
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

30. løpsdag onsdag 11. november 2020 

 

DLV’s medlemmer: H Byrgin, H E Jenssen, S Gjertsen, C Slettemark 

Stevnelege: Ole Reigstad 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

N Mortensen for A Stjernstrand 

H Larsen Mjønli for K O Arnesen 

N Petersen for H Christensen og S Pedersen 

R Freire for G E Johansen 

V Riall for J Bjørdal 

 

Trener  av følgende hest fikk godkjent søknad om å leie til start:  

Løp 4 – hest nr. 8 Jennyoje 

 

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

 

Løp 3  

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 2 Macjack, på oppløpet i nordre sving.  

Rytter av hest nr. 2 Macjack , Carlos Lopez, forklarte at rytter av hest nr.5 Moonflash, Emilie 

Finckenhagen, red opp i hans hest ved gjentatte tilfeller i nordre sving og han opplevde dette 

sjenerende.  

Rytter av hest nr. 5 Moonflash, E. Finckenhagen, innrømmet etter å ha sett løpsfilmen at hun 

red for tett opp i hest nr. 2 Macjack ved flere anledninger og hun forklarte at hun hadde prøvd 

å unngå dette, men innrømmet at hun kanskje ikke hadde gjort nok.  

Bemerkning: DLV observerte at hest nr. 5 Moonflash gjentatte ganger rir opp i hest nr. 2 

Macjack i nordre sving uten at rytter E. Finckenhagen gjør tilstrekkelig for å unngå dette 

I henhold til reglementet punkt 5.11.1e er det forbudt for rytter å ri slik at øvrige konkurrenter 

blir sjenert. 

Konklusjon: Rytter Emilie Finckenhagen ilegges 1 dags utestengelse – første løpsdag 2021- 

for sjenering av hest nr. 2 Macjack.  

Regl. Punkt 5.11.1e,  11.4.1d.  

 

Løp 4 

Rytter Mille Gjerdalen veide ut med 1 kg overvekt. 

Rytter Mille Gjerdalen forklarte at hun hadde forsøkt å komme ned i vekt, men ikke greid det. 

Hun beklaget det inntrufne. 

Konklusjon: Rytter Mille Gjerdalen ilegges en advarsel for ikke å ha veid ut med korrekt 

ridevekt. 

Regl. Punkt 5.12.3.b, 11.4.1a  

 

 

 



Løp 7  

DLV undersøkte mulig passiv ridning av hest nr. 2 Prince of Fjords – rytter Carlos Lopez på 

oppløpet. 

Rytter Carlos Lopes forklarte at hesten var raskt ute fra start og gikk veldig hardt på. Han 

forklarte at han ikke kunne begynne å ri for tidlig da han mente at  hesten var sliten og da 

ville stoppet. 

I følge regl. Punkt 5.11.1e skal rytter ved korrket ridning best mulig ivareta sin hest sjanser i 

løpet. Etter å ha studert filmen og hørt rytter Carlos Lopez forklaring finner DLV ikke å rette 

noen forføyning mot rytter Carlos Lopez. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.1 Punktum Finale 

Løp 4 hest nr. 5 Tsupermand 

Løp 6 hest nr. 5 Topas Royal 

 

    

 

Dato  11. november 2020     DLV’s leder: H Byrgin (sign) 

 

 


