
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

5. løpsdag onsdag 17. mai 2017 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – trener Are Hyldmo kom for sent i paddock med hest 4 Colourist. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han ble litt forsinket, og beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 4 

Colourist. 

Reg. pkt. 124 n, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Heavenly Spiced – Carlos Lopez holdt ikke rett bane på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Fanny Olsson – 6 Rock The Boat forklarte at hun ble sjenert av hest nr 1 Heavenly 

Spiced - C Lopez slik at hun måtte ta opp sin hest.  

2. Rytter Carlos Lopez – 1 Heavenly Spiced forklarte at hesten gikk utover i banen i det han 

dro øreproppene. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på filmopptaket at hest nr 1 Heavenly Spiced – C Lopez går utover i banen 

på oppløpet, slik at rytter av hest nr 6 Rock The Boat – F Olsson må ta opp sin hest.  DLV 

mener at rytter C Lopez ikke gjør tilstrekkelig for å holde sin hest rett. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 

oppløpet. Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

4. løp 

Trener Søren Jensen sin søknad om at hest nr 2 Harbour Light skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Harbour Light – Rafael De Oliveira bryter innover i banen på oppløpet.  

Forklaring: 

1.Rytter av hest nr 2 Harbour Light, R de Oliveira  forklarte at han ikke så at det var noen på 

innsiden av ham, han trodde at de andre rytterne gikk utover i banen. 



2. Rytter av hest nr 8 Elektra Art, Elione Chaves  forklarte at han ble presset noe innover i 

banen av hest nr. 2 Harbour Light, men at det ikke hadde noen betydning for resultatet i 

løpet. 

Bemerkning: 

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

DLV observerer at hest nr. 2 Harbour Light presser hest nr. 8 Elektra Art innover i banen i 

oppløpet. DLV kan ikke se at rytter Rafael De Oliveira gjør tilstrekkelig for å forhindre 

sjenering. Rytter burde ha sett seg for. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael de Oliveira  ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 

oppløpet. Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Mikklus Makklus bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen mente at hesten muligens var litt sprek, og at det var første start i år. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen  tildeles en advarsel for at hest nr 1 Mikklus Makklus ble bortvist fra 

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

------ 

6. løp 

Trener Bettina Andersen sin søknad om at hest nr 6 Dawn Raid skulle få gå først  til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Dawn Raid – Fanny Olsson mente seg sjenert ved inngangen til søndre 

sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Jacob Johansen – 12 Julien Delamare forklarte at han gikk litt innover i banen, men 

mente at det var plass på innsiden av ham.  Han observerte at det ble trangt for hest nr 6 

Dawn Raid – F Olsson, og mente at dette skyldtes at en hest innenfor nr 6 Dawn Raid gikk 

noe utover i banen. 

2. Rytter Fausto Henrique – 1 Rock Dancer mente at hesten hans ble truffet av en annen 

hest, og kom i ubalanse. 

3. Rytter Oliver Wilson – 2 Maltho forklarte at hest nr 1 Rock Dancer presset ham utover mot 

hest nr 6 Dawn Raid, som dermed fikk det trangt.   

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptaket at det ble trangt for hest nr 6 Dawn Raid – F Olsson, og at 

dette skyldes at hesten på utsiden kom noe innover i banen, mens hester innvendig samtidig 

gikk noe utover i banen.  Ut fra filmopptak og avhør av ryttere, finner ikke DLV grunnlag for å 

kunne laste noen av rytterne for det inntrufne. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – trener Marc Stott kom for sent i paddock med hest 3 

Coolcalmcollected. 



Forklaring: 

Trener Marc Stott møtte ikke til avhør etter å ha blitt kalt opp flere ganger på 

høyttaleranlegget. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Det ligger under treners ansvar å møte for Den Lavere Voldgiftrett når han/hun blir innkalt. 

Hvis en part etter gjentatte innkallelser unnlater å møte, kan DLV avgjøre saken uten at 

vedkommende har uttalt seg. 

Kjennelse: 

Trener Marc Stott tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 3 

Coolcalmcollectedt.  Reg. pkt. 124 n, 489 a, 130, 485 6. ledd 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.    1 Heavenly Spiced                  

Løp 4 hest nr.    4 Icecapada           

Løp 5 hest nr     12 Delacroix 

Løp 6 hest nr.     3 Tinnitus       

Løp 7 hest nr.   12 Ciccarelli     

 --- 

 

Dato  17. mai  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


