
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag, torsdag 16. september 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, S Gjertsen, N Cordrey, C Slettemark 

Stevnelege: M-T Hestmo  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

Niels Petersen for Helle Christensen 

 

Løp 1 

Hest nr. 4 Ghost Town gikk med oransje drakt. 

---- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 5 Victory Waltz, M Martinez, brukte pisken inn på 

oppløpet.  

Rytter M Martinez innrømmet å ha brukt pisken en gang i tilfelle hesten kom til å bryte utover. 

Han beklaget det inntrufne.  

Bemerkning: Etter å ha hørt rytters forklaring og studert videoopptak mener DLV at pisken 

ikke ble benyttet for å avverge en farlig situasjon. DLV er av den oppfatning at hendelsen 

ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål.  

Kjennelse: Rytter M Martinez idømmes en dags utelukkelse, 30. september 2021, for 

reglementstridig bruk av pisk.  

Regl kap 6 § 32 og kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for 

straffeutmåling 

 

Løp 2 

DLV observerte at hest nr. 8 I Rest My Case brøt ut i svingen og at rytter K S Ingolfsland 

brukte pisk en gang for å korrigere dette. DLV legger til grunn at pisken benyttes for å 

avverge en farlig situasjon og det rettes derfor ingen forføyning mot rytter K S Ingolfsland. 

---- 

DV observerte at rytter av hest nr. 5 Norok, M Martinez, brukte pisken etter veien, ca 200 

meter før mål. 

Rytter M Martinez forklarte at hesten var vanskelig og at han var redd den ville bryte ut. Han 

beklaget det inntrufne.  

Bemerkning: Etter å ha hørt rytters forklaring og studert videoopptak mener DLV at pisken 

ikke ble benyttet for å avverge en farlig situasjon. DLV er av den oppfatning at hendelsen 

ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål.  

Kjennelse: Rytter M Martinez idømmes 2 dagers utelukkelse, 2. oktober og 3. oktober 2021 

for reglementstridig bruk av pisk. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse.  

Regl kap 6 § 32 og kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for 

straffeutmåling 

---- 

 



DLV observerte at rytter av hest nr 7 Queen of Antarktis, C Lopez, byttet pisk fra en hånd til 

den andre etter at 200 meter merket var passert.  

Rytter C Lopez forklarte at hesten på utsiden av ham (nr. 8 I Rest My Case) var veldig 

urutinert og at han også hadde en hest delvis opp på innsiden. Han byttet pisken for å være 

forberedt dersom hesten på utsiden av ham brøt inn. Dersom han selv ble presset inn ville 

han sjenere hesten på innsiden kraftig. Han brukte aldri pisken. 

Bemerkning: DLV studerte løpsfilmen og observerte at hest nr. 8 I Rest My Case går 

urutinert og vingler i banen. Filmen bekrefter ellers også det rytter forklarte og DLV finner å 

akseptere forklaringen.  

 

Løp 3 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 3 Angel of Course.  

Rytter av hest nr. 3, P A Gråberg, forklarte at han fikk en dytt av hest nr. 5 Just Like Poppy 

på oppløpet. Hendelsen hadde ingen betydning for hans plassering i løpet.  

Rytter av hest nr. 5, A Wallace, forklarte at hestens hans ble vanskelig å styre da han dro de 

fleksible blinkersene. Hesten kom bort i  hest nr. 3, men han gjorde det han kunne for å 

holde den rett.  

DLV er av den oppfatning at rytter A Wallace ikke kan lastes for det inntrufne.  

 

Løp 5 

DLV informerte rytter av hest nr. 5, M E Fjellheim, om viktigheten av å holde rett spor etter 

start. 

---- 

Rytter av hest nr. 5 Dark Money, M E Fjellheim, rapporterte at hest nr. 6 Tsupermand gikk 

inn litt tidlig foran henne inn i nordre sving slik at hun måtte ta i sin hest. 

Rytter av hest nr. 6 Tsupermand, I Tandberg, forklarte etter å ha sett videoopptak at hun gikk 

inn litt for tidlig.  

DLV studerte løpsfilmen og er av den oppfatning at rytter I Tandberg legger seg for tidlig inn 

til rail i nordre sving slik at hun sjenerer hest nr. 5 Dark Money. 

Kjennelse: I Tandberg ilegges en dags lisensinndragsning, 30. september 2021, for å ha 

sjenert medkonkurrent. 

Kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 6  

Rytter av hest nr. 8 Fair Line, K S Ingolfsland, veide ut med 1 kilo overvekt.  

Rytter K S Ingolfsland forklarte at det var vanskelig å komme ned i vekt når det ble kaldere i 

været.  

Bemekning: I henhold til reglementet skal rytter ri den oppgitte programvekt. Dersom rytter to 

ganger over en periode på seks måneder ikke klarer å ri sin oppgitte minimumsvekt, kan  

DLV sette opp rytters ridevekt. Første gang rytter K S Ingolfsland ikke klarte å ri sin 

minimumsvekt var 15. august 2021 og dette er derfor andre gang. 

Kjennelse: Rytter K Ingolfsland ilegges en bot på kr. 2000,- for ikke å klare å ri oppgitt 

programvekt. K S Ingolfslands minimum ridevekt settes opp med 1 kilo, til 53 kilo, da det er 

andre gang innen en periode på seks måneder at hun ikke klarer minimumsvekten sin på 52 

kilo.  

Kap 6 § 10, kap 8 § 16 nr. 3 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

---- 

 



Trener av hest nr. 9 Menada, Å Edvardsson, søkte for sent om å leie hesten til start.   

Kjennelse: Trener Å Edvardsson ilegges en bot stor kr.  500,- for å ha søkt for sent om å leie 

til start. 

Regl kap 6 § 14, kap 8 § 14 nr. 6 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

---- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær etter løpet for hest nr. 7 Sir Vincit. 

 

Løp 7 

Hest nr. 9 Caiado vant løpet. Hestens form har variert veldig.  

Trener H Soma forklarte at hesten i sin start 21. august var veldig uheldig i starten og at den 

derfor gikk dårlig. I starten den 15. juli gikk den på gress.  

Forklaringen er notert. 

 

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 8 I Rest My Case 

Løp 3 hest nr. 1 Purple Ace 

Løp 6 hest nr. 10 Prince Field 

 

 

 

Dato:  16. september 2021    

 

DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


