering i oppløpet. 

Forklaring: 

1 Rytter Andrés Polanco – 3 Buffalo Soldier opplyste at hesten hang mot høyre, men at han 

prøvde å rette den opp. 

2 Rytter Sergio Alonso – 10 Greased Lightning bekreftet  A Polancos forklaring og mente at 

det ikke hadde hatt betydning for hans plassering i løpet. 

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 3 Buffalo Soldier bytter spor og dytter hest nr 10 

Greased Lightning flere spor utover i banen. DLV mener at rytter A Polanco burde ha gjort 

mer for å holde rett spor. 

Kjennelse: 

Rytter Andrés Polanco ilegges bot stor kr 2.000 for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet. 

Regl. pkt. 427, 489 c   

---- 

4. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr. 8 Wide Ranging til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 



Mulig sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1. rytter Madeleine Haugland – 8 Wide Ranging forklarte at hun ville gå i en luke ved rail. 

Denne lukket seg imidlertid før hun kom fram, slik at hun måtte ta opp. 

2 rytter Silja Støren – 10 Love To Love forklarte at hun mente at hest nr 8 Wide Ranging 

prøvde å gå et sted der det ikke var plass. 

Bemerkning: 

DLV har studert hendelsen på videoopptak. Sammenholdt med rytternes forklaringer 

konkluderer DLV med at ingen sjenering har funnet sted. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse - mulig sjenering på oppløpet av hest nr. 7 Wild Citizen. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva – 4 Daydream Believer mente at han holdt rett spor på oppløpet. 

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 2 Whatsinitforme forklarte at han ble dratt noe utover i banen 

av hest nr 3 Dickie Dickens, men at han aldri måtte slutte å ri. 

3. Rytter Alan Wallace – 7 Wild Citizen forklarte at hesten ble veldig sliten og var stoppende. 

Han mente at hest nr 4 Daydream Believer gikk inn på ham. 

4. Rytter Elione Chaves – 3 Dickie Dickens forklarte at han gikk litt ut i banen, men at han var 

klar av de øvrige hestene. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptaket og hørt rytternes forklaringer, mener DLV at det ikke er 

bevist at en enkelt rytter kan lastes for det inntrufne. Det rettes derfor ingen forføyning mot 

noen ryttere.  

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Rock Dancer – Fausto Henrique bytter spor etter start og nedover bortre 

langside slik at medkonkurrent blir sjenert. 

Forklaring: 

1 Rytter Jacob Johansen – 2 Julien Delamare forklarte at han måtte ta opp sin hest på bortre 

langside, da hest nr 3 Rock Dancer byttet spor slik at det ble trangt ved railen. 

2. Rytter Fausto Henrique – 3 Rock Dancer mente at det var nok plass til J Johansen på 

innsiden. 

Bemerkning: 

I henhold til reglemetet skal rytter ri slik at øvrige hester og konkurrenter ikke sjeneres. 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 3 Rock Dancer bytter spor, slik at rytter J 

Johansen må ta opp sin hest. Etter DLV sin mening, burde rytter F Henrique rettet opp sin 

hest tidligere. 

Kjennelse: 

Rytter Fausto Henrique ilegges en bot stor kr 2.000 for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Calcaterre – Sergio Alonso veid inn med 0,4 kg 

undervekt. 



Forklaring: 

Rytter S Alonso forklarte at han hadde byttet utstyr da dette var blitt vått, og at dette var 

grunnen til undervekten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Hest nr 6 Calcaterre vant med 1,75 lengder. Det  var således ikke grunnlag for å 

diskvalifisere hesten.  

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,4 kg undervekt. 

Regl. pkt. 454, 489 a 

---- 

8. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr. 1 Clauses Ivory til start uten rytter ble 

innvilget. 

---- 

Trener M Carlstedt sin søknad om å få leie hest nr. 2 Clauses Velvet til start  ble innvilget. 

---- 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  5 Kinana      

Løp 3 hest nr.  6  Sound Of Silence    

Løp 4 hest nr.  2 J W Delight         

Løp 8 hest nr.  1 Clauses Ivory      

      

--- 

 

Dato  11. oktober  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


