
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

9. løpsdag, 16. juni 2022 

 

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

Stevnelege: M-T Hestmo 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Gressbanen: Myk 5,0 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

C Lindberg for N Lensvik 

 

Løp 1 

Rapport fra paddocksjef - hest nr. 1 My Birdie, nr. 4 Purple Ace og nr. 5 Mestre dos Magos 

kom for sent i paddock.   

Trener C Erichsen hadde ingen forklaring på det inntrufne.  

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

med hest nr. 1, 4 og 5.   

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

 

Løp 2 

Hest nr. 4 Punktum Finale ble ridd av U Holmquist. 

 

Løp 3 

Stedfortredende trener av hest nr. 4 No Nay Naughty, C Lindberg, nedla protest mot hest nr. 

2 Prince of Fjords for sjenering på oppløpet. 

Rytter av hest nr. 4 No Nay Naughty, C Lopez, forklarte at det ikke skjedde noe spesielt i 

løpet før hans hest startet å henge innover slik at han var redd for sjenere hest nr. 2 Prince 

of Fjords. Han rettet deretter opp hesten. Han mente at det inntrufne ikke hadde noen 

betydning for resultatet i løpet. Han opplevde seg for øvrig ikke sjenert av hest nr. 2 Prince of 

Fjords i løpet. 

Rytter av hest nr. 2 Prince of Fjords, M Martinez, forklarte at det ikke skjedde noe spesielt i 

løpet før hest nr. 4 No Nay Naughty byttet spor og hang innover mot ham ca 300 meter før 

mål. Han opplevde ikke at han ble sjenert og det inntrufne hadde ikke betydning for resultatet 

i løpet.   

Etter å studert filmen og hørt rytterne mener at hest nr. 4 No Nay Naughty henger innover i 

banen ca 300 meter før mål og at rytter C Lopez raskt retter opp hesten. DLV kan ikke se at 

hest nr 2. Prince of Fjords sjenerer hest nr. 4 No Nay Naughty i løpet. Det rettes ingen 

forføyning mot noen rytter og protesten tas ikke til følge.  

 

Løp 4 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 3 Macho Maja kom for sent i paddock.  

Trener A Hyldmo forklarte at hesten ble forsinket som følge av at de gikk for sent fra stallen.   



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

med hest nr. 3 Macho Maja.   

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

 

Løp 5 

DLV observerte at hest nr. 1 Mount Aventine brøt ut i startøyeblikket og sjenerte flere 

medkonkurrenter. Rytter C Lopez forklarte at han gjorde det han kunne for å holde den rett, 

men at hesten ikke lot seg styre før den fikk en annen hest foran seg.   

Etter å ha studert videoopptak er DLV av den oppfatning at det hele skyldes et hendelig 

uhell. Det rettes ingen forføyning mot rytter C Lopez 

---------------------- 

Rytter av hest nr. 5 Lynghonning, U Holmquist, rapporterte at hesten gikk rett frem i siste 

sving og ikke lot seg  styre. 

 

Løp 6 

Rapport fra paddocksjef hest nr. 4 Khurshed og hest nr. 5 Layton kom for sent i paddock.  

Trener M Lustig hadde ingen forklaring på det inntrufne. 

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

med hest nr. 4 og hest nr. 5.   

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

 

Løp 7 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 4 Canmore ca 300 meter før mål.  

Rytter av hest nr. 4 Canmore, M Martinez, forklarte at hest nr. 6 Royal Ambition byttet spor 

og at han på grunn av dette måtte ri innover i banen for å unngå å snuble i hest nr. 6.  

Rytter av hest nr. 6 Royal Amibition, N H Holm, forklarte at hun var klar av hest nr. 4 

Canmore da hun byttet spor.  

DLV studerte videoopptak og observerte at hest nr. 6 Royal Ambition gikk innover i banen ca 

300 meter før mål og at hest nr. 4 Canmore også bytter spor. Etter DLV sin oppfatning må 

hest nr. 4 Canmore bytte spor fordi hest nr. 6 Royal Ambition ikke er tilstrekkelig klar av 

denne. Rytter N H Holm sin ridning anses uaktsom.  

Kjennelse: Rytter N H Holm ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

DLV finner det rimelig å fravike straffeutmålingsnormen (1 dags utestengelse). 

Regl kap 6 § 27 og kap 8 § 16 nr. 5.  

 

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 6 Warren Road 

Løp 4: hest nr. 4 Azure World 

Løp 6: hest nr. 8 Red Valley   

 

Dato:  9. løpsdag, 16. juni 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


