
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag torsdag 23. april 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H E Jenssen, S Gjertsen  

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Starboks nr 1 var ikke i bruk under dagens løp. Hestene startet fra boks 2 og utover. 

 

Kvalifiseringsløp 

Slim Revenge gikk på tiden 1.18.5. Kvalifiseringstid for å bli godkjent var 1.15.0. Hesten ble 

ikke godkjent.  

--- 

Løp nr. 1 

Rytter av hest nr 4 Eesha My Flower bar blå drakt. 

--- 

Løp nr. 2 

Rytter C Lopez og N H Holm red til start uten å ha bena i bøylene. Etter å ha hørt rytternes 

forklaringer ble det ikke rettet noen forføyninger mot dem.  

--- 

Løp nr. 4 

Hest nr. 4 Serpica, rytter S Støren, sjenerte flere medkonkurrenter på oppløpet.  

Avhørt:  

Rytter S Støren som forklarte at hesten hang utover hele løpet og at hun ikke klarte å holde 

den rett da hun kom inn på oppløpet. Hun var klar over at hun sjenerte medkonkurrenter. 

Hesten skulle bli undersøkt av veterinær.  

Rytter av hest nr. 3 Punktum Finale, W S Schou, som forklarte at hun ble sjenert av hest nr. 

4 Serpica på oppløpet.  

Bemerkning:  

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

observerte på videoopptak at hest nr. 4 Serpico går utover i banen på oppløpet og sjenerer 

medkonkurrenter. DLV observerte videre at rytter S Støren gjør forsøk på å rette opp sin 

hest. Etter DLV sin mening burde imidlertid rytter gjort mer for å holde sin hest rett.   

Kjennelse: 

Rytter S Støren ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert medkonkurrenter. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Regl pkt 10.1.4, 11.4.1c.    

--- 

Rapport fra starter - rytter S Støren fulgte ikke starters ordre.  

Avhørt: 

Rytter S Støren som forklarte at hun hadde gjort det starter ba henne om.  

Kjennelse: 

Rytter S Støren ilegges en advarsel for ikke å ha etterkommet starters ordre.  

Regl pkt 9.25.9, 11.4.1.a 

 



Løp nr. 5 

Trener N Petersen sin søknad om å få leie hest nr. 1 Spitzbergen til start ble innvilget.  

 

Trener N Petersen rapporterte etter løpet at hest nr. 1 Spitzbergen mistet en forsko i løpet.  

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  5 Meandyoutwo     

Løp 3 hest nr.  4 London Rock     

Løp 5 hest nr.  2 Mestre dos Magos 

Løp 6 hest nr.  2 Everest Voice 

----      

  

                   

Dato  23. april 2020  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


