
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag torsdag 13. august 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, S Gjertsen, C Slettemark (med unntak av løp 5, 6 

og 7).  

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

Helle Christensen for Sabina Pedersen 

 

Marcus Grundy var måldommer i løp 5. 

 

Trenere  av følgende hester fikk godkjent søknad om å leie til start:  

Løp 4 – hest nr. 5 Fil Rouge 

Løp 5 – hest nr. 5 Ciccarelli 

Løp 7 – hest nr. 12 Tool Box Carlras 

 

Løp 1 

Sjenering av hest nr. 3 Millie Gracie i svingen. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 3 Millie Gracie, E Chaves, forklarte at hest nr. 5 Silvana kom brått inn på 

ham i svingen slik at han måtte ta opp.  

Rytter av hest nr. 5 Silvana, A Wallace, forklarte at rytter av hest nr. 3 Millie Gracie, E 

Chaves, tok opp før han selv gikk inn i banen. Han mente at han var foran hest nr. 3 da han 

byttet spor.   

Rytter av hest nr. 1 Xcel, S de Paiva, forklarte at hans hest brøt ut i svingen. Han ble ikke 

sjenert av medkonkurrent. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte at hest nr. 5 Solvana bryter ut i svingen og at rytter deretter rir innover i 

banen. Den går inn foran hest nr. 3 Millies Grazie slik at rytter av denne måtte ta opp. DLV 

mener at rytter A Wallace burde ha gjort mer for ikke å sjenere medkonkurrent.    

Kjennelse: 

Rytter A Wallace ilegges en bot stor kr. 2000,- samt 1 dags lisensinndragning, 30. august 

2020, for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl punkt 10.1.4, 11.4.1c og d. 

 

Løp 2 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 4 Lovetorun etter løpet.  

 

Løp 3  

Hest nr. 2 Clauses Rekato kom løs før start og ble strøket av veterinæren.  

--- 



Rapport fra paddocksjef – hest nr. 1 Jennyoje kom for sent til paddock . 

Trener T Smith forklarte at hesten hadde vært vanskelig å få til å gå på vei til banen. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hest er i paddock 15 minutter før start.  

Kjennelse: 

Trener T Smith ilegges en advarsel for at hest nr. 1 Jennyoje kom for sent i paddock. 

Regl punkt 5.9.1q, 11.4.1.a. 

--- 

Trener av hest nr. 6 Stogas Dancer, H Rådstoga, rapporterte at hesten mistet en baksko i 

løpet.  

 

Løp 4 

Hest nr. 10 Mikklus Makklus ble bortvist fra start og må starte kvalifiseringsløp før den igjen 

kan starte i løp.  

Trener A Hyldmo forklarte at hesten går lett inn i trening.  

Kjennelse: 

Det nedlegges startforbud for hest nr. 10 Mikklus Makklus. Hesten må gå kvalifiseringsløp før 

den igjen kan starte i løp.  

Regl punkt 9.25.25, 9.25.26. 

--- 

Det ble nedlagt starforbud av veterinær for hest nr. 4 Meandyoutwo etter løpet.  

--- 

Rytter av hest nr. 11 Hampus G, N H Holm, mente seg sjenert av hest nr. 9 Macjack inn i 

søndre sving. DLV studerte videoopptaket, men kan ikke se at noen reglemensstridig 

sjenering har funnet sted.  

 

Løp 6 

Hest nr. 5 Otama Mareld ble strøket av veterinær før løpet og det ble nedlagt startforbud. 

--- 

DLV undersøkte starten og observerte at hest nr. 8 Nordlys hopper skjevt ut fra start . Det 

legges til grunn at ingen kan lastes for det inntrufne. 

--- 

Hest nr. 3 Cardhu – prestasjon i løpet. 

Rytter M Martinez forklarte at banen var noe hard for hesten. 

Bemerkning:  

Forklaringen er notert.  

--- 

Trener av hest nr. 14 Zara Zaid, Å Edvardsson, rapporterte at hesten mistet en baksko i 

løpet.  

 

Løp 7 

Rytter av hest nr. 13 Moonflash, S Lyseng, veide ut med 1,2 kilo overvekt. 

Forklaring: 

Rytter forklarte at badevekten hjemme viste feil vekt og badstuen på banen var stengt. Hun 

hadde derfor ikke kontroll på hvor mye hun veide.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ikke treffe avtale om ritt med mindre vedkommende er 

sikker på å kunne ri avtalt ridevekt.  



Kjennelse: Rytter S Lyseng ilegges en bot stor kr. 600,- for å ha veid ut med 1,2 kilo 

overvekt. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Regl punkt 5.12.3b, 11.4.1c 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr 2 My Cup of Tea   

Løp 3 hest nr. 4 Clauses Altamira 

Løp 5 hest nr. 1 Silky Road og hest nr. 3 Simmy`s Copshop  

       

 

Dato  13. august 2020     DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


