
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
11. LØPSDAG søndag 14. juni 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

----------- 
2. løp 
Sak til behandling:  
Rytter av hest nr. 2 Escarpada – Lennart Hammer-Hansen ble forsinket og rakk ikke løpet. 
Avhørt: Rytter L Hammer-Hansen 
Forklaring: L Hammer-Hansen forklarte at de kjørte bil  og at det var store trafikkproblemer. 
Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp han skal 
ri. 
DLV mener at rytter L Hammer-Hansen ikke hadde lagt inn tilstrekkelig margin for å rekke 
Øvrevoll i tide.  Ved vurderingen er det blant annet lagt vekt på at det var en lang reise på en 
dag med normalt mye trafikk.  
Kjennelse: Rytter Lennart Hammer-Hansen ilegges en bot stor kr 600,-  
Regl. pkt. 369, 489 c. 
----- 
Sak til behandling: 
Rytter Fernando Diaz erstattet rytter Lennart Hammer-Hansen på hest nr. 2 Escarpada. 
--------- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 12 Timtaya ble tatt opp ca. 200 meter før mål. 
Avhørt: 

1. Rytter Espen Ski 
2. Trener Niels Petersen 

Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at hesten hadde hatt problemer med skulderen for 3 uker siden, 

og mente at hesten kjente skaden ennå. 
2. Trener N Petersen forklarte at hun beveget seg dårlig. 

Bemerkning: 
Forklaringene er notert.   
------- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr. 2 Latakia – Espen Ski – bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Niels Petersen 
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at hesten sparket og gjorde det vanskelig for 
startboksmannskapet å laste den. 
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 
reglementet advarsel. 
Kjennelse: Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp.  Trener 
Niels Petersen ilegges en advarsel for at hest nr. 2 Latakia ble bortvist fra start. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
------ 
Sak til behandling: 
Mulig sjenering av flere hester i starten. 
Avhørt: 

1. Trener Ole Larsen 
2. Rytter Mark Larsen 
3. Rytter Fernando Diaz 



4. Rytter Kim Andersen 
Forklaring: 
1, Trener O Larsen forklarte at hest nr. 7 Dollar Hill ble sjenert i starten. 
2, Rytter M Larsen forklarte at han ble sjenert i starten fordi hest nr. 9 Miyasaki hoppet skjevt 
ut av starten og sjenerte hest nr. 8 King Nov som igjen sjenerte hest nr. 7 Dollar Hill. 
3, Rytter Fernando Diaz forklarte at hans hest nr 9 Miyasaki hoppet skjevt ut av startboksen, 
men at han gjorde alt for å rette den opp. 
4, Rytter K Andersen forklarte at han ble sjenert av hest nr. 9 Miyasaki da den hoppet skjevt 
ut av startboksen. 
Bemerkning: Etter å ha hørt rytternes forklaringer, samt studert filmopptak hvor det fremgår 
at hest nr. 8 Miyasaki hopper til venstre rett etter start, mener DLV at rytter F Diaz gjør det 
han kan for å rette opp sin hest. 
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter Fernando Diaz. 
------- 
6. løp 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 6.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488b. 
----- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 10 Handsome Hawk ble sjenert ca. 100 meter etter start. 
Avhørt: 

1. Rytter F Johansson 
2. Rytter Espen Ski 
3. Rytter John Fortune 

Forklaring: 
1. Rytter F Johansson mente han ble sjenert ca. 100 meter etter start av hest nr, 11 

Light The Fire – John Fortune. 
2. Rytter E Ski på hest nr. 12 Buen Rumbero mente at hesten hans gikk innover i banen 

etter start.  Han opplyste at hesten var uregjerlig, og at den gikk innover i banen 
dersom han dro den utover. 

3. Rytter J Fortune forklarte at hest nr. 12 Buen Rumbero – E Ski gikk innover i banen 
slik at han selv sjenerte hest nr. 10 Handsome Hawk. 

Bemerkning: 
DLV observerte fra tårnet og på filmopptaket at rytter E Ski ikke holder rett bane etter start, 
slik at hest nr. 11 Light The Fire og nr. 10 Handsome Hawk blir sjenert.  Etter DLV sin 
mening gjør ikke E Ski det han kan for å rette opp sin hest. 
I henhold til reglementet skal rytter holde rett bane i 200 meter etter start, og man skal ri slik 
at man ikke sjenerer konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter ca. 
100 meter etter start. 
Regl. pkt. 136 e, 489 c, 422, 427. 
------ 
7. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr. 7 Pecoiquen – Kalindi Jarven tok opp hesten i oppløpet, da salen skled. 
Avhørt: Trener Lennart Jarven 
Forklaring: Trener L Jarven forklarte at han sjekket utstyret flere ganger, og hesten var også 
utstyrt med fortøy som var festet både til gjorden og salen.  Hesten hadde mye bly, men de 
hadde valgt den sadelen som var best til så mye bly. 
Bemerkning: DLV mener at trener ikke kan lastes for hendelsen. 
--------- 
Dopingprøver tatt 14. juni 2009  
   
3. løp  hest nr.  5 Hansinger   
5. løp  hest nr.  5 Tertullus  



6. løp  hest nr.  4 Chicken Momo 
8. løp  hest nr.  4 Axe 
------ 
Negative dopingprøver 14. Juni 2009: 
17.05.09 Chief Eric 
17.05.09 Cavorting 
21.05.09 Tom Fix 
21.05.09 Handsome Broker 
21.05.09 Half Pint Bill  
 
------- 
 
 
Dato: 14.06.2009                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


