
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

16. løpsdag torsdag 8. august 2019 

 

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

C W Slettemark (ikke løp 6)  

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: Martin Heier  

Stevneveterinærer: K. Hamnes, I. Bakken  
__________________________________________________________________________  

Indre søndre sving var railet ut med ca 3 meter. 

 

Rytterbytte 8. august 

7. løp 9 All My Lovin – Willa Synøve M. Schou 62 kg 

--- 

1. løp 

DLV observerte at hest nr 5 Swedish Dream ikke gikk rett på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Sandro De Paiva forklarte at salen var løs gjennom hele løpet. Det var ikke tid til å 

sjekke gjorden ved start. 

Trener Annike Bye Hansen forklarte at hun hadde sjekket så godt hun kunne, men  hesten 

hadde svettet mye og gjorden ble ikke sjekket ved start. 

Bemerkning: 

DLV anser hendelsen som et hendelig uhell. 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 4 This Is Bajas – bortvist fra start. I rapport fra starter er det 

angført at hesten er uregjerlig og farlig og at hesten må godkjennes i startboks  på løpsdag. 

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma forklarte at hesten ikke hadde vært bortvist før. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. I spesielle 

tilfeller kan DLV kreve at hest skal starte  i kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent 

resultat før den igjen kan starte i løp. DLV legger til grunn at hest nr. 4 This Is Bajas oppfører 

seg uregjerlig og er en fare for sine omgivelser i starten. Det er også lagt vekt på hesten 

uregjerlige oppførsel i starten 1.8.19 da rytter falt av.  Med bakgrunn i rapport fra starter i dag 

samt hestens oppførsel ved start 1.8.19 mener DLV at hesten må gå kvalifiseringsløp på 

løpsdag med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp.   

Kjennelse: 

Trener H Soma ilegges en advarsel for at hest nr 4 This Is Bajas ikke gikk inn i startboks. 

Hesten må starte i kvalifiseringsløp på løpsdag med godkjent resultat før den igjen kan starte 

i ordinært løp. 

Regl. Pkt. 9.25.18, 9.25.24, 11.4.1a  

---- 

Sak til behandling: 

DLV vurderte mulig sjenering på oppløpet da hest nr 3 Silky Road – A Pilroth bytter spor.  



Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth – 3 Silky Road forklarte at hun ikke hadde noe sted å gå, og at hesten 

ved siden av henne også trakk utover. 

2. Rytter Per-Anders Gråberg - 6 Priceless forklarte at han lot hesten sin drifte utover da  

hest nr 3 Silky Road kom mot ham. Han opplevde ikke dette som noen alvorlig forseelse.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer konkluderer DLV med at ingen 

reglementsstridig sjenering har funnet sted.  

--- 

DLV informerte rytter Ulrika Holmquist om at hun må ta hensyn til at indre sving er railet ut 3 

meter. 

--- 

3. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 1 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Halleluija mangelfullt utfylt pass. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig møtte ikke til avhør etter gjentatte innkallinger. 

Bemerkning:  

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hester vedkommende har i trening har med 

det påbudte hestepass. DLV kan nekte hest å starte dersom det ikke kan fremlegges gyldig 

pass. 

DLV er av den oppfatning at passet trener presenterte var mangelfullt utfylt. Hesten ble 

imidlertid identifisert via chip. Passet må være i orden ved neste start.  

Kjennelse: 

Trener M Lustig ilegges en bot stor kr. 800,- for å ha hatt med mangelfullt hestepass. Passet 

skal være i orden og femvises for veterinær ved neste start. I straffeskjerpende retning er det 

lagt vekt på at trener ikke møtte i DLV til tross for gjentatte innkallinger. 

5.9.1m, 11.4.1c 

--- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 3 Halleluija etter løpet.  

--- 

4. løp 

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr 5 Redeeming til start ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 7 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Redeeming brøt utover i banen på oppløpet og sjenerte hest nr 11 Otama Mareld. 

Forklaring: 

1. Rytter Karolin Pettersson – 5 Redeeming innrømmet at hun sjenerte hest nr 11. Hun var 

ikke klar over at hest nr 11 lå på utsiden av hennes hest. 

2. Rytter Emelie Gustafsson – 11 Otama Mareld forklarte at hun ble sjenert av hest nr 5 

Redeeming på oppløpet. 

Bemerkning: 



DLV observerte på videoopptaket at hest nr 5 Redeeming – K Petterson brøt utover i banen 

på oppløpet og sjenerte hest nr 11 Otama Mareld. DLV kan ikke se at rytter gjorde noe for å 

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

blir sjenert. 

Kjennelse: 

Rytter Karolin Pettersson ilegges en (1) dags lisensinndragning, 24. august 2019, for å ha 

sjenert medkonkurrent på oppløpet.  

Regl. Pkt. 10.1.4,  11.4.1d. 

-- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Magica De Hex – Linda M A Dahl forklarte at hesten hoppet skjevt ut, slik 

at hun mistet stigbøylen. Hun måtte sparke ut den andre for å kunne ri rundt. 

--- 

Alle amatørrytterne i løpet ble informert etter løpet om at det ikke er tillatt å skrike i løpet slik 

flere av dem gjorde.  

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Time to Dream brøt løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Mark Larsen forklarte at hesten forsøkte å stoppe for å gå mot stallen. Han valgte 

derfor av sikkerhetsmessige årsaker å ta opp hesten. 

2. Trener Are Hyldmo forklarte at hesten var veldig urutinert. Den pleide å oppføre seg fint. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

-- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 5 Cool Kid – bortvist fra start. I rapporten er det anført at hesten 

må godkjennes i startboks på løpsdag. 

Forklaring: 

Trener Gina Mathisen forklarte at hesten burde ha fått mer tid på å gå inn i startboks. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. Før bortvist 

hest igjen kan starte, skal den godkjennes av offisiell starter på løpsdag eller starte i 

kvalifiseringsløp med godkjent resultat. 

Kjennelse: 

Trener G Mathisen ilegges en advarsel for at hest nr 5 Cool Kid ikke gikk inn i startboks. 

Hesten må godkjennes i startboks på løpsdag før den igjen kan starte i løp.  

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1a  

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.    1 Silver Falcon   

Løp 3 hest nr.    8 Theatricals Oscar 

Løp 4 hest nr.    2 Punktum Finale 

Løp 6 hest nr.    1 Tinolo 

Løp 6 hest nr.    4 Nathless 



Løp 7 hest nr.    11 We Got The Boss 

    

----      

                 

Dato  08. august 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


