
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
17. løpsdag torsdag 1. august 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H Byrgin, H E Jenssen (sekr.) 
Stevnelege: James Macpherson  
____________________________________________________________________ 
Løpsdag 16 – 25.juli 2013 
 
3. løp 
Rytter av hest nr. 5 Check Raise, Victoria Allers falt av i ytre søndre sving på grunn av at 
banen var glatt og at hesten dermed skled.  
--- 
Diverse ryttere klaget overfor DLV på at baneunderlaget i ytre søndre sving var meget glatt 
og at det var uforsvarlig å ri der. Som en konsekvens av dette besluttet løpsledelsen i 
samarbeid med Den Lavere Voldgiftsrett å flytte løp 5 til indre sving, ny distanse 1730 meter.  
Løp nr 6 ble flyttet til indre sving, endret distanse 1730 meter.  Løp nr 7 ble flyttet til indre 
sving, det ble ingen endring av distansen. 
 
Løpsdag 17 – 1. august 2013 
 
1. løp 
Sak til behandling: 
 
Voldgiftsundersøkelse vedr. piskbruk, rytter av hest nr. 6 Desert Chicory, Natalie Mortensen.  
Avhørt:Lærling N Mortensen. 
Forklarte: Rytter forklarte at hun hadde en ridestil hvor hun veivet mye med armene. Hun 
mente at hun ikke hadde brukt pisken. 
Bemerkning: DLV’s representanter i tårnet observerte at rytter av hest nr 6 Desert Chicory, 
Natalie Mortensen på oppløpet gjentatte ganger bruker pisken på hestens hals. Dette 
bekreftes også gjennom video opptak.  
Kjennelse:Hest nr. 6 Desert Chicory diskvalifiseres for rytters gjentatte brudd på 
piskbestemmelsene. Piskebruken anses å ha vært av et slikt omfang at det kan ha hatt 
innflytelse på rekkefølgen i mål. Rekkefølgen i mål ble dermed 8-5-4-7-2. 
Rytter av hest nr. 6 N Mortensen ilegges en bot stor kr. 1000 samt 4 dagers 
lisensinndragning hhv. 10.08, 11.08 14.08 og 15.08.2013. 
 
Ved straffens utmåling er det lagt vekt på at rytter er lærling. 
Regl. pkt. 471e, 489g 
-------------- 
1. løp 
Sak til behandling:Hest nr 4,7,8 for sent i paddock 
Avhørt: Trener W Neuroth som forklarte at han dessverre kom i tidsnød og han beklaget det 
inntrufne. 
Kjennelse:Trener W Neuroth tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock til 1. 
løp. Regl. Pkt. 124n, 489a. 
---- 
 
2. løp 
Sak til behandling Hest nr. 11 Bring it On la seg ned i startboksen og ble bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Bodil Blomqvist 
Forklaring: Trener forklarte at hesten ikke lengre var i hennes varetekt, hun mente videre at 
hesten ikke var startklar.   
 



Bemerkning: Trener er ansvarlig for at hest trent av ham/henne som starter i løp er 
konkurranseklar. DLV legger treners forklaring til grunn og konstaterer gjennom det at hesten 
ikke var konkurranseklar. 
Kjennelse: Trener ilegges en bot stor kr. 1000 for å starte hest som ikke er konkurranseklar. 
Hesten må godkjennes i startboks på løpsdag før den igjen kan starterklæres 
Regl. pkt. 124a, 489c..  
--- 
2. løp 
Sak til behandlingRytter av hest nr 4 Ronaldo, Anna Pilroth forklarte at hesten skled ved 
utgangen av søndre med den følge at hun falt av.  
----- 
4. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr. 9 Little Jazz, Helena Berlin, veid inn med 0.4 kg. 
undervekt. Avhørt: Rytter H Berlin 
Forklaring: Rytter forklarte at hun hadde veid ut korrekt men mente at hun måtte ha svettet 
så mye i løpet av dagen at hun hadde gått ned i vekt. 
Bemerkning: Iht reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om å ri. DLV 
vurderte,diskvalifikasjon men fant at undervekten ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Helena Berlin ilegges 1 dags lisensinndragning den 15. august 2013 
Regl. pkt 140d, 489d. 
5. løp  
Det ble nedlagt startfobud for hest nr. 6 Le Petit Caporal.   
--------------------- 
Dopingprøver tatt 1. august 2013 
2. løp hest nr 8 Salgado            
3. løp hest nr 4 Probably                
6. løp hest nr 3 Ragazzo og hest nr. 5 Giant Sandman 
  
 
Dato: 1.august 2013   
 
DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 
 


