
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
18. LØPSDAG torsdag 30. juli 

---------------------------------- 

DLV’S MEDLEMMER:   K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, L Jensen (sekr.) 

 

 
1. løp 
Sak til behandling:  
Rytter av hest nr 1 One To Remember, Nikolaj Stott, veide ut med 1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Nikolaj Stott 
Forklaring: Forklarte at han pga skade har måttet ta det med ro og ikke klarte å holde 
ridevekten i dag. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den avtalte ridevekt. 
Kjennelse: Rytter N Stott ilegges en bot stor kr 600 for ikke å ha overholdt avtalt ridevekt. 
Regl. pkt. 140 d, 489 c. 
 

 
2. løp 
Sak til behandling:Hest nr 12 Lucky Fantasia ble etter 2. løp ilagt startforbud av veterinæren. 
 

 
3. løp 
Sak til behandling:Hest nr 9 Patalavaka, skjente inn i utvendig rail og mistet rytteren. 
Avhørt: 

1. Rytter Espen Ski 
2. Trener Niels Petersen 

Forklaring: 
1. E Ski forklarte at da han skulle trekke ut øreproppene så var snorene festet under 

blinkersen slik at blinkersen skled opp og blindet hesten. Rytter forsøkte å rette til 
blinkersen. 

2. N Petersen forklarte at når øreproppene blir trukket ut kommer blinkersen i konflikt 
med hestens øyne. Dette medførte at hesten skjente og traff railen på høyre side, 
hvilket førte til at den mistet rytter. Ved utspørring om hvem som hadde festet utstyret 
og hvordan han mente det skulle festes, forklarte han at han ikke visste hvordan det 
hadde blitt satt på fordi det ikke var han som hadde gjort det, og at det var vanlig å ha 
snorene under blinkersen. 

 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet er det treners ansvar at salutstyr og hodelag er riktig anvendt. I 
dette tilfelle finner DLV at utstyret var påsatt på en slik måte at det forårsaket at hesten gikk i 
railen og rytter falt av. Tilfeldigheter gjorde at det ikke ble et alvorlig utfall av hendelsen. 
Kjennelse: Trener N Petersen ilegges en bot stor kr 1500 for å ha utvist uaktsomhet i 
forbindelse med bruk av utstyr på hesten.  
Regl. pkt. 124n, 489 c 
 

 
5. løp 
 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 5. løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. pkt. 140g, 488. 
 



---- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 7 Wood Prince, holdt ikke rett bane på oppløpet fra ca 400 m fra mål, og dermed 
sjenerte utenforliggende konkurrenter. 
Avhørt:  

1. Rytter av hest nr 7 Wood Prince, Ismael Da Costa 
2.  Rytter av hest nr 13 Henrik, Jacob Johansen 
3.  Rytter av hest nr 12 Pilgrim, Mark Larsen 

Forklaring: I Da Costa forklarte at det var første gangen hesten gikk med blinkers og at den 
var vinglete, men at han forsøkte å holde rett bane. 
J Johansen forklarte at hest nr 7 gikk utover i banen. M Larsen forklarte det samme og at 
han ble hindret av hest nr 7. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at hest nr 7 går utover i banen og sjenerer 
konkurrenter, dette stemmer også med de involvertes forklaringer. DLV mener at rytter I Da 
Costa ikke gjorde tilstrekkelig for å holde rett bane. 
Kjennelse: Rytter I Da Costa ilegges en bot stor kr 600 for å ha sjenert konkurrenter i 
oppløpet. Ved straffeutmålingen er det lagt vekk på at rytteren er lærling. 
Regl.pkt. 136e og 489c 
 

 
8. løp 
Sak til behandling:  
Hest nr. 1 Lyonesse, sjenerte konkurrenter ved utgangen av søndre sving. 
Avhørt:  

1. Rytter av hest nr 1 Lyonesse, Carlos Lopez 
2.  Rytter av hest nr 7 Most Wanted, Marie Fretheim 

Forklaring: 
Rytter C Lopez forklarte at han gikk utover i banen, men hørte ikke at noen ropte til ham.  
Rytter M Fretheim forklarte at hun ble sjenert av hest nr 1, da den krysset sporet hennes. 
Bemerkning:  
DLV observerte på videoopptak at hest nr 1 går utover i banen og sjenerer hest nr 7 grovt. 
DLV mener at C Lopez ikke utviste tilstrekkelig aktsomhet da han skulle skifte spor. 
Kjennelse:Rytter C Lopez ilegges en bot stor kr 1500 for å ha sjenert konkurrent i oppløpet. 
Ved straffeutmålingen er det lagt vekk på at hendelsen anses som særlig grov. 
Regl.pkt. 136e og 489c 
 

 
Dopingprøver tatt 30. juli 2009  
   
1. løp hest nr. 2 In The Flesh 
6. løp hest nr. 3 Chicken Momo 
6. løp hest nr. 5 Miyasaki 
8. løp hest nr 14 Antarktis   
------- 
 
Negative dopingprøver 30. juli 2009  
 
09.07.2009 Macho Dancer  
09.07.2009 Sheika   
09.07.2009 Surfer 
-------- 
 
 
Dato: 30.07.2009                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


