
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

20. løpsdag søndag 27. august 2017 

 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad/Hestun  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 27. august 

5. løp 2  Hoku – Jan-Erik Neuroth 

7. løp 4  Berling – Dina Danekilde 

9. løp 15 Amazing Prince – Per-Anders Gråberg 

---- 

1. løp 

Trener S Sivrup-Rosenqvist  sin søknad om at hest nr. 9 Mr Metallica skulle få gå først til 

start ble innvilget. 

----- 

Trener H Christensen sin søknad om at hest nr. 10 Toolbox Carlras skulle få gå sist til start 

ble innvilget. 

---- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om at rytter skulle sitte opp i banen på hest nr. 15 Wonder 

ble innvilget. 

--- 

Trener G Mathisen sin søknad om å få leie hest nr 1 April Fool til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 April Fool sin dårlige prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Gina Mathisen forklarte at distansen var litt lang, og at hun derfor hadde gitt beskjed 

om å gå rolig fra start, noe rytter ikke gjorde. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Trener B Blomqvist sin søknad om at rytter skulle sitte opp i banen på hest nr. 3 Funk Soul 

Brother ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering ca 200 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Fausto Henrique – 11 Rock Dancer forklarte at hesten nr 13 Backcountry – S 

Alonso gikk inn foran ham.  Han mente dog at han ikke ble sjenert. 

Bemerkning: 



DLV observerte på videoopptaket at hest nr 13 Backcountry byttet spor på oppløpet, og at 

hest nr 11 Rock Dancer gikk rundt hest nr 13.  Med bakgrunn i rytters forklaring, legger DLV 

til grunn at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

----- 

Trener Dina Danekilde rapporterte at hest nr 14 Whatdoesthefoxsay blødde neseblod etter 

løpet. 

----- 

9. løp 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

Regl. pkt. 487 f 

---- 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig sjenering ca 250 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Manuel Santos – 14 Aconcagua mente seg sjenert ca 250 meter før mål av hest  

nr 2 Jessy’s Wonder – J Johansen. 

2. Rytter Jacob Johansen – 2 Jessy’s Wonder forklarte at rytter A Pilroth presset ham 

innover. 

3. Rytter Anna Pilroth – 4 Silent Storm forklarte at hun ikke var involvert i det som skjedde på 

innsiden av henne. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 14 Aconcagua – M Santos går innover i banen. 

Etter DLV sin mening forsøkte han å gå i en luke som lukket seg før han rakk å komme inn i 

den. Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere. 

Regl.pkt. 458 siste ledd. 

---- 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig sjenering ca 100 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Jacob Johansen – 2 Jessy’s Wonder forklarte at hest nr 7 Silver Falcon hang på 

ham flere ganger siste 100 meter før mål.  Han mente han ville hatt en bedre plassering 

dersom dette ikke hadde inntruffet. 

2. Rytter Nelson De Souza – 7 Silver Falcon forklarte at det var plass til J Johansen på 

innsiden, og at det ikke var nærkontakt mellom dem. 

Bemerkning: 

DLV har studert videoopptak  og mener at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted.  

Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere.  

Regl. pkt. 458 siste ledd. 

---- 

10. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 11 Roman Princess til start ble 

innvilget. 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.     7 Bibbi Bajnam    

Løp 2 hest nr.     3 Lifeofbryan   



Løp 3 hest nr.     1 Icecapada  

Løp 4 hest nr.     1 Appelé Amour 

Løp 5 hest nr.     4 Tinnitus                                                                                                          

Løp 7 hest nr.     3 Trouble Of Course 

Løp 9 hest nr.     9 High As A Kite 

Løp 9 hest nr.     4 Silent Storm 

     

--- 
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