
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 10. august 2017 

 

 

DLV’s medlemmer:    K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Huun 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendring 10. august 

7. løp 3 Go On Direction – Susanne Lyseng 

8. løp 5 Girlforce One – Elione Chaves 

---- 

1. løp 

Hest nr 5 Cool As Ice ble strøket før start, da rytter ble skadet. 

---- 

2. løp 

Russel Masset var starter. 

--- 

4. løp 

Rapport fra paddocksjef – hest nr 6 Mulan kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Assisterende trener Juan Pinto beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Stedfortredende trener Juan Pinto tildeles en advarsel for at hest nr 6 Mulan kom for sent i 

paddock. 

Regl. pkt. 124 n, 489 a 

-- 

5. løp 

Stedfortredende trener J Chini sin søknad om at hest nr 2 Saving Kenny skulle få gå først til 

start ble innvilget. 

---- 

Trener B Blomqvist sin søknad om at rytter skulle få sitte opp i banen på hest nr 3 Funk Soul 

Brother ble innvilget. 

---- 

Trener S Tandberg sin søknad om at hest nr 5 Vortex skulle få gå først til start ble innvilget. 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 1 Backcountry  til start ble innvilget. 

----- 

Starter rapporterte at hest nr. 1 Backcountry stod igjen 8 lengder i starten. 

----- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 4 Captain America – Annike Bye Hansen nedla protest mot vinneren av 

løpet , 5 Vortex, for sjenering på oppløpet. 

Forklaring: 



1. Rytter Carlos Lopez – 4 Captain America forklarte at hest nr 5 Vortex gikk flere spor 

innover i banen på oppløpet og sjenerte ham.  Han mente at han tapte løpet på det. 

2. Rytter Sergio Alonso – 5 Vortex forklarte at rytter C Lopez selv byttet spor flere ganger, og 

at det knapt var kontakt mellom hestene, han mente at ingen sjenering fant sted. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert løpsfilmen finner DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted, 

og det rettes derfor heller ingen forføyning mot noen av rytterne.  Protesten tas ikke til følge. 

------ 

Sak til behandling: 

Carlos Lopez - mulig aktiv armbruk mot medkonkurrent Sergio Alonso på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Sergio Alonso opplyste at han ikke ble truffet av armbruken til rytter C Lopez. 

2. Rytter Carlos Lopez stilte seg uforstående til at han var kommet borti rytter S Alonso med 

armen. 

Bemerkning: 

DLV kan ikke se at løpsfilmen gir utvetydig bevis på at rytter C Lopez sin armbruk i finishen 

treffer medkonkurrent. 

Det rettes derfor ingen forføyning mot rytter C Lopez. 

----- 

7. løp 

Trener M Carlstedt sin søknad om at hest nr 10 Clauses Monsieur skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 10 Clauses Monsieur – Lisa Lindbjerg og hest nr 8 Contador – Camilla Graver holdt 

ikke rett spor etter start. 

Forklaring: 

1. Rytter Lisa Lindbjerg – 10 Clauses Monsieur mente at hun ikke sjenerte noen. 

2. Rytter Camilla Graver – 8 Contador mente at hun ble sjenert av hest nr 10. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at flere ryttere blir sjenert rett etter start fordi hest nr 10 og 

hest nr 8 går innover i banen etter start.  Etter DLV sin mening burde både rytter av hest nr 

10 – L Lindbjerg og hest nr 8 – C Graver gjort mer for å holde rett bane etter start.  I henhold 

til reglementet er det ikke tillatt å skifte spor etter start dersom dette medfører sjenering av 

konkurrenter. 

Kjennelse: 

Rytter Lisa Lindbjerg ilegges to dagers lisensinndragning, 3. september og 16. september 

2017 for å ha sjenert medkonkurrenter etter start.  

Camilla Graver ilegges to dagers lisensinndragning, 24. august og 27. august 2017 for å  ha 

sjenert medkonkurrenter etter start.  

Regl. pkt. 422, 427, 489 d 

----- 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr.   5 Somerville   

Løp 4 hest nr.   7 Gideon   

Løp 6 hest nr.   2 Wonder 

Løp 8 hest nr.   1 Aife   

--- 



 

Dato  10. august  2017  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


