
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag torsdag 7. september 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, H E Jenssen, 

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Saeed  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendringer 7. september 

6. løp 2 Nelina – Emma Nordin 

 9 Go On Direction – Ida Tandberg 

---- 

2. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 1 Roman Princess til start ble innvilget. 

--- 

3. løp 

Trener E Rasmusson  sin søknad om at hest nr. 2 Clauses Angola skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Trener M Carlstedt sin søknad om å få leie hest nr 10 Clauses Velvet til start ble innvilget. 

---- 

Trener D Smith  sin søknad om at hest nr. 8 DJ’s Dream skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 8 DJ’s Dream veid inn med 1,8 kg undervekt. 

Forklaring: 

1. Rytter Alan Wallace forklarte at han mente han hadde byttet om to saler. 

2. Trener David Smith forklarte at han ikke hadde kontrollveid rytter ved utveiing. 

Bemerkning: 

Umiddelbart før oppsaling skal trener kontrollere at rytters vekt med sal og utstyr er korrekt. 

Dersom rytter veier inn med mer enn en kilo undervekt, skal hesten diskvalifiseres. 

Undervekt ved innveiing skal medføre straff. 

Kjennelse: 

Hest nr 8 DJ’s Dream diskvalifiseres. 

Rytter Alan Wallace ilegges bot stor kr 1.200,-   for å ha veid inn med 1,8 kg kg undervekt. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Trener David Smith ilegges en bot stor kr 1.200,- for ikke å ha kontrollveid ved utveiing. 

Regl. Pkt. 361, 454, 489 c 

--- 

Sak til behandling: 

Mulige hendelser ved inngangen til søndre sving. 

DLV studerte videoopptak og avhørte rytter Nelson De Souza – 5 Denico.  DLV konkluderte 

med at ingen reglementsstridige sjeneringer fant sted. 

--- 



Sak til behandling: 

Hest nr 12 Jurga sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten ikke fungerer på gresset. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Trener M Carlstedt  sin søknad om at hest nr. 1 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Bodyguard bar ørepropper som ikke var festet til hodelaget. 

Forklaring: 

Trener Henrik Engblom beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal øreproppene være festet til hodelaget under løpet. 

Kjennelse: 

Trener Henrik Engblom tildeles en advarsel for at øreproppene ikke var festet til hodelaget. 

Regl. pkt. 370, 489 a 

---- 

Trener J Bødker Sørensen sin søknad om å få leie hest nr 12 Nandura til start ble innvilget. 

---- 

Trener K O Arnesen sin søknad om å få leie hest nr 7 Kallavaduvil til start ble innvilget. 

--- 

7. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om at rytter skulle sitte opp i banen på hest nr. 4 Wonder 

ble innvilget. 

--- 

Trener G Mathisen sin søknad om at rytter skulle sitte opp i banen på hest nr. 11 April Fool 

ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Mohikan – Fanny Olsson mente seg sjenert i søndre sving av hest nr 9 

Queen’s Delight – Fausto Henrique. 

Etter å ha studert videoopptak, mener DLV at ingen reglementsstridig sjenering fant sted. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   10 Swim With Sunbelt   

Løp 3 hest nr.    2 Clauses Angola  

Løp 5 hest nr.    9 Better Built  

Løp 7 hest nr.   11 April Fool  

--- 

 

Dato  7. september  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


