
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
18. løpsdag torsdag 8. august 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, B Hermansen, H E Jenssen (sekr.) 
Stevnelege: James Macpherson  
   
____________________________________________________________________ 
 
17.  løp 1. august 2013 
Sak til behandling: 
Løp nr. 5 hest nr. 7 Otama Obama, trener Marie Lustig for sent i paddock  
Avhørt:Trener Marie Lustig 
Forklaring: Trener forklarte at hun fikk tidsnød på grunn av skifte av utstyr. 
Kjennelse: Trener Marie Lustig tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock til 7. 
løp. Regl. Pkt. 124n, 489a. 
---- 
Løp nr. 5 
Sak til behandling: 
Det ble lagt ned protest i løpet av trener av hest nr. 1 Rock of Ridd, rytter E Chaves som 
mente seg sjenert av hest nr. 8 Annaboda, rytter M Martinez, kort før mål. 
Avhørt: 
Rytter E Chaves; som forklarte at han ble sjenert av hest nr. 8 Annaboda kort før mål. 
Rytter M Martinez som forklarte at hest nr. 1 hang over mot bakparten av hans hest i 
oppløpet.  
Rytter av hest nr. 3 Rock The Legend, E Ski som forklarte at hest nr. 8 Annaboda grovt 
sjenerte hest nr. 1 Rock of Ridd like før mål. 
Bemerkning: Iht reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 
DLV observerte på video opptak og fra sin posisjon i tårnet at hest nr. 8 Annaboda bytter 
spor like før mål og sjenerer hest nr. 1. Rytter M Martinez forsøker i tillegg å forstyrre hest nr. 
1 ved bruk av armen.   
DLV vurderte diskvalifikasjon men mener at hendelsen skjedde så nær mål at den ikke fikk 
betydning for utfallet i løpet. – Iht regl. pkt. 428 2.ledd skal diskvalifikasjon bare finne sted 
dersom det inntrufne antas å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 
DLV mener imidlertid at rytter M Martinez sin ridning og handlemåte er en så grov forseelse 
at det må medføre en betydelig straff. 
Kjennelse: Rytter Manuel Martinez ilegges kr. 5000,- i bot samt 8 dagers lisensinndragning 
hhv. den 17.08, 18.08, 21.08, 22.08, 24.08, 25.08, 28.08 og 31.08. 
Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse, premiesummens 
størrelse samt handlingens grovhet. 
 Regl. pkt. 427, 489c, 489d. 
Dopingprøver tatt 8. august 2013 
 
2. løp hest nr 5 Prinsessen            
4. løp hest nr 1 Walinda                
5. løp hest nr 8 Annaboda  
7. løp hest nr. 4 Talwanda 
     
Dato: 8.august 2013   
 
DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 
 


