
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

25. løpsdag søndag 28. oktober 2017 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 8. oktober 

2. løp 9 Sandtastic – Sergio Alonso 

3. løp 12 French Fantasy – Emma Nordin 58 kg 

9. løp 3 Torres – Jordan Williams 

10. løp 5 Moss Cloud – Jordan Williams 70 kg 

 7 Jumeirah – Daniel Wirenstål 

----  

1. løp 

Trener B Slot sin søknad om å få gå først til start med hest nr. 1 Manchego til start ble 

innvilget. 

---- 

DLV observerer at flere hester bryter ut i søndre sving. Etter DLV sin mening skyldes dette at 

hest nr. 3 Giovanni Nobile bytter ben og bryter ut rett ved inngangen til svingen. Rytter retter 

sin hest opp umiddelbart. Det rettes ingen forføyning mot rytter. 

--- 

Løp 2. 

Sak til behandling: 

Protest fra trener av hest nr. 10 Aconcagua Annike Bye Hansen mot hest nr. 9 Sandtastic for 

sjenering ca 200 meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter: av hest nr. 10 Aconcagua, Carlos Lopez som forklarte at han ble presset av hest nr 

9, slik at hesten hans ble redd og derfor nølte. 

2. Rytter av hest nr. 9 Sandtastic, Sergio Alonso som forklarte at han ønsket å gå mot rail og 

mente at han aldri var i nærkontakt med hest nr 10. Han mente det var god plass til hest  

Nr. 10 Aconcagua. 

Bemerkning: 

DLV observerer på video opptak at hest nr. 9 går opp mot hest nr. 10, men at han deretter 

holder rett spor oppover  oppløpet. Etter DLV sin mening har ingen reglementsstridig 

sjenering funnet sted. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke tilfølge. Det rettes ingen forføyning mot noen rytter. 

 --- 

3. løp 

Trener J B Hansen sin søknad om å få leie hest nr. 1 Ponita til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Arrow -  Elliott Øhgren mente seg sjenert av hest nr. 5 Aaron’s Way – 

rytter Wenche Buvik i søndre sving.  



DLV har studert videoopptaket og mener at rytter E. Øhgren forsøker å presse seg frem på 

vei inn i svingen. Rytter av hest nr 5 W Buvik kan ikke klandres for det inntrufne  

---- 

Trener J B Sørensen sin søknad om å få leie hest nr. 12 French Fantasy til start ble innvilget. 

---- 

4. løp 

Rapport fra starter – hest nr 11 Silent Storm ble bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Gina Mathisen forklarte at det ble mye stress ved startstedet. 

Kjennelse: 

Trener Gina Mathisen tildeles en advarsel for at hest nr 11 Silent Storm ble bortvist fra start.  

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

Rapport fra starter – hest nr 5 Mikklus Makklus ble bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen i legges en bot stor kr 600,- for at hest nr 5 Mikklus Makklus  ble 

bortvist fra start. Da det er gjentatt forseelse, nedlegges det startforbud for hesten. Når 

startforbud er nedlagt, må hesten starte i prøveløp med startboks, og  godkjennes av starter 

før den igjen kan starte i ordinært løp. 

Regl. pkt. 412, 489 c 

---- 

5. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 1 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

Trener B Blomqvist sin søknad om at rytter skal sitte opp i banen på hest nr 5 Funk Soul 

Brother ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling 

Rytter av hest nr 7 Captain America – Carlos Lopez mente seg sjenert gjentatte ganger av 

hest nr 8 Tinnitus – Per-Anders Gråberg etter start. 

Forklaring: 

Rytter Per-Andrs Gråberg  mente at han lå tett ved siden av hest nr 7 Captain America like 

etter start. Han mente han var forbi da han krysset foran hest nr 7 Captain America. 

Bemerkning: 

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

observerer på videoopptak at P A Gråberg går innover i banen etter start, slik at C Lopez 

gjentatte ganger blir grovt sjenert og må ta opp sin hest. DLV kan ikke se at P A Gråberg gjør 

noe for å holde rett spor. 

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg ilegges lisensinndragning 4 dager, 22. oktober, 25. oktober, 26. 

oktober og 27. oktober 2017, for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt 

vekt på av DLV anser forseelsen for grovt uaktsom, det er gjentatt forseelse, og høy 

premiesum i løpet. 

Regl. pkt. 427, 489 d 

---- 



 

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. 

DLV observerte rytter Per-Anders Gråberg sin ridning i løpet, og mulig sjenering av 

medkonkurrent som følge av dette.  Da P A Gråberg ikke var tilgjengelig, vil saken bli 

gjenopptatt 11. oktober. 

---- 

7. løp 

Trener Y Durant sin søknad om å få gå først til start med hest nr. 8 Cool As Ice til start ble 

innvilget. 

--- 

9. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 3 Torres etter løpet. 

--- 

10. løp 

Trener T Hellgren sin søknad om å få gå først til start med hest nr. 4 Taurito til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 In Excess brøt løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Elliot Øhgren forklarte at hesten pustet tungt, så han valgte å ta den opp. 

2. Trener Lone Bager forklarte  at hesten var godkjent for å gå hekkeløp. Den gikk tom for 

luft. Hun vil få den sjekket av veterinær.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hest trenet av han/henne er 

konkurranseklar. På bakgrunn av avhør og hestens prestasjon i løpet, mener DLV at hesten 

ikke var konkurranseklar. 

Kjennelse: 

Trener Lone Bager tildeles en advarsel for å ha startet hest som ikke var konkurranseklar. 

Regl. pkt. 124 a, 489 a  

----- 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter av hest nr 6 Justin Case – Kevin Parkin brukte pisk på hestens 

skulder. 

Forklaring: 

Rytter Kevin Parkin forklarte at hesten nølte foran hindrene, og derfor ga den et slag på 

skulderen. 

Bemerkning: 

DLV  sine observasjoner fra sine posisjoner på oppløpet observasjonr på videoopptaket 

støtter K Parkin sin forklaring.  DLV legger til grunn at pisk ble benyttet for å unngå en farlig 

situasjon.  

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  9 Sandtastic    

Løp 4 hest nr.  2 Stormy Ocean      



Løp 5 hest nr. 1 Backcountry        

Løp 6 hest nr. 1 Queen Estoril 

Løp 7 hest nr. 3 La Ultima     

Løp 9 hest nr. 4 Varennes      

      

--- 

 

Dato  8. oktober  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


