
 

ØVREVOLL GALOPP AS 
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DLV’s medlemmer:   K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, H E Jenssen,  S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:   M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 4. mai   

5. løp 1 Captain America – Carlos Lopez 

----- 

2. løp 

Hest nr 5 White Fire sto igjen 3 lengder i starten. 

-- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 9 Iputaspellonyou – var vanskelig å laste, prøvde å legge seg 

ned. Hesten må trenes og godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp.  

Forklaring: 

Trener Annike Bye Hansen erkjente at hesten var vanskelig å laste. 

Kjennelse: 

Hest nr 9 Iputaspellonyou må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl.pkt. 412 

---- 

3. Løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Lady On Ice sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

Stedfortredende trener Gro Kittilsen forklarte at distansen trolig er for lang. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 J W Delight sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Stedfortredende trener Gro Kittilsen forklarte at hesten var litt sen fra start, og at den er 

avhengig av tet for å yte maksimalt. Da den ikke fikk teten fikk ikke rytter hesten i gang. 

Hun meddelte også at alle hestene fra stallen ytet under hva de hadde forventet.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Pilgrim gikk innover i banen i nordre sving, slik at flere konkurrenter ble sjenert. 

Forklaring: 



1. Rytter Alan Wallace – 7 Asaks Ambition forklarte at han mente seg grovt sjenert av hest nr 

8 Pilgrim på vei inn i nordre sving. 

2. Rytter Jan-Erik Neuroth – 3 Green And Blue forklarte at hest nr 8 Pilgrim gikk inn litt for 

tidlig, slik at han måtte ta opp sin hest for ikke å sjenere innenforliggende hest. 

3. Rytter Cleomar Mendes – 8 Pilgrim forklarte at han gikk innover i banen. Han hørte rop fra 

innenforliggende ryttere, men da hadde han allerede lagt seg inn. Han forsto at det ble 

trangt. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerte på filmopptaket at rytter av hest nr 8 Pilgrim – C Mendes gikk  innover i 

banen uten å ta hensyn til innenforliggende hester.  DLV kan ikke se at han gjør tilstrekkelig 

for å holde sitt spor. 

Kjennelse: 

Rytter Cleomar Mendes ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter ved 

inngangen til nordre sving. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Pretty Perfect – Marie Fretheim holdt ikke rett bane etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Marie Fretheim – 5 Pretty Perfect forklarte at hun ble presset innover av hest nr 6 

This Is Bajas. 

2. Rytter Elione Chaves – 3 Limited Edition forklarte at han ble sjenert av hest nr 5 Pretty 

Perfect etter start. 

3. Rytter Sergio Alonso – 4 Calcaterre forklarte at han ble sjenert av hest nr 5 Pretty Perfect 

etter start. 

4. Rytter Trond Jørgensen – 6 This Is Bajas forklarte at han var klar av øvrige hester da han 

gikk innover i banen. Han presset ingen innover. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 

DLV observerte på filmopptaket at flere hester hopper skjevt ut av startboksen. Rytter av 

hest nr 5 Pretty Perfect – Marie Fretheim går deretter innover i banen og sjenerer hest nr 3 

Limited Edition. DLV kan ikke se at hun gjør tilstrekkelig for å holde rett spor. 

Kjennelse: 

Rytter Marie Fretheim ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent etter 

start. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  4 Fix Fox                  

Løp 3 hest nr.  6 The Kid           

Løp 6 hest nr.  5 Final Episode        

Løp 7 hest nr.  7 Südtirol    

 --- 
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