
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag torsdag 22. juni 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin,  S Gjertsen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Huun    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter  22. juni: 

1. løp  1 Südtirol – Sandro De Paiva 56 kg 

3. løp  7 Schoolgirl – Emma Körner 58 kg 

--- 

1. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte på filmopptaket og fra sin posisjon i svingen at hest nr 4 Catch The Dream – 

Andrés Polanco brøt utover i banen i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Andrés Polanco forklarte at hesten alltid har gått rundt sving i trening, så han ble 

overrasket over at hesten brøt ut i svingen.  Det var også første gang hesten startet på 

Øvrevoll. 

Bemerkning: 

DLV mener at rytter A Polanco gjør det han kan for å rette opp sin hest.  Det rettes derfor 

ingen forføyning mot rytter A Polanco. 

---- 

2. løp 

Trener Åsa Edvardsson sin søknad om at hest nr 7 Glimt skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

DLV observerte på filmopptak og fra sin posisjon i svingen at det ble en trang situasjon i 

søndre sving. 

Bemerkning: 

DLV vurderte hendelsen og konkluderte med at ingen reglementsstridig sjenering fant sted. 

---- 

3. løp 

Trener Åsa Edvardsson sin søknad om at hest nr 7 Schoolgirl skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

--- 

4. løp 

Rytter av hest nr 1 Into The Light – Raphael Freire cantret til start uten bøyler. 

Forklaring: 

Rytter Raphael Freire forklarte at hesten var urolig på vei ut fra paddock. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Raphael Freire tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 



Regl. pkt. 388, 489 a 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Into The Light sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Raphael Freire forklarte at hesten var vanskelig å holde og vanskelig å ri.  På 

oppløpet hadde hesten gått tom.   

2. Trener Are Hyldmo forklarte at hesten giret seg veldig opp da den fikk på blinkers.  Han 

bekreftet ellers rytters forklaring.  Han vil prøve den uten blinkers. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte på filmopptaket og fra sin posisjon i svingen at det blir trangt for hest nr 3 

Asaks Ambition – Nora Hagelund Holm ved inngangen til søndre sving. 

Bemerkning: 

DLV studerte filmopptaket og konkluderte med at ingen kan lastes for det inntrufne. 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr.   4 DJ’s Dream  

Løp 5 hest nr.   9 April Fool 

Løp 6 hest nr.  6 Velldone  

--- 

 

Dato  22. juni  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


