
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag torsdag 3. september 2015 

 

 

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

Stevnelege:  S Enayti      

Stevneveterinærer: K Hamnes og I Bakken  

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag 20, 23. august 2015: 

5. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 2 Caitling etter løpet. 

8. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 8 Lilja etter løpet. 

10. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest 14 Vortex før løpet.  

---- 

Løpsdag 21, 3. september 2015: 

2. løp 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 6 Queen’s Delight kom for sent i paddock. 

Avhørt: 

Trener Are Hyldmo 

Forklaring: 

Trener A Hyldmo forklarte at det var en leier som ikke kom, slik at de ble litt forsinket. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar å 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 6 

Queen’s Delight. 

Regl. pkt 124 n, 489 a 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 5 Prawda – Maikel Narvaez veid ut med 1,8 kg 

overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Maikel Narvaez 

Forklaring: 

Rytter M Narvaez forklarte at han hadde vært syk, og derfor ikke hadde fått bantet. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Maikel Narvaez ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid ut med 1,8 kg overvekt.  I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt 140 d, 489 c 

 



 

 

---- 

Sak til behandling: 

Rytterbytte hest nr 5 Prawda – Tina Smith 53 kg 

Regl. Pkt. 363, 364 

--- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering av hest nr 7 Cekath – Elione Chaves ved utgangen av søndre sving. 

Etter å ha avhørt  rytter E Chaves mener DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

----- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 6 Kharlovka etter løpet. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 1 Half Girl – Emilie Finckenhagen veid ut med 3,5 kg 

overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Emilie Finckenhagen 

Forklaring: 

Rytter E Finckenhagen forklarte at hennes vekt hjemme viste feil vekt. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Emilie Finckenhagen ilegges to dagers lisensinndragning, 23. september og 2. 

oktober 2015 for å ha veid ut med 3,5 kg overvekt. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at 

rytter er amatør.  

Regl. pkt. 140 d, 489 d   

---- 

Sak til behandling: 

Rytterbytte hest nr 1 Half Girl – Erika Edvardsson 58,5 kg. 

Regl. Pkt. 363, 364 

----- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Kanzee Gold – Elione Chaves veid inn med 1,2 kg 

undervekt. 

Avhørt: 

1. Rytter Elione Chaves 

2. Trener Laila Hammer 

Forklaring: 

1. Rytter E Chaves forklarte at han leverte salen med bly til trener før løpet.  Da han salet av 

hesten etter løpet, var blyet borte.  Han opplyste videre at trener ikke hadde kontrollveid sal 

og rytter før løpet. 

2. Trener L Hammer forklarte det samme som rytter når det gjaldt bly. 

Bemerkning: 



I henhold til reglementet skal hesten diskvalifiseres når undervekten overstiger 1 kg.  

Undervekt ved innveiing skal medføre straff.  Trener skal umiddelbart før oppsaling 

kontrollere at rytters vekt med sal og utstyr er korrekt. 

Kjennelse: 

Hest nr 7 Kanzee Gold diskvalifiseres fra løpet på grunn av 1,2 kg undervekt. 

Rytter Elione Chaves ilegges bot stor kr 2.400,- for å ha veid inn med 1,2 kg undervekt. 

Trener Laila Hammer ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollveid. 

Rekkefølgen i mål blir således 9-3-11-6-10. 

Regl. pkt. 454, 361, 489 c 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Schoolgirl – Fanny Olsson mente seg sjenert av hest nr 11 Mellon – Aase 

Marie Brown på oppløpet. 

Avhørt: 

Rytter Aase Marie Brown forklarte at hun gjorde alt hun kunne for å holde hesten rett. 

Bemerkning: 

DLV observerer at hest nr 11 Mellon går noe innover i banen på oppløpet, og at rytter gjør 

det hun kan for å rette opp hesten. 

Kjennelse: 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter Aase Marie Brown. 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at hest nr 1 The Phantom Blot – Frederick Salvador går utover i banen på 

oppløpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Per Anders Gråberg 

2. Rytter Frederick Salvador 

Forklaring: 

1. Rytter Per Anders Gråberg forklarte at han ble presset utover i banen av F Salvador, men 

opplevde det ikke som en sjenering. 

2.Rytter F Salvador forklarte at han gjorde det han kunne for å holde hesten sin rett. 

Bemerkning: 

DLV observerer at hest nr 1 The Phantom Blot går utover i banen på oppløpet, og tar med 

seg hest nr 2 Luckyreno – P A Gråberg.  DLV mener rytter F Salvador gjør det han kan for å 

rette opp sin hest. 

Kjennelse: 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter Frederick Salvador. 

---- 

Dopingprøver 03.09.15: 

Løp nr. 1 hest nr.  1 Karaliene          

Løp nr. 2 hest nr.  3 Colourist       

Løp nr. 3 hest nr.  6 Rock The Boat      

Løp nr. 6 hest nr.  4 Pecoiquen 

Løp nr. 6 hest nr.  3 Nataniel   

 

Dato: 3. september 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 



 


