
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

32. løpsdag torsdag 22. november 2018 
 

DLV’s medlemmer:  K Grundy , H Byrgin, N Cordrey, H E Jenssen, S Gjertsen  
S Kolling (Sekr) 
Stevnelege: A Simeunovic 
Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  
2. løp 
Sak til behandling: 
DLV observerte at rytter av hest nr 1 Calcaterre – Carlos Lopez cantret til start uten å ha 
bena i bøylene. 
Forklaring: 
Rytter C Lopez forklarte at hesten var vanskelig da den gikk ut i banen. Han mente at det var 
for sent å ta bena i bøylene når hesten var kommet ut på banen. 
Bemerkning: 
DLV observerer på videoopptak at hesten cantrer rolig til start etter at den kommer ut på 
banen. På bakgrunn av dette mener DLV at rytter C Lopez burde ha forsøkt å ta bena i 
bøylene. 
Kjennelse: 
Rytter Carlos Lopez tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bøyler. 
Regl. pkt. 388, 489 a 
--- 
3. løp 
Rapport fra starter – hest nr 2 A Little Fling– bortvist fra start. Starter ba om at hesten ble 
ilagt startforbud da den er en fare for seg selv, rytter og startboksmannskap.   
Forklaring: 
Trener Jan Bødtker Sørensen forklarte at han var i tvil om hesten skulle starte mer igjen på 
grunn av dens adferd i forbindelse med starten.  
Bemerkning: 
I spesielle tilfeller kan DLV kreve at hest skal starte i kvalifiseringsløp og gjennomføre med 
godkjent resultat før den igjen kan starte i ordinære løp.  
DLV observerte på videoopptak at A Little Fling var uregjerlig i startboksen og kastet seg 
bakover når rytter skulle sitte opp. Hesten har også tidligere utgjort en fare for rytter og 
startboksmannskap ved å kaste seg bakover. Den ble strøket fra løp 19. juli 2018 på grunn 
av dette. Med bakgrunn i starters rapport samt egne observasjoner nedlegger derfor DLV 
starforbud for A Little Fling. Den må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 
igjen kan starte i ordinære løp.   
Kjennelse: 
Trener Jan Bødker Sørensen tildeles en advarsel for at hest nr 2 A Little Fling ble bortvist fra 
start. Hesten må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. 
Regl. pkt.  410, 412, 489 a 
--- 
Sak til behandling: 
Sjenering på oppløpet. 
Forklaring: 



1. Rytter Ulrika Holmquist – 9 Checkitoutcharlie forklarte at hun måtte ta opp da luken foran 
henne ble stengt. 
2. Rytter Nora H Holm – 4 DJ’s Dream forklarte at hun gikk  inn i banen fordi hest nr 7 Jurga 
tok hennes spor. 
3. Rytter Manuel Martinez – 7 Jurga mente at han ikke sjenerte noen. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. DLV 
observerer på vidoopptak at hest nr 7 Jurga skifter spor og går innover i banen og tar sporet 
fra hest nr 4 DJ’s Dream, som igjen går inn foran hest nr 9 Checkitcharlie slik at denne må ta 
opp. DLV mener at rytter M Martinez burde har gjort mer for å holde rett spor, slik at 
konkurrenter ikke blir sjenert. M Martinez ansees derfor å ha opptrådt uaktsomt. DLV 
vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at hest nr 7 Jurga ikke fikk forbedret sin 
plassering gjennom det inntrufne. 
Kjennelse: 
Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter på 
oppløpet. 
Regl. pkt. 427, 428, 489 c 
--- 
Sak til behandling: 
Hest nr 6 Punktum Finale sin prestasjon i løpet. 
Forklaring: 
Trener Hallvard Soma forklarte at hesten hadde overskudd og den likte rask bane. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
--- 
6. løp 
Trener H Soma sin søknad om å leie hest nr. 1 Final Episode til start ble innvilget. 
 
--- 
Dopingprøver: 
Løp 3 hest nr.   6 Punktum Finale    
Løp 4 hest nr.   6 Mongolian Navy   
Løp 5 hest nr.   9 Priceless 
Løp 6 hest nr.   5 Queen’s Delight  
      
    
                   
Dato  22. november 2018  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 
 
 


