
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

19. løpsdag torsdag 20. august 2015 

 

 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud 

Stevnelege: O Reigstad      

Stevneveterinærer: K Hamnes og I Bakken  

__________________________________________________________________________  

Løp nr. 3 

Sak til behandling 

Rytter av hest nr. 3 Clauses Vibber, N Mortensen stoppet å ri ca 200 meter før mål. 

Avhørt: 

Rytter N Mortensen 

Rytter forklarte at hesten var veldig sliten og ikke hadde mere å gi da den kom ut av svingen. 

Derfor stoppet hun å ri. 

Trener M Lustig 

Trener forklarte at hesten var hissig på vei til start og brukte mye krefter. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 4   

Sak til behandling – Rapport fra paddocksjef – Trener og leier av hest nr. 2 Clauses 

Monsieur, Marie Lustig, slo gjentatte ganger sin hest i hode med leietauet i leiepaddocken. 

Trener forklarte at hesten hisset seg opp i paddocken og da den etter hvert virket ustyrlig, 

måtte hun korrigere hesten ved å bruke leietauet. Hun mente selv at hun på ingen måte 

hadde slått hesten med noen kraft med leietauet. 

 

Bemerkning: 

Under henvisning til NJ Reglement 524, jfr. 525 oversendes saken til NJ styre v/adm dir. 

for videre behandling. 

 

 

Løp nr 5 

Sak til behandlig: 

Rapport fra paddocksjef – Hest nr. 5 og hest nr. 11 kom for sent i paddock. 

Avhørt: trener Jan Bødker Sørensen 

Trener forklarte at leier ikke møtte opp og at han selv måtte leie hesten. 

Bemerkning: 

Iht til reglementet skal trener møte i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Jan Bødker Sørensen ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl. pkt. 124n, 489a. 

 

 

  

 



 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr. 2 Clauses Angola veide ut med 1 kg overvekt.  

Avhørt: 

Rytter Cecilia Persson 

Forklaring: 

Rytter forklarte at hun hadde en betennelse i foten og ikke hadde fått trent som planlagt. 

Bemerkning: 

Rytter tillates ikke å treffe avtale om ritt med mindre man er sikker på å kunne ri den vekt 

man er kommet overens om 

Kjennelse: 

Rytter C Persson ilegges en advarsel for å ha veid ut med 1 kg overvekt. 

Regl. pkt 140d, 489a. 

 

 

 

Dopingprøver 20.08.15: 

Løp nr. 2 hest nr. 5 Macbeth      

Løp nr. 4 hest nr. 8 Linda Lovelace    

Løp nr. 5 hest nr. 3 Muscarella  

Løp nr. 6 hest nr. 1 Fredde   

 

Dato: 20. august 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


