
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag torsdag 14. august 2014 

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

Stevnelege:   J Macpherson 

 Stevneveterinærer:  K Hamnes, I Bakken    

__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 14. august: 

6. løp 6 Al Rannan – Anna C Jordsjø 58 kg 

---- 

Følgende hester ble strøket av veterinæren på grunn av baneforhold før løpet: 

2. løp 5 Female Avenue 

5. løp 1 Sir Silk 

6. løp 10 Magica Von Tryll 

----- 

1. løp 

Sak til behandling: Hest nr 2 Fine Humor og nr 9 El Miracle brøt løpet. 

Avhørt: Trener Satu Tiikkaja 

Forklaring: Trener S Tiikkaja mente at hestene var syke og ville ta en blodprøve av dem. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: Hest nr 4 Le Chiffre sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Lise Tandberg 

Forklaring: Trener L Tandberg forklarte at hesten fikk en dårlig start og klarte aldri å hente 

inn feltet. Bemerkning: Forklaringen er notert. 

----- 

3. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Pal O’Mine for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Isidro Vergara 

Forklaring: Trener I Vergara forklarte at hestene blir leid fra Østerås og på grunn av 

forsinkelser i løpsaviklingen kom de ikke over banen. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners plikt at hesten innfinner seg i paddock 

senest 15 minutter før star. 

Kjennelse: Trener Isidro Vergara tildeles en advarsel for at hest nr 1 Pal O’Mine kom for sent 

til paddock. Regl. pkt. 124 n, 489 a  

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Dramatic Act blir sjenert av hest nr 4 Circus Girl ved inngangen til søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter Fanny Olsson – Dramatic Act 

2. Rytter Nathalie Mortensen – 4 Circus Girl 

3. Rytter Shane Karlsson – 5 Easy Come Easy Go 

Forklaring: 



1. Rytter F Olsson forklarte at hun ble sjenert av hest nr 4 Circus Girl – N Mortensen ved 

inngangen til søndre sving. 

2. Rytter N Mortensen forklarte at hun gikk tett på hest nr 2 Dramatic Act, men at hun ikke 

kunne styre unna på grunn av at hest nr 5 Easy Come Easy Go lå på utsiden av henne. 

3. Rytter Shane Karlsson mente at han ikke sjenerte noen.  Han hadde også hester på 

utsiden av seg som presset på ham. 

Bemerkning: 

DLV har studert videoopptaket og ser at rytter av hest nr 2 Dramatic Act – F Olsson tar opp 

sin hest i søndre sving.  DLV mener at det inntrufne skyldes omstendigheter som ingen kan 

lastes for. 

Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere. 

----- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Dandy’s Hero – Helena Berlin mente seg sjenert av hest nr 9 Prince Field 

– Dina Heggum på ca 200 meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Helena Berlin – 1 Dandy’s Hero 

2. Rytter Dina Heggum – 9 Prince Field 

Forklaring: 

1. Rytter H Berlin mente at hun ble sjenert av hest nr 9 Prince Field – Dina Heggum ca 200 

meter før mål. 

2. Rytter D Heggum innrømmet at hun hadde gått ut til rail, men mente at hun ikke hadde 

sjenert noen. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin 

hests sjanser i løp.  Dog er det forbudt for rytter gjennom tregning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV observerte på videoopptak at hest nr 9 Prince 

Field – D Heggum bytter spor og går ut mot rail ca 200 meter før mål slik at rytter av hest nr 

1 Dandy’s Hero – H Berlin blir forstyrret. 

Kjennelse: Rytter Dina Heggum ilegges lisensinndragning en dag, 11. september 2014 for å 

ha for å ha ødelagt for medkonkurrent. 

Regl. pkt. 136 e, 489 d 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Prawda – rytter Johann Albornoz mente seg sjenert av hest nr 4 Cat Act – Marie 

Fretheim i søndre sving. 

Avhørt: 

1. Rytter Marie Fretheim 

2. Rytter Johann Albornoz 

Forklaring: 

1. Rytter M Fretheim forklarte at hun holdt sitt spor og at det var plass til hest nr 2 Prawda på 

innsiden. 

2. Rytter J Albornoz forklarte at hest nr 4 Cat Act – M Fretheim gikk inn foran ham slik at han 

måtte ta opp.  Han kunne ikke gå innover i banen for han hadde en hest på innsiden av seg. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin 

hests sjanser i løp.  Dog er det forbudt for rytter gjennom tregning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV har studert videoopptak og observerer at hest 



nr 2 Prawda og hest nr. 6 Al Rannan må ta opp i søndre sving da hest nr 4 Cat Act bytter 

spor og går inn i banen.  

Kjennelse: Rytter Marie Fretheim ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter 

i søndre sving. Regl. pkt. 136 e, 489 c 

-----   

Dopingprøver tatt 14. august 2014 

1. løp hest nr 7 Colourist                   

1. løp hest nr 10 Afariyas      

4. løp hest nr  9 Prince Field 

7. løp hest nr 1 Vortex 

7. løp hest nr  5 Luna Lovegood   

---- 

Dato: 14. august 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


