
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4 løpsdag søndag 17. mai 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, C Slettemark 

Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer:I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Helle Christensen – Niels Petersen 

For Cathrine Erichsen – Terje Lund 

For Bemt Olsen – Alexandra Lyseng 

For Annette Stjernstrand – Malin Bjärkstrand 

For Kaj Sørensen – Silja Støren 

For Patrick Wahl – Frida Löv 

---- 

Løp 2 

Hest nr. 5 Erasmus sin prestasjon i løpet.  

Rytter G D Silva forklarte at han lå med feltet og forsøkte å ri hesten på oppløpet, men at den 

allerde var sliten da den kom ut av svingen og klarte ikke å følge de andre.   

Forklaringen er godtatt.  

---- 

Løp 3 

DLV observerte at rytter av hest nr. 7 Jane, M Nartinez, red til start uten å ha bena i bøylene. 

Ut fra videobildene aksepterer DLV at rytter red uten bena i bøylene.   

---- 

Stedfortredende trener rapporterte at hest nr. 5 Seaside Song mistet en baksko i løpet.  

--- 

Løp 4 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr. 2 Kasai til start ble innvilget. 

------ 

Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr. 10 Absolut Spirit, Mark Larsen, veide ut med 1,25 kilo 

overvekt.  

Rytter M Larsen forklarte at badstuen ikke var åpen og at han derfor ikke hadde klart å gå 

ned tilstrekkelig i vekt.  

Kjennelse:  

I henhold til reglementet skal rytter ikke treffe avtale om ritt med mindre vedkommende er 

sikker på å kunne ri avtalt ridevekt. Trener aksepterte at rytter red med overvekt. DLV kan i 

samråd med løpsleder godkjenne at rytter rir med overvekt over 1 kilo.  

Kjennelse: 

Rytter M Larsen ilegges en bot stor kr. 1200,- for å ha veid ut med 1,2 kg overvekt.  

Punkt 5.12.3b, 9.21.4, 11.4.1c. 

----- 

Løp 5 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr 2 Backcountry til start ble innvilget.  

Trener N Petersen sin søknadom å leie hest nr. 3 Our Last Summer til start ble innvilget.   



 

Løp 6 

Hest nr. 5 London Rock gikk rett frem i svingen og rytter L Toro falt av.   

---- 

Sak til behandling:  

Hest nr. 7 Survoltee ble sjenert i søndre sving.   

Avhørt:  

Rytter av hest nr. 7 Survoltee, Sandro De Paiva, som forklarte at han ble sjenert av hest nr. 2 

Lillemann i svingen. 

Rytter av hest nr. 2 Lillemann, Anna Pilroth, som forklarte at hun hesten hennes var 

vanskelig å styre i svingen, men at hun gjorde alt hun kunne for å holde sitt spor.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer mener DLV at ingen enkelt rytter 

kan klandres for det inntrufne.  

---- 

Løp 7 

Trener H Christensen sin søknad om å få leie hest nr. 11 Tool Box Carlras til start ble 

innvilget.  

---- 

Løp 8 

Trener H Engblom sin søknad om å leie hest nr. 1 Cromer til start ble innvilget. 

---- 

Rapport fra vektsjef, rytter av hest nr. 8 Punktum Finale, W S Schou, veide ut med 0,6 kilo 

overvekt.  

Rytter W S Schou forklarte at hun hadde gjort alt hun kunne for å klare vekten.  

Kjennelse: 

I henhold til reglementet skal rytter ikke treffe avtale om ritt med mindre vedkommende er 

sikker på å kunne ri avtalt ridevekt.   

Kjennelse: 

Rytter W S Schou ilegges en advarsel for å ha veid ut med 0,6 kg overvekt.  

Punkt 5.12.3b, og 11.4.1a. 

---- 

Rytterbytte: hest nr. 4 Eternal Flame ble ridd av Ulrika Holmquist 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 6 Couleur Cafe      

Løp 3 hest nr. 5 Seaside Song  

Løp 4 hest nr. 8 Silent Night og hest nr. 5 Ascot Brass 

Løp 5 hest nr. 8 Brian Ryan 

Løp 6 hest nr. 11 Ramone og hest nr. 2 Lillemann 

Løp 8 hest nr. 6 Ciccarelli     
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