
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
34. løpsdag fredag 15. november 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  J Macpherson    
   
____________________________________________________________________ 
2.løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 9 Outlaw – Carlos Lopez mente seg sjenert i starten. 
Avhørt: 
1. Rytter Jacob Johansen – 10 You Go Girl 
2. Rytter Fredrik Johansson – 7 Lady Louise 
3. Rytter Oliver Wilson – 6 Paratico  
Forklaring: 
1. Rytter J Johansen forklarte at han ikke var involvert i det inntrufne. 
2. Rytter F Johansson – 7 Lady Louise forklarte at hesten hans kastet seg til høyre etter 
start, og deretter hang utover i banen. 
3. Rytter O Wilson forklarte at hesten var urutinert og fulgte hest nr 7 utover i banen. 
Bemerkning: 
Etter å ha studert videoopptak og sammenholdt dette med rytternes forklaringer, legger DLV 
til grunn at ingen kan lastes for det inntrufne.  
 -----  
3. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 9 Mississippi – Elione Chaves hoppet skjevt ut av startboks. 
Avhørt: 
1. Rytter Elione Chavez – 9 Mississippi 
2. Rytter Helena Rósen – 7 Majestic Dowsing 
Forklaring: 
1. Rytter E Chaves forklarte at hans hest hoppet skjevt ut.  Han gjorde alt for å rette den opp. 
2. Rytter H Rósen forklarte at hun ble sjenert av hest nr 9 Mississippi – E Chaves, men hun 
bekreftet at E Chaves prøvde å rette opp sin hest. 
Bemerkning: 
Etter å ha studert videoopptak og sammenholdt dette med rytternes forklaringer, legger DLV 
til grunn at ingen kan lastes for det inntrufne.  
--- 
Sak til behandling: 
Hest nr 1 Cave Man sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Nathalie Mortensen 
2. Trener Henrik Engblom 
Forklaring: 
1. Rytter N Mortensen forklarte at hesten kastet seg rett etter start og flere ganger i løpet når 
hun slapp den til. 
2.Trener H Engblom forklarte at hesten brøt rett etter start og at rytter måtte ta den opp.  Han 
trodde også at det ble litt tett mellom startene. 
Bemerkning: 
Forklaringen er notert. 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: 



Hest nr 11 Zero Tolerance – Sissel Schult sjenerte medkonkurrenter ved inngangen til 
søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter Philip S Sønsteby – 2 Court Circular 
2. Rytter Sergio M Pacheco – 12 Jobim 
3. Rytter Dina Heggum – 4 Rapponghi 
4. Rytter Sissel Schult – 11 Zero Tolerance 
Forklaring: 
Rytter 1,2 og 3 forklarte at de ble sjenert av hest nr 11 Zero Tolerance – rytter S Schult ved 
inngangen til søndre sving. 
4. Rytter S Schult innrømmet at hesten hang innover i banen flere ganger i løpet.  Hun gjorde 
det hun kunne for å rette den opp, men hesten var veldig stor og tung. 
Bemerkning: 
DLV observerte på videoopptak at hest nr 11 Zero Tolerance – Sissel Schult går innover i 
banen ved inngangen til søndre sving slik at flere konkurrenter blir sjenert.  DLV mener at 
hun ikke gjør tilstrekkelig for å holde hesten rett. 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at konkurrenter ikke blir sjenert. 
Kjennelse: 
Rytter Sissel Schult ilegges 1 dags lisensinndragning, 29. november 2013 for å ha sjenert 
medkonkurrenter.  Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør. 
Regl. pkt. 136 e, 427, 489 d 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 7 Oh Felia Lo – bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Henrik Engblom 
Forklaring: 
Trener H Engblom forklarte at han tidligere hadde lastet hesten selv.  I det siste hadde det 
imidlertid gått bra uten at han hadde vært tilstede. 
Kjennelse: 
Trener Henrik Engblom tildeles en advarsel for at hest nr 7 Oh Felia Lo ble bortvist fra start.  
Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
---- 
Dopingprøver tatt 15. november 2013 
2. løp hest nr 5 Weisse Socken                        
3. løp hest nr 4 Match Point                 
6. løp hest nr 10 Aylar    
6. løp hest nr 8 Schoolgirl         
---- 
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