
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

3. løpsdag torsdag 30. april 2015 
 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 
Stevnelege:  J Macpherson     
 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 
__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: Hest nr 2 Ponita ble strøket av veterinæren før løpet, da hesten løp ut 

flere runder før løpet og rytter falt av. 

---- 

Sak til behandling: Hest nr 1 Sin Miedo sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Philip Scott Sønsteby 

2. Trener Cathrine W Slettemark 

Forklaring: 

1. Rytter P S Sønsteby forklarte at hesten hang kraftig til høyre helt fra start.  Salen skled på 

grunn av dette, slik at han måtte ta opp hesten. 

2. Trener C W Slettemark hadde ingen forklaring på hvorfor hesten hang annet enn det rytter 

forklarte.  Hun vil få den sjekket av veterinær. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

----- 

4. løp 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Le Chiffre – Didrik Finnbråten veide inn 

uforholdsmessig sent etter løpet. 

Avhørt: Rytter Didrik Finnbråten 

Forklaring: Rytter D Finnbråten forklarte at han trodde bare de tre første måtte veie inn med 

en gang.   

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter etter avsitting og avsaling straks begi seg til 

vektrommet for å la seg veie inn noe rytter D Finnbråten ikke gjorde.  

Kjennelse: Rytter Didrik Finnbråten ilegges en bot stor kr 300,- for ikke straks å ha begitt seg 

til vektrommet for å la seg veie inn. Ved straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. pkt. 450, 489 c 

---- 

Hest nr 7 Linda Lovelace sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Hallvard Soma 

Forklaring: Trener H Soma forklarte at det muligens var noe kort tid siden forrige løp, og at 

distansen var for lang. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

------ 

5. løp  

Sak til behandling: Hest nr 6 Soul Of Gold sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Marius Borgen Andersen 

2. Trener Charlotte Sjøgren 

Forklaring: 



1. Rytter M B Andersen mente at hesten var uvillig på vei til start, og den kjentes ikke 

startklar ut.  

2. Trener C Sjøgren forklarte at hesten hadde trent bra og var startklar, men den var 

brunstig. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

----  

7. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – trener av hest nr 8 Prince Field – Kjell Erik 

Swartling møtte for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Kjell Erik Swartling  

Forklaring: Trener K E Swartling beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners ansvar å innfinne seg i paddock senest 

15 minutter før start. 

Kjennelse: Trener Kjell Erik Swartling tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock 

med hest nr 8 Prince Field.  

Regl. pkt 124 n, 489 a 

----- 

Dopingprøver tatt 30. april 

1. løp hest nr  2 This Is Bajas      

3. løp hest nr   6 Pal O’Mine                         

6. løp hest nr  4 Daydream Believer     

---- 

Dato:  30. april  2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


