
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

5. løpsdag,17.mai 2022 

 

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

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

__________________________________________________________________________  

Baneforhold: Gressbanen: God 4,1 

 

Stedfortredende trener:  

H Engblom for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Rytter av hest nr. 1 Tinolo, N H Holm, måtte ta opp i ytre søndre sving.  

Rytter N Holm forklarte at hun lå ved rail og at det etter hvert ikke ble plass til henne.  

Rytter av hest nr. 4 Simply Minds, M Martinez, forklarte at han passet på å ligge noen spor ut 

fra rail ved inngangen til svingen, noe som var nødvendig for å komme rundt svingen. Etter å 

ha sett filmen mente han at hest nr. 1 Tinolo lå feilplassert da en ikke kommer rundt svingen 

dersom en ligger i førstespor.   

Rytter av hest nr. 3 Captain Chorus forklarte at han red på innsiden av hest nr. 4 Simply 

Minds inn i svingen. Han opplyste at han var ca 4 spor fra rail ved inngangen til svingen og at 

han var ca 1 spor fra railen midt i svingen fordi hest nr. 4 Simply Minds kom innover i banen. 

DLV hørte også rytter av hest nr. 5 Master Bloom, W S M Schou og rytter av hest nr. 6 

Hampus G, M S Machado uten at disse kunne tilføre saken nye opplysninger.  

Vurdering: DLV studerte filmopptaket og er av den oppfatning at hest nr. 4 Simply Minds går 

noen spor innover i svingen. Hest nr. 3 Captain Chorus må da også gå noen spor inn og det 

blir da trangt for hest nr. 1 Tinolo. Etter DLV sin oppfatning burde rytter av hest nr. 4 Simply 

Minds, M Martinez, vist større aktsomhet da han byttet spor i svingen. DLV er videre av den 

oppfatning at det ikke er sjeneringen som er årsaken til at hest nr. 4 Simply Minds kom foran 

hest nr. 1 Tinolo i mål. Rekkefølgen endres derfor ikke. 

Kjennelse: Rytter M Martinez ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent. 

DLV har i straffeutmålingen funnet det rimelig å fravike gjeldende straffeutmålingsnorm som 

er 1 dags utestengelse. 

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 nr. 5.  

---------- 

Hest nr. 2 Silver Falcon gikk ikke ut av startboksen da starten gikk. 

Trener T Smith forklarte at hesten var sjekket av veterinær og hadde også gått inn og ut av 

startboks i trening etter siste start (da den heller ikke gikk ut av startboksen).  

Kjennelse: Hest nr. 2 Silver Falcon må gå kvalifiseringsløp på løpsdag med godkjent resultat 

før den igjen kan starte. Den må gjennomføre kvalifiseringsløpet med følgehest.  

Regl kap 7 § 3. 

 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 3 She’s a Lady, M S Machado, red til start uten bøyler.  

Rytter forklarte at hesten var stresset og at den ble vanskelig da han forsøkte å ta bena i 

bøylene. Videoopptak berefter rytters forklaring. Forklaringen er akseptert.  



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

Videoopptak viste at trener av hest nr. 3 She’s a Lady, J Bjørnsen, var bak startboksen uten 

hjelm. 

Trener forklarte at han forsøkte å holde seg var langt unna hestene.  

Kjennelse: Trener J Bjørnsen ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha oppholdt seg bak 

startboksene uten hjelm.  

Kap 6 § 17 og SRGs retnnigslinjer for straffeutmåling om øvrige forseelser. 

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

DLV observerte at hest rytter av hest nr. 1 Punktum Finale, A Wallace, måtte ta opp sin hest 

ca 250 meter før mål og foretok en voldgiftsundersøkelse i løpet.  

Rytter av hest nr. 1 Punktum Finale, A Wallace, forklarte at han måtte ta opp ca 250 meter 

før mål da innenforliggende hester gikk utover i banen slik at han ikke lenger hadde plass 

ved railen.   

Rytter av hest nr. 6 Mount Aventine, C Lopez, forklarte at han måtte gå utover i banen fordi 

hest nr. 5 The Skimmer gikk utover i banen.  

Rytter av hest nr. 7 Buckybelle, E Chaves, forklarte at han lå på utsiden av hest nr. 6 Mount 

Aventine og måtte gå utover i banen når denne gikk ut.  

Rytter av hest nr. 5 The Skimmer, W S M Schou, forklare at hesten hennes hang utover over 

helt til den var forbi veiene, men at hun gjorde det hun kunne for å holde den rett. Hun 

forklarte også at hun var klar av øvrige hester og ikke sjenerte noen.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og er av den oppfatning at hest nr. 5 The Skimmer 

henger utover i banen og at hesten ikke er tilstrekklig klar av hest nr. 6 Mount Aventine slik at 

denne også må gå utover i banen. Hest nr. 7 Buckybelle må da også gå utover slik at rytter 

av hest nr. 1 Punktum Finale må ta opp.  

DLV observerer at rytter W S M Schou forsøker å holde sin hest rett, men er av den 

oppfatning at hun burde ha gjort mer for å hindre at hesten hang utover. DLV er videre av 

den oppfatning at det ikke er sjeneringen som er årsaken til at hest nr. The Skimmer kom 

foran hest nr. 1 Punktum Finale i mål. Rekkefølgen endres derfor ikke. 

Kjennelse: 

Rytter W S M Schou ilegges en dags lisensinndragning, 1. juni 2022, for å ha sjenert 

medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.   

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 nr. 5. DLV har i straffeutmålingen funnet det rimelig å 

fravike gjeldende straffeutmålingsnorm som er 2 dagers utestengelse.  

 

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 5 Master Bloom 

Løp 3: hest nr. 4 Hotline Bling 

Løp 4: hest nr. 7 Semper Fi 

Løp 5: hest nr. 6 Iron Butterfly 

Løp 7: hest nr. 1 Hollywoodboulevard 

 

Dato:  5. løpsdag 17. mai  2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


