
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

19. løpsdag torsdag 24. august 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, H E Jenssen, S Gjertsen, 

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 24. august 

3. løp 1 Daydream Believer – Sandro De Paiva 

5. løp 8 Bodyguard – Carlos Lopez 

7. løp 9 This Is Diva – Marie Fretheim 

----- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Pretty Perfect – Marie Fretheim mente seg sjenert av hest nr 1 Lady Of 

Course – Sandro De Paiva rett etter start.. 

Forklaring: 

Rytter S De Paiva forklarte at hans hest var veldig urolig i startboksen, og kastet seg 

umiddelbart til høyre etter start.  Han gjorde det han kunne for å rette opp sin hest. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptaket, konkluderte DLV med at rytter S De Piva ikke kan lastes for 

det inntrufne.  Det rettes ingen forføyning mot S De Paiva. 

---- 

2. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 7 Clauses Reka til start ble innvilget. 

----- 

Trener J Bødtker Sørensen sin søknad om å få leie hest nr 5 Nandura til start ble innvilget. 

---- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 3 Wide Ranging til start ble innvilget. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Into The Light sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten i forrige løp viste at den  ikke taklet gress.  Han mente  

at den fungerte best i front på dirttrackbanen. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

DLV noterte seg at hest nr 2 Red Mile – C Lopez brøt ut til høyre etter start. Rytter C Lopez 

og trener H Soma ble avhørt, og rytter forklarte at hesten var redd. 

---- 

5. løp 

Trener E Rasmusson sin søknad om å få leie hest nr 3 Clauses Ivory til start ble innvilget. 



----- 

Trener M Carlstedt sin søknad om at hest nr 7 Clauses Monsieur skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Dudhsagar ble bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Kim Stern beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Kim Stern tildeles en advarsel for at hest nr 1 Dudhsagar ble bortvist fra start.  Hesten 

må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

---- 

6. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 1 Borzakovski til start ble innvilget. 

---- 

Trener M Carlstedt sin søknad om å få leie hest nr 4 Clauses Velvet  til start ble innvilget. 

---- 

Trener J Bødtker Sørensen sin søknad om å få leie hest nr 5 Nandura til start ble innvilget. 

---- 

Trener Å Edvardsson sin søknad om å få leie hest nr 9 Schoolgirl til start ble innvilget. 

---- 

Amatørrytterne i 6. løp ble kalt inn til DLV og anmodet om ikke å skrike i løpene. 

--- 

DLV gjorde rytter Emilie Finckenhagen oppmerksom på at hun må holde rett bane på 

oppløpet. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Augustinian – Nathalie Mortensen sin ridning på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter N Mortensen forklarte at hesten hennes var veldig godt gående, men at hun hadde så 

mye søle på brillene at hun så veldig lite og derved ikke kunne ri hesten ut. Hun hadde hatt 

på flere par briller. 

Bemerkning: 

Forklaringen er godtatt. 

----- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Emmys Lane – Sergio Alonso skiftet spor flere ganger på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Marie Fretheim – 9 This Is Diva forklarte at hun ble sjenert flere ganger på oppløpet 

av hest nr 1 Emmys Lane – S Alonso. 

2. Rytter Sergio Alonso – 1 Emmys Lane forklarte at hesten hans hang og at han gjorde det 

han kunne for å rette den opp. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det forbudt for rytter gjennom tregning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV observerte på videoopptak at hest nr 1 Emmys 



Lane - rytter S Alonso bytter spor flere ganger på oppløpet, og derved forstyrrer 

medkonkurrent.  DLV kan ikke se at rytter S Alonso gjør tilstrekkelig for å holde sin hest rett. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha forstyrret medkonkurrent på 

oppløpet.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 136 e, 489 c 

  ----- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  4 Tertian      

Løp 3 hest nr.  1 Daydream Believer     

Løp 4 hest nr.  4 Rock The Boat    

Løp 6 hest nr.  5 Jurga  

--- 

 

Dato  24. august  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


