
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

16. løpsdag, torsdag 2. september 2021 

 

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

Stevnelege: O Reigstad  
Stevneveterinærer: I Bakken, M Pessl    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

Nathalie Mortensen for Anette Stjernstrand 

 

Rytter M Larsen var sykmeldt og det var derfor rytterbytter i løp 5 og 6. 

 

Løp 1 

Hest nr. 5 Yellow Submarine sin prestasjon i løpet. 

Rytter C Lopez forklarte at hesten blødde neseblod.  

Det ble nedlagt startforbud for hesten av veterinær etter løpet.  

 

Løp 2 

Hest nr. 7 Khurshed sin prestasjon i løpet.  

Trener M Lustig mente at hesten ikke fikk et optimalt løpsopplegg. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 3 

Trener av hest nr. 2 Pirlo, Knut O Arnesen, rapporterte at hesten ble sjenert av hest nr.  5 

Astron i søndre sving. 

Rytter av hest nr. 2 Pirlo, M Martinez, forklarte at det ble trangt for ham ved utgangen av 

svingen da hest nr. 5 Astron gikk noe innover i banen. 

Rytter av hest nr. 6 Seeyouincourt, C Lopez, red bak og observerte at det ble noe trangt for 

hest nr 2 Pirlo idet denne akselererte ved utgangen av svingen og hest nr. 5 Astron samtidig 

trakk noe innover i banen. 

Rytter av hest nr. 5 Astron, N Mortensen, opplyste at hesten hennes lente seg litt innover, 

men hun mente at hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og ser at det blir trangt for hest nr. 2 Pirlo ved 

railen. Sammenholdt med rytternes forklaringer mener DLV at hendelsen skyldes at hest nr 2 

Pirlo forsøker å gå i en luke samtidig som hest nr. 5 Astron lener seg noe inn i banen. Hest 

nr. 2 Pirlo klarer heller ikke å holde railen ved utgangen av svingen. Etter DLVs oppfatning 

kan ikke rytter N Mortensen lastes for det inntrufne. Det rettes ingen forføyning mot noen 

rytter.  

 

Løp 4 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 5 Abolish på oppløpet, men konkluderte med 

at det var plass hele veien og at ingen sjenering fant sted.  

 

Løp 5 

Hest nr. 3 Hodor ble ridd av S de Paiva, 60 kilo. 



----- 

Hest nr. 1 Smazing sin prestasjon i løpet. 

Rytter C Lopez  forklarte at hesten ble veldig sliten på bortre langside. Han mente den ikke 

taklet baneunderlaget spesielt bra. 

Trener N Petersen forklarte det samme.  

Forklaringen er notert.  

----- 

Rytter W S Schou rapportert at hun ikke dro de fleksible blinkersene på hest nr. 5 

Possession. 

  

Løp 6  

Hest nr. 9 Steely Queen ble ridd av E Finckenhagen, 62 kilo 

----- 

DLV undersøkte en hendelse med hest nr. 5 The Singing Butler i svingen. Rytter A Pilroth 

forklarte at hesten var vanskelig å styre og trakk ut i svingen. Hendelsen anses å være et 

hendelig uhell. 

----- 

Malin Holmberg rapporterte at hest nr. Stogas Dancer hoppet skjevt ut fra start, at den hang 

hele løpet og ikke presterte som hun forventet. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 7 

Marcus Grundy var måldommer. 

----- 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 1 Lynghonning møtte for sent i paddock. 

Etter å ha hørt trener H Soma legger DLV til grunn at dette var uforskyldt og det rettes ingen 

forføyning mot trener. 

----- 

DV observerte at hest nr. 7 How Dare You snublet i startøyeblikket.  

 

 

 

Dopingprøver 

Løp 1 hest nr. 1 Monjazaat 

Løp 2 hest nr. 2 Simply Minds 

Løp 6 hest nr. 11 Tsupermand 

 

Dato:  2. september 2021  

 

DLV’s leder: K Grundy (sign) 


