
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

11. løpsdag torsdag 1. juli 2020 

 

DLV’s medlemmer:  H Byrgin,  H E Jenssen, S Gjertsen, C Slettemark 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes   
_________________________________________________________________________  

Stedfortredende trenere: 

For I Vergara  - E. Vergara i løp 4 

For N Petersen – Ellen M Jenssen 

---- 

Sak løpsdag 10 – 27.06.2020 løp 2 

Hest nr. 8 Silver Falcon for sent i paddock. 
Avhørt trener Cathrine Erichsen som forklarte at hesten grunnet problemer på stallen 
kom for sent i paddock. Hun beklaget det inntrufne. 
Kjennelse: Trener Cathrine Erichsen ilegges en advarsel for at hesten kom for sent til 
paddock. 
Regl. punkt 5.9.1q, 11.4.1a. 
 
Løp 1 

Hest nr. 7 Famous Riff forsinket starten. Etter rapport fra veterinær var Famous Riff 

sitt pass mangelfullt utfylt så vidt det gjaldt innføring av vaksiner. Dette forårsaket at 

starten måtte utsettes.  

Avhørt trener Are Hyldmo som forklarte at  dette var en misforståelse rundt tidligere 

vaksinasjoner. 

Bemerkning:I følge reglementet er det treners ansvar at regler for vaksinasjoner 

følges og at disse er korrekt innført i passet.  

Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges en bot NOK 1 200.  

Regl. punkt 5.9.1g og m, 11.4.1c. 

--- 

Hest nr. 7 Famous Riff prestasjon i løpet. 

Avhørt trener Are Hyldmo som forklarte at hesten er urutinert, var litt sen fra start, ble 

liggende bak i sandspruten og var da uvillig til å løpe. Han uttalte at hesten hadde 

prestert bra i trening og absolutt var løpsklar. Han var selv skuffet over resultatet. 

Kjennelse: Forklaringen er notert.  

 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 6 Clauses Rekato – Viktoria Aurora Hughes veide ut med 1.5 kg 

overvekt. 

Avhørt: Viktoria Aurora Huges som forklarte at hun ikke hadde greid å gå ned til 

avtalt ridevekt.  

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den ved starterklæring avtalte 

vekt. 



Kjennelse: Rytter Viktoria Aurora Huges ilegges en advarsel for ikke å ha veid ut med 

korrekt vekt. Regl. punkt 5.12.3b, 11.4.1a 

 

Løp 4  

Hest nr. 2 Serpico og hest nr. 6 Geist  for sent i paddock. 

Avhørt: Stedfortredende trener Elisabeth Vergara forklarte at det var problemer på 

vei til banen og at hestene da ble forsinket. Hun beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners ansvar at hestene innfinner seg i 

paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: Stedfortredende trener Elisabeth Vergara ilegges en advarsel for at 

hestene kom for sent til paddock. Regl. punkt 5.9.1q og 11.4.1a. 

 

Dopingprøver: 

Løp 3. hest nr. 7 Magica de Hex     

Løp 5 hest nr. 3 Hampus G  

Løp 7 hest nr. 4 Prince Field 

----      

 Dato: 1. juli 2020  - DLV’s leder: H. Byrgin (sign) 

 

 

 


