
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

33. løpsdag fredag 21. november 2014 

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

Stevnelege: J Macpherson 

 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Mississippi – Frederick Salvador mente seg sjenert av hest nr 5 Weisse 

Socken – Per-Anders Gråberg ca 100 meter etter start. 

Avhørt: Rytter P A Gråberg 

Forklaring: Rytter P A Gråberg forklarte at han var forbi og at det fortsatt var plass på 

innsiden. 

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket men kunne ikke se at noen sjenering fant sted. 

Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter Per-Anders Gråberg.  

---- 

3. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr 5 Hot Wing kom for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Are Hyldmo 

Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at han måtte få med seg alle salene før han kjørte til 

stallen.  

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners plikt at hesten innfinner seg i paddock 

senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock 

med hest nr 5 Hot Wing.  I straffeskjerpende retning er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse. Regl. pkt. 124 n, 489 c  

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Buffalo Soldier – Carlos Lopez veid inn med 1,1 kg 

overvekt. 

Avhørt: Rytter Carlos Lopez 

Forklaring: Rytter C Lopez forklarte at han hadde veid ut korrekt, men at han hadde tatt på 

seg mer klær. 

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

å ri. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 1.500,- for å ha veid inn med 1,1 kg 

overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 



Hest nr 8 Seventyseven sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Cathrine W Slettemark 

Forklaring: Trener C W Slettemark forklarte at hesten har hatt ett års løpsopphold og kun gått 

to løp etter det.  I tillegg var den nå ute på kortere distanse. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 1 Hard To Believe – Carlos Lopez veid inn med 1,1 kg 

overvekt. 

Avhørt: Rytter Carlos Lopez møtte ikke til avhør etter å ha blitt kalt opp over 

høyttaleranlegget. 

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

å ri. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha veid inn med 1,1 kg 

overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

------ 

Dopingprøver tatt 21. november 2014 

2. løp hest nr   5 Whatdoesthefoxsay 

4. løp hest nr    3 Buffalo Soldier                    

5. løp hest nr   8 Seventyseven  

7. løp hest nr    3 Polly Holder 

---- 

Dato: 21. november 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


