
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag torsdag 12. september 2019 

 

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

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer:  I Bakken, M Pessl Norheim  
__________________________________________________________________________  

Kvalifiseringsløp: 

Rapport fra starter: 

Jane  Godkjent 

Bouboulina Ikke godkjent 

Two Times Ikke godkjent 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Punktum Finale – Susanne Lyseng – veid ut med 1 

kg overvekt. 

Forklaring: 

Rytter Susanne Lyseng forklarte at hun hadde sett feil på vekten. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri.   
Kjennelse: 

Rytter Susanne Lyseng ilegges en bot stor kr 300,- for å ha veid ut med 1 kg overvekt. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 5.12.3 b, 11.4.1 c 
--- 

Sak til behandling: 

DLV observerte at trener Åsa Edvardsson oppholdt seg ved startboks uten hjelm. 

Forklaring: 

Trener forklarte at hun fikk tillatelse fra starter for å hjelpe en urolig hest. Starter bekreftet  

ikke dette. 

Bemerkning: 

Iht. Reglementet er det ikke tillatt å oppholde seg foran startboksen uten å være iført hjelm. 

Kjennelse: 

Trener Åsa Edvardsson ilegges en advarsel for ikke å ha vært iført hjelm ved startboksen. 

Regl. Pkt. 9.25.16 – 11.4.1.a 

--- 

3. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr 4 Backcountry til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Backcountry – Nathalie Mortensen mente seg sjenert av hest nr 5 

Majestic Max – Carlos Lopez på bortre langside. 

Forklaring: 



Rytter Carlos Lopez mente at han holdt rett spor og var foran N Mortensen når han gikk inn. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke sjeneres. 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 5 Majestic Max går inn foran hest nr 4 

Backcountry midt på bortre langside, slik at rytter av hest nr 4 Backcountry N Mortensen må 

ta opp. DLV mener at rytter C Lopez burde ha gjort mer for å holde sitt spor. 

Kjennelse: 

Rytter Carlos Lopez ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrent på bortre 

langside. 

Regl. Pkt. 10.1.4, 11.4.1 c 

---- 

Meddelelse: 

Rytter av hest nr 6 Story Minister – Sandro De Paiva meddelte at hesten snublet ved 

utgangen av søndre sving, noe som også kommer tydelig frem på videoopptak. Han mente 

at hesten etter dette ikke var helt i orden. Han tok den derfor opp. 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 3 Elusive Thought – Jana Kolackova forklarte at hun ble sjenert ved 

inngangen til søndre sving.  

Forklaring: 

Rytter Emilie Finckenhagen – 6 Queen’s Delight forklarte at hesten hennes startet svingen 

noe tidlig, og at det derfor ble noe trangt for medkonkurrenter. 

Rytter Emelie Gustafsson – 7 Rintintin forklarte at det ble noe trangt for henne ved 

inngangen til søndre sving. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige ryttere og hester ikke sjeneres. 

DLV observerte at hest nr 6 Queen’s Delight bytter galopp på vei inn i svingen, og at det blir 

noe trangt for hestene som ligger på innsiden. DLV  mener imidlertid  at rytter E 

Finckenhagen gjør det hun kan for å rette opp sin hest. Det rettes derfor ingen forføyning mot 

rytter E Finckenhagen. 

--- 

5. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 4 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 5 Tsupermand før løpet. 

--- 

6. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 11 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 6 This Is Bajas – bortvist fra start. Starter rapporterer også at 

hesten trenger mer startbokstrening, at den er uregjerlig og farlig og at den må gå 

kvalifiseringsløp på løpsdag.  

Forklaring: 

Trener Hallvard Soma møtte ikke i Voldgiften etter å ha blitt innkalt.  



Bemerkning: 

Hvis samme hest i samme sesong må bortvises fra startstedet mer enn en gang, skal det 

nedlegges startforbud for hesten. Hest som flere ganger har vist dårlig adferd kan gis 

startforbud i totalisatorløp i 1 måned. Når startforbud er nedlagt må hesten starte i prøveløp 

med startboks og godkjennes av starter før den igjen kan starte i ordinært løp. Med bakgrunn 

i starters rapport, tidligere oppførsel ved startstedet samt at den flere ganger i løpet av 

sesongen er bortvist fra start mener DLV at vilkårene for å gi hesten startforbud i 1 måned er 

oppfylt.  

Kjennelse: 

This Is Bajas ilegges startforbud i 1 måned fra og med 13.09.2019 til  og med 12.10.2019.  

Hesten må godkjennes i prøveløp før den igjen kan starte i løp.  

Trener Hallvard Soma ilegges en advarsel for ikke å ha møtt i DLV etter å ha blitt innkalt. 

Regl. Pkt. 5.9.9, 9.25.20, 9.25.25, 9.25.26, 11.4.1 a  

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  3 Cool Kid    

Løp 2 hest nr.  1 Into The Light    

Løp 3 hest nr.  3 Steps’ Divine    

Løp 4 hest nr.  4 Buffalo Soldier 

Løp 5 hest nr.  6 Kikki Dee   

Løp 7 hest nr. 11 Buckybabe      

Løp 7 hest nr. 12  Fabricio 

    

----      

                 

Dato  12. september 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


