
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag torsdag 21. juni 2018 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 3 Backcountry til start ble innvilget. 

---- 

Trener A B Hansen sin søknad om å få leie hest nr 4 Majestic Max til start ble innvilget. 

---- 

2. løp 

Trener W Hestad sin søknad om å få gå sist til start med hest nr 1 Niesque ble innvilget. 

---- 

Trener J B Sørensen sin søknad om å få leie hest nr 11 A Little Fling til start ble innvilget. 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Danish Of Course ble strøket før løpet. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Wolis Amaretto sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Helen Nilsson forklarte at det var første gang hesten gikk på gress. Hun hadde ellers 

ingen forklaring. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Trener H Rådstoga sin søknad om å få gå først til start med hest nr. 10 Stogas Import ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 4 Royal Starlight sin prestasjon i løpet.  

Rytter J. E. Neuroth forklarte at hesten hang kraftig til høyre. Han stilte spørsmål ved om 

hesten var helt i orden.  

Bemerkning:  

Forklaringen er notert.   

---- 

5. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 12 Roman Princess til start ble 

innvilget. 

---- 

Trener Y Durant sin søknad om å få gå først til start med hest nr. 9 Aife ble innvilget. 



---- 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr 6 Somerville til start ble innvilget. 

--- 

6. løp 

Trener Y Durant sin søknad om at hest nr 13 Hope And Glory skulle få gå sist til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 12 Südtirol – Mohammed Aslan måtte ta opp sin hest på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Mohammed Aslan – Südtirol forklarte at alle hestene gikk utover, slik at han måtte 

ta tak i sin hest. 

2. Rytter Sandro De Paiva – 11 Julien Delamare forklarte at han måtte gå utover i banen 

fordi hest nr 13 Hope And Glory gikk utover. 

3. Nora H Holm – 13 Hope And Glory forklarte at hun gikk utover i banen fordi hest nr 9 

Monkey Bar Flies gikk utover. 

4. Annie Nilsson Lindahl – 9 Monkey Bar Flies forklarte at hesten hennes hang til høyre, men 

hun mente hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptaket at flere hester går utover i banen. DLV legger imidlertid til 

grunn at det er hest nr 11 Julien Delamare – rytter S De Paiva som ved sin ridning sjenerer 

hest nr 12 Südtirol slik at denne må ta opp. DLV mener at rytter S De Paiva ikke har gjort 

tilstrekkelig for å holde rett bane, og derved opptrådte uaktsomt.  

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges en bot stor kr 2.000,- samt lisensinndragning en dag, 7. juli 

2018, for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt 

forseelse. 

Regl. pkt. 427, 489 c og d 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Dark Money ble tatt opp på bortre langside. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva forklarte at salen skled. 

2. Trener Ragnar Sørhaug forklarte at han hadde sjekket gjorden og mente at den var stram 

nok. 

Bemerkning: 

DLV anser det inntrufne som et hendelig uhell. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 12 Final Episode brøt kraftig utover etter start, gikk ikke med feltet og ble tatt opp.  

Forklaring: 

Rytter Didrik Finnbråten forklarte at hesten brøt etter start, og ville ikke gå. Han forklarte at 

hesten også var vanskelig på vei til start. 

Bemerkning: 

DLV ønsker også å avhøre trener, og videre behandling av saken utsettes til neste løpsdag 

den 28. juni. 



---- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   10 Stenid 

Løp 3 hest nr.    9 Jennyoje 

Løp 6 hest nr.    6 Anachronist 

Løp 7 hest nr.    7 Symbol Of Sarabi 

                   

--- 

 

Dato  21. juni 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


