
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 11. august 2016 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag  15, 28. juli 2016 

4. løp 

Rytter av hest nr 2 Roman Princess – Nathalie Mortensen uteble fra rittet. 

Rytter N Mortensen ble avhørt 4. august i forbindelse med dette.  Hun forklarte at hun var 

opptatt med en syk hest, og at hun ville sende over dokumentasjon fra veterinær. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan en ikke skifte rytter etter starterklæring med mindre det skyldes 

sykdom eller andre forhold rytter ikke har vært herre over.  DLV kan ikke se at rytter har 

sendt etterspurt dokumentasjon vedrørende uteblivelsen. 

Kjennelse: 

Rytter Nathalie Mortensen ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha uteblitt fra avtalt ritt. 

Regl. pkt. 321, 489 c 

----- 

Rytterbytter 11. august: 

4. løp  9  Moonflash – Fanny Olsson 

  14 Spicy Appeal – Carlos Lopez 

6. løp  3  Buffalo Soldier – Sandro De Paiva 

  9  Sound Of Silence – Vanessa Ryall 

8. løp  12 Di Centa – Elione Chaves 

9. løp  9  Pal O’Mine – Rafael De Oliveira 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 9 Lucky Lucioni – Ina Veronika Toverud – veid ut med 

1 kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter I V Toverud beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Ina Veronika Toverud tildeles en advarsel for å ha veid ut med 1 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Sergio Alonso oppholdt seg på tilskuerplass mellom 4. og 5. løp. 

Bemerkning: 

Etter utveiing har rytter ikke adgang til tilskuerplass før vedkommende har skiftet helt til sivilt 

antrekk og er ferdig med dagens ritt. 



Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso tildeles en advarsel for å ha oppholdt seg på tilskuerplass etter å ha 

veid ut. 

Regl. pkt. 136 b, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – Hest nr 6 Davicii kom for sent i paddock, salet med feil 

nummerdekken. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen beklaget det inntrufne. 

Bemerkning 

I henhold til reglementet skal hest infinne seg i paddock senest 15 minutter før start med 

korrekt nummerdekken som viser hestens programnummer på begge sider. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen ilegges bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock med hest 

nr 6 Davicii utstyrt med feil nummerdekken. 

Reg. pkt. 124 n, 2. ledd, 489 c 

---- 

8. løp 

Rapport fra starter – Hest nr 12 Di Centa bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten har gått rett inn i startboks i trening mange ganger.  

Han stilte seg uforstående til det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo  tildeles en advarsel for at hest nr 12 Di Centa ble bortvist fra start. Det 

nedlegges startforbud for hest nr 12 Di Centa, da hesten har vært bortvist fra start tidligere i 

år.  Hesten må starte prøveløp med startboks og godkjennes av starter før den igjen kan 

starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Barasti – Carlos Lopez – veid inn med 1,2 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter C Lopez forklarte at han veid ut med annet utstyr enn han hadde benyttet i løpet. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 1,2 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140d, 489c. 

--- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 

1.  Rytter Sergio Alonso – 1 Calcaterre mente at spesielt hest nr 3 Kiss And Tell, men også 

hest nr 4 Danish Delight forsøkte å hindre ham i å komme fram på oppløpet. 

2. Rytter Nelson De Souza – 4 Danish Delight mente at hest nr 1 Calcaterre forsøkte å gå i 

en luke som ikke var der.  Han mente at han hadde holdt rett bane. 



3. Rytter Alan Wallace – 3 Kiss And Tell mente at han ble trengt mot railen, men at han ikke 

ble vesentlig sjenert da hesten  hans var stoppende. 

Bemerkning: 

DLV mener, etter å ha studert videoopptaket og hørt rytternes forklaringer, at ingen 

reglementsstridig sjenering har funnet sted og det rettes derfor ingen forføyning mot noen av 

rytterne.  

----- 

9. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 This Is Bajas steilet opp i starten og tapte mange lengder. 

----- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  3 Khyber    

Løp 6 hest nr.  3 Buffalo Soldier  

Løp 7 hest nr.  2 Vortex  

Løp 9 hest nr.  3 Molamento 

 

 

---- 

 

 

Dato 11. august 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


