
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag, torsdag 22. juli 2021 

 

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

Stevnelege: M Høier 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Helle Christensen for Sabina Pedersen: 

Nathalie Mortensen for Anette Stjernstrand 

 

Kvalifiseringsløp: 

Sir Aircross – godkjent 

 

Godkjent i startboks: Mount Aventine 

 

Løp 1 

Rapport fra startert - hest nr. 2 Windflower bortvist fra start. Starter ønsker å se hesten i 

kvalifiseringsløp.  

Trener A Hyldmo forklarte at hesten hadde gått rett inn, men ble skremt da en annen hest ble 

urolig.  

Kjennelse: Hest nr. 2 Windflower må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 

igjen kan starte i løp. 

Regl kap 6 § 20, kap 7 § 1 nr 4.  

--- 

Rytter av hest nr. 6 Menada, W S Schou, rapporterte at salen skled i løpet. 

 

Løp 2 

Hest nr. 7 Kajal steilet og falt på vei til start og ble strøket.  

Trener I Vergara forklarte at hesten er ivrig, og at hendelsen skyldtes at de måtte stoppe da 

det var en hest foran.  

Etter å ha sett hestens oppførsel på videoopptak mener DLV  at hesten var uregjerlig og at 

oppførselen tilsier at hesten ikke var i konkurransemessig stand.  

Kjennelse: Hest nr. 7 Kajal ilegges startforbud i 30 dager fra og med 23. juli 2021. Trener I 

Vergara tildeles en advarsel for å ha startet hest som ikke er i konkurransemessig stand. 

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

straffeutmåling.  

--- 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 4 Clauses Rekato kom for sent til paddock. 

Trener M Lustig forklarte at hesten var løs før start og det tok tid å fange den. Dette var 

grunnen til at hun kom for sent. Hendelsen er dokumentert på videoopptak og det rettes 

ingen forføyning mot M Lustig. 

 

Løp 3 

Hest nr. 3 Romanèe ble ridd av A Pilroth 



 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 7 Checkered Ninja ca 400 m før mål. Rytter S D 

Paiva forklarte at han ikke følte seg sjenert selv om hest nr. 6 Ravaillac gikk litt innover i 

banen. Det rettes derfor ingen forføyning mot noen rytter.   

 

Løp 4 

Trener av hest nr. 6 Simmys Copshop, H L Mjønli rapporterte at hesten mistet en sko i løpet. 

---  

DLV observerte at rytter av hest nr. 1 Desert Dust, W S Schou, tok opp ca 200 meter før mål. 

Rytter W S Schou forklarte at hun måtte ta opp da hun ble sjenert av hestene som lå utenfor 

henne. Hun kom ikke i gang igjen.  

Rytter av hest nr. 4 Rock Dancer, U Holmquist, forklarte at hun ble sjenert av utenforliggende 

hest Silky Road, A Pilroth, da denne brøt innover i banen.  

Rytter av hest nr. 3 Silky Road, A Pilroth, forklarte at hesten hennes gikk noe innover i banen 

da utenforliggende hest nr. 7 Tootick passerte henne. 

Rytter av hest nr. 7 Tootick, S Strand forklarte at hun holdt rett spor da hun passerte hest nr. 

3 Silky Road. 

Bemerkning: Etter å ha hørt rytternes forklaringer og studert videoopptak mener DLV at hest 

nr. 7 Tootick, rytter S Strand, bytter spor og går innover i banen idet hesten passerer hest nr. 

3 Silky Road. Dette medfører en kjedereaksjon som ender med at hest nr. 1 Desert Dust 

som ligger ved rail får det for trangt og rytter må ta opp.  Etter DLVs oppfatning burde rytter 

av hest nr. 7 Tootick, S Strand, ha gjort mer for å holde rett spor da hun passerte hest nr. 3 

Silky Road. Ridningen anses derfor som uaktsom. Hendelsen anses ikke å ha medført en 

resultatmessig fordel for hest nr. 7 Tootick.  

Kjennelse: Rytter S Strand ilegges en dags lisensinndragning, 5. august 2021, for å ha 

sjenert medkonkurrenter. 

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

 

 

Løp 5 

Rytter av hest nr. 8 Focus on Me, A Wallace, red med brun drakt pga Koronarestriksjoner 

som tilsier at samme drakt ikke kan benytte av flere ryttere.  

--- 

Rytter av hest nr. 4 Sunbreak, K Ingolfsland, falt av i ytre søndre sving. Rytter mente dette 

skyldtes at hest nr. 2 Solveig, rytter S Strand, gikk utover i banen slik at hesten hennes 

snublet i hest nr. 2. 

Rytter av hest nr. 7 Layton, A Berg, red bak begge ekvipasjene og observerte at hest nr. 4 

Sunbreak skled slik at K Ingolfsland falt av. Hun kunne ikke se at det var noen annen hest 

som var årsak til dette. 

Rytter av hest nr. 6 Sea Moonster, A Pilroth, rapporterte på eget initiativ at hun hadde 

observert at hest nr. 4 Sunbreak skled flere ganger i løpet og også etter mål. 

Trener N Bakstad opplyste at hesten var relativ nyskodd og at det ikke var noe i veien med 

skoene. Over telefon i DLV opplyste trener T Smith det samme.  

Stevnets hovslager undersøkte skoene til hest nr. 4 Sunbreak og opplyste til DLV at skoene 

var slitt og det var dårlig grep. Han mente at skoene ikke egnet seg for løp på gressbanen.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptak og observerte at hest nr. 4 Sunbreak skled slik at 

rytter kommer i ubalanse og faller av. DLV kan ikke se at dette skyldes hest nr. 2 Solveig. 



Videre legger DLV til grunn at skoene til hest nr. 4 Sunbreak ikke var i tilfredsstillende 

forfatning. Vurderingen er basert på hovslagers vurdering av skoene. 

Kjennelse: Trener N Bakstad ilegges en bot stor kr. 2500,- for å ha startet hest nr. 4 

Sunbreak med sko som ikke var i tilfredsstillende forfatning.  

Regl kap 6 § 3, kap 8 § 15 nr. 1 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

--- 

Det ble nedlagt startforbud av veterinær for hest nr. 4 Sunbreak etter løpet. 

--- 

Rytter av hest nr. 5 Ruby Tuesday, W S Schou rapporterte at hun ble sjenert av hestene 

utenfor seg i søndre sving. DLV studerte videoopptak og er av den oppfatning at ingen 

ryttere kan klandres for det inntrufne.   

 

Løp 6 

Hest nr. 4 Sir Leo ble ridd av C Lopez 

 

Løp 7  

Hest nr. 4 Macjack ble ridd av S Støren 

--- 

DLV observerte at hest nr. 9 Final Experiment, A Berg, måtte ta opp da det ble for trangt for 

henne ved railen.  

Rytter av hest nr. 9, A Berg, opplyste at hun ble sjenert av hest nr. 7 Twisted slik at hun 

måtte ta opp. 

Rytter av hest nr. 7 Twisted, S Strand, forklarte at hun ble sjenert av hest nr. 6 The Kid. 

Rytter av hest nr. 6 The Kid, W S Schou, forklarte at hun ønsket å gå i en luke foran seg, 

men at hun så seg for og rettet opp hesten raskt.  

Bemerkning: DLV er av den oppfatning at rytter av hest nr. 6 The Kid, W S Schou, går noe 

innover i banen. Dette medfører at hest nr. 7 Twisted også går innover i banen og sjenerer 

hest nr. 9 Final Experiment. DLV observerer at rytter W S Schou retter opp hesten, men for 

sent. Etter DLVs oppfatning gjør ikke W S Schou tilstrekkelig for å holde rett spor. Ridningen 

anses som uaktsom.  

Kjennelse: Rytter W S Schou ilegges en dags lisensinndragning, 5. august 2021, for å ha 

sjenert medkonkurrenter. 

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

--- 

Rytter av hest nr. 13 Hopespingseternal, A Pilroth, rapporterte at hun ble sjenert av hest nr. 

11 Chilterns, rytter M Larsen, på oppløpet.  

Saken vil bli behandlet torsdag 29. juli.  

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 10 Golders Green  

Løp 6 hest nr. 8 Abolish  

Løp 7 hest nr. 2 Smazing 

 

 

Dato:  22. juli  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


