
                                    ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
36. løpsdag fredag 27. november 2009 

---------------------------------- 

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen,  S Kolling (sekr.) 

 

 

2. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 1 Ziwy Skate – rytter Kim Andersen tok opp hesten etter start. 

Avhørt: 

1.  Rytter Kim Andersen 

2.  Trener Are Hyldmo 

Forklaring: 1. Rytter K Andersen forklarte at det kjentes ut som om hesten snublet etter start, 

og at derfor tok tak i den.  Senere ble den med i løpet igjen, men på oppløpet svarte den ikke 

da han ba den gå. 

2.  Trener A Hyldmo hadde ikke noen annen forklaring enn det rytter K Andersen hadde 

forklart.  Han vil få hesten veterinærundersøkt. 

Bemerkning: Forklaringene er notert. 

-------- 

5. løp 

Sak til behandling: Rytter Marie Fretheim meddelte etter løpet at hun ble sjenert i starten. 

Bemerkning: DLV studerte filmopptak av starten.  Etter DLV’s mening er det en hest med 

lavere startspor som hopper skjevt ut og forårsaker at hestene med høyere startspor dytter 

borti hverandre.  DLV kan ikke se at noen ryttere kan klandres for det inntrufne. 

-------- 

4. og 6. løp 

Sak til behandling:  

4. løp Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr. 7 Amazer – Carlos Lopez veid inn med 1,2 kg 

overvekt. 

6. løp Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 10 Flying Falk  - Carlos Lopez veid inn med 1 

kg overvekt. 

Avhørt: Rytter Carlos Lopez 

Forklaring: Rytter C Lopez forklarte at han var full av søle og vann etter løpet og derfor veide 

inn med overvekt. 

Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt man har kommet overens om. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges bot stor kr 1.500,-  for å ha veid inn med henholdsvis 

1,2 kg og 1 kg.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at dette er gjentatt forseelse. 

Regl pkt. 140 d, 489 c 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Onkel Blaa ble påridd av av hest nr 4 Soft Pearl ved inngangen til nordre sving. 

Avhørt: 

1.  Rytter av hest nr 7 Onkel Blaa – Madeleine Haugland 

2.  Rytter av hest nr 4 Soft Pearl - Mari Vaadan 

Forklaring: 

1.  Rytter M Haugland forklarte at rytter av hest nr 4 – M Vaadan red på henne ved inngangen 

til nordre sving. 



2.  Rytter M Vaadan forklarte at hun gikk ut noe tidlig, det ble noe trangt og at hun prøvde å 

rette opp hesten sin, men gjorde dette for sent.  Hun beklaget det som skjedde. 

Bemerkning: DLV observerte fra tårn og filmopptak at hest nr 4 Soft Pearl bytter spor og går 

bak hest nr 7 Onkel Blaa.  Hest nr 4 går så tett oppi hest nr 7, at hest nr 4 sparker borti hest nr 

7. Rytter skal ri slik at andre konkurrenter ikke blir sjenert.  DLV mener at rytter M Vaadan 

skulle ha gjort mer for å hindre det inntrufne. 

Kjennelse: Rytter Mari Vaadan ilegges bot stor kr 600,- for å ha sjenert konkurrent.  Ved 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 136 e, 489 c 

-------- 

6. løp  

Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 7 Onkel Blaa etter løpet. 

------- 

7. løp 

Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 5 Chopard etter løpet. 

------ 

Dopingprøver tatt 27. november 2009  

1. løp hest nr   9 Home Straight           

3. løp hest nr   3 Golden Pool                   

6. løp hest nr   8 Pilgrim   

7. løp hest nr   12 Valparaiso  

------- 

 Negative dopingprøver 27. november 2009  

091030 Salsero Soy 

091030 Artie Bucco 

091030 King 

091030 Delily 

  

     

Dato: 27.11.2009  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 


