
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
13 . LØPSDAG torsdag 03.07.08 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

4. løp 

Sak til behandling: Trener av hest nr. 5 Hector – Nils Petter Bogen nedla protest mot vinneren 

av løpet hest nr. 8 Mekong – rytter Dina Danekilde for piskebruk i oppløpet. 

Bemerkning: Ut fra egne observasjoner samt studie av videoopptakene kan ikke DLV 

observere reglementsstridig piskebruk. 

Kjennelse: Protesten tas ikke til følge.  

4. løp 

Sak til behandling: Rytter av hest nr. 1 Vivat – Carlos Lopez sjenering av hest nr. 8 Mekong – 

Dina Danekilde ca. 800 meter før mål. 

Avhørt: 1. Rytter Carlos Lopez 

2. Rytter Dina Danekilde 

Forklaring: 

1. Rytter C Lopez kunne ikke se at han sjenerte noen rytter i oppløpet. 

2. Rytter D Danekilde forklarte at hun ble sjenert av rytter C Lopez i oppløpet. 

Bemerkning: DLV observerte på løpsfilmen at rytter C Lopez går utover i banen og sjenerer 

rytter D Danekilde slik at hun måtte skifte spor.  

DLV kan ikke akseptere rytters forklaring og mener ellers at C Lopez gjennom sin ridning 

kan bebreides idet han burde ha opptrådt mer aktsomt. 

Kjennelse: Rytter Carlos Lopez  ilegges bot stor kr 1.500,- for sjenering av konkurrent ca. 800 

meter før mål. I skjerpende retning er det lagt vekt på at dette er  2. gangs forseelse. 

Regl. Pkt. 136 e, 489 c 

-------- 

5. og 10. løp 

Sak til behandling: Rytter Mark Larsen meldte forfall til løpene i dag. 

Avhørt: Rytter M Larsen 

Forklaring: Rytter M Larsen forklarte hvorfor han ikke rakk løpene. 

Bemerkning: DLV finner at forklaringen ikke fritar for straff for uteblivelse. 

Kjennelse:Rytter Mark Larsen ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha møtt opp til avtalte ritt. 

Regl. Pkt. 136 b, 361, 489 c 

Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr. 9 Gifted Lass bortvist fra start. 

Avhørt:  

1.Stedfortredende trener Ronnie Fredriksen og trener Lena Natt och Dag. 

2. Starter R Winger  

Forklaring: 1.R Fredriksen forklarte at han hadde bedt om at hesten ble lastet sist og at 

blendkappe måtte settes på.  Han mente at hesten ikke ble lastet sist og at blendkappen ikke 

ble satt på. 

2. Starter R Winger forklarte at mange ville lastes sist og at han skulle laste hesten blant de 

siste. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en 

advarsel 

Kjennelse:  

Trener Lena Natt Och Dag ilegges advarsel da hest nr. 9 Gifted Lass ble bortvist fra start. 

Regl. Pkt. 412, 489 a 



------- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 8.løp – samtlige prøver var negative. 

Regl. Pkt. 140g, 488. 

Sak til behandling: 

Trener Bent Olsen oppholdt seg i startøyeblikket foran startboksen, og hindret  hest nr. 14 

Alpino Chileno i starten. 

Avhørt: 

Trener B Olsen 

Forklaring: 

Trener B Olsen forklarte at rytter ropte på ham da hesten var urolig i startboksen.  Han hørte 

at starter ropte at han skulle flytte seg.  Han innrømmet at han hadde stått i veien for hest nr. 

14 da starten gikk og beklaget dette. 

Bemerkning: 

I startøyeblikket i henhold til reglementet skal ingen uvedkommende oppholde seg i, foran 

eller bak startmaskinen.  DLV mener at Trener B Olsen har handlet uaktsomt og overtrådt 

reglementets bestemmelse som gjengitt ovenfor. 

Kjennelse: 

Trener Bent Olsen gis en bot stor kr 1.200,- for å ha oppholdt seg foran startmaskinen i 

startøyeblikket. 

I skjerpende retning bemerker DLV at hendelsen lett kunne ha forårsaket en alvorlig ulykke. 

 Regl. Pkt. 409, 489 c  

------ 

Vedrørende løpsdag 12, 26.06.08 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 14 Classic Line hadde mangelfull dokumentasjon på vaksine. 

Hesten møtte heller ikke til løpet. 

Avhørt: 

Trener Louisa Sheldon møtte ikke i DLV etter gjentatte ganger å ha blitt ropt opp over 

høyttaleranlegget. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal trener påse at alle vaksinasjonsbestemmelser følges.  

Kjennelse: 

Trener Louisa Sheldon ilegges en bot stor kr 1.200,- for manglende dokumentasjon på 

vaksine. 

Regl. Pkt. 124 f, 489 c 

---------- 

Vedrørende løpsdag 11, 19.06.08 og løpsdag 12, 26.06.08 – uteblivelser Manuel Martinez. 

Løpsdag 11, 19.06.08 

Rytter M Martinez uteble fra løpsdagen. 

M Martinez ble tilskrevet vedrørende en forklaring. 

Han har ikke svart på henvendelsen. 

1. løp 26.06.08 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 2 Senora Thatcher- Manuel Martinez uteble. 

Avhørt: 

Rytter M Martinez 

Forklaring: 



Rytter M Martinez forklarte at han hadde flybillett som gjorde at han ikke ville rekke første 

løp.  Han var satt opp på hest nr. 2 Senora Thatcher, og han oppdaget først etter at 

programmet var gått i trykken at denne gikk i første løp. 

Kjennelse: 

Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr 1.800,- for ikke å ha møtt til avtalte ritt.  I 

skjerpende retning er det lagt vekt på at han uteble en hel løpsdag samt at han gjentok 

forseelsen. 

Regl. Pkt. 136 b, 489 c, 361  

 

--------- 

Dopingprøver tatt 3. juli 2008: 

2. løp hest nr.  7 Chief Commander      

7. løp hest nr.  2 Emil     

8. løp hest nr.  3 Alpacco 

------- 

Negative dopingprøver 03. juli 2008 

05.06.08 Spirit Du Logis 

”  Hermion 

”  Lach 

 

Dato: 03.07.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


