
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

31. løpsdag torsdag 17. november 2016 

 

 

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

Stevnelege:   S Enayti  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Hurricane Dancer brøt løpet. 

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Limited Edition – Per-Anders Gråberg går innover i banen etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Jan-Erik Neuroth – 3 Iona forklarte at han ble presset ut av sitt spor etter start av 

hest nr 5 Limited Edition – P A Gråberg. Rytter forklarte videre at han ønsket å beholde sitt 

spor, da han mente at baneforholdene var dårligere innover i banen.   

2. Rytter Per-Anders Gråberg – 5 Limited Edition forklarte at han søkte innover i banen da 

han var klar av de øvrige hestene.  Han mente at hest nr 3 Iona gikk noe utover i banen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at hest nr 5 Limited Edition – P A Gråberg går innover i 

banen og presser J E Neuroth noen spor innover etter start, slik at denne blir sjenert.  Etter 

DLV sin oppfatning burde P A Gråberg ha rettet opp sin hest tidligere. 

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges en bot stor kr 3.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter 

start.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Ocho Rios – Anna Pilroth mente seg sjenert av hest nr 7 Parbold Hill – 

Jacob Johansen ved inngangen til nordre sving. 

Forkaring: 

Rytter Jacob Johansen forklarte at han var klar over at A Pilroth lå på innsiden av ham, og at 

det var plass til henne hele veien. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at rytter J Johansen går innover i banen ved inngangen til 

nordre sving, slik at hest nr 4 Ocho Rios – A Pilroth blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Jacob Johansen ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent ved 

inngangen til nordre sving. 

Regl. pkt. 427, 489 c 



----- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  4 Dramatic Act                   

Løp 3 hest nr.  6 Dardenne     

Løp 4 hest nr.  8 Ciccarelli         

Løp 6 hest nr.  8 Minas Tirith    

---- 

 

Dato  17. november 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


