
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

9. løpsdag torsdag 20. juni 2019 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: A Tandberg 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 20. juni 

2. løp 2 Fort – Sandro De Paiva 

5. løp  1 Bouboulina – Shane Karlsson 

6. løp 2 Silky Road – Sandro De Paiva 

           4 Sonriente – Kaia Ingolfsland 52 kg 

--- 

2. løp 

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr. 5 Golden Gin Tric til start uten rytter ble 

innvilget. 

 

Trener T Hellgren sin søknad om å få leie hest nr. 2 Fort til start ble innvilget. 

 

Sak til behandling: 

Hest nr. 8 Dubai Next –prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter D Swift forklarte at hesten hadde pusteproblemer og at han derfor ikke red den helt 

til mål. 

2. Trener R Freire forklarte at hesten synes å bli mere sliten når den går gressløp kontra 

dirtløp. Han bekreftet dermed rytters forklaring. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

 

Rapport fra stevneveterinær: Det ble nedlagt startforbud for hest nr. 7 Moon Star etter løpet. 

------ 

3. løp 

DLV observerte at hest nr. 1 Toofan – rytter A Wallace – brøt ut i søndre sving. Hendelsen 

medførte ingen sjenering av medkonkurrenter. 

--- 

 

5. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. Boboulina – prestasjon i løpet 

Forklaring: 

1. Rytter S Karlsson forklarte at hesten beveget seg meget dårlig i løpet. 

2. K E Swarling forklarte at hesten hadde vært syk, men han trodde at den var i orden til 

løpet noe den tydeligvis ikke var. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

 

Sak til behandling: 



Hest nr.6 This is Bajas – prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter S De Paiva forklarte at hesten ble trett og at han derfor sluttet å ri ca 200m før mål. 

2. Trener H Soma forklarte at hesten trengte løpet.Han mente imidlertid at rytter burde ridd 

for å oppnå femteplass i løpet. 

Bemerkning: 

Iht reglementet skal rytter ri for å oppnå best mulig plassering. DLV observerte på video-

opptak at rytter S De Paiva slutter å ri ca 200 m før mål. Etter DLV sin mening la rytter 

hendene ned for tidlig og ivaretok gjennom dette ikke sin hests sjanser i tilstrekkelig grad. 

Kjennelse: 

Rytter S de Paiva ilegges en bot stor kr. 1800,- og fradømmes retten til å heve ridepenger for 

ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 

Regl. Pkt. 5.11.1e, 10.1.1, 11.4.1b og c.   

--- 

 

6.løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 9 Pascal – prestasjon i løpet. 

Trener C Erichsen rapporterte at hesten snublet i svingen og mistet en sko. 

--- 

 

7. løp 

Trener H Christensen sin søknad om å få leie hest nr. 4 Tool Box Carlras til start ble 

innvilget. 

 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 7 Roman Princess til start ble innvilget 

 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering av hest nr. 2 Cool Kid – rytter J Johansen ved inngangen til nordre sving. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert video-opptak og avhørt rytter J Johansen legger DLV til grunn at ingen 

reglementsstridig sjenering fant sted. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 5 Martini      

Løp 3 hest nr. 4 Perfect Illusion       

Løp 4 hest nr. 3 My Cup Of Tea        

Løp 5 hest nr. 7 Macjack       

Løp 7 hest nr. 9 Muskat 

    

----      

  

                   

Dato  20. juni 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


