
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

13. løpsdag onsdag 14. juli 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H Byrgin, S Gjertsen. H E Jenssen (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 

__________________________________________________________________________  

Løp 1 

Rapport fra starter 

Ubehøvlet opptreden fra rytter i start. 

Starter rapporterte at rytter av hest nr 11 Minias Tirith, Sabine Langvad hadde lite 

respektfulle kommentarer til andre jockeyer på startstedet.  

Forklaring: Rytter forklarte at det var kaos i starten og hesten henne hadde blitt sparket to 

ganger. Hun forklarte videre at hun ble revet med og hun beklaget det inntrufne.   

 

Bemerkning: Rytter tillates ikke å fremsette utilbørlige uttalelser mot andre ryttere. 

 

Kjennelse: Rytter Sabine Langvad tildeles en advarsel for å ha fremsatt utilbørlige uttalelser 

overfor medkonkurrenter. 

Regl. pkt. 537, 489a. 

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

Rapport fra starter. 

Hest nr. 5 Nandura tapte 2 lengder i starten. 

 

Løp 2 

Hest nr. 4 Rosewater måtte strykes grunnet skade på rytter Elione Chaves. Rytter Elione 

Chaves kunne ikke ri resten av løpsdagen. 

Erstatningsryttere: 

Løp 3 – Rytter Frederik Janetzky 

Løp 5 – J E Neuroth 

Løp 6 – S Karlsson 

Løp 7 – P A Gråberg 

Løp 8 – J Johansen 

Løp 9 – Nelson de Souza 

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

Hest nr 8 Silent Storm 

Bortvist fra start. 

Avhørt: Trener Gina Mathisen 

Forklaring: Trener forklarte at hesten ikke hadde vært et problem i trening, hun mente at 

hesten ble stresset i startsituasjonen. 

Kjennelse. Trener G Mathisen tildeles en advarsel for at hest nr. 8 Silent Storm ble bortvist 

fra start. Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 412, 489a. 

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



 

Rytter av hest nr. 7 Delacroix – Sergio Alonso - veid inn med 1.2 kg overvekt.  

Avhørt: Rytter Sergio Alonso 

Forklaring: Rytter forklarte at han var blitt våt pga av regn. 

Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri den vekt en har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: Straffeutmålingen gjøres samlet for forseelsen i dette løpet og i løp 5. Jfr 

kjennelse i 5. løp.  Regl. pkt. 140d, 489c. 

 

Løp 3 

Hest nr. 2 Maimane ble strøket før start da den hadde mistet en sko. 

Jfr. Regl. pkt. 370. 

 

Løp 5 

Rapport fra vektsjef 

Rytter av hest nr. 8 Seth, Sergio Alonso veid inn med 1.2 kg overvekt. 

Avhørt: Sergio Alonso som uttalte at overvekten skyldtes at han var våt. 

Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri den vekt en har kommet overens om å ri. 

Kjennelse:  

Rytter Sergio Alonso tildeles en bot stor kr. 1000,- for å har veid inn med 1.2 kg overvekt i 

løp 2 og løp 5.  

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling og at det er gjentatt forseelse, 

jfr. sak i løp 2. 

Regl. pkt. 140d, 489c. 

 

 

Rapport fra vektsjef 

Rytter av hest nr 7 Colourist, Didrik Finnbråten bega seg ikke umiddlebart til innveiing. 

Avhørt lærling Didrik Finnbråten som forklarte at han ble stoppet av eiere på vei til innveiing 

og ble derfor forsinket. Han beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal rytter straks begi seg til vektrommet for å la seg veie inn. 

Kjennelse: 

Rytter D Finnbråten ilegges en advarsel for ikke snarest og ha begitt seg til innveiing etter 

løpet. I straffen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 450 2.ledd, 489a. 

 

Løp nr. 9 

Rapport fra vektsjef, rytter Marius Borgen Andersen veid inn med 1 kg overvekt. 

Forklaring: Rytter forklarte at han ikke hadde greid å bante ned til riktig ridevekt. 

Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri den vekt en har kommet overens om å ri. Rytter 

Marius B Andersen tildeles en bot stor kr. 300,- for å har veid inn med 1.0 kg overvekt i løp 9   

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 140d, 489c. 

  

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 8 Barasti 

Løp 6 hest nr. 2 Hurricane Red 

Løp 6 hest nr. 6 Bokan   



Løp 7 hest nr. 7 Brownie 

Løp 8 hest nr. 3 Appelina   

---- 

 

Dato 14. juli 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


