
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

31. løpsdag fredag 6. november 2015 

 

 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  J Macpherson           

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Vedrørende 30 løpsdag, 30. oktober 2015 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Lanium – Thea K Hofossæter mente seg sjenert i søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytte Silje Strand – 10 Forever Fong 

2. Rytter Philip Scott Sønsteby – 7 Nelina 

3. Rytter Thea K Hofossæter – 9 Lanium 

Forklaring: 

1. Rytter S Strand mente at hun holdt rett spor, og at hun ikke sjenerte noen. 

2. Rytter P S Sønsteby forklarte at han lå innvendig ved railen og at han holdt sitt spor, og 

mente at han ikke sjenerte noen. 

3. Rytter T Hofossæter forklarte at hun ble sjenert av hest nr 7 Nelina som lå på innsiden av 

henne. Hun forklarte videre at det også ble trangt for henne fordi hest nr 10 Forever Fong – 

S Strand  gikk innover i banen.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke sjeneres. 

DLV observerte på videoopptak og fra svingen, at hest nr 10 Forever Fong – Silje Strand går 

innover i banen i søndre sving og derved sjenerer hest nr 9 Lanium. DLV kan ikke se at rytter 

P S Sønsteby har sjenert noen.  

Kjennelse: 

Rytter Silje Strand sin lisens inndras en dag, 20. november 2015 for å ha sjenert 

medkonkurrent.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 

Regl. Pkt. 427, 489 d  

---- 

Løpsdag 31, 6. november 2015 

3. Løp 

John-Ole Haugen er måldommer. 

------ 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Miltonia – Maikel Narvaez veid inn med 1,1 kg 

overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Maikel Narvaez 

Forklaring: 

Rytter M Narvaez forklarte at han hadde mye søle på utstyret. 

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 900,-   for å ha veid inn med 1,1 kg overvekt. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling, og at det er gjentatt forseelse.  

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Sjenering i starten. 

Avhørt: 

1. Rytter Marie Fretheim – 8 Pretty Perfect 

2. Rytter Rafael De Oliveira – 9 Danish Delight 

Forklaring: 

1. Rytter M Fretheim forklarte at hun ble sjenert i starten. 

2. Rytter R De Oliveira forklarte at hesten hoppet skjevt ut, og at han gjorde alt for å rette den 

opp. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 9 Danish Delight gikk innover i banen etter start, 

slik at hest nr 8 Pretty Perfect – M Fretheim ble sjenert.  DLV kan ikke se at rytter av hest nr 

9 Danish Delight -  R De Oliveira gjør tilstrekkelig for å hindre at hest nr 8 Pretty Perfect blir 

sjenert. 

 I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige konkurrenter ikke blir sjenert.  Etter start 

er det ikke tillatt å skifte spor før oppsatt markeringspunkt er passert om det ikke er åpenbart 

at konkurrenter ikke blir sjenert.   

Kjennelse: 

Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 2.000,- og en dags lisensinndragning, 20. 

november 2015 for å ha sjenert medkonkurrent etter start.  I straffeutmålingen er det vektlagt 

at det er gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 427, 489 c og d. 

----- 

Dopingprøver 6. november 2015: 

Løp nr. 2 hest nr.   1 Dickie Dickens                   

Løp nr. 4 hest nr.   3 Miltonia  

Løp nr. 6 hest nr.   4 Red Hearts                                                   

----- 

Dato: 6. november 2015  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


