
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag lørdag 24. august 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, S Gjertsen, H E Jenssen,  

C W Slettemark  

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Simeunovic 

Stevneveterinærer: K. Hamnes, I. Bakken  
__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 24. august: 

1. løp 7 Paul Besson – Per-Anders Gråberg 

3. løp 1 Julien Delamare – Manuel Martinez 

4. løp 8 Karen From Finance – Dale Swift 

7. løp 3 Cool Kid – Carlos Lopez 55,5 kg  

--- 

1. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 4 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 3 Geist - kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han ble intervjuet og fikk salet hesten veldig sent. 

Bemerkning: 

Iht reglementet er det treners ansvar at hest innfinner seg i paddock senest 15 minutter før 

start.  

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 3 

Geist. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 11.4.1 a. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Paul Besson sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Per-Anders Gråberg forklarte at hesten ble sliten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Story Minister sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Yvonne Durant forklarte at hesten ikke fikk et optimalt løpsopplegg, og derfor ikke 

ville gå på oppløpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 



4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Close to The Edge hang utover i banen. 

Forklaring: 

1. Rytter Silje Strand forklarte at hesten begynte å henge i svingen, og hang hele oppløpet. 

2. Trener Tina Smith forklarte at hesten skal sjekkes av veterinær. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 DJ’s Dream holdt ikke rett spor rett etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Elione Chaves – 3 Cromer forklarte at han ikke ble sjenert i starten. 

2. Rytter Nora Hagelund Holm – 4 Hope And Glory forklarte at det ble noe trangt for henne 

etter start, uten at hun følte seg direkte sjenert. 

3. Rytter Kaia S Ingolfsland – 5 DJ’s Dream forklarte at hun gikk litt skjevt etter start, men 

hun mente at hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at hest nr 5 DJ’s Dream ikke holdt rett spor etter start, og tar 

sporet til hest nr 4 Hope And Glory slik at det blir trangt for denne. DLV kan ikke se at rytter K 

S Ingolfsland gjør noe for å rette opp sin hest. 

Kjennelse: 

Rytter Kaia S Ingolfsland ilegges en bot stor kr 1.000,- samt en dags lisensinndragning,       

7. september 2019. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling og at det er 

gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 10.1.4, 11.4.1 c og d. 

--- 

5. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 8 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 My Spirit sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Jan-Erik Neuroth forklarte at hesten kjentes halt ut. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Sonriente – Nora Hagelund Holm mente seg sjenert på oppløpet. 

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak og observerer at N Holm må ta opp sin hest. Etter DLV sin 

oppfatning skyldes dette at rytter N Holm rir mot en luke som allerede er lukket før hun 

kommer fram. 

DLV kan derfor ikke se at noen medkonkurrent kan lastes for det inntrufne. 

--- 

6. løp 



Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr 11 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

---- 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr 10 Oui Je Veux til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 6 Clauses Altamira og hest nr 7 Rintintin - kom for sent i 

paddock. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig møtte ikke etter gjentatte innkallinger. 

Bemerkning: 

Iht reglementet er det treners ansvar at hest innfinner seg i paddock senest 15 minutter før 

start.  

Kjennelse: 

Trener Marie Lustig ilegges bot stor kr 900,-  for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 

6 Clauses Altamira og hest nr 7 Rintintin. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er 

gjentatt forseelse og at trener ikke møtte i DLV da hun ble innkalt.  

Regl. Pkt. 5.9.1 q, 5.9.9, 11.4.1 c. 

--- 

Hest nr 4 Say Hay sto igjen ca 2 lengder i starten. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Enge River sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Per-Anders Gråberg forklarte at hesten føltes stiv ut. 

Trener Åsa Edvardsson forklarte at hun skulle få hesten sjekket av veterinær. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert.  

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   1 Peer Gynt 

Løp 2 hest nr.   4 Mestre Dos Magos 

Løp 3 hest nr.   2 Tertian 

Løp 4 hest nr.   7 Jurga 

Løp 5 hest nr.   4 Callaway of Course  

Løp 7 hest nr.   8 Twisted 

    

----      

                 

Dato  24. august 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


