
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 2. mai 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy , H Byrgin, S Gjertsen, C W Slettemark,  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M Saeed 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

2. løp og 4. løp 

Rytter Carlos Lopez red til start uten å ha bena i bøylene. 

Forklaring: 

Rytter C Lopez forklarte at hestene var vanskelige, og han derfor valgte å ta bena ut av 

bøylene. 

Bemerkning: 

DLV godtar rytters forklaring etter å ha sett videoopptak. 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

DLV observerte  på videoopptaket at starten var uryddig og at det ble noe trangt for flere 

hester. Etter DLV sin mening kan ingen ryttere lastes for det inntrufne. 

--- 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter av hest nr 5 Tinnitus - Rafael Schistl tok opp sin hest ca 150 meter 

før mål. 

Forklaring: 

Rytter R Schistl forklarte at hesten ble veldig sliten, og at han derfor ikke red den helt til mål. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 7 Bouboulina – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Kjell Erik Swartling forklarte at hesten var ny for ham og han mente den ble satt litt 

tidlig inn i startboksen. Han skulle trene hesten mer i startboks. 

Kjennelse: 

Trener Kjell Erik Swartling tildeles en advarsel for at hest nr 7 Bouboulina ble bortvist fra 

start. Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1 a 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Augustinian blir sjenert av hest nr 4 Hope And Glory i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter N Mortensen – 3 Augustinian forklarte at hun måtte ta opp sin hest da hest nr 4 

Hope And Glory gikk inn foran henne. 



2. Rytter Susanne Lyseng – 4 Hope And Glory  forklarte at hun gikk inn mot rail i søndre 

sving. Hun så seg for, og mente at hun var klar av hest nr 3. Hun inrømmet at hun gikk inn 

for tidlig  etter å ha sett videoopptaket. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptak at hest nr 4 Hope And Glory går inn foran hest nr 3 

Augustinian i søndre sving, slik at rytter av hest nr 3 må ta tak i sin hest. DLV mener at rytter 

av hest nr 4 byttet spor for tidlig, slik at hest nr 3 blir sjenert. 

Kjennelse: 

Rytter Susanne Lyseng ilegges bot stor kr 1.000,- for å ha sjenert medkonkurrent i søndre 

sving. I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 

Regl. Pkt. 5.11.1 e, 10.1.4, 11.4.1 c 

----  

6. løp 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr 1 Oui Je Veux til start ble innvilget. 

---- 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 5 Two Times – Alan Wallace veid inn med 0,4 kg 

undervekt. 

Forklaring: 

Rytter A Wallace mente at undervekten skyldtes at han hadde svettet. 

Bemerkning: 

DLV vurderte diskvalifikasjon, men kom fram til at undervekten ikke hadde innflytelse på 
løpsresultatet. 
I henhold til reglementet skal imidlertid innveiing med undervekt medføre straff.  
Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace 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  

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  5 Basie      

Løp 3 hest nr.  7 IKC Fiction     

Løp 5 hest nr.  2 Nastenka     

Løp 6 hest nr.  2 Nordlys    

----      

  

                   

Dato  2. mai 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


