
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

14. løpsdag torsdag 23. juli 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, C Slettemark 

Stevnelege: Stokkeland 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Kvalifiseringsløp: Tartan – ikke godkjent.  

 

Løp 1 

Rapport fra paddocksjef - hest nr. 5 London Rock for sen i paddock.  

Forklaring: 

Trener av hest nr. 5 London Rock, A Hyldmo, mente at hesten hadde gått fra stallen i tide.  

Bemerkning: 

I hehold til reglementet er det treners ansvar at hest innfinner seg i paddock 15 minutter før 

start.  

Kjennelse: 

Trener A. Hyldmo ilegges en bot stor kr 1500,- for å komme for sent i paddock med hest nr. 5 

London Rock. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse.  

Regl punkt 5.9.1q, 11.4.1.c 

--- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 2 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

DLV undersøkte mulige sjeneringer på oppløpet, men konkluderte med at ingen 

reglementsstridige sjeneringer fant sted.  

 

Løp 2 

Trener H Christensen sin søknad om å få leie hest nr. 1 Starlight Runner til start ble innvilget. 

--- 

Løp 3 

Trener H Christensen sin søknad om å få leie hest nr. 8 Tool Box Carlras til start ble 

innvilget. 

--- 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr. 6, C Lemos, veide inn med 0,7 kilo overvekt.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den avtalte ridevekt.  

Kjennelse:  

Rytter C Lemos tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kilo overvekt. 

Regl punkt 5.12.3, 11.4.1a 

 

Løp 4 

Rapport fra starter, hest nr. 10 Wishforemore, bortvist fra start. Hesten må 

startboksgodkjennes før den igjen kan starte i løp.  

Forklaring: 

Trener N Petersen forklarte at hesten aldri hadde vært vanskelig tidligere.  

Kjennelse: 



Trener N Petersen tildeles en advarsel for at hest nr. 10 Wishforemore ble bortvist fra start.  

Regl punkt 9.25.24, 11.4.1a. 

 

Løp 5 

Trener A B Hansen sin søknad om å få leie hest nr. 2 Lille My til start ble innvilget.  

--- 

Sak til behandling 

Voldgiftsundersøkelse: Hest nr. 8 Our Boy John, rytter D Swift, sjenerte hest nr. 5 Chivas, 

rytter C Lopez, ca 100 meter før mål.  

Forklaring: 

Rytter C Lopez, forklarte at hesten mistet balansen da han ble dyttet på av hest nr. 8. Hesten 

var også usikker da den kom imellom to hester. 

Rytter D Swift forklarte at hesten hans hang utover i banen, men at han gjorde det han kunne 

for å holde den rett.  

Bemerkning: 

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

Rytter eller hest som forårsaker sjenering og som dømmes foran den sjenerte ekvipasjen i 

mål, skal kun diskvalifiseres dersom det er åpenbart at ekvipasjen grunnet sjeneringen har 

kommet foran den sjenerte ekvipasjen i mål.  

DLV observerte at hest nr. 8 Our Boy John gikk noen spor utover i banen til det ble kontakt 

med hest nr. 5 Chivas. Rytter D Swift forsøkte å rette opp hesten, men etter DLV sin mening 

gjør han dette for sent. DLV mener derfor at rytter D Swift kunne gjort mer for å holde sin 

hest rett. DLV vurderte diskvalifikasjon av hest nr. 8 Our Boy John, men konkluderte med at 

det ikke var åpenbart at hesten ville kommet foran hest nr. 5 Chivas i mål på grunn av 

sjeneringen. 

Kjennelse: 

Rytter D Swift ilegges en bot stor kr. 2000,- og en dags lisensinndragning, 13. august 2020, 

for sjenering av medkonkurrent.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt 

forseelse.  

10.1.4, 10.1.6, 11.4.1 c og d 

 

Løp 6 

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 8 Cromer til start ble innvilget. 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 9 Rare Emerald til start ble innvilget. 

 

Løp 7 

Rytterbytte på hest nr. 5 Tambora Queen -  rytter N H Holm kunne ikke ri og ble erstattet av 

K S Ingolfsland.  

--- 

DLV observerte på videoopptak at hest nr. 5 Tambora Queen bryter ut i svingen og at rytter 

K Ingolfsland bruker pisken en gang på skulderen på hesten. DLV er av den oppfatning at 

dette er for å avverge en farlig situasjon og det rettes derfor ingen forføyning mot rytter.  

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 2 Backcountry    

Løp 4 hest nr. 1 Silver Falcon 

Løp 5 hest nr. 10 Karen from finance   

                   

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


