
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag torsdag 27. september 2012 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad 
__________________________________________________________________ 

2. løp 

Roald Winger var starter i 2. løp. 

----- 

Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Happy Larry – Madeleine 

Haugland veid inn med 1 kg overvekt 

Avhørt: Rytter M Haugland 

Forklaring: Rytter M Haugland forklarte at hun hadde drukket litt for mye væske før løpet.  

Hun forklarte at trener hadde kontrollveid når hun veide ut før løpet og at vekten da var 

korrekt. 

Bemerkning:  

I henhold til reglementet skal rytter ri med den vekt man har kommet overens om. 

Kjennelse: Rytter Madeleine Haugland ilegges en bot stor kr 300,- for å ha veid inn med 1 kg 

overvekt.  .  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 140 d, 489 c,  

----- 
Sak til behandling:Stevnets veterinær nedla startforbud mot hest nr 8 Match Point etter løpet. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 10 Amenina Da Ilha – bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Waila Forsth 
Forklaring: Trener W Forsth forklarte at hesten ble litt stresset. 
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 
reglementet en advarsel. 
Kjennelse: Trener Waila Forsth tildeles en advarsel for at hest nr 10 Amenina Da Ilha ble 
bortvist fra start.  Før bortvist hest igjen kan starterklæres til løp, må den godkjennes i 
startboks. Regl. Pkt. 412, 489 a 
----- 
Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud mot hest nr 2 Abshir Zain etter løpet. 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 8 Swedish Time – bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Bodil Blomqvist 
Forklaring: Trener B Blomqvist forklarte at hesten alltid har vært vanskelig å laste. 
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 
reglementet en advarsel. 
Kjennelse: Trener Bodil Blomqvist tildeles en advarsel for at hest nr 8 Swedish Time ble 
bortvist fra start.  Før bortvist hest igjen kan starterklæres til løp, må den godkjennes i 
startboks. Regl. Pkt. 412, 489 a 
---- 
5. løp 
Sak til bekandling: Trener av hest nr 4 Vestano – Cathrine Erichsen – mente at hest nr 5 
Rapponghi – M Haugland sjenerte hest nr 4 Vestano like etter start. 
Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og observerer at hest nr 4 Vestano hopper sent ut 
av startboken.  Hest nr 5 Rapponghi hopper til venstre ut av startboksen.  DLV kan ikke se at 
noen kan lastes for det inntrufne.  Det rettes ingen forføyning mot noen rytter. 
------- 



Sak til behandling: 
Hest nr 5 Rapponghi – Madeleine Haugland går inn flere spor i nordre sving og sjenerer 
konkurrenter. 
Avhørt: 
1. Rytter Helena Rosen 
2. Rytter Anders Bager 
3. Rytter Madeleine Haugland 
Forklaring: 
1. Rytter H Rosen forklarte at hun ble kraftig sjenert av hest nr 5 Rapponghi – M Haugland 
da denne går inn foran henne i nordre sving. 
2. Rytter A Bager forklarte at han ble sjenert av hest nr 5 Rapponghi – M Haugland i nordre 
sving. 
3. Rytter M Haugland forklarte at hun skiftet spor i nordre sving.  Hun prøvde å holde hesten 
ute i banen, men den hang innover mot railen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke 
sjeneres. DLV observerte på filmopptaket at rytter M Haugland går flere spor innover i banen 
i nordre sving og sjenerer konkurrenter.  DLV mener at rytter M Haugland ikke gjør nok for å 
holde hesten ute i banen. 
Kjennelse: Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr 600,- for å ha sjenert konkurrenter i 
nordre sving.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. Pkt 427, 489 c 
--- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Pannacotta – Helena Rosen veid inn med 0,7 kg 
undervekt. 
Avhørt: Rytter Helena Rosen 
Forklaring: Rytter H Rosen forklarte at hun aldri hadde hatt så mange ritt på en løpsdag før.  
Hun svettet mer enn hun kompenserte med drikke. 
Bemerkning: Regl. Pkt 454 «Viser det seg ved innveiing at rytter har ridd med undervekt, kan 
hesten diskvalifiseres eller fratas den oppnådde premien og tildeles en lavere premie hvis 
det er tydelig at den ville oppnådd minst denne plasseringen, jfr pkt 470.  Overstiger 
undervekten 1 kg skal hesten diskvalifiseres.  Eventuell undervekt eller overvekt ved 
innveiing skal medføre straff.» 
DLV mener at rytterens undervekt ikke har hatt betydning for rekkefølgen i mål.   
Kjennelse: Rytter Helena Rosen ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,7 kg 
undervekt.  Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 
Regl. Pkt. 454, 489 c 
 
7. Løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 5 Lisselan Prospect – Pascolina Da Costa mente seg 
sjenert etter start av hest nr 7 Mississippi – rytter M Haugland. 
Avhørt: 
1. Rytter P Da Costa 
2. Rytter T Jørgensen – 4 Promise 
3. Rytter M Haugland 
Forklaring: 
1. Rytter P Da Costa forklarte at hun ble sjenert av av hest nr 7 Mississippi like etter start. 
2. Rytter T Jørgensen forklarte at hans hest hoppet til høyre ut av startboksen.  Han var ikke 
klar over at han byttet spor før han fikk se det på film. 
3. Rytter M Haugland forklarte at hun gjorde alt hun kunne for å holde hesten sin rett, og 
mente at hun ikke sjenerte noen. 
Bemerkning: 



DLV observerte på filmopptaket at hest nr 4 Promise skifter spor etter start og at dette er 
årsaken til at hest nr 5 Lisselan Prospect blir sjenert rett etter start.  DLV kan ikke se at rytter 
T Jørgensen prøver å rette opp sin hest. 
Kjennelse: Rytter Trond Jørgensen ilegges en bot stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett bane 
etter start og derved sjenert medkonkurrent. 
Regl. Pkt. 427, 489 c 
--- 
Sak til behandling. Pascolina Da Costa -  utilbørlig oppførsel i vektrom og i Voldgiftsretten.  
Representant fra DLV overhørte verbal utskjelling av medkonkurrent både etter målpassering 
og etter avsaling.  Videre opptrådte hun ubehersket og respektløst i Den Lavere Voldgiftsrett.  
Bemerkning: I henhold til reglementet tillates ikke blant annet rytter å fremsette 
ærekrenkende eller utilbørlige uttalelser mot andre ryttere. 
Kjennelse: Rytter Pascolina Da Costa sin lisens inndras 10. oktober, 12. oktober, 13. 
oktober, 14. oktober, 17. oktober og 19. oktober 2012 for utilbørlige uttalelser.  
Regl pkt. 537, 489 d 
---- 
Dopingprøver tatt 27. september 2012 
1. løp hest nr  8 Quite A Mission 
3. løp hest nr  7 Viva Lavida 
7. løp hest nr  2 Liberty Cash 
 
Dato: 27. september 2012   DLV’s leder: K Grundy (Sign.) 
 
 
 

 

 

 


