
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag onsdag 4. juli 2018 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, N Cordrey, S Gjertsen 

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  A Simeunovic  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

1.løp 

Sak til behandling: 

Trener Cathrine Erichsen – 3 Caipirinha nedla protest mot hest nr 1 Ciccarelli for sjenering i 

søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Sergio Alonso -3 Caipirinha forklarte at hest nr 4 Ciccarelli la seg inn for tidlig i 

svingen, slik at han måtte ta opp. 

2. Rytter Ulrika Holmquist – 4 Ciccarelli forklarte at hesten hennes byttet ben og la seg litt inn 

i svingen. Hun var klar over at hest nr 3 Caipirinha var på innsiden, og forsøkte å holde sitt 

spor. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. DLV 

observerte på videooptak at hest nr 4 Ciccarelli bytter spor ved inngangen til søndre sving, 

noe som gjør at det blir noe trangt for hest nr 3 Caipirinha, og at rytter S Alonso må ta litt i sin 

hest. DLV mener imidlertid at dette ikke har ført til at hest nr 4 Ciccarelli forbedret sin 

plassering i løpet i forhold til hest nr 3 Caipirinha.  

DLV mener at rytter U Holmquist burde ha gjort mer for å holde sitt spor, og at hun dermed 

har opptrådte uaktsomt.  

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. Rytter Ulrika Holmquist ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha 

sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 427, 428, 489 c 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Marshall Runner sin prestasjon i løpet var dårligere enn sist, og hesten ble også 

ridd annerledes fra start. 

Forklaring: 

Rytter Silja Støren forklarte at hun ville gå inn etter feltet fra start, på grunn av ytre startspor. 

Hesten kjentes ikke bra ut på bortre langside. Hun trodde den ville gått bedre på oppløpet. 

Stedfortredende trener Silja Støren rapporterte senere at 9 Marshall Runner mistet en 

framsko i løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

 

---- 



3. løp 

Trener T Juneskans sin søknad om å få leie hest nr 10 Oh My Rose til start ble innvilget. 

---- 

Trener J B Hansen sin søknad om å få leie hest nr 1 Ponita til start ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 13 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Trener Jenny B Hansen observert ved startmaskinen uten å være iført hjelm. Hun beklaget 

det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å oppholde seg bak eller foran startmaskinen uten å 

være iført hjelm. 

Kjennelse: 

Trener Jenny B Hansen tildeles en advarsel for å ha oppholdt seg bak startmaskinen uten 

være iført hjelm. 

Regl pkt. 409, 489 a 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 7 Der Kleine Prinz, Linda M.A.Dahl, veide ikke inn 

etter løpet. 

Bemerkning: 

Hesten ble skadet i løpet. Grunnet omstendighetene rundt dette og at manglende innveiing 

ikke hadde betydning for spillet rettes det ingen forføyning mot rytter. I henhold til 

reglementet skal imidlertid hesten diskvalifiseres.  

Kjennelse: 

Heste nr. 7 Der Kleine Prinz diskvalifiseres på grunn av manglende innveing etter løpet. 

Regl pkt. 451. 

 

4. løp 

Hest nr 14 Julie ble strøket av veterinæren før løpet. 

---- 

6. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 2 Backcountry til start ble innvilget. 

 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 6  Danish Of Course – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at det ikke hadde vært problem med hesten i tidligere start.  

Han beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen tildeles en advarsel for at hest nr 6 Danish Of Course ble bortvist fra 

start. 

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

 

 



Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   5 Martini    

Løp 3 hest nr.   5 My Cup Of Tea 

Løp 4 hest nr.   15 Tool Box Carlras    

Løp 5 hest nr.   2 Foxcatcher 

      

                   

--- 

 

Dato  4. juli 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


