
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 27. mai 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H Byrgin, N Cordrey, C Slettemark 

Stevnelege: M Heier  
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

For Henrik Engblom – Nathalie Mortensen 

--- 

Rytterbytter 27. mai:  

Løp 1: hest nr. 2 Mount Aventine ble ridd av C  Lopez og hest nr. 6 Time to Dream ble ridd 

av S Strand 

Løp 2: hest nr. 1 Dickie Dickens ble ridd av W S Schou 

Løp 3: hest nr. 4 Sound of Silence ble ridd av W S Schou 

Løp 4: hest nr. 4 My French Dream ble ridd av C Lopez 

Løp 5: hest nr. 6 Calcaterre ble ridd av N H Holm 

Løp 6: hest nr. 8 Juveniledelinquent ble ridd av N H Holm 

Løp 8: hest nr. 4 Cincinnatus ble ridd av N H Holm 

 

Sak til behandling: 

Rytter K S Ingolfsland ble erstattet av andre ryttere i syv løp da hun var i karantene på grunn 

av utenlandsreise.   

Rytter har forklart seg skriftlig da hun ikke svarte på telefon på løpsdagen. Hun opplyser 

blant annet at hun sjekket med FHI og at hun har fått til svar at hun kunne ri i Sverige søndag 

og i Danmark mandag så lenge hun hadde negativ Covid19-test og bevis på at hun var på 

arbeidsreise. Hun skulle da inn i vanlig fritidskarantene når hun kom hjem. 

Øvrevoll Galopp opplyser at rytter var informert om at hun måtte i reisekarantene dersom 

hun dro til Danmark. 

Bemerkning: DLV legger til grunn at det i utgangspunktet er rytters ansvar å kjenne til 

gjeldende regler. Videre legges det til grunn at rytter var i Danmark og red mandag 24. mai. 

Hun aksepterte flere ritt ved starterklæring tirsdag 25. mai. Hun var orientert fra Øvrevoll 

Galopp om at hun ville måtte gjennomføre karantene dersom hun red i Danmark.  

K Ingolfsland opplyser at hun selv har undersøkt med FHI og ut fra svaret hun fikk la hun til 

grunn at hun kunne ri på Øvrevoll torsdag. Etter DLVs synspunkt ville det være naturlig å 

forhold seg til råd fra Øvrevoll Galopp. Dette fordi dette spørsmålet var viktig også for andre 

ryttere og at spørsmålet derfor var grundig avklart av dem.  

Kjennelse: Rytter K Ingolfsland ilegges rideforbud en dag, 10. juni 2021 samt en bot kr. 750,- 

for ikke å kunne gjennomføre aksepterte ritt. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er 

lærling.  

Punkt 5.11.1a og 11.4.1a. 

 

 

 



 

Løp 1 

Hest nr. 2 Mount Aventine ble leid til start med rytter uten å ha søkt innen strykningsfristens 

utløp. 

Trener H Soma forklarte at hesten ble leid til start uten hans viten. 

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en advarsel for ikke å ha søkt om å leie hest til start innen 

strykningsfristens utløp. 

Regl punkt 5.9.1u, 11.4.1a.  

 

Løp 2 

Hest nr. 5 Notorious sin prestasjon i løpet. 

Rytter S D Paiva forklarte at hesten var uvillig fra start og svarte ikke når han ba den gå frem. 

Han hadde forventet et bedre resultat. 

Trener R Freire forklarte det samme som rytter.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 4 

Hest nr. 2 I Apple sin prestasjon i løpet.  

Rytter J E Neuroth forklarte at det var første gang hesten gikk på gresset og den galloperte 

ikke ordentlig før han kom på oppløpet.   

Forklaringen er notert. 

 

Hest nr 4 My French Dream sin prestasjon i løpet.  

Rytter C Lopez forklarte at hesten ble sliten på slutten av løpet og at den ble ubalansert når 

han skulle ri den ut. Han måtte derfor i stedet forsøke å holde den oppe. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 6  

Hest nr. 4 Main Wave bortvist fra start. 

Trener H Soma forklarte at hesten ble redd da det var mye bråk ved startboksene. Den 

hadde gått inn i sine siste starter. 

Kjennelse: Trener H Soma tildeles en advarsel for at hest nr. 4 Main Wave ikke gikk inn i 

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

Regl punkt 9.25.24, 11.4.1a. 

 

Hest nr. 6 My Cup of Tea bortvist fra start. 

Stedfortredende trener N Mortensen forklarte at hesten hadde gått inn i sine to første starter i 

år.  

Kjennelse: Stedfortredende trener N Mortensen tildeles en advarsel for at hest nr. 6 My Cup 

of Tea ikke gikk inn i startboks. Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starte i løp.  

Regl pkt 9.25.24, 11.4.1a. 

 

Hest nr. 3 Elegant Queen kom løs etter mål, men ble fanget inn etter kort tid og rytter veide 

inn til normal tid. 

 

 

Løp 7 

Hest nr 4 Asaks Ambition, rytter N Holm, veide inn med 1 kilo undervekt og ble diskvalifisert. 



Trener J Tønnessen forklarte at han ikke hadde kontrollveid da han hentet salen.  

Rytter N Holm forklarte at hun hadde veid ut riktig og var veldig usikker på årsaken til det 

inntrufne, men eneste mulighet var at hun ikke hadde lagt alle vektene i blyteppet. 

Bemerkning: I henhold til reglementet fører undervekt på 0,5 kilo eller mer til diskvalifikasjon. 

Etter DLV sin mening burde trener ha kontrollveid slik han er pliktig til. DLV mener også at 

rytter må anses å ha vært uaktsom ved forberedelse av utstyret.                                                       

Kjennelse: Hest nr. 4 Asaks Ambition diskvalifiseres. Trener J Tønnessen ilegges en bot stor 

kr. 1000,- for ikke å ha kontrollveid ved utveiing. Rytter N H Holm ilegges rideforbud 10.juni, 

11. juni og 13. juni 2021 for ikke å ha gjort tilstrekkelig for å sikre at vekten var riktig. 

Regl punkt 9.21.1, 10.3.6, 10.3.7 og 11.4.1a. 

 

Hest nr. 2 Ciccarelli – ble leid til start uten rytter. 

Trener H Soma ble innkalt over høyttaler, men møtte ikke. Det var søkt om å få leie til start. 

I henhold til reglementet skal rytter sitte på når hesten leies til start.  

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en bot stor kr. 500,- for at hest nr. 2 Ciccarelli ble leid til 

start uten rytter.  

Regl punkt 9.24.4 og 11.4.1a.  

 

  

 

Dopingprøver 

Løp 3 hest nr. 3 Perfect Illusion  

Løp 4 hest nr. 1 Simply Minds 

Løp 8 hest nr. 2 Mobilgas 

                   

Dato  27. mai 2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


