
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

6. løpsdag torsdag 26. mai 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  O Reigstad    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

3. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Symbol Of Sarabi ble strøket av veterinæren før løpet grunnet manglende 

vaksinasjon. 

Forklaring: 

Trener Rune Haugen forklarte den var vaksinert før den kom i trening hos ham, men 

vaksinasjonen ble ikke ført inn i passet. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 

Kjennelse: 

Trener Rune Haugen ilegges bot stor kr 1.200,- på grunn av manglende vaksine. 

Regl. Pkt. 124 f, 484 i, 489 c  

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 i mål,  nr 1 Prince Field – Sergio Alonso veid inn 

med 2 kg undervekt. 

Forklaring: 

1. Rytter Sergio Alonso forklarte at vekten var korrekt ved utveiing, og at trener kontrollerte 

vekten. 

2. Trener Kjell Erik Swartling forklarte at han hadde sjekket utveiingen, og at vekten da var 

korrekt.  Han mente at blyet måtte ha falt ut av blydekkenet på vei til oppsaling. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hest bærer korrekt vekt. Ved undervekt på 

mer enn 1 kilo skal hesten dikvalifiseres.  

Kjennelse: 

Trener Kjell Erik Swartling ilegges bot stor kr 1.200,- for at hesten bar 2 kilo for lite i løpet og 

dermed ble diskvalifisert. 

Regl. pkt. 124 n,  454, 489 c 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende sjenering på oppløpet ca 200 meter før mål mellom hest 

nr 1 i mål 6 Royal Games – Silja Støren og hest nr 2 i mål,  9 The Other Lady – Anna Pilroth. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth forklarte  at hun ble sjenert av hest nr 6 Royal Games på oppløpet slik 

at hun måtte ta opp sin hest og at hun hadde vunnet løpet dersom dette ikke hadde skjedd. 



2. Rytter Silja Støren mente at hest nr 9 The Other Lady – A Pilroth presset seg fram et sted 

der det ikke var plass. 

Bemerkning: 

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

observerte på videooptak at hest nr 9 The Other Lady – A Piroth er på vei frem ved rail, og at 

hun blir stengt av hest nr 6 Royal Games – S Støren slik at hun må ta opp sin hest.  Hun 

kommer senere tilbake i løpet og blir nr. 2.  Etter DLV sin mening er det åpenbart at hest nr 9 

The Other Lady ville ha vunnet løpet uten det inntrufne.  DLV legger også til grunn at rytter S 

Støren ikke gjør tilstrekkelig for å holde rett bane. 

Kjennelse: 

Hest nr 6 Royal Games og hest nr 9 The Other Lady bytter plass, slik at rekkefølgen i mål 

blir: 9-6-1. 

Rytter Silja Støren ilegges 1 dags rideforbud, 18. juni 2016, for å ha sjenert medkonkurrent 

på oppløpet. 

Regl. Pkt. 427, 458, 470, 489 d, 489 siste ledd 

----- 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.  6 Somerville        

Løp nr. 3 hest nr.  3 Rock Dancer    

Løp nr. 4 hest nr.  1 Prince Field 

Løp nr. 6 hest nr.  6 Gideon  

---- 

 

Dato: 26. mai 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


