
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

19. løpsdag søndag 23. august 2020 

 

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

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Dorte Müllertz for Søren Jensen 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

Djanna Nielsen for Marc Stott 

Karen Frost for Birgitte Nielsen 

 

Marcus Grundy var måldommer i løp 5. 

 

Trenere av følgende hester fikk innvilget søknad om å få leie til start:  

Løp 2 hest nr. 5 Wishforemore 

Løp 3 hest nr. 8 Stogas Etosha 

 

Løp 1 

Hest nr. 1 Final Experiment stod igjen ca 3 lengder i starten.  

 

Løp 2 

DLV observerte at hest nr. 7 Hampus G hoppet skjevt ut fra start og sjenerte 

medkonkurrenter. DLV mener at rytter U Holmquist kan ikke lastes for det inntrufne og det 

rettes derfor ingen forføyning mot henne.  

----- 

Hest nr. 3 I and I – prestasjon i løpet. 

Rytter J Ingvarsson mente at hesten ville gått bedre med mer tempo i løpet.   

Forklaringen er notert.  

 

Løp 2, 3 og 7 

Rapport fra paddocksjef - trener N Petersen kom for sent i paddock med følgende hester: 

Løp 2: hest nr. 5 Wishformore 

Løp 3: hest nr. 3 Raspberry Beret og nr. 5 Face of Energima 

Løp 7: hest nr. 3 Herwegodandy 

Trener N Petersen hadde ingen forklaring på  dette.  

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hest innfinner seg i paddock 15 minutter før 

start.  

Kjennelse: Trener N Petersen ilegges en bot på kr. 1500,- for at flere hester møtte for sent i 

paddock. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.  

Regl punkt 5.9.1q, 11.4.1c 

 

Løp 3 

DLV observerte at hest nr. 3 Raspberry Beret ble sjenert ca 400 meter før mål.  



Forklaring:  

Rytter av hest nr. 3 Raspberry Beret, P Cosgrave, mente at han ble sjenert av hest nr. 9 

Acapello da denne gikk utover i banen.  

Rytter av hest nr. 9 Acapello, E Chaves, forklarte at han holdt sitt spor.  

Rytter av hest nr. 1 Sir Leo, M Martinez, mente at banen svingte og at han holdt sitt spor.   

Bemerkning: 

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

observerte at hest nr. 3 Raspberry Beret ble sjenert ca 400 meter før mål. DLV mener at 

dette skyldes at hest nr. 1 Sir Leo går innover i banen og hest nr. 9 Acapello går noe utover i 

banen. DLV mener at både rytter M Martinez og rytter E Chaves burde ha vært mer 

oppmerksomme for å holde rett spor. 

Bemerkning: Rytter Manuel Martinez og Elione Chaves ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha 

sjenert medkonkurrent.  

Regl punkt 5.11.1e, 10.1.4, 11.4.1.c.   

 

Løp 6 

DLV observerte at hest nr. 8 Pas de Secret ble sjenert i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 8 Pas de Secret, D Swift, forklarte at han måtte ta opp fordi hest nr. 10 

Valence gikk inn foran ham og for å hindre å sjenere heste nr. 1 Sanary.  

Rytter av hest nr. 1 Sanary, P A Gråberg, forklarte at han lå på innsiden av hest nr. 8 Pas de 

Secret. Han observerte at hest nr. 10 Valence gikk innover i banen i svingen. 

Rytter av hest nr. 10 Valence, M Rodriguez, forklarte at de andre konkurrentene presset seg 

frem på innsiden av ham.  

Bemerkning: I henhold til reglementet skal ryttere ri slik at andre hester og ryttere ikke blir 

sjenert. DLV observerte at det ble trangt i svingen for hest nr. 8 Pas de Secret og er av den 

oppfatning at dette skyldes at hest nr. 10 Valence går innover i banen. DLV mener at rytter M 

Rodriguez burde ha gjort mer for å holde sitt spor.  

Kjennelse: Rytter av hest nr. 10 Valence, M Rodriguez, ilegges  en bot på kr. 2000,- og en 

dags utestengelse, 6. september 2020, for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er 

det lagt vekt på at det er høy prissum i løpet.  

Regl punkt 5.11.1e, 10.1.4, 11.4.1.c og d.   

--- 

Hest nr. 7 Learn by Heart - prestasjon i løpet.  

Trener B Olsen forklarte at hesten ble stående lenge i startboksen og det var lenge siden 

forrige start.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 7 

DLV undersøkte mulig reglemenststridig bruk av pisk av rytter E Chaves på hest nr. 5 

Zeraphine.  

Etter å ha studert videoopptak og avhørt E Chaves mener DLV at bildene ikke gir sikre bevis 

på at reglementstridig bruk av pisk fant sted. Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter E 

Chaves. 

 

Løp 8 

Rytter av hest nr. 7 Purple Ace, M Martinez, brukte pisk på oppløpet.  

Rytter forklarte at han glemte seg og det var ingen grunn til at han brukte pisken.  



Bemerkning: I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å unngå en farlig situasjon.  

DLV mener at pisk i dette tilfellet ikke ble brukt for å hindre en farlig situasjon. DLV mener at 

piskbruken ikke hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr. 2000,- og 2 dager liseninndragning, 6. og 9. 

september 2020 for bruk av pisk. 

Regl punkt 9.22.8, 9.22.9 og 11.4.1h.  

 

Løp 9 

Hest nr. 5 Swan Black - prestasjon i løpet. 

Rytter C Lopez forklarte at hesten hadde ørepropper for første gang, kom dårlig av gårde fra 

start, ble liggende langt bak og presterte siden ikke noe i løpet.  

Forklaringen er notert.  

 

Løp 10 

Rapport fra starter – hest nr. 3 Never Gone ble bortvist fra start. Den må godkjennes i 

startboks før den igjen kan starte i løp. 

Trener B Olsen forklarte at hesten ble litt mer giret enn vanlig. 

Kjennelse: hest nr. 2 Never Gone må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Trener B Olsen tildeles en advarsel for at hest nr. 3 Never Gone ble bortvist fra start. 

Regl punkt 9.25.24, 11.4.1a 

---- 

Rapport fra starter – hest nr. 6 Neridiana ble bortvist fra start. Den må gå kvalifiseringsløp 

med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. 

Trener H Soma ble innkalt til DLV, men møtte ikke. 

Kjennelse: Hest nr. 6 Neridiana må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen 

kan starte i løp. Trener Hallvard Soma tildeles en advarsel for at hest nr. 6 Neridiana ble 

bortvist fra startstedet og en bot på kr. 600,- for ikke å ha møtt i DLV da han ble innkalt. 

Regl punkt 5.9.9, 9.25.24. 11.4.1a og c. 

---- 

Rytter av hest nr. 10 Possesion, U Holmquist, mente seg sjenert i søndre sving av hest nr. 5 

Native Star, rytter P Cosgrave.  

Rytter av hest nr. 5 Native Star, P Cosgrave, forklarte at det ble trangt for ham i svingen slik 

at han måtte ta opp.  

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at ingen kan lastes for det inntrufne og kan ikke 

se at noen reglementsstridig sjenering har funnet sted.  

---- 

Hest nr. 9 Powerplay - prestasjon i løpet.  

Rytter M Martinez forklarte at hesten ikke taklet dagens bane.   

Forklaringen er notert. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 3 Dannys Roop   

Løp 3 hest nr. 5 Face of Energima 

Løp 4 hest nr. 1 Duca di Como 

Løp 6 hest nr. 6 Kick On 

Løp 6 hest nr. 12 Swedish Dream 

Løp 8 hest nr. 7 Purple Ace 



Løp 9 hest nr. 2 Eesha my Flower 

Løp 10 hest nr. 1 Prins Valiant 

Løp 10 hest nr. 2 Whispering Ocean 

Løp 10 hest nr. 8 Juveniledelinquent 

       

 

Dato  23. august 2020     DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


