
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag torsdag 13. august 2015 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti     

Stevneveterinærer: K Hamnes og I Bakken  

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 4 Our Last Summer kom for sent i paddock. 

Avhørt: 

Trener Niels Petersen 

Forklaring: 

Trener N Petersen forklarte at han salte hesten for sent.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar å innfinne seg i paddock senest 15 minutter 

før start. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 4 

Our Last Summer. 

Regl. pkt 124 n, 489 a 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Safaris Appearance brøt løpet. 

Avhørt: 

Rytter Kim Stern 

Forklaring: 

Rytter Kim Stern forklarte at han mistet stigbøylene etter et dårlig sprang.  Han red deretter 

nesten hele løpet uten stigbøyler. 

Bemerkning: 

Forklaringen er godtatt. 

----- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 7 Tookwino bortvist fra start da den var uregjerlig. 

Avhørt: 

1. Trener Are Hyldmo 

2. Rytter Fanny Olsson 

Forklaring: 

1. Trener A Hyldmo forklarte at han var skuffet over at hesten ikke fikk gå sist inn i 

startboksen.  Den ble urolig når den ble stående for lenge.  

2. Rytter F Olsson forklarte at hesten ble stående for lenge i startboksen, ble utålmodig og   

steilet opp slik at salen skled. 

Bemerkning: 



Hesten ble bortvist også 18. juni 2015. Hvis samme hest senere i sesongen må bortvises fra 

startstedet, skal det nedlegges 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. 

 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo tildeles en advarsel for at hest nr 7 Tookwino ble bortvist fra start. 

Hest nr 7 Tookwino må starte i prøveløp med startboks og godkjennes av starter før den 

igjen kan starte i ordinært løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 5 Mister Manannan – Henrik Engblom nedla protest mot hest nr 8 

Maimane  og hest nr 1 Valeo Si Vales for sjenering etter start. 

Avhørt: 

1. Rytter Fanny Olsson – 3 Calcaterre 

2. Rytter Marius Borgen Andersen – 1 Valeo Si Vales 

3. Rytter Anna Pilroth – 2 Sir Silk 

4. Rytter Carlos Lopez – 7 Panama Jack 

5. Rytter Oliver Wilson – 6 Caipirinha 

Forklaring: 

2.  Rytter M B Andersen forklarte at hesten hoppet til høyre i starten.  Han prøvde å rette den 

opp. 

4. Rytter C Lopez forklarte at hesten hans hoppet til venstre etter start. 

 

Rytter F Olsson, A Pilroth og O Wilson forklarte at hest nr 1 Valeo Si Vales og hest nr 7 

Panama Jack hopper henholdsvis til høyre og venstre etter start, slik at de ble kraftig sjenert. 

Bemerkning: 

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

kan hest diskvalifiseres helt eller til fordel for den hest som har blitt sjenert, når den trenger 

eller på annen måte grovt sjenerer annen hest.  Diskvalifikasjon skal bare finne sted dersom 

det inntrufne har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 

DLV observerte på filmopptaket at hest nr 1 Valeo Si Vales – Marius Borgen Andersen og 

hest nr 7 Panama Jack – Carlos Lopez hopper skjevt ut av startboksen og sjenerer flere av 

sine medkonkurrenter kraftig.  DLV er av den oppfatning at ingen av rytterne gjør tilstrekkelig 

for å holde hestene rett i startøyeblikket.  Det inntrufne ansees å ha hatt innflytelse på 

rekkefølgen i mål.  DLV kan ikke se at hest nr 8 Maimane var involvert i det inntrufne. 

Kjennelse: 

Hest nr 1 Valeo Si Vales og hest nr 7 Panama Jack diskvalifiseres helt fra løpet. 

Rekkefølgen i løpet blir da 8-5-2-6-3-4. 

Rytter Marius Borgen Andersen ilegges bot stor kr 1.000,- for sjenering av medkonkurrenter 

etter start.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter etter start. 

Regl. pkt. 136e, 427, 428, 469b, 471f, 489 c 

 

Dopingprøver 13.08.15: 

Løp nr. 2 hest nr.  3 Safaris Appearance    



Løp nr. 3 hest nr.  7 Tookwino   

Løp nr. 5 hest nr.  1 Barn Dance  

Løp nr. 7 hest nr.  3 Daydream Believer  

 

Dato: 13. august 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


