
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

9. løpsdag, torsdag 15. juli 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, N Cordrey, H Byrgin, S Gjertsen 

Stevnelege: M Høier 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Annica Nordin for Sandra Brolin 

 

Vedrørende 8. løpsdag 7. juli 2021, løp 4  

Hest nr. 6 Cromer ble leid til start uten rytter. Saken vil gjenopptas neste løpsdag den 15. juli 

2021. 

Trener H Engblom forklarte at det var paddocsjef som ba han gå til start uten å vente på 

rytter. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det anledning til å søke om å få leie til start med 

rytter, det er ikke anledning til å leie til start uten rytter. Det er treners ansvar å kjenne 

reglementet. 

Kjennelse: Trener H Engblom ilegges en bot stor kr. 500,-  for å ha leid hest nr. 6 Cromer til 

start uten rytter.  

Regl kap 6 § 14 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  

 

Løp 1 

Hest nr. 6 Hot Bubbles ble strøket av veterinæren da den steilet rundt og falt i banen. 

--- 

Raport fra starter, hest nr. 1 Mount Aventine – bortvist fra start. 

Trener H Soma forklarte at hesten ikke hadde vært noe problem i startboks tidligere.   

Kjennelse: Hest nr. 1 Mount Aventine må startboksgodkjennes på løpsdag før den igjen kan 

starte i løp. Trener H Soma tildeles en advarsel for at hest nr. 1 Aventine ble bortvist fra start. 

Regl kap 6 § 1 pkt 2, kap 7 § 1 pkt 1 og § 3 og kap 8 § 15. pkt. 1 og SRGs retningslinjer for 

straffeutmåling. 

--- 

Rytter av hest nr. 7 Angel of Course, W S Schou, rapporterte at hesten hang litt gjennom 

hele løpet da den var urutinert.  

 

Løp 4 

Hest nr. 5 Marit var sen fra start. Rytter K Ingolfsland forklarte at hesten var sen fordi den 

hang til den ene siden inne i startboksen, hoppet skjevt ut og ikke likte kick-back fra de andre 

hestene. 

Forklaringen er notert.    

 

Løp 5  

Rytterbytte – hest nr. 11 How Dare You ble ridd av K Ingolfsland 

----- 

Trener av hest nr. 1 Cromer, H Engblom, leide hesten til start uten rytter.  



Trener H Engblom forklarte at han ikke visste hva reglene var da han hadde fått beskjed 

siste gang om å bare gå til start.  

Bemerkning: I henhold til reglementet er det anledning til å søke om å få leie til start med 

rytter, det er ikke anledning til å leie til start uten rytter. Det er treners ansvar å kjenne 

reglementet. I tillegg var trener gjort oppmerksom på bestemmelsen på søknadstidpunktet. 

Kjennelse: Trener H Engblom ilegges en bot stor kr. 1000,-  for å ha leid hest nr. 1 Cromer til 

start uten rytter. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse 

Regl kap 6 § 14 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  

 

Løp 5, 6 og 7 

Rytter W S Schou veide inn med henholdsvis 1,2 kilo, 1 kilo og 1 kilo for mye. Hun forklarte 

at hun hadde drukket mye for å være sikker på å unngå undervekt. Det var veldig varmt. 

Bemerkning: Det er rytters ansvar at vekten ved innveiing er den samme som ved utveiing. 

Kjennelse: Rytter W S Schou ilegges en bot stor kr. 1000,- for å veid inn med overvekt på 

over 0,5 kilo. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Regl kap 6 § 12 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 6 

Trener av hest nr. 9 Pirlo, Knut O Arnesen, rapprpoterte at  hesten mistet en forsko i løpet. 

--- 

Rytter av hest nr. 4 Like a King, J E Neuroth, rapporterte at hesten var halt etter løpet. 

--- 

DLV studerte en mulig sjenering av hest nr. 6 Erasmus ca 400 meter før mål. Rytter av hest 

nr. 6 A Wallace forklarte at han satt på en trett hest og at hest nr. 1 Simply Minds og hest nr. 

8 Noosa Prince passerte ham. Han var uansett i ferd med å stoppe og tok tak i hesten da da 

de andre kom litt fort inn foran ham.     

Etter å ha studert videoopptak og avhørt rytter mener DLV at ingen reglementsstridig 

sjenering har funnet sted.   

 

Løp 7  

Rytter av  hest nr. 12 Ignacia, C Lopez, red uten bøyler på vei til start. Han oppfattet at 

hesten var stresset og fant det best å ri uten bøyler. DLV godtar forklaringen og det rettes 

ingen forføyning mot rytter.  

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 1 Master Bloom 

Løp 5 hest nr. 1 Cromer 

Løp 6 hest nr. 5 Takeko 

 

 

Dato:  15. Juli  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


