
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
36. løpsdag fredag 30. november 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   O Reigstad 
____________________________________________________________________ 
 
1. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 9 Caribbean Line – Josefin Landgren veid inn med 0,4 
kg undervekt. 
Avhørt: 
1. Rytter Josefin Landgren 
2. Trener Maria Carlstedt 
Forklaring: 
1. Rytter J Landgren hadde ingen forklaring for undervekten.  Hun forklarte at vekten var 
korrekt ved utveiing. Hun forklarte også at trener hadde sjekket utveiingen. 
2.Trener M Carlstedt forklarte at hun hadde sjekket utveiingen og at vekten da var korrekt. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Josefin Landgren ilegges en dags lisensinndragning, onsdag 12. desember 2012 for å 
ha veid inn med 0,4 kg undervekt.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  
Regl. Pkt. 140 d, 454, 489 d 
----- 
Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 1 Blue Touch kom for sent i paddock. 
Avhørt: 
Trener Lone Bager 
Trener L Bager forklarte at tiden fløy og hun beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: 
Det er treners ansvar å innfinne seg i paddock med hest senest 15 minutter før start. 
Kjennelse: 
Trener Lone Bager tildeles en advarsel for at hest nr 1 Blue Touch kom for sent i paddock. 
Regl. Pkt. 124 n, 489 a 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 5 Aaron’s Way kom for sent i paddock. 
Avhørt: 
Trener Jan Bødker Sørensen 
Forklaring: 
Trener J Bødker Sørensen forklarte at han hadde hatt hester i 1. løp og han kom så fort han 
kunne. 
Bemerkning: 
Det er treners ansvar å innfinne seg i paddock med hest senest 15 minutter før start. 
Kjennelse: 
Trener Jan Bødtker Sørensen tildeles en advarsel for at hest nr 5 Aaron’s Way kom for sent i 
paddock. 
Regl. Pkt. 124 n, 489 a 
---- 
 



3. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Cekath – Carlos Lopez  - veid inn med 0,7 kg 
overvekt. 
Avhørt: 
Rytter C Lopez forklarte at han hadde veid ut uten drakt, da denne ikke var kommet enda.  
Han forklarte videre blant annet at drakten var tyngre enn andre drakter. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: 
Rytter Carlos Lopez ilegges tre dagers lisensinndragning, 12. desember, 16. desember og 
19. desember 2012 for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt 
at dette er gjentatt forseelse. 
Regl. pkt. 140 d, 489 d,  
-------- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 1 Walinda – Sven-Erik Lilja la ned protest mot hest nr 10 Dubai Samurai – 
Madeleine Haugland for gjentatt sjenering fra ca 200 meter før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter Tina Smith – Walinda 
2. Rytter Madeleine Haugland – Dubai Samurai 
Forklaring: 
1. Rytter T Smith forklarte at hun ble kraftig sjenert av hest nr 10 Dubai Samurai – M 
Haugland flere ganger fra ca 200 meter før mål og at hun mistet seieren på det. 
2.  Rytter M Haugland forklarte at hennes hest hang noe utover i banen.  Hun prøvde å rette 
den opp.  Hun mente videre at hun ikke hadde sjenert noen. 
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptak og fra tårnet at hest nr 10 Dubai Samurai – M Haugland går 
utover i banen fra ca 200 meter før mål og sjenerer hest nr 1 Walinda – T Smith slik at hun 
må ta opp sin hest. DLV mener at M Haugland ikke gjorde nok for å rette opp sin hest.   
DLV mener at sjeneringen har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: 
Protesten tas til følge slik at rekkefølgen i mål blir: 
1. hest nr 1 Walinda 
2. hest nr 10 Dubai Samurai 
Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr 1.500,- for å ha sjenert konkurrent fra ca 200 
meter før mål.  Ved straffeutmåling er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse og at rytter 
er lærling. 
Regl. Pkt. 136 e, 427, 428, 470, 489 c 
---- 
Dopingprøver 30. november 2012 
3. løp hest nr   2 Cekath 
4. løp hest nr   1 So Trendy           
6. løp hest nr    5 Silent Place 
---- 
Negative dopingprøver 30. november 2012: 
121102 Adore Me 
121102 Rockinger 
121102 Symbol of Gold 
121102 Female Spring 
 
Øvrevoll 30. november 2012   
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


