
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

13. løpsdag torsdag 18. juli 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S. Gjertsen, C W Slettemark,  

H E Jenssen (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, M Pessl    
__________________________________________________________________________  

Meddelelse: 

Indre sving er railet ut med 3 meter. 

------ 

Lærlingene som rir i dagens løp ble informert om at de må ta hensyn til at indre søndre sving 

er railet ut 3 meter. 

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

Løp 1 - Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr. 2 Rare Emerald til start ble innvilget. 

Løp 2 – Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 3 Cromer til start ble innvilget. 

Løp 5  - Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr. 2 Simmy’s Copshop til start ble 

innvilget. 

Løp 5 – Trener A Bye Hansen sin søknad om å få leie hest nr. 7 Majestic Max til start ble 

innvilget. 

 

Løp 1 

Hest nr. 4 Summer Silk ble strøket av veterinæren før løpet. 

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

Trener  W Neuroth og rytter J E Neuroth av hest nr. 3 Holy Romance mente at hesten ble 

stående for lenge i startboks før løpet og at resultatet derfor ble dårligere enn forventet. 

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

Rytter av hest nr. 4 A Pilroth ble observert på publikumsplass i jockeydrakt. 

Rytter beklaget det inntrufne. 

Rytter ilegges en advarsel for å ha oppholdt seg på publikumsplass i jockeydrakt. 

Pkt. 5.11.1b – 11.4.1a. 

  

Løp 3. 

DLV undersøkte starten i løpet da det ble trangt for flere hester. Etter DLV sin oppfatning 

skyldes det inntrufne at flere hester hopper skjevt ut fra start. 

Imidlertid mener DLV at ingen ryttere kan lastes for det inntrufne.  

------- 

Løp 4. 

Hest nr. 4 Starstruck, rytter S Støren, prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Rytter S Støren som forklarte at hesten beveget seg dårlig på gressbanen og at hun fryktet 

det var noe galt med hesten. Hun red derfor ikke til mål. 

Trener I Vergara som forklarte at hesten hadde hatt nesten ett års pause og at den ble veldig 

sliten. Trener mente at hesten trengte løpet. Han fant ikkje noe galt med hesten.   

Forklaringen er notert. 

 



Løp 5. 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær etter løpet for hest nr. 6 Puyol.  

 

Løp 6. 

Rytter av hest nr. 1 Shenanigans, R Schistl, klaget på medkonkurrent, rytter av hest nr. 7 

Ciccarelli S. Støren, sin ridning i indre søndre sving.  

Rytter S Støren viste til at ryttere skulle ri aktsomt i svingen da det var railet ut. Hun mente at 

hun holdt seg godt fra rail og at Schistl presset seg frem på innsiden av henne. 

DLV studerte videoopptak og kan ikke se at noen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted. 

-------- 

Hest nr. 10 We Got The Boss, rytter M Aslam, prestasjon i løpet.  

Rytter M Aslam forklarte at hesten var redd for de andre hestene i feltet.  

Trener A Bye Hansen forklarte at hesten tidligere hadde blitt kraftig sjenert og at den hadde 

blitt redd etter dette. Hun forklarte at rytter skulle sitte med feltet og ri på oppløpet. Hun var 

fornøyd med hestens prestasjon i løpet. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 7. 

Hest nr. 10 Nordlys, rytter A Wallace, prestasjon i løpet.  

Trener H Soma forklarte at hesten ikke traff starten og derfor ikke fikk fronten slik den pleier. 

Videre mente han at banen kunne være i raskeste laget for hesten.  

Forklaringen er notert.  

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

Det ble nedlagt startforbud av veterinær etter løpet for hest nr. 8 Dramatic Act. 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 1 Cream     

Løp 3 hest nr. 5 Macjack           

Løp 5 hest nr.  3 Visiteur du Pom  

Løp 6 hest nr.  8 Our Boy John 

Løp 6 hest nr.  4 Ocho Rios        

Løp 7 hest nr.  9 Moonflash    

Løp 7 hest nr. 11 Final Experiment 

    

----      

                 

Dato  18. juli 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


