
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
12. løpsdag torsdag 28. juni 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad     
 
____________________________________________________________________ 
1. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Mill Marin – Fredrik Johansson brukte pisken på hestens skulder ved 
overgangen. 
Avhørt: Rytter Fredrik Johansson 
Forklaring: Rytter F Johansson forklarte at han brukte pisken en gang da hesten hang og det 
kunne oppstå en farlig situasjon. 
Bemerkning: DLV observerte på filmopptak at hesten henger til venstre og at rytter F 
Johansson bruker pisken en gang på skulderen. 
Sammenholdt med rytters forklaring, finner DLV at rytter F Johansson brukte pisken for å 
unngå en farlig situasjon.   
Kjennelse: Det rettes derfor ingen førføyning mot rytteren. 
--- 
2. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Turn The Page sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Lena Natt Och Dag 
Forklaring: Trener L Natt Och Dag forklarte at de prøvde hesten på lengre distanse enn 
vanlig. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
4. løp 
Sak til behandling: DLV avhørte flere ryttere på grunn av en mulig sjenering i søndre sving. 
Bemerkning: Hverken fra avhørene eller filmopptaket kunne DLV fastslå om noen kunne 
lastes for hendelsen. Det rettes derfor ingen forføyning mot ryttere. 
---- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 12 Majestic Max – Rafael De Oliveira går utover i banen på oppløpet og sjenerer 
hest nr 9 Female Spring- Madeleine Haugland. 
Avhørt: 
1. Rytter M Haugland 
2. Rytter R De Oliveira 
Forklaring: 
1. Rytter M Haugland forklarte at hest nr 12 Majestic Max – R De Oliveira gikk utover i banen 
på oppløpet og sjenerte hennes hest slik at hun måtte ta opp. 
2. Rytter R De Oliveira forklarte at hest nr 1 Le Petit Caporal – Jacob Johansen innover i 
banen slik at han måtte bytte spor. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere ikke blir sjenert. DLV 
observerte på filmopptaket at rytter av hest nr 12 Majestic Max – R De Oliveira går utover i 
banen og sjenerer hest nr 9 Female Spring – M Haugland.  DLV mener at hendelsen ikke 
hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira ilegges bot stor kr 1.800,- for å ha sjenert konkurrent på 
oppløpet.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt forseelse.  
Regl. Pkt 136 e, 427, 489 c.  
----- 



7. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 13 Tiger For Two – Wido Neuroth rapporterte at hesten 
skled ved utgangen av søndre sving og ble tatt opp. 
----- 
8. løp 
Sak til behandling:Rytter av hest nr 12 Surfer – Lea Olsen holdt ikke rett bane etter start. 
Avhørt: 
1. Rytter Lea Olsen 
2. Rytter Victoria Allers 
Forklaring: 
1. Rytter L Olsen forklarte at hun holdt rett spor etter start. 
2. Rytter V Allers forklarte at hun ble sjenert av hest nr 12 Surfer – L Olsen etter start. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere ikke blir sjenert. DLV 
observerte på filmopptak at hest nr 12 Surfer – Lea Olsen går innover i banen etter start og 
sjenerer hest nr 11 Dantolini – Victoria Allers. Etter DLV sin oppfatning gjør ikke Lea Olsen 
tilstrekkelig for å rette opp sin hest.  DLV mener at hendelsen ikke hadde innflytelse på 
rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Lea Olsen ilegges 3 dagers lisensinndragning, 7. juli, 8. juli og 10. juli 2012 
for sjenering etter start. Regl. Pkt.  136 e, 427, 489 d 
---- 
Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 11 Dantolini – trener Marie Lustig kom for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Marie Lustig 
Forklaring: Trener Marie Lustig forklarte at hun ikke kom over banen da den var stengt. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal hesten innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start. 
Kjennelse: Trener Marie Lustig tildeles en advarsel for å ha kommet forsent i paddock med 
hest nr 11 Dantolini. Regl. Pkt. 124n, 489 a 
---- 
Dopingprøver tatt 28. juni 2012 
6. løp hest nr    8 Moorland Boy     
7. løp hest nr    5 Marked By Zorro    
------ 
Negative dopingprøver 28. juni 2012 
120531 Imperial Skylight 
120531 Cassano 
120531 Cincinnatus 
120607 Pilgrim 
120607 Filligree 
120607 Dramatic Act 
----  
Dato:    28. juni 2012                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


