
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag torsdag 11. juli 2019 

 

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

H E Jenssen (Sekr) 

Stevnelege: M Saed 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Meddelelse: 

Indre sving er railet ut med 3 meter. 

 

Rytterbytter: 

3. løp hest nr. 7 Royal Starlight – C Lopez 

5. løp hest. Nr 9 Rare Emerald – K Ingolfsland 55-2kg=53kg 

6. løp hest nr. 1 Augustinian – M Holmberg 

7. Hest nr. 7 Roman Princess – M Holmberg 

 

Løp 3  

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr. 2 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

 

Meddelelse: 

Rytter av hest nr. 7 Royal Starlight – C Lopez forklarte at de fleksible blinkersene var blitt 

festet feil slik at han måtte dra dem ned før start.  

----- 

Hest nr. 4 Costasera – prestasjon i løpet. 

Rytter D. Swift - forklarte at hesten ikke kjentes bra ut i løpet.  

Trener A O Karlsen mente at hesten var i orden etter løpet. 

Stevneveterinær meddelte at hesten hadde hadde tråkket seg på høyre forben. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 4 

Stedfortredende trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 3 Queen of Skara til start 

ble innvilget. 

-------- 

Trener av hest nr. 5 Chachapoya  - Jan Bjørdal – medeelte at han var skuffet over rytter av 

sin hest. Han hadde forventet et bedre resultat.  

Bemerkning: DLV vil følge opp saken neste løpsdag.  

 

 

Løp 5 

Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr. 5 Simmy’s Copshop til start ble innvilget. 

 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 9 Rare Emerald til start ble innvilget. 

 

 



 

Løp 6 

Sak til behandling: 

Trener av andrehesten i mål nr. 4 Asaks Ambition - Jan Tønnessen –nedla protest mot 

vinneren av løpet hest nr. 3 Ciccarelli for sjenering i indre søndre sving. 

Avhørt: 

Rytter av hest nr. 4 - S Støren - som mente seg sjenert i søndre sving da hest nr. 3 Ciccarelli 

gikk utover i banen sik at hun måtte ta i sin hest. Hun mente at hun hadde vunnet løpet 

dersom hun ikke var blitt sjenert.  

Rytter av hest nr. 3 Ciccarelli - S Lyseng - som forklarte at hennes hest skiftet ben flere 

ganger og dermed gikk litt ut i banen. Hun hørte roping bak seg, men trodde ikke hun 

sjenerte noen.  

Rytter av hest nr. 1 Augustinian - M Holmberg - som mente at hest nr. 4 gikk noe innover i 

banen.  

Bemerkning: 

Etter å ha hørt rytternes forklaringer, studert videoopptak og konfererte med svingdommer 

kan ikke DLV se at noen reglementsstridig sjenering har funnet sted. Protesten blir derfor 

avvist og det rettes ingen forføyning mot rytter S Lyseng.  

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge.  

10.4.1b 

-------  

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Eternal Flame – rytter D Swift mente seg sjenert ved inngang til indre søndre sving 

av rytter av hest nr. 10 Point Boy – rytter N Holm og nr. 7 Cincinnatus – rytter 7 K 

Ingolfsland. 

Avhørt: 

Rytter av hest nr. 7 Cincinnatus - K Ingolfsland – som forklarte at hun sitter på rail noe som 

pleier å gå fint. Hun ser at rytter av hest nr. 8 Silky Road får problemer og mener dette 

skyldes at hest nr. 2. Gardinia går inn for tidlig..  

Rytter av hest nr. 8 Silky Road - A Pilroth – som mente at hest nr. 6 Eternal Flame gikk 

innover i banen og at hun ikke rakk å flytte seg før dette skjedde. Hun hadde derfor ikke noe 

sted å gå.  

Rytter av hest nr. 10 Point Boy - N H Holm – som mente at hun fulgte de andre inn i banen 

og at det var flere lengder mellom henne og de som lå på railen. Hun så ikke hva som 

skjedde på innsiden av henne.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer mener DLV at både hest nr. 6 

Eternal Flame og hest nr. 8 Silky Road blir sjenert fordi hest nr. 10 Point Boy , rytter N H 

Holm, begynner å svinge for tidlig og fordi hest nr. 7 Cincinnatus, rytter K Ingolfsland, ikke 

klarer å holde railen og derfor går utover i banen. DLV mener at rytter N H Holm burde har 

ventet noe lenger med å starte sin sving. DLV mener videre at rytter K Ingolfsland ikke gjør 

tilstrekkelig for å holde sitt spor. DLV vil bemerke at det var gitt informasjon om at svingen 

var railet ut og alle var oppfordret til å gå banen.  

Kjennelse:  

Rytterne N H Holm og K Ingolfsland ilegges hver en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert 

medkonkurrenter i søndre sving. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytterne er 

lærlinger.  



Regl pkt 10.1.4, 11.4.1c. 

----- 

  

Hest nr. 12 Redeeming ble leid til start uten at trener hadde søkt om dette.  

Trener H Engblom forklarte at han hadde glemt å søke og hadde bedt paddocksjef gi 

beskjed til DLV.  

Kjennelse: Trener Henrik Engblom ilegges en bot stor kr. 600,- for å ha unnlatt å søke om å 

få leie hest nr. 12 til start. 

Regl.pkt 9.24.4, 11.4.1c.  

 

Løp 7 

Hest nr. 2 Master Lorenzo sin prestasjon i løpet.  

Trener T Smith forklarte at hesten gikk med ørehette hele løpet, de hadde glemt å ta den av 

ved start. Hun mente videre at banen var for rask for hesten og ditansen var for kort.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert.  

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr. Smooth Escape     

Løp 4 hest nr. Chilterns           

Løp 6 hest nr. Ciccarelli            

Løp 6 hest nr. Asaks Ambition           

Løp 7 hest nr.  Al Buraq      

    

----      

                 

Dato  11. juli 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


