
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4. løpsdag torsdag 11. mai 2017 

 

 

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

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Stedfortredende trener Troy Durant sin søknad om at hest nr 3 Our Boy John skulle få gå sist 

til start ble innvilget. 

--- 

3. løp 

Trener Per Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 1 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 April Fool stakk flere runder før start og ble strøket av veterinæren. 

Forklaring 

1. Rytter Alan Wallace forklarte at hesten var vanskelig, og at trener slapp hesten før han fikk 

benene i bøylene. I tilegg skled salen fremover. 

2. Trener Gina Mathisen uttalte at hun ikke kunne se noen grunn til at rytter ikke hadde bena 

i bøylene på vei til start. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet må rytter ha bena i stigbøylene under ridning til startstedet.  DLV 

kan etter å ha kontrollert løpsfilmen ikke se at det foreligger noen grunn til at Alan Wallace 

ikke skulle ha bena i stigbøylene på vei til start.  

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace tildeles en bot stor kr 300,- samt frakjennes retten til til ridehonorar, for å 

ha cantret til start uten å ha bena i stigbøylene.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er 

lærling,  i skjerpende retning, at hesten måtte strykes fra løpet. 

Regl. pkt. 388, 489 b, c  

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 7 Eddie Riff sto igjen 3 lengder i starten. 

--- 

4. løp: 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjefen - hest nr 6 Prince Field – Michel Platini ikke veid inn etter løpet. 

Forklaring: 

Rytter Michel Platini forklarte at han ikke var klar over at han skulle veie inn. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hesten diskvalifiseres dersom rytter unnlater å veie inn etter 

løpet. DLV anser dette som en uaktsom handling. 

Kjennelse: 

Rytter Michel Platini ilegges en bot stor kr 1.200,- samt frakjennes retten til ridehonorar. 

Hest nr 6 Prince Field diskvalifiseres fra løpet. 



Regl. pkt. 451, 489 b, c 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 4 Save Our Soul bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Karin Tedesund forklarte at hun stilte seg uforstående til det inntrufne.  Det har ikke 

skjedd tidligere. 

Kjennelse: 

Trener Karin Tedesund  tildeles en advarsel for at hest nr 4 Save Our Soul ble bortvist fra 

start.  Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

 --- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport frå paddocksjef – hest nr 2 Cultural Desert kom for sent i paddock. 

Forklaring: 

Trener Margret Johnson ble avhørt på telefon og forklarte at hun tok feil av tiden. 

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

Kjennelse: 

Trener Margret Johnson tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 

2 Cultural Desert.. 

Reg. pkt. 124 n, 489 a 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  3 Our Boy John                   

Løp 2 hest nr.  3 The Provocative            

Løp 5 hest nr.  2 Pal O’Mine         

Løp 7 hest nr.  1 Ponita     

 --- 
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