
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag lørdag 29. juni 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, N Cordrey, H Byrgin, S Gjertsen, C W Slettemark (ikke løp 6)   

H E Jenssen (Sekr) 

Stevnelege: Zabihulla Mirzai 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Løp 1 

Trener T Hellgren sin søknad om å få leie hest nr. 6 Visiteur du Pom til start ble innvilget. 

------ 

 

Sak til behandling: 

Trener A Bye Hansen ikke søkt om å leie hest nr 2 Majestic Max til start. 

Forklaring: 

Trener A Bye Hansen forklarte at hun ikke var klar over at hun måtte søke hver gang hesten 

skulle starte. 

Bemerkning: 

Iht. Reglementet kan DLV, etter søknad fra trener tillate at hest leies til start. 

Kjennelse: 

Trener ilegges en bot stor kr. 600,- for ikke å ha søkt om å leie hest nr 2 Majestic Max til 

start.  

Regl. Pkt. 9.24.4, 11.4.1c.  

---------- 

 

Sak til behandling: 

Representant fra DLV observerte at Rytter A Wallace gikk over publikumsplass i jockeydrakt. 

Forklaring: 

Rytter aksepterte at han hadde gått på publikumsplass i jockeydrakt. 

Bemerkning: 

Iht reglementet har rytter ikke anledning til å oppholde seg på publikumsplass i jockeydrakt 

før vedkommende har skiftet til sivilt antrekk og er ferdig med dagens ritt. 

Kjennelse: 

Rytter A Wallace ilegges en advarsel for å ha oppholdt seg på publikumsplass i jockeydrakt 

før han var ferdig med dagens ritt. 

Regl.  Pkt. 5.11.1b, 11.4.1a. 

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

 

Løp 2 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr. 10 Princess Jessica til start ble innvilget. 

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

 

 

Sak til behandling: 

Trener H Engblom ikke søkt om å leie hest nr 2 Queen of Skara til start. 



Trener H Engblom forklarte at han ikke var klar over at han måtte søke hver gang hesten 

skulle starte. 

Bemerkning: 

Etter søknad fra trener kan DLV tillate at hest leies til start. 

Kjennelse: 

Trener ilegges en bot stor kr. 600 for ikke å ha søkt om tillatelse til å leie til start. 

Regl. Pkt. 9.24.4, 11.4.1c. 

---------- 

Alle rytterne ble tilsnakket av DLV etter løpet på grunn av for mye roping i løpet.  

 

Løp 3 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 9 Rare Emerald.  

 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 1 My Abbey Road, rytter J Johansen, i ytre 

søndre sving. 

Avhørt: 

Rytter J Johansen som forklarte at han ikke ble sjenert, men at hesten trakk seg unna de 

andre hestene i løpet. 

Bemerkning 

Med bakgrunn i video-opptaket og rytters forklaring legger DLV til grunn at ingen sjenering 

har funnet sted. 

----- 

Løp 5 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr. 1 Mikklus Makklus – bortvist fra start. 

Avhørt: 

Trener N Petersen 

Trener kunne bare beklage det inntrufne. 

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 eller starte i kvalifiseringsløp 

med godkjent resultat.. 

Kjennelse: 

Trener N Petersen ilegges en advarsel for at hest nr 1 Mikklus Makklus ikke gikk inn i 

startboks. 

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1a  

 

Løp 6 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr. 10 Our Last Summer til start ble innvilget. 

---------  

 

Sak til behandling:  

Hest nr.10 Our Last Summer sin prestasjon i løpet.  

Forklaring:  

Avhørt trener N Petersen som forklarte at gjennomføringen av løpet ikke ble optimalt og at 

hesten ble sliten.   

Bemerkning: 



Forklaringen er notert.  

 

------- 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 2 Square de Luynes i søndre sving.  

Avhørt:  

Rytter av hest nr 2 Square de Luynes, R Schistl, som forklarte at hestens hans tok tak idet 

han ble passert av hest nr. 1 Bokan. Han måtta da bremse opp for ikke å ri inn i hest nr. 10 

Our Last Summer. Han ble ikke sjenert.  

Bemerkning: 

Etter å ha studert video-opptaket og hørt rytters forklaring legger DLV til grunn at ingen 

sjenering har funnet sted.  

------- 

Løp 7 

Sak til behandling: 

Sjenering av hest nr. 11 Zafrangar, rytter N Holm ca 200 m etter start. 

Avhørt: 

N Holm, K Ingolfsland, P A Gråberg.  

Bemerkning: 

Etter å ha avhørt flere ryttere og studert video-opptak mener DLV at sjeneringen skyldes at 

hestene utvendig av feltet går litt inn mens hestene innvendig i feltet går litt ut. Ingen 

enkeltrytter kan lastes for det inntrufne. 

 

Sak til behandling: 

DLV vurderte mulig sjenering av hest nr. 2 Pascal, rytter A Wallace  ca 200 meter før mål. 

Avhørt: 

Rytter A Wallace forklarte at hest nr. 3 Our Boy John, rytter J E Neuroth kom utover i banen,   

men at hans hest var stoppende og han mente at han ikke ble sjenert. 

Rytter J E Neuroth som forklarte salen hans skled og han måtte balansere den på hesten. 

Dette er grunnen til at han gikk utover i banen.  

Bemerkning: 

Etter å ha hørt rytternes forklaringer og studert video-opptak legger DLV til grunn at ingen 

kan lastes for det inntrufne. Hendelsen anses ikke å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr. 1 My Cup of Tea    

Løp 3 hest nr. 3 Unwanted Beauty         

Løp 4 hest nr. 1 Privilegadio, hest nr. 2 Alsimsaam          

Løp 5 hest nr. 7 Anachronist         

Løp 6 hest nr. 2 Square de Luynes, hest nr. 9 Baltic Eagle      

    

----      

  

                   

Dato  29. juni 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


