
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag onsdag 16. oktober 2019 

 

DLV’s medlemmer:  H Byrgin, S Gjertsen, H E Jenssen, K Grundy   

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Simeunovic 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

Rytterbytte 16. oktober 

8. løp 5  Brights Park – Kevin Parkin 

--- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Trener Annike Bye Hansen hadde ikke søkt om å få leie hest nr 7 Majestic Max til start. 

Forklaring: 

Trener A B Hansen mente at hun hadde gitt beskjed ved starterklæring. 

Kjennelse: 

Trener Annike Bye Hansen ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha søkt om å få leie 

Majestic Max til start. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. Pkt. 9.24.4, 11.4.1 c 

--- 

2. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 3 Roman Princess til start uten rytter 

ble innvilget. 

--- 

Trener Annike Bye Hansen rapporterte at hest nr 4 Lille My ble påridd og mistet en baksko. 

--- 

3. løp 

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr 6 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Sjenering på oppløpet ca 100 meter før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter av hest nr. 3 Silver Dalen - Elione Chaves mente seg sjenert av hest nr 2 Fort, og 

han mente han ville ha kjempet om annen plassen dersom han ikke måtte ta opp sin hest. 

2. Rytter av hest nr. 2 Fort - Alan Wallace innrømmet å ha gått innover i banen, hesten var 

sliten og hang innover. Han mente det ikke var behov for å rette opp hesten, da han mente 

han var klar av hest nr 3 Silver Dalen. Da han ble klar over at denne kom opp på siden av 

ham, rettet han opp sin hest.   

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 

DLV observerte på videoopptak at hest nr. 2 Fort med rytter A Wallace går innover i banen 

på oppløpet ca 100 meter før mål, og sjenerte hest nr 3 Silver Dalen, slik at rytter E Chaves 

må ta tak i sin hest. DLV observerer videre at A Wallace retter opp sin hest, men at det er 

først etter at hest nr 3 Silver Dalen er blitt sjenert. DLV kan ikke se at A Wallace gjør 



tilstrekkelig for å holde rett bane. DLV mener at hendelsen ikke hadde betydning for 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace ilegges bot stor kr 3.000,- og en dags lisensinndragning, 30. oktober 

2019, for å ha sjenert medkonkurrent på oppløpet.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at 

det er gjentatt forseelse. I skjerpende retning anfører DLV også at A Wallace opptrådte 

utilbørlig overfor DLV i avhørssituasjonen. 

Regl. Pkt. 10.1.4,  11.4.1 c og d 

--- 

6. og 7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 4 Crossroad Blues og hest nr 6 Dickie Dickens for sene i 

paddock i løp 6, og hest nr 6 Jurga i løp 7. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo møtte ikke hos DLV etter å ha blitt innkalt. 

Bemerkning: 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. Det ligger 

under treners ansvar å møte i DLV når vedkommende blir innkalt.  

Kjennelse: 

Trener Trener Are Hyldmo ilegges en  bot stor kr 800,- for å ha møtt for sent i paddock med 

hest nr. 4 og hest nr. 6 i løp 6 og hest nr. 6 i løp 7. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er 

gjentatt forseelse og at trener ikke møtte i DLV. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 5.9.9, 11.4.1c. 

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.    6 Sanary        

Løp 3 hest nr.    7 Prince Field 

Løp 4 hest nr.    7 Tenango    

Løp 5 hest nr.    2 Silverstone        

Løp 6 hest nr.    3 Delacroix 

    

----      

                 

Dato  16. oktober 2019  - DLV’s leder: H Byrgin  (sign) 


