
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

15. løpsdag torsdag 30. juli 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, S Gjertsen 

Stevnelege: M-T Hestmo 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener: 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

---- 

Rapport fra banemester: 

Rytter Sandro De Paiva fulgte ikke anvisninger angående garderobeplass. Anvisningene var 

viktige for å ivareta smittevern.  

Rytter forklarte at det var flere grunner til at han ikke fulgte anvisningene, men at han vil 

følge anvisningene neste løpsdag. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal anvisninger som er gitt av funksjonær uten videre etterkommes. 

Kjennelse: 

Rytter Sandro De Paiva ilegges en bot på kr. 5000,- for ikke å fulgt anvisninger fra 

funksjonær.  

Regl punkt 4.1.5. 

--- 

Løp 1 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 8 Crystal Park etter løpet.  

--- 

Hest nr. 6 Sir Leo sin prestasjon i løpet.  

Trener C Erichsen forklarte at hesten skled i svingen og ble liggende alene utvendig. Hun 

hadde ellers ingen forklaring.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert 

--- 

Rapport fra starter: hest nr 1 Stogas Etosha – bortvist fra start. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Trener forklarte at hesten var vanskelig.  

Kjennelse:  

Trener H Rådstoga ilegges en advarsel for at hest nr 1 Stogas Etosha ble bortvist fra start.  

Regl punkt 9.25.22, 9.25.24, 11.4.1a 

 

Løp 2 

Hest nr 5 C`est la vie ble skadet i løpet og avlivet.  

 

Løp 3 

Trener H Soma sin søknad om å få leie hest nr. 4 Cicarelli til start ble innvilget. 

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 10 Cromer til start ble innvilget. 

 



Rapport fra vektsjef: Rytter av hest nr. 11 Simmys Copshop, G Smith, veide ut med 2,1 kilo 

overvekt. Erstatningsrytter var ikke tilgjengelig og hesten ble derfor strøket.  

Forklaring: 

Rytter forklarte at han ikke hadde klart å komme ned til akseptert ridevekt.   

Bemerkning:  

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

sikker på å kunne ri den avtalte ridevekten. 

Kjennelse: 

Rytter G Smith ilegges 2 dagers lisensinndragning, 13. og 22. august 2020, for ikke å ha 

kunnet ri akseptert ridevekt.  

Regl punkt 5.12.3b, 9.21.4, 11.4.1d 

 

Etter at hest nr. 11 Simmy`s Copshop var strøket ble det også nedlagt startforbud for hesten 

av veterinær da den hadde skadet seg på vei til banen.   

--- 

Rapport fra vektsjef: Rytter av hest nr. 5 Linn Christine Arntzen veide inn med 0,35 kilo 

undervekt.  

Forklaring:  

Rytter L C Arntzen forklarte at hun hadde kontrollveid da hun leverte salen. Hun hadde ingen 

forklaring på undervekten.  

Bemerkning: 

DLV vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at undervekten ikke hadde betydning for 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter L C Arntzen ilegges en dags lisensinndragning, 13. august 2020, for å ha veid inn med 

undervekt.  

Regl punkt 10.3.6, 10.3.7, 11.4.1d. 

--- 

Rapport fra vektsjef: Rytter C Lemos hest nr. 1 veide inn med 0,45 kilo undervekt.  

Forklaring:  

Rytter C Lemos mente det måtte skyldes at han hadde svettet. Han hadde ellers ingen 

forklaring.  

Bemerkning: 

DLV vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at undervekten ikke hadde betydning for 

rekkefølgen i mål.  

Kjennelse:  

Rytter C Lemos ilegges to dagers lisensindragning, 13. og 22. august 2020, for å ha ridd 

med 0,45 kilo undervekt. Det er ved straffeutmålingen lagt vekt på at det er gjentatt 

vektforseelse.  

Regl punkt 10.3.6, 10.3.7, 11.4.1d. 

 

Løp 4 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr. 3 Wishforemore til start ble innvilget. 

--- 

Rytter av hest nr. 3 Wishforemore C Lopez mente seg sjenert av hest nr. 4 Bokan, ca 300 

meter før mål.  

DLV studerte hendelsen på videoopptak og konkluderte med at ingen reglementstridig 

sjenering fant sted.   



 

Løp 5  

Rapport fra starter - hest nr. 11 Hightower – bortvist fra start.  

Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starte i løp.  

Trener forklarte at hesten vanligvis er helt grei. 

Kjennelse: 

Trener T Hellgren ilegges en advarsel for at hest nr. 11 Hightower ble bortvist fra start. 

Regl punkt 9.25.22, 9.25.24, 11.4.1a 

--- 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 2 Look Ahead på oppløpet, men konkluderte 

med at ingen reglemenstridig sjenering fant sted.   

 

Løp 6 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 3 Rare Emerald til start ble innvilget. 

 

Løp 7 

Rapport fra vektsjef: Rytter av hest nr. 3 Silvana, Sandro De Paiva, veide inn med 0,7 kilo 

undervekt.  

Forklaring: 

Rytter S D Paiva forklarte at han hadde svettet mye. Han hadde ellers ingen forklaring. 

Bemerkning:  

DLV vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at undervekten ikke hadde betydning for 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse:  

Rytter S D Paiva ilegges en bot stor kr. 1200,- for å ha veid inn med 0,7 kilo undervekt. 

Regl punkt 10.3.6, 10.3.7, 11.4.1c. 

--- 

Hest nr. 2 The Notorious brøt kraftig ut i svingen og tapte mange lengder. 

--- 

DLV observerte at hest nr. 4 Chef la Arras brøt utover i svingen og at rytter C Lopez slo 

hesten på skulderen flere ganger. DLV er av den oppfatning at dette gjøres for å avverge en 

farlig situasjon. Det rettes ingen forføyning mot rytter C Lopez.   

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr 7 Sidney Pearl    

Løp 4 hest nr. 6 Master Bloom 

Løp 6 hest nr. 12 Zafranger    

 

       

Dato  30. juli 2020  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


