
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag onsdag 17. oktober 2018 

 

DLV’s medlemmer: H Byrgin, N Cordrey, S Gjertsen, A L Fauske  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: A Tandberg, O Reigstad  

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 17. oktober 

1. løp 9 Glimt – Erika Edvardsson 

--- 

1. løp 

Trener H Soma sin søknad om å leie hest nr. 3 Callaway Of Course til start ble innvilget. 

---- 

Trener C Erichsen sin søknad om å leie hest nr 6 Stogas Fairytale til start ble innvilget. 

--- 

2. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 1 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Mikklus Makklus sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Carlos Lopez forklarte at hesten blødde fra munnen og virket stresset. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

--- 

3. løp 

Mulig sjenering i søndre sving mellom hest nr 8 Lady On Ice og 5 La Ultima. 

Bemerkning: Etter å ha avhørt rytterne og studert videoopptaket mener DLV at ingen 

sjenering har funnet sted. 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 9 Dramatic Act – Didrik Finnbråten mente seg sjenert i søndre sving. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptaket mener DLV at utvendige hester går noe inn og 

innvendige hester går noe ut, blir det trangt for hest nr 9 Dramatic Act. DLV kan ikke se at 

noen enkelt rytter kan lastes for det inntrufne. 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte på videoopptaket at hest nr 1 Blazing Beryl bryter noe utover i banen ved 

utgangen av søndre sving. 

Forklaring: 

1 Rytter Madeleine Smith – 1 Blazing Beryl forklarte at hun fulgte hest nr 8 Petrushka utover i 

banen, men at hun ikke sjenerte noen. 

2. Rytter Nicolaj Stott – 8 Petrushka forklarte at han ble dyttet utover i banen av hest nr 1 

Blazing Beryl slik at han ble sjenert. 



3. Rytter Elione Chaves 2 Lea forklarte at han måtte ta opp sin hest. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre hester og ryttere ikke sjeneres.  

DLV mener at rytter Madeleine Smith ikke gjør nok for å rette opp sin hest, og derved 

sjenerer andre hester. Hun anses dermed å ha opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: Rytter Madeleine Smith ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert 

medkonkurrent ved utgangen av søndre sving. 

Regl.pkt. 427, 489c. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Marshall Runner – Elione Chaves holdt ikke rett spor på oppløpet 

Forklaring: 

1. Rytter Shane Karlsson – 2 Pirlo forklarte at han ble sjenert på oppløpet av hest nr 4 

Marshall Runner. 

2. Rytter Elione Chaves – 4 Marshall Runner forklarte at han gikk i en luke hvor han mente 

det var plass. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre hester og ryttere ikke 

sjeneres. DLV observerte på videoopptak at rytter E Chaves brøt utover i banen på oppløpet 

slik at hest nr 2 Pirlo blir sjenert. DLV kan ikke se at rytter E Chaves gjør nok for å rette opp 

sin hest, og ansees dermed å ha opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: Rytter Elione Chaves ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent 

på oppløpet. 

Regl. pkt. 427, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Erasmus kom løs før start, falt, og ble strøket av stevnets veterinær. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Toofan sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Jan-Erik Neuroth forklarte at hesten var uvillig. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   1 Youessey            

Løp 2 hest nr    1 Backcountry    

Løp 5 hest nr.   6 Zahara 

Løp 6 hest nr    5 Silent Storm   
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