
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag torsdag 6. juni 2019 

 

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

C W Slettemark (ikke i løp 3), S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: Aida Simeunovic 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Grunnet mye regn og tordenvær ble 1. løp utsatt til 18.30. 
 
Løp1. 
Sak til behandling 
Rapport fra vektsjef: Rytter av hest nr 3 Izakaya – Manuel Martinez veid inn med 0,7 kg 
overvekt. 
Forklaring: 
Rytter M Martinez forklarte at da starten ble utsatt med 25 min. pga. kraftig regnskyll og 
siden hestene ble leid ferdig oppsalet i paddock, ble utstyret veldig vått og at dette var 
årsaken til overvekten. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 
Iflg. vektsjef veide de øvrige ryttere i feltet inn med korrekt vekt.  
Kjennelse: 
Rytter M Martinez ilegges bot stor kr 300,- for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 c 
---- 
 
Løp 3 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr. 6 Cockney Cracker – Carlos Lopez - ikke i ivaretatt sin hests sjanser i 
løpet. 
Rytter C. Lopez forklarte at hesten hang i store deler av løpet og at han derfor prøvde å 
holde hesten rett samtidig som han red fremover. Han mente at han red hele veien til mål. 
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptak at rytter C Lopez stoppet å ri sin hest kort før mål.  
I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 
løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter C Lopez sin hests sjanser på tilfredstillende 
måte, ved å ha sluttet å ri sin hest kort før mål. Etter DLV sin oppfatning tapte han en 
plassering på grunn av dette.  
Kjennelse: 
Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1.800,- , inndragning av ridepenger og andel 
premiepenger, samt lisensinndragning en dag, 22.06.2019,  for ikke å ha ivaretatt sin hests 
sjanser i løpet. 
Regl. pkt. 5.11.1 e, 10.1.1, 11.4.1 b,c og d 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: 
DLV studerte mulig sjenering av hest nr 5 Captain America på oppløpet. 
Etter å ha avhørt rytter Carlos Lopez, konkluderte DLV med at ingen reglementsstridig 
sjenering har funnet sted. 
--- 



Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef - rytter av hest nr 6 Majestic Max – Manuel Martinez møtte ikke i 
paddock før løpet, men ble observert på publikumsplassen og at han ble kjørt til start i privat 
bil. 
Forklaring: 
Rytter M Martinez forklarte at trener A B Hansen hadde bedt om at han skulle bli kjørt til start 
fordi det regnet. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet har rytter ikke anledning til å oppholde seg på publikumsplass før 
vedkommende har skiftet til sivilt antrekk og er ferdig med dagens ritt. 
Kjennelse: 
Rytter Manuel Martinez ilegges en advarsel for å ha oppholdt seg på publikumsplass i 
jockeydrakt før han var ferdig med dagens ritt. 
Regl. Pkt. 5.11.1 b, 11.4.1 a 
--- 
5. løp 
Trener av hest nr. 7 Monkey Bar  Flies – Henrik Engblom – meddelte at hesten var lastet for 
tidlig i startboksene. Den ble urolig og dette kan ha påvirket hestens prestasjon i løpet.  
--- 
6. løp 
Rytter av hest nr 10 Silver Dalen – Willa Synøve M. Schou – mistet stigbøylene like etter 
start. Hun opplyste at dette skyldtes at hest nr. 11 Phoenix Dancer hopper skjevt ut av 
startboksen og rett inn i henne. Etter DLVs oppfatning skyldes det hele et hendelig uhell.  
--- 
 
7. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Callaway of Course – Kaia S Ingolfsland veid inn 
med 0,4 kg undervekt. 
Forklaring: 
Rytter K S Ingolfsland forklarte at hun hadde svettet veldig mye i løpet av dagen. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal undervekt ved innveiing medføre straff. Hesten kan også 
diskvalifiseres, eller tildeles en lavere premie, hvis det er tydelig at den ville oppnådd minst 
denne plasseringen. DLV vurderte diskvalifikasjon, men konkluderte med at manglende vekt 
ikke hadde innflytelse på resultatet i løpet.  
Kjennelse: 
Rytter Kaia S Ingolfsland ilegges bot stor kr 300,- for å ha veid inn med 0,4 kg undervekt. I 
straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. Pkt., 10.3.6, 10.3.7, 11.4.1 c 
---- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Otama Mareld – Mark Larsen veid inn med 0,9 kg 
overvekt. 
Forklaring: 
1. Rytter M Larsen forklarte at de hadde byttet gjorder etter at han hadde veid ut. 
2. Trener Marie Lustig bekreftet at hun hadde byttet gjorder, men mente at dette umulig 

kunne utgjøre så stor vektforskjell. 

Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Mark Larsen ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,9 kg overvekt. 
Regl. Pkt. 5.12.3 b,  10.3.7, 11.4.1 c 
--- 



Trener T. Hellgren sin søknad om å leie hest nr. 3 Fort til start ble innvilget. 

--- 

Trener P. Hallqvist sin søknad om å leie hest nr. 4 Borzakovski til start ble innvilget. 

 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr. 4 Topas Royal   

Løp 3 hest nr. 3 Baltic Eagle     

Løp 4 hest nr. 5 Captain America      

Løp 6 hest nr. 7 My Cup Of Tea     

Løp 7 hest nr. 10 Whip Up A Frenzy   

       

----      

  

                   

Dato  6. juni 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


