
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

19. løpsdag torsdag 25. august 2016 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 25. august: 

2. løp 6 Miss Kickoff – Sergio Alonso 58,5 kg 

----- 

6. og 7. løp er John Fortune starter. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Miss Kickoff – Marius Borgen Andersen greide ikke å ri lavere enn 59,5 

kg, og ble erstattet av rytter Sergio Alonso. 

Forklaring: 

Rytter M B Andersen forklarte at han hadde vært syk, og ikke hadde fått bantet det han 

skulle. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Marius Borgen Andersen ilegges en bot stor kr 300,- for ikke å ha kunnet ri den vekt 

han var kommet overens om å ri.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Spicy Appeal sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Hallvar Soma forklarte at hesten ikke likte dirttrackbanen, men at de vil 

veterinærundersøke hesten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjefen – rytter av hest nr 7 Meanttobeme – Vanessa Ryall – veid inn med 0,6 

kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter V Ryall  forklarte at hun hadde mye sand på utstyret. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Vanessa Ryall tildeles en advarsel for å veid inn med 0,6 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 



---- 

5. løp 

Hest nr 5 Barnum tapte mange lengder i starten. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjefen – rytter av hest nr 3 April Fool – Rafael De Oliveira – veid inn med 2 

kg overvekt. 

Forklaring: 

1.Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde drukket mye vann.  Han beklaget det inntrufne. 

2. Trener Gina Mathisen og Vektsjef observerte begge at rytter veide ut med riktig vekt. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Rytter Rafael De Oliveira ilegges kr 2.000,- i bot for å ha veid inn med 2 kg overvekt.   

Regl. pkt. 140 d, 489 c 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 5 This Is Bajas       

Løp 2 hest nr. 1 Arctic    

Løp 4 hest nr. 7 It’s A Light    

Løp 5 hest nr. 6 Doffen   

---- 

 

 

Dato 25. august 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


