
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 6. august 2015 

 

 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr.) 

Stevnelege:  J Macpherson     

Stevneveterinærer: K Hamnes og I Bakken  

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 6. august: 

1. løp 

6  Aqua Lad – Lea Olsen 65 kg 

---- 

Løp 1 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Reckless ble strøket da den ikke hadde korrekt vaksine. 

Avhørt: 

Trener Johnny Bjørnsen 

Forklaring: 

Trener J Bjørnsen forklarte hesten var uriktig vaksinert, og at den var ilagt startforbud av 

veterinær. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 

Kjennelse: 

Trener Johnny Bjørnsen ilegges en bot stor kr 1.200,- for at vaksinasjonsbestemmelsene 

ikke ble fulgt. 

Regl. pkt. 124 f, 489 c 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering i søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter Oliver Wilson -5 Nighttoremember 

2. Rytter Fanny Olsson – 7 Sunny Sunday 

3. Rytter Anna Pilroth – 9 Criminal Athletic 

Forklaring: 

1. Rytter O Wilson forklarte at hest nr 7 Sunny Sunday gikk inn ett spor i søndre sving, slik at 

han måtte ta opp sin hest.  Han forklarte også at hans hest var vanskelig å styre. 

2. Rytter F Olsson forklarte at hun holdt sitt spor, men at det er urutinerte 2-åringer.  Hun 

mente at hun ikke sjenerte noen. 

3. Rytter A Pilroth forklarte at hun lå bak de to andre i løpet, og observerte at hest nr 5 

Nighttoremember – O Wilson var veldig urutinert og vanskelig å styre.   

Bemerkning: 

DLV observerte fra svingen og på filmopptaket at hest nr 5 Nighttoremember – O Wilson må 

tas opp i svingen for ikke å ri på hest nr 7 Sunny Sunday.  DLV legger til grunn at hest nr 7 

Sunny Sunday går noe inn i banen, og at hest nr 5 Nighttoremember er vanskelig å regulere.   

DLV kan ikke se hvem som kan lastes for det inntrufne.   



Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot noen av rytterne. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 7 Wunschkind – Maikel Narvaez cantret til start uten bena i bøylene. 

Avhørt: 

Rytter Maikel Narvaez 

Forklaring: 

Rytter M Narvaez beklaget at han ikke hadde bena i bøylene. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene til start. 

Kjennelse: 

Rytter Maikel Narvaez tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

----- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Manchego – Sara Slot mente seg sjenert av hest nr 8 Lord Of Trouble – 

Marius Borgen Andersen på bortre langside. 

Avhørt: 

Rytter Marius Borgen Andersen 

Forklaring: 

Rytter M B Andersen forklarte at han gikk noe utover i banen, men mente at han ikke 

sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV har studert filmopptaket, men kan ikke se at noen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot rytter Marius Borgen Andersen. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 11 Marschall sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Trener Pål J Nordbye 

2. Rytter Shane Karlsson 

Forklaring: 

1. Trener P J Nordbye forklarte at hesten er sent utviklet, og at den fortsatt vokser.  Den går 

bra i trening sammen med andre hester, men at når den mister kontakten med de andre 

hestene, legger den av. 

2. Rytter S Karlsson forklarte at hesten virket utslitt etter noen hundre meter, og han mente 

at den ikke var startklar. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hest trenet av ham/henne som starter i løp 

er forsvarlig trent og konkurranseklar. 

Kjennelse: 

Trener Pål J Nordbye ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha startet hest som ikke var 

konkurranseklar. 



Regl. pkt. 124 a, 489 c 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 April Fool sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Gina Mathisen 

Forklaring: 

Trener G Mathisen forklarte at hesten i dag var helt rolig og avslappet, og at det var første 

gang den fikk vist hva den kunne i løp. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

------ 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 1 April Fool – Anna Pilroth veid inn med 0,6 kg 

overvekt. 

Avhørt: 

Rytter Anna Pilroth 

Forklaring: 

Rytter A Pilroth forklarte at drukket litt for mye, og beklaget det inntrufne.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Anna Pilroth ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt.  Ved 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt vektforseelse. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

8.løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 11 Magic Cloud sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Lena Natt Och Dag 

Forklaring: 

Trener L Natt Och Dag forklarte at hun trodde at tempoet var for høyt fra start, og at den 

derfor ikke sto helt til mål. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

Dopingprøver 06.08.15: 

Løp nr. 3 hest nr.   6 Karaliene  

Løp nr. 4 hest nr.   7 Walk Of Pride 

Løp nr. 6 hest nr.   1 April Fool 

Løp nr. 8 hest nr.   13 Heavenly Spiced 

Løp nr. 9 hest nr.   6 Jouye 

 

Dato: 6. august 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


