
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 28.april  2022 

 

DLV’s medlemmer, C Slettemark, S Gjertsen, N Cordrey, M Arnesen 

Stevnelege: O Reigstad, A Lødrup 
Stevneveterinærer: I Bakken, M Pessl  

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Nathalie Mortensen for Annette Stjernstrand 

Emilie Finckenhagen for Are Hyldmo 

 

Løp 4  

DLV undersøkte en mulig sjenering i søndre sving mellom hest nr 3 C Moon – rytter P A 

Gråberg og hest nr 6 Piccalilly Circus – rytter Anna Pilroth. 

Forklaring: Rytter P A Gråberg forklarte at hans hest gikk ujevnt inn mot svingen . Da Anna 

Pilroth byttet spor og gikk inn foran han valgte han å ta et tak i sin hest. Rytter Anna Pilroth 

mente at hun var klar av P A Gråberg. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak  sammen med rytterne og hørt deres forklaring 

er DLV av den oppfatning at rytter A Pilroth legger seg inn for tidlig i svingen. 

DLV kan ikke se at hest nr 6 Piccalilly Circus forbedrer sin plassering i løpet grunnet 

forseelsen.  

Kjennelse: I henhold til regelementet skal rytter ri slik at de ikke forstyrrer medkonkurrenter. 

Rytter Anna Pilroth ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha forårsaket at medkonkurrent måtte 

ta i sin hest. 

Regl kap 6, § 27. 

 

DLV observerte at hest nr 8 Lynghonning – rytter stakk en ekstra runde før start. Hesten ble 

sjekket av stevneveterinær uten anmerkninger og deltok i løpet. 

 

Løp 6 

Rytter av hest nr.2 Bobby The Brown; Malin Holmberg rapporterte at det ble trangt for 

hennes hest i søndre sving, og at hun følte seg sjenert av hest nr.8 Zimzalabim – rytter 

Gutemberg Da Silva 

Forklaring: Rytter M Holmberg forklarte at hun måtte ta kraftig i sin hest da hest nr 8 gikk inn 

foran henne. Rytter G Da Silva forklarte at hans hest fulgte svingen og at han prøvde å holde 

hesten ute. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak sammen med rytterne og hørt deres forklaring er 

DLV av den oppfatning at rytter G Da Silva  legger seg inn for tidlig i svingen. 

DLV kan ikke se at hest nr 8 Zimzalabim forbedrer sin plassering i løpet grunnet forseelsen. 

Kjennelse: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at de ikke forstyrrer medkonkurrenter. 

Rytter Gutemberg Da Silva ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha forårsaket at 

medkonkurrent måtte ta i sin hest. 

Regl.kap 6 § 27. 

 



DLV observerte en mulig sjenering av hest nr 6 Holland Park på oppløpet, som ikke hadde 

noen betydning for løpsutfallet. DLV velger allikevel å ta opp saken neste løpsdag da de 

impliserte ryttere ikke lenger var tilstede.  

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr  4 Naasha og hest nr 8 Oche Dart 

Løp 6 hest nr  4 Danish of Course 

 

Dato  28.april 2022 DLV’s leder C Slettemark (sign) 

 


