
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

22. løpsdag onsdag 13. september 2017 

 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 13. september: 

1. løp 4 Love To Love – Per-Anders Gråberg 

6. løp 12 Dark Money – Anna Pilroth 

---- 

2. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 8 Clauses Ivory til start uten rytter ble 

innvilget. 

---- 

Trener L Tandberg sin søknad om å få leie hest nr 11 Oui Je Veux til start  ble innvilget. 

--- 

Trener L Adolfsson sin søknad om at hest nr 10 Golden Gin Tric skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

Trener M Carlstedt  sin søknad om at hest nr 6 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Moonflash – rytter Tollef Langvad holdt ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg – 10 Golden Gin Tric opplyste at T Langvad tok sporet hans, 

slik at han ble sjenert og måtte ta opp. 

2. Rytter Tollef Langvad – 5 Moonflash opplyste at han var godt gående, og derfor ønsket et 

bedre spor ute i banen.  Han innrømmet å ha feilberegnet hvor hest nr 10 Golden Gin Tric 

befant seg. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptaket at T Langvad bytter spor, slik at P A Gråberg ble sjenert. 

Kjennelse: 

Rytter Tollef Langvad ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 

oppløpet. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

3. løp 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr 2 Somerville til start  ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Al Muna- Franco Gonzalez Rocha sluttet å ri ca 100 meter før mål. 



Forklaring: 

Rytter F Gonzalez Rocha forklarte at hesten var veldig sliten på den tunge banen, og at han 

sluttet å ri når han skjønte at han var utenfor pengene. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

4. løp 

Trener B Slot  sin søknad om at hest nr 11 Manchego skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

Trener R A Kvisla  sin søknad om at hest nr 10 Afaal skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

Trener A Hyldmo sin søknad om å få leie hest nr 5 Fil Rouge til start  ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hendelse inn på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael De Oliveira – 9 Palermo forklarte at A Wallace presset seg fram på utsiden 

av ham.  Han opplevde at dette ble en farlig situasjon. Han forklarte videre at M Haugland lå 

foran, og ikke var innvolvert. 

2. Rytter Alan Wallace – 12 Busybeingfabulous  forklarte at R De Oliveira presset seg fram 

på innsiden av ham.  Han opplevde at dette ble en farlig situasjon. Han forklarte videre at M 

Haugland lå foran, og ikke var innvolvert. 

3. Rytter Madeleine Haugland – 5 Fil Rouge forklarte at hun lå foran, og at det var plass til en 

hest utenfor henne.  Hun mente hun holdt rett spor. 

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptaket at R De Oliveira må ta opp sin hest i starten av oppløpet. 

Etter DLV sin mening skyldes dette at hest nr 9 Palermo og hest nr 12 Busybeingfabulous 

begge forsøker å gå på utsiden av hest nr 5 Fil Rouge der er det ikke var plass. 

Konsekvensen er at rytter av hest nr 9 må ta opp sin hest.  DLV legger til grunn at rytter R 

De Oliveira rir mot en luke der det ikke er plass. 

Rytter A Wallace kan ikke klandres for det inntrufne.  Det rettes ingen forføyning mot noen 

rytter. 

--- 

Løp 4 og 6 

Sak til behandling: 

Rapport fra Starter – følgende ryttere fulgte ikke starters ordre. 

Sergio Alonso, Andreas Tapia Dalbark, Mark Larsen, Jan-Erik Neuroth og Carlos Lopez 

Kjennelse: 

Samtlige ryttere tildeles en advarsel for ikke å ha fulgt starters ordre. 

Regl. pkt 402, siste ledd, 489 a 

--- 

6. løp 

Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr 7 Cool As Ice først til start  ble innvilget. 

--- 

Hest nr 11 La Ultima kom løs før start, og ble strøket av stevneveterinæren. 

--- 

Sak til behandling: 



Rytter av hest nr 12 Dark Money – Anna Pilroth går innover i banen ved inngangen til søndre 

sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez – 8 Muy Sereno forklarte at rytter A Pilroth ser seg for, men bytter 

likevel spor slik at han blir sjenert. 

2. Rytter Jacob Johansen – 7 Cool As Ice forklarte at han mente seg sjenert av A Pilroth på 

vei ut i søndre sving. 

3. Rytter Anna Pilroth – 12 Dark Money forklarte at hun red en vinglete 2-åring som hadde 

blinkers på for første gang. 

Bemerkning: 

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

DLV observerer på videoopptak at hest nr 12 går innover i banen ved inngangen til søndre 

sving slik at hest nr 8 Muy Sereno blir sjenert. DLV mener at rytter A Pilroth ikke gjør nok for 

å holde sitt spor. Når det gjelder J Johansen sin påstand om at han ble sjenert, kan ikke DLV  

se på videoopptaket at noen sjenering har funnet sted.  

Kjennelse: 

Rytter Anna Pilroth ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent ved 

inngangen til søndre sving. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

7. løp 

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

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Bluedressed – Isabell Dahle ivaretok ikke sin hests sjanser i løpet. 

Forklaring: 

Rytter I Dahle forklarte at hun forsto at hun ikke ivaretok sin hests sjanser da hun ble vist 

videoopptaket. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at rytter Isabell Dahle ikke rir finishridning. 

Etter DLV sin mening kunne hun ha oppnådd en bedre plassering dersom hun hadde ridd 

finishridning. I henhold til reglementet skal hest som starter i løp rides for å oppnå best mulig 

plassering. 

Kjennelse: 

Rytter Isabell Dahle ilegges lisensinndragning 2 dager 27. september og 8. oktober for ikke å 

ha ridd for å oppnå best mulig plassering. 

Regl. Pkt. 424, 489 d   

---- 

9. løp 

Rytter av hest nr 2 Cincinnatus – Robert Williams brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Robert Williams forklarte at han ikke brukte tøylen som pisk, men at han skiftet 

tøyletak. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er bruk av tøylen som pisk forbudt og vil bli straffet. Etter å ha 

studert videoopptak, mener DLV at rytter R Williams bruker tøylen som pisk. 

Kjennelse: 

Rytter Robert Williams ilegges bot stor kr 1.000,- for å ha brukt tøylen som pisk. 



Regl. pkt. 374, 489 c og h 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   7 Phoenix Dancer    

Løp 3 hest nr.   1 Jumeirah    

Løp 5 hest nr.   4 Silent Storm    

Løp 6 hest nr.   4 Delacour 

Løp 9 hest nr.   3 Varennes  

--- 

 

Dato  13. september  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


