
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag, 20. oktober 2022 

 

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

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold:  

Dirttrackbanen: God  

 

Stedfortredende trener:  

Susanne Sivrup Rosenquist for A Stjernstrand 

 

Løp 4  

DLV undersøkte sjenering av hest nr. 10 Oliver i nordre sving. 

Rytter av hest nr. 10 Oliver, E Finckenhagen, forklarte at hest nr. 11 Lynghonning gikk inn på 

henne i nordre sving slik at hun måtte ta opp for å unngå uhell. 

Rytter av hest nr. 11 Lynghonning, M Blichfeldt, bekreftet E Finckenhagens forklaring. Hun 

hadde prøvd å holde hesten rett, men klarte det ikke.  

DLV observerte at hest nr. 11 Lynghonning gikk innover i banen slik at det ble trangt for hest 

nr. 10 Oliver og rytter E Finckenhagen måtte ta opp sin hest. DLV kan ikke se at M Blichfeldt 

gjør tilstrekkelig for å holde sin hest rett. 

Kjennelse: Rytter M Blichfeldt ilegges rideforbud en dag, 6. november 2022, for å ha sjenert 

medkonkurrent. 

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 6 Lyanna TG, V A Hughes, rapporterte før stevnestart at hun veide 1 kilo 

over vekten som var angitt i programmet. 

Rytter V A Hughes forklarte at det hadde vært noe galt med vekten hennes. 

I henhold til reglementet skal rytter kunne ri vekten som er angitt i programmet.  

Kjennelse: Rytter V A Hughes ilegges en bot stor kr. 500 for å ha veid ut med 1 kilo over 

vekten som er angitt i programmet. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Kap 6 § 10, kap 8 § 16 nr. 3, SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 6 

DLV observerte at rytter av hest nr. 9 Asaks Ambition, M Dupuy, sluttet å ri ca 50 meter før 

mål. Hesten ble nummer seks i løpet og var knapt slått av femtehest i mål.  

Rytter M Dupuy forklarte at hun var blitt sliten.  

I henhold til reglementet skal rytter ri for beste mulige premie. DLV er av den oppfatning at 

rytter M Dupuy ikke red for beste mulige premie.  

Kjennelse: Rytter M Dupuy ilegges en bot stor kr. 1000,- for ikke å ha ridd for beste mulige 

premie. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Kap 6 § 25, kap 8 § 16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

  

 



Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 2 Xtara 

Løp 3: hest nr. 4 Youonlyliveonce 

Løp 5: hest nr. 2 Holiday  

Løp 5: hest nr. 9 Trust Me  

 

Dato:  20. oktober 2022    DLV’s leder: K Grundy (sign) 


