
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

14. løpsdag torsdag 25. juli 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, C W Slettemark 

H E Jenssen (sekr.) 

Stevnelege: Maryam Saeed 

Stevneveterinærer: K. Hamnes, I. Bakken  
__________________________________________________________________________  

Meddelelse: 

Indre sving er railet ut med 3 meter. 

------ 

Amatørene som rir i dagens 5. løp ble informert om at de må ta hensyn til at indre søndre 

sving er railet ut 3 meter og gå banen før løpet. 

---------------- 

 

Løp 1 - Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 3 Rare Emerald til start ble innvilget. 

Løp 2 – Trener A Bye Hansen sin søknad om å få leie hest nr. 5 Majestic Max til start ble 

innvilget. 

Løp 5  - Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr. 8 Borzakowski til start ble 

innvilget. 

-------------- 

 

Løp 1 

Hest nr. 6 Geist – Brøt ut i svingen. 

Avhørt: 

Rytter C Lopez som forklarte at han følte at hesten var i ferd med å bryte ut i svingen og at 

han derfor tok opp hesten. 

Trener A Hyldmo som forklarte at hesten denne gangen startet uten blinkers og at den 

oppfører seg veldig urutinert. Han ville sette på blinkers ved hestens neste start. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---------- 

Løp 3 

Hest nr. 4 Jane – bortvist fra start. 

Trener A Hyldmo forklarte at hesten er veldig vanskelig å laste.            

Kjennelse: 

Det nedlegges startforbud for hest nr. 4 Jane. Hesten må starte i prøveløp med startboks og 

godkjennes av starter med godkjent resultat før den igjen kan starte i ordinært løp. 

Regl. Pkt. 9.25.25 – 9.25.26 

----- 

Rytter av hest nr.5 Heavenly Spiced - U Holmquist - mente seg sjenert av hest nr. 6 Zahara – 

rytter S de Paiva - ved inngangen til nordre sving. 

Rytter S de Paiva forklarte at han mente at rytter U Holmquist presset seg frem. 

Rytter R Schistl forklarte at han lå ved rail innenfor hest nr. 5 Heavenley Spiced og og hest 

nr. 6 Zahara og at han var redd for å bli presset inn i railen av hestene på utsiden av seg. 

 

Bemerkning:  



DLV observerte at det ble noe trangt for flere hester inn i nordre sving. DLV kan imidlertid 

ikke se at en reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

------- 

DLV observerte på videoopptak at rytter av hest nr. 4 Jane - M Martinez - slår hesten i hodet 

på startstedet etter at den ble bortvist fra start. 

Avhørt: Rytter M Martinez som innrømmet det inntrufne. 

Bemerkning: DLV er av den oppfatning at rytter M Martinez opptrer utilbørlig og mener at 

handlingen også er brudd på reglementet pkt. 1.4.1 om at hesten skal behandles godt å 

beskyttes mot unødige påkjenninger og belastninger. 

Kjennelse: Rytter M Martinez ilegges 2 dagers lisensinndragning 8. og 10. august 2019 for å 

ha slått hest nr. 9 Jane i hodet. 

Regl pkt. 1.4.1 – 11.2.1e – 11.4.1d 

-------- 

Løp 4 

Hest nr. 10 Asaks Ambition blir sjenert på oppløpet ca 300m fra mål. 

Avhørt: 

Rytter av hest  nr. 10 Asaks Ambition - S Støren -  som forklarte at hun fikk en kraftig dytt av 

hest nr. 8 Elusive Thought, rytter U Holmquist. 

Rytter av hest nr. 8 Elusive Thought - U Holmquist - som forklarte at hun ønsket å gå i en 

luke på oppløpet, men at hun ble dyttet utover at hest nr. 6 Buffalo Soldier – rytter A Wallace. 

Rytter av hest nr. 6 Buffalo Soldier - A Wallace - som forklarte at hesten hans hang utover 

fordi den ble sliten. Han mente at han ikke sjenerte noen og at han gjorde det han kunne for 

å holde sitt spor. 

Bemerkning: 

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

obsereverte på vidoopptak at hest nr.6 Buffalo Soldier drifter utover i banen samtidig som 

hest nr. 8 Elusive Thought styres utover for å gå i en luke mellom hest nr. 6 og hest nr. 10. 

Eusive Thought treffer gjennom dette hest nr. 10 Asaks Ambition som får en kraftig dytt.  

Etter DLV sin oppfatning kan både rytter av hest nr. 10 A Wallace og rytter av hest nr, 8 

klandres for det inntrufne. Rytter av hest nr. 6 – A Wallace - gjorde ikke nok for å holde sin 

hest rett og rytter av hest nr. 8 – U Holmquist - burde ha gjort mer for å unngå å sjenere hest 

nr. 10 Asak Ambition. 

Kjennelse: 

Rytter A Wallace ilegges en bot stor kr. 1000 for å ha sjenert medkonkurrent i oppløpet. 

I straffeutmålingen er det hensyntatt at rytter er lærling. 

Rytter U Holmquist ilegges en bot stor kr. 2000 for å ha sjenert medkonkurrent i oppløpet. 

Regl. Pkt. 10.1.4 -  12.4.1c. 

 

---------------- 

Løp 6 

Hest nr. 1 Boboulina – bortvist fra start. 

Trener K E Swartling som forklarte at hesten er vanskelig å laste.  

           

Kjennelse: 

Det nedlegges startforbud for hest nr. 1 Boboulina. Hesten må starte i prøveløp med 

startboks og godkjennes av starter med godkjent resultat før den igjen kan starte i ordinært 

løp. 

Regl. Pkt. 9.25.25 – 9.25.26 



--------- 

Løp 7 

Rytter av hest nr. 4 Hasheem – Rytter F De Geer falt av i søndre sving. 

DLV studerte videoopptak og fikk uttalelse fra svingdommer, men vil innhente forklaring fra 

rytter F De Geer før saken avsluttes. 

--------- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 4 Hasheem etter løpet.  

   

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr. 3 Smooth Escape     

Løp 4 hest nr. 7 Zafrangar            

Løp 5 hest nr. 3 Otama Mareld 

Løp 6 hest nr. 9 Lovetorun 

Løp 6 hest nr.  8 Erasmus      

 

    

----      

                 

Dato  18. juli 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


