
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
31. løpsdag fredag 26. oktober 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad 
____________________________________________________________________ 
Vedrørende løpsdag 30, 19. oktober 2012 
4. løp 
Sak til behandling: 
Rytter Max Friberg trakk seg fra avtale om ritt. Rytter av hest nr 3 Ironic Irannik – Max Friberg 
hadde meddelt trener Maria Carlstedt dagen etter starterklæring at han likevel ikke kunne ri. 
Avhørt: 
1. Trener Maria Carlstedt 
2. Rytter Max Friberg pr mail 
Forklaring: 
1. Trener M Carlstedt forklarte at M Friberg hadde akseptert rittet og hun hadde ringt og fått 
det bekreftet av ham etter starterklæring.  Han hadde ringt henne dagen etter og sagt at han 
likevel ikke kunne ri. 
2. Rytter M Friberg forklarte pr mail at det ble for dyrt å komme til Øvrevoll for kun ett ritt. Han 
beklaget dette. 
Bemerkning: DLV legger til grunn at uhell eller sykdom med sykemelding som medfører at 
rytter ikke kan gjennomføre avtalt ritt er legitimert fravær.  I dette tilfellet kan vi ikke se at 
slike grunner foreligger. 
Kjennelse: Rytter Max Friberg tildeles en advarsel for å ha trukket seg fra avtale om ritt. 
Regl. Pkt. 133, 136 a, 489 a 
------ 

 
Rytterbytter 26. oktober: 
1. løp 6    Magic Cloud – Rodrigo Olechea 53 kg 
5. løp 10  Forward Planning – Per-Anders Gråberg 57 kg 
7. løp 3    Saint Sebastian – Mette Hanssen 60 kg 
----- 
1. løp 
Rapport fra paddocksjef – trener Are Hyldmo kom for sent til paddock med hestene 2 Well 
Fitted og 4 Equito Hill. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo 
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at han måtte vente på salen til den ene hesten.  Han 
mente de hadde gått tidsnok. 
Bemerkning: Det er treners ansvar å innfinne seg i paddock med hest senest 15 minutter før 
start. 
Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges bot stor kr 1.000,- for å ha kommet for sent i paddock 
med hestene 2 Well Fitted og 4 Equito Hill.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er 
gjentatt forseelse. Regl. Pkt. 124 n, 489 c 
----- 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 7 Reddie sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Maria Carlstedt 
Forklaring: Trener M Carlstedt forklarte at hesten fikk en dårlig start og hun var uheldig med 
rittet.  
Bemerkning: 
Forklaringen er notert.  
---- 



6. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 8 Otama Toyboy – Jonna Gustafsson går innover i banen ved inngangen til søndre 
sving og sjenerer hest nr 5 Man After Midnight – Juan Pinto. 
Avhørt: 
1. Rytter Juan Pinto 
2. Rytter Jonna Gustafsson 
Forklaring: 
1. Rytter J Pinto forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 8 Otama Toyboy – J 
Gustafsson ved inngangen til søndre sving. 
2. Rytter J Gustafsson forklarte at hun prøvde å styre sin hest utover, men at hun hadde mye 
vekt og salen skled. 
Bemerkning: 
Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta sin hests sjanser i løpet.  Dog er det 
forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å ødelegge for sine 
konkurrenter. 
DLV observerte på filmopptaket at rytter av hest nr 8 Otama Toyboy – J Gustafsson går 
innover i banen ved inngangen til søndre sving og derved sjenerer hest nr 5 Man After 
Midnight. DLV mener at rytter J Gustafsson ikke gjør nok for å rette opp sin hest. 
Kjennelse: 
Rytter Jonna Gustafsson ilegges 4 dagers lisensinndragning følgende dager 4. november, 7. 
november, 9. november og 11. november 2012 for grov sjenering av konkurrent i søndre 
sving. 
Regl. Pkt. 136 e, 489 d  
--- 
Dopingprøver 26. oktober 2012 
2. løp hest nr   3 Dickie Dickens         
3. løp hest nr    1 Ragazzo    
5. løp hest nr    9 Home Straight 
6. løp hest nr    5 Man After Midnight 
----- 
 
Øvrevoll 26. oktober 2012   
 
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


