
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

13. løpsdag, 14. juli 2022 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, S Gjertsen, N Cordrey 

Stevnelege: M Heier 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold 

Gressbanen: god 4,2 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Rapport fra paddocksjef: 

Hest nr. 1 Game Changer kom for sent i paddock. 

Hest nr. 2 Crack the Sky kom for sent i paddock. 

Trener N Petersen forklarte at han hadde fått feil sal til den ene hesten noe som gjorde at 

han ble forsinket og at han ønsket at begge hestene gikk sammen fra stallen.  

Rytter av hest nr. 1 Game Changer, P A Gråberg, forklarte at treners assistent først hentet 

feil sal.  

Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener før saling kontrollere at rytterens og salens 

vekt er korrekt. Videre er trener ansvarlig for at hest kommer til paddock 15 minutter før 

angitt starttidspunkt. 

Kjennelse:  

Trener N Petersen ilegges en bot stor kr. 1000,-  for ikke å ha kontrollveid salen ved utveiing 

og for å ha kommet for sent i paddock med hest nr. 1 og 2.    

Regl kap 6 § 1 nr. 4 og §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2, SGRs retningslinjer for 

straffeutmåling. 

---- 

Rapport fra paddocksjef:  

Hest nr. 4 My French Dream kom for sent i paddock. 

Trener A Hyldmo hadde ingen akseptabel forklaring.   

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hest kommer til paddock 15 minutter før 

angitt starttidspunkt. 

Kjennelse: Trener A Hyldmo ilegges en bot stor kr. 1500,- for ha kommet for sent i paddock 

med hest nr. 4. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.  

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 3 

Trener av hest nr. 2 Pure Charmer (4. hest i mål), R Freire,nedla protest mot vinner av løpet, 

hest nr. 1 Twilly.  

Trener R Freire mente at hesten hans ble sjenert av hest nr. 1 Twilly gjennom store deler av 

oppløpet.  

Bemerkning: I henhold til reglementet skal diskvalifikasjon kun skje dersom hesten som har 

sjenert en medkonkurrent, på grunn av sjeneringen, kom foran den sjenerte hesten i mål. 



DLV studerte videoopptaket. DLV er av den oppfatning at hest nr. 1 Twilly ikke har sjenert 

hest nr. 4. Pure Charmer. DLV er videre av den oppfatning at hest nr. 2 Twilly uansett ville 

vært foran  hest nr. 4. Pure Charmer i mål. Protesten tas ikke til følge.  

Regl kap 7 § 8. 

 

Løp 4 

Rytter av hest nr. 2 Semper Fi, M Holmberg, rapporterte at hesten var halt etter målgang.  

I henhold til anbefaling om startforbud fra veterinær nedlegges det starforbud for hest nr. 2 

Semper Fi. Det må foreligge friksmelding før hesten igjen kan starte. 

Kap 7 § 1 nr. 2 og § 3 

 

Løp 5 

Rapport fra paddocksjef: 

Hest nr. 6 Moonflash kom for sent i paddock. 

Trener T Langvad beklaget det inntrufne.  

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hest kommer til paddock 15 minutter før 

angitt starttidspunkt. 

Kjennelse: Trener T Langvad ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha kommet for sent i paddock 

med hest nr. 6.    

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 6  

Trener av hest nr. 4 Cromer, H Engblom, søkte på løpsdag om å få leie hesten til start.  

Trener H Engblom forklarte at han hadde glemt å søke om dette i forbindelse med 

starterklæring .  

I henhold til reglementet skal søknad om blant annet å leie hest til start gjøres i forbindelse 

med starterklæring. 

Kjennelse: Trener H Engblom ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha søkt for sent om å leie 

hest nr. 4 til start. 

Regl kap 6 § 14, kap 8 § 14 nr. 6, SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 4: hest nr.10 Hear The Drums 

Løp 4: hest nr. 7 I Rest My Case 

Løp 6: hest nr. 3 Astron 

Løp 7: hest nr. 6 Graycious Girl 

 

 

Dato:  13. løpsdag, 14. juli 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


