
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 7. august 2014 

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

Stevnelege:  J Macpherson 

 Stevneveterinærer:  K Hamnes, I Bakken    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 7. august 2014 

4. løp 11 Silence is Bliss – O Wilson 60 kg 

5. løp 3 Reckless – J-E Neuroth 58,5 kg 

7. løp 12 Blixen – A C Jordsjø 50 kg 

8. løp 13 Just now – Rafael Schistl 59 kg 

---- 

1. løp 

Sak til behandling: Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr 13 Speedy Decision – Philip Scott 

Sønsteby veid ut med 0,7 kg overvekt. 

Avhørt: Rytter P S Sønsteby 

Forklaring: Rytter P S Sønsteby vedkjente at han veide ut med 0,7 kg overvekt, men mente 

at det ville regulere seg til løpet. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun er kommet overens om 

å ri. Kjennelse: Rytter Philip Scott Sønsteby tildeles en advarsel for å ha veid ut med 0,7 kg 

overvekt. Regl. pkt. 140 d, 489 a 

---- 

Sak til behandling: Rytter av hest nr 13 Speedy Decision – Philip Scott Sønsteby rapporterte 

at salen skled i løpet. . 

Avhørt: 

1. Rytter Philip Scott Sønsteby 

2. Trener Marie Lustig 

Forklaring: 

1. Rytter av hest nr 13 Speedy Decision – Philip Scott Sønsteby forklarte at salen skled og at 

tøylen var røket. Dette var årsaken til at han stoppet å ri på oppløpet.   

2. Trener Marie Lustig forklarte at hun mente at hesten var forsvarlig sadlet og at utstyret for 

øvrig var i orden.  

Bemerkning: DLV inspiserte utstyret og kunne ikke finne feil ved det. 

Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter eller trener. 

--- 

Sak til behandling: Hest nr 11 Fredde sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Hallvard Soma 

Forklaring: Trener H Soma forklarte at rytteren gjorde alt riktig og at han var skuffet over 

hestens prestasjon.  H Soma forklarte videre at hesten ikke trivdes på gress og skal tilbake 

på dirttrack. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---- 



3. løp 

Sak til behandling: Trener av hest nr 4 Dancewithastranger – Cathrine Witsø Slettemark 

nedla protest mot hest nr 7 Miss Phone Girl – rytter Marcos Robaldo for sjenering ca 100 

meter fra mål. 

Avhørt: Rytter Shane Karlsson 

Forklaring: Rytter S Karlsson forklarte at han ble sjenert av hest nr 7 Miss Phone Girl – rytter 

Marcos Robaldo ca 100 meter før mål 

Bemerkning: DLV har studert videoopptak og observerte at hest nr 3 Maimane –rytter Elione 

Chaves trekker noe innover i banen og at rytter av hest nr 4 Dancewithastranger – S 

Karlsson tar opp sin hest.  DLV kan ikke se at hendelsen har innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Avstanden mellom hestene er videre så stor at DLV heller ikke kan se at noen sjenering har 

funnet sted.  

Kjennelse:  Protesten tas ikke til følge, og det rettes ingen forføyning mot noen av rytterne. 

Regl. pkt. 458, 459 

---- 

4. løp 

John Fortune er starter i 4. løp 

--- 

Sak til behandling: Hest nr 9 Mississippi sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Hallvard Soma 

Forklaring: Trener H Soma forklarte at hesten fikk et uheldig løp sist.  Nå fikk han litt mer 

svikt i banen og utvendig startspor. 

Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 

----- 

5. løp 

Rapport fra starter – hest nr 4 Japonica bortvist fra start. 

Avhørt:  Trener Cecilia Persson 

Forklaring: Trener C Persson forklarte at hesten hadde vært vanskelig før og at den i det 

siste har vært rygget inn. 

Kjennelse: Trener Cecilia Persson tildeles en advarsel for at hest nr 4 Japonica ble bortvist 

fra start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt 412, 489 a 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 11 Hakuna Matata var vanskelig å laste og må godkjennes i 

startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 412 

----  

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 8 Flying Falk etter løpet. 

---- 

Dopingprøver tatt 7. august 2014 

2. løp hest nr  1 Whatdoesthefoxsay                 

3. løp hest nr  2 Taja    

6. løp hest nr   5 Windy Mandy            

8. løp hest nr 1 Mamaloca        

---- 

Dato: 7. august 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


