
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 15. august 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, S Gjertsen, C W Slettemark  

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Tandberg 

Stevneveterinærer: K. Hamnes, I. Bakken  
__________________________________________________________________________  

Indre søndre sving var railet ut med ca 3 meter. 

--- 

Kvalifiseringsløp – rapport fra starter: 

Cool Kid – godkjent 

This is Bajas – godkjent 

Jane – ikke godkjent  

--- 

1. løp 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Clauses Rekato – Mark Larsen veid ut med 1 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter M Larsen forklarte at han ikke hadde fått trent på grunn av skade etter uhell på 

Klampenborg.   

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri.   
Kjennelse: 
Rytter Mark Larsen ilegges en bot stor kr 900,- for å ha veid ut med 1 kg overvekt. I 
straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 
Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 c 
---- 

2. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 4 Backcountry til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Pirlo – Manuel Martinez opplyste at det ble trangt for ham i søndre sving. 

Han mente at dette skyldtes delvis hest nr 6 Stenid – Ulrika Holmquist og delvis utrailingen. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr 6 Stenid – Ulrika Holmquist forklarte at hun holdt sitt spor. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer, konkluderer DLV med at rytter U 

Holmquist ikke har opptrådt i strid med reglementet. 

--- 

4. Løp 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Phoenix Dancer – Camilla Graver veid inn med 1,1 

kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter C Graver forklarte at hun hadde en del sand på seg. 

Bemerkning: 

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



Kjennelse: 

Rytter Camilla Graver ilegges en advarsel for å ha veid inn med 1,1 kg overvekt. 

Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 a 
--- 

 

5. løp  

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr 3 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Rintintin, hest nr 2 Clauses Altamira og hest nr 6 IKC 

Wildcat kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig forklarte at en av hestene hadde mistet en sko, og at hun derfor ble 

forsinket. 

Bemerkning: 

Iht reglementet er det treners ansvar at hest innfinner seg i paddock senest 15 minutter før 

start.  

Kjennelse: 

Trener Marie Lustig ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med tre hester. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 11.4.1 a. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – trener Marie Lustig rettet seg ikke etter paddocksjefens 

anvisninger. 

Forklaring: 

Trener M Lustig forklarte at hesten hennes ikke kunne gå langs ytre rail i paddock, da hesten 

hennes ble skremt. 

Kjennelse: 

Trener Marie Lustig ilegges en advarsel for ikke å ha etterkommet paddocksjefens anvisning. 

Regl. Pkt 4.1.5, 11.4.1 a 

---- 

Sak til behandling: 

DLV studerte mulig sjenering av hest nr 1 Rintintin i søndre sving. 

Etter å ha studert videoopptak, konkluderer DLV med at ingen reglementsstridig sjenering 

har funnet sted. 

--- 

6.løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 5 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

-- 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 9 Amelia Jay – Manuel Martinez veid ut med 1 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter M Martinez forklarte at han hadde vært syk.   

Bemerkning: 

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



Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr 900,-  for å ha veid ut med 1 kg overvekt. I 
straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 
Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 c 
--- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær etter løpet for hest nr. 9 Amelia Jay. 

--- 

 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 5 Buckybabe – bortvist fra start. I rapporten er det anført at 

hesten må godkjennes i startboks på løpsdag. 

Forklaring: 

Trener Cathrine Erichsen forklarte at hesten var vanskelig. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. Før bortvist 

hest igjen kan starte, skal den godkjennes av offisiell starter på løpsdag eller starte i 

kvalifiseringsløp med godkjent resultat. 

Kjennelse: 

Trener Cathrine Erichsen ilegges en advarsel for at hest nr 5 Buckybabe ikke gikk inn i 

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

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1a  

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr 11 Miltonia på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Jan-Erik Neuroth – 7 Mongolian Navy forklarte at han holdt rett spor og at hest nr 9 Black 

Million kom fra innsiden og sjenerte hest nr. 11 Miltonia. 

2. Rytter Manuel Marinez – 11 Miltonia forklarte at han måtte ta opp sin hest fordi hest nr 9 

Black Million sjenerte ham. 

3. Rytter Alan Wallace – 9 Black Million forklarte at han holdt sitt spor. Han mente at hest nr 

11 Miltonia ble sjenert av hest nr 7 Mongolian Navy. 

Bemerkning: 

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

DLV studerte videoopptak og legger til grunn at hest nr 11 Miltonia blir sjenert fordi rytter av 

hest nr 9 Black Million styrer utover i banen og tar hest nr 11 Miltonia sitt spor. Rytter av hest 

nr 11 må da ta opp sin hest. DLV kan ikke se at rytter A Wallace gjør noe for å hindre 

sjeneringen. DLV vurderte diskvalifikasjon, men mener at hest nr 9 Black Million ville vært 

foran hest nr 11 Miltonia i mål selv om sjeneringen ikke hadde funnet sted. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges tre (3) dagers lisensinndragning, 29. august, 31. august og 1. 

september 2019 for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeskjerpende retning er det lagt vekt 

på at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. Pkt. 10.1.4,  11.4.1d 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   4 Backcountry     

Løp 4 hest nr.   1 Costasera   

Løp 5 hest nr.   5 Jennyoje   



Løp 6 hest nr.   1 Queen of Skara   

Løp 6 hest nr.   4 Holy Romance   

    

----      

                 

Dato  15. august 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


