
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

14. løpsdag, lørdag 21. august 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, S Gjertsen, H Byrgin, C Slettemark 

Stevnelege: Marte Reigstad 

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener:  

Ellen Jenssen for Niels Petersen 

 

Løp 1 

Rytterbytte: hest nr. 8 Lollipop ble ridd av U Holmquist da rytter C Hartsmar uforskyldt var 

blitt noe forsinket. Det rettes ingen forføyning mot rytter C Hartsmar. 

---- 

Rytter av hest nr. 7, Lynghonning, M Martinez, veide ut med 0,5 kilo overvekt.  

Rytter forklarte at han ikke hadde klart å komme ned til avtalt ridevekt. 

Kjennelse: Rytter M Martinez ilegges en bot stor kr. 1000,- for ikke å ha klart å ri avtalt 

ridevekt.  

Kap 6 § 10, SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

---- 

Voldgiftsundersøkelse:  

DLV observerte at hest nr. 1 I Apple, rytter A T Dalbark, går flere spor utover i banen på 

oppløpet og tar med seg hest nr 5 Leave No Trace utover. 

Rytter av hest nr. 5 Leave No Trace, S D Paiva, mente at han ville ha vunnet løpet dersom 

han kunne gått rett frem i sitt spor og ikke var blitt tatt med utover i banen.   

Rytter av hest nr. 1 I Apple, A T Dalbark, forklarte at han ikke sjenerte hest nr. 5 I Apple. 

Bemerkning: DLV er av den oppfatning hest nr. 5 Leave No Trace blir sjenert når hest nr 1 I 

Apple går utover i banen. DLV mener også at rytter av hest nr. 1 A T Dalbark ikke gjør 

tilstrekkelig for å holde rett spor. DLV mener imidlertid at det ikke er sjeneringen som er 

årsak til at hest nr. 1 kom foran hest nr. 5 i mål. Resultatet i løpet endres derfor ikke. DLV har 

overfor Dalbark presisert viktigheten av å holde rett spor.  

Kjennelse : Rytter A T Dalbark ilegges en dags lisensinndragning, 4. september 2021, for 

ikke å ha holdt rett spor og dermed sjenert medkonkurrent. 

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 nr. 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

---- 

Hest nr. 6 Golden Snitch og hest nr. 8 Lollipop var begge mer enn 20 sekunder bak vinneren 

i mål og ble derfor diskvalifisert.  

Regl kap 7 § 7 nr. 4.  

---- 

Rytter av hest nr. 6 Golden Snitch, M Holmberg, rapporterte at hesten hadde problemer med 

pusten og den hadde ingenting å gå med når hun ba den om det. 

Trener L Natt och Dag forklarte at hesten var sprinter og at det var vanskelig å finne løp til 

den på riktig distanse.  

Bemerkning: 



Etter å ha hørt forklaringene og sett videoopptak av løpet mener DLV at Golden Snitch ikke 

kan anses å være i konkurransemessig stand. Jfr også at den er mer enn 20 sekunder bak 

vinneren i mål.  

Kjennelse: Hest nr. 6 Golden Snitch Ilegges startforbud i 14. dager fra og med 22. august til 

og med 4. september 2021. Hesten må deretter gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før 

den igjen kan starte i ordinært løp. Trener L Natt och Dag tildeles en advarsel for å ha startet 

hest som ikke var i konkurransemessig stand. 

Regl kap 6 § 1 nr. 2, kap 7 § 1 nr. 1 og § 3 og kap 8 § 15 nr. 1. 

---- 

Rytter av hest nr. 8 Lollipop, U Holmquist, rapporterte at hesten etter hennes mening ikke var 

i konkurransemessig stand.  

Trener P J Norbye forklarte at hesten viser mye i trening på gress, men at den ikke viser sitt 

potensiale i løp. Han mente også at det var vanskelig å få løp som passer hesten. 

Bemerkning: Etter å ha hørt forklaringene og sett videoopptak av løpet mener DLV at 

Lollipop ikke kan anses å være i konkurransemessig stand. Jfr også at den er mer enn 20 

sekunder bak vinneren i mål.  

Kjennelse: Hest nr. 8 Lollipop ilegges startforbud i 14. dager fra og med 22. august til og med 

4. september 2021. Hesten må deretter gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 

igjen kan starte i ordinært løp. Trener P J Nordby tildeles en advarsel for å ha startet hest 

som ikke var i konkurransemessig stand. 

Regl kap 6 § 1 nr. 2, kap 7 § 1 nr. 1 og § 3 og kap 8 § 15 nr. 1. 

 

Løp 2 

Hest nr. 5 Dickie Dickens brøt løpet. Rytter M Holmberg rapporterte at hesten ble halt og at 

hun derfor tok den opp. Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hesten etter løpet. 

---- 

Rytter av hest nr. 3 Erasmus, N H Holm, veide ut med 0,5 kilo for mye. Hun opplyste at hun 

på grunn av skade ikke hadde vært like aktiv som hun pleide og hun hadde i samråd med 

trener valgt å ikke presset seg ned den siste halve kiloen.   

Kjennelse: Rytter N H Holm ilegges en bot stor kr. 500,- for ikke å ha klart å ri avtalt ridevekt. 

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

Regl kap 6 § 10, SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  

 

Løp 5 

DLV observerte at Silky Road steilet opp i starten og tapte ca 6 lengder noe rytter L C 

Arntzen også rapporterte. Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hesten etter løpet. 

 

Løp 6 

Caiado sin prestasjon i løpet. Hesten ble sist. 

Trener H Soma var skuffet over prestasjonen og skal få hesten sjekket av veterinær. 

Rytter J Fitzmaurice forklarte at hesten ikke hadde noe å gå med i løpet.  

Forklaringen er notert. 

--- 

Trener av hest nr. 9 Tsupermand nedla protest mot hest nr. 7 Sir Aircross for sjenering i 

svingen. 

DLV studerte videoopptak av løpet og kan ikke se at noen sjenering har funnet sted. 

Kjennelse: Protesten tas ikke til følge. 

Kap 9 § 7 nr. 5. 



 

Løp 7 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 2 Geist etter løpet.   

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 2 Macjack og nr.8 Buckyboy 

Løp 5 hest nr. 3 Point Boy 

Løp 7 hest nr. 1 Seeyouincourt 

 

 

Dato:  21. august  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


