
 
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
10. løpsdag lørdag 27. juni 2020 

 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, H Byrgin, S Gjertsen  
Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer:I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  
 
Stedfortredende trenere:  
For Anette Stjernstrand – Malin Bjärkstrand 
For Patrick Wahl – Frida Lööv  
--- 
Kvalifiseringsløp 
Neridiana – gikk ikke inn i startboks. Ikke godkjent. 
 
Løp 1  
Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 4 Cromer til start ble innvilget. 
---- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 6 Stenid, rytter C Lemos, byttet spor etter start.  
Forklaring: 
Rytter av hest nr. 5 Asaks Ambition, Ida Tandberg, forklarte at hest nr. 6 Stenid byttet spor 
etter start. Hun måtte slutte å ri og styre ut.  
Rytter av hest nr. 6 Stenid, rytter C Lemos, forklarte at hesten skled ut fra start og at hest nr. 
5  ikke var på siden av ham da han begynte å gå innover i banen.  
Bemerkning: I henhold til reglementet er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning 
eller på annen måte ødelegge for sine konkurrenter. DLV observerte på videoopptak at rytter 
av hest nr. 6 Stenid byttet spor etter start og at dette førte til at hest nr. 5 Asaks Ambition ble 
hindret og måtte bytte spor. DLV er av den oppfatning at rytter C Lemos burde ha holdt rett 
spor.  
Kjennelse: Rytter C Lemos ilegges en dags lisensinndragning, 16. juli 2020, for å ha byttet 
spor noe som hindret medkonkurrent.  
Regl pkt 5.11.1e og 11.4.1d.   
 
Løp 3 
Trener  T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 3 Rare Emerald til start ble innvilget.   
---- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 1 My Cup of Tea, J Fitzmaurice, veide inn med 0,6 
kilo undervekt.  
Forklaring:Rytter J Fitzmaurice forklarte at undervekten skyldtes at han hadde svettet mye. 
Vekten var riktig da han veide ut. 
Bemerkning: Viser det seg ved innveiing at rytter har ridd med undervekt kan hesten 
diskvalifiseres. Overstiger undervekten 1 kilo, skal hesten diskvalifiseres.  



Hest nr. 1 My Cup of Tea ble nr. 3 i løpet og var 1 lengde foran hest nr. 6 Hope and Glory 
som ble nr. 4. DLV finner ikke grunn til å diskvalifisere hest nr. 1 My Cup of Tea. Rytter J 
Fitzmaurice burde imidlertid ha vært mer aktsom for å hindre undervekt.  
Kjennelse: Rytter J Fitzmaurice ilegges 1 dags lisensinndragning, 16. juli 2020, for å ha veid 
inne med 0,6 kilo undervekt.   
Regl pkt 10.3.6, 11.4.1d 
 
Løp 4 
Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr. 6 Our Last Summer til start ble innvilget. 
---- 
Hest nr. 5 Smooth Escape stod igjen ca 4 lengder i starten. 
 
Løp 5 
Sak til behandling:  
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 4 Silent Night, C Lopez, veide inn med 0,55 kilo 
overvekt. 
Forklaring:  
Rytter C Lopez forklarte at han hadde drukket veldig mye.  
Bemerkning:  
I henhold til reglementet skal rytter ri den avtalte ridevekt.  
Kjennelse: Rytter C Lopez ilegges en advarsel for å ha veid inn med 0,55 kilo overvekt. 
Regl pkt 5.12.3b og 11.4.1a.  
 
Løp 4 og 6 
Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef - trener N Petersen var for sen i paddock i løp 4 med hest nr. 6 Our 
Last Summer og nr. 7 Privilegiado og i løp 6 med hest nr. 11 Whispering Ocean. 
Forklaring: 
Trener N Petersen forklarte at de blant annet hadde beregnet litt feil på tiden da de gikk fra 
ny stall.  
Bemerkning:  
Kjennelse: Trener N Petersen ilegges an advarsel for å ha kommet for sent i paddock. 
Regl pkt 5.9.1q, 11.4.1a 
 
Løp 7 
Annike Bye Hansen sin søknad om å få leie Lille My til start ble innvilget.  
---- 
 
Dopingprøver: 
Løp 4 hest nr. 7 Privilegiado  
Løp 5 hest nr. 4 Silent Night 
Løp 6 hest nr. 2 Nordic 
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