
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

15. løpsdag torsdag 01. august 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S. Gjertsen, C W Slettemark  

H E Jenssen (sekr.) 

Stevnelege: Marte Myhre Reigstad  

Stevneveterinærer: K. Hamnes, I. Bakken  
__________________________________________________________________________  

 

Ad løpsdag 11.07.19 

DLV viser til sak i løp 4 vedr. hest nr. 5 Chachapoya. 

DLV har studert videoopptak av løpet og kan ikke se at noen ureglementert ridning har 

funnet sted. 

 

 

Ad løpsdag 25.07.19  

Løp 2 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 6 IKC Fiction for sen i paddock. 

Trener T. Smith beklaget det inntrufne. 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start.  

Kjennelse: 

Trener T Smith ilegges en  advarsel for å ha møtt for sent i paddock med hest nr. 6 IKC 

Fiction. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 12.4.1a. 

 

------------ 

Ad løpsdag 25.07.19  

Løp 3 

Rapport fra starter - rytter av hest nr. 4 Jane, M Martinez retter seg ikke etter starters ordre.  

Rytter M Martinez stilte seg uforstående til rapporten fra starter. 

Iht reglm. skal rytter adlyde enhver ordre gitt av starteren. 

Kjennelse: 

Rytter M Martinez ilegges en advarsel for ikke å ha rettet seg etter starters ordre. 

Regl. Pkt. 9.25.9, 12.4.1a. 

 

Ad løpsdag 25.07.19  

Løp 7 

Hest nr. 4 Hasheem – Rytter F de Geer falt av i svingen. 

Rytter de Geer forklarte at hesten snublet og at ingen andre ekvipasjer var involvert i 

hendelsen. 

Hendelsen ansees derfor å være et hendelig uhell som ingen kan lastes for. 

------ 

Stevnets veterinær nedla startforbud for Hasheem etter løpet. 

----- 

 

Løpsdag 01.08.19 



Meddelelse: 

Indre sving er railet ut med 3 meter. 

--- 

Løp 2 

Hest nr. 3 Solveig – Prestasjon i løpet. 

Rytter J E Neuroth forklarte at han trodde at hesten slo seg i starten. Den kjentes ikke som 

den var i orden.  

Forklaringen er notert. 

---  

Løp 4 

Hest nr. 7 Buffalo Soldier – Formforbedring. 

Trener Annie de Mora forklarte at denne rytteren fulgte rideordre og lot hesten gå. Videre at 

rytter holdt hesten i balanse hele løpet. 

Forklaringen er godtatt. 

--- 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 8 Chachapoya for sen i paddock 

Trener J Bjørdal forklarte at den hadde gått for sent fra stallen. 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start.  

Kjennelse: 

Trener J Bjørdal ilegges en advarsel for å ha møtt for sent i paddock med hest nr. 8  

Chachapoya.  

Regl. Pkt. 5.9.1q, 12,4,1a. 

---- 

Løp 5 - Trener H Christensen sin søknad om å få leie hest nr. 2 Final Experiment til start ble 

innvilget. 

---- 

Løp 6 

Hest nr. 15 Rock Dancer stod igjen flere lengder i starten.  

Rytter S Lyseng forklarte at årsaken til dette var at hesten fikk hodet over i en annen 

startboks like før starten skulle gå.  

------- 

Løp 7 

Rytter av hest nr. 6 This is Bajas – Sandro de Paiva opplyste at han falt av idet starten gikk.  

------- 

Rytter av hest nr. 9 Julien Delamare, Kaia S. Ingolfsland mente seg sjenert av hest nr. 8 

Girlforce One, Nora H. Holm på oppløpet. 

Rytter N. H. Holm mente at rytter av hest nr. 9 Julien Delamare forsøkte å gå i en luke som 

allerede var lukket.  

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak. Videobildene viser ikke tydelig hva som skjer og DLV finner derfor 

ikke å kunne ilegge noen forføyning mot noen rytter.  

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 1 Debbie Dawn     

Løp 2 hest nr. 5 Ascot Brass            

Løp 3 hest nr. 1 Appelina 

Løp 4 hest nr. 7 Buffalo Soldier 



Løp 5 hest nr. 8 Queen of Skarra  

Løp 6 hest nr. 5 Cry No More 

Løp 7 hest nr. 3 Stenid  

    

----      

                 

Dato  01. august 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


