
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag torsdag 25. april 2019 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 25. april: 

3. løp  8 Dickie Dickens – Sandro De Paiva 

5. løp  4 Julien Delamare – Rafael Schistl 58 kg 

6. løp  7 Borzakovski – Jan-Erik Neuroth 

--- 

1. løp 

Veterinæren nedla startforbud for hest nr. 5 Barentsburg etter løpet. 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 5 Smooth Escape ved inngangen til første sving. 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytterne J E Neuroth og M Haugland sine forklaringer, 

konkluderer DLV med at ingen sjenering har funnet sted. 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 7 Crossroad Blues – Carlos Lopez veid inn med 1 kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter C Lopez forklarte at han hadde tatt på seg mere klær da det begynte å regne, og i 

tillegg ble han våt. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 1 kg overvekt. 

Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 c 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter av hest nr 6 Punktum Finale -  Kaia S Ingolfsland byttet spor før hun 

var helt klar av de andre hestene ca 100 meter etter start. DLV  gjorde henne oppmerksom 

på at hun må være mere observant. Det inntrufne kan ikke betegnes som en sjenering, og 

det rettes ingen forføyning mot rytter. 

---- 

5. løp 

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr 5 Redeeming til start ble innvilget. 

--- 



DLV observerte at hest nr 2 Point Boy – rytter Nora Hagelund Holm – bryter ut i søndre sving 

og sjenerer medkonkurrenter. DLV legger til grunn at rytter gjør det hun kan for å hindre 

utbrytingen, og det rettes derfor ingen forføyning mot henne. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Redeeming sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Nathalie Mortensen forklarte at hesten ikke fikk fronten, og hun mente at det var 

grunnen til at hesten stoppet på oppløpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

6. løp 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr 1 Ponita til start ble innvilget. 

--- 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 7 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Ponita – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener R Freire forklarte at hesten går greit inn i startboks i trening. 

Kjennelse: 

Trener Raphael Freire tildeles en advarsel for at hest nr 1 Ponita ble bortvist fra start. Hesten 

må godkjennes i startboks på løpsdag før den igjen kan starte i løp. 

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1 a 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Jurga – Carlos Lopez meddelte at hesten ble stående lenge i startboks, 

og at hesten derfor hoppet dårligere av fra start enn den pleier å gjøre. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Seven Senses sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sandro De Paiva forklarte at han ikke fikk hesten til å gå fra start. Han mente det 

var noe galt på hestens høyre side, og at den ikke var klar til å gå løp. 

2. Trener Siri Kolflaath Auen forklarte at hesten hadde virket klar i trening, men at den ikke 

likte underlaget. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan DLV av dyrevernmessige årsaker gi startforbud i totalisatorløp i 

en måned til en hest som flere ganger har vist dårlige prestasjoner. Videre kan DLV i 

spesielle tilfeller kreve at hest skal starte i kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent 

resultat før den igjen kan starterklæres i ordinære løp. Det er treners ansvar at hesten er 

konkurranseklar. 

DLV observerer at hesten ikke vil gå verken fra start eller gjennom resten av løpet noe som 

bekreftes av rytters forklaring. Hesten er 9,5 sekunder bak vinneren i mål. Hesten har i flere 

starter i 2018 også vist dårlig prestasjon. Med bakgrunn i DLV sin egen observasjon samt 

rytters forklaring, mener DLV at hesten ikke var konkurranseklar. DLV ilegger hesten 



startforbud en måned, fra og med 26. april til og med 25. mai 2019. Hesten må videre gå 

kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan starterklæres i ordinære løp. Før 

hesten kan gå kvalifiseringsløp, må det fremlegges veterinærerklæring som viser at hesten 

er frisk.  

Kjennelse: 

Hest nr 2 Seven Senses ilegges startforbud fra og med 26. april til og med 25. mai 2019. 

Hesten må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan starterklæres til 

ordinære løp. Veterinærerklæring som viser at hesten er frisk må fremlegges før den kan gå 

kvalifiseringsløp. Trener Siri Kolflaath Auen ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha startet hest 

som ikke var konkurranseklar. 

Regl. Pkt. 5.9.1.a, 9.25.18, 9.25.20, 11.3.1d, 11.4.1.c. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  4 Fabricio     

Løp 2 hest nr.  1 Twisted     

Løp 3 hest nr.  7 Crossroad Blues    

Løp 6 hest nr.  2 Seven Senses    

----      

  

                   

Dato  25. april 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


