
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag, 25. juni 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Gressbanen: God 4,5 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

R Freire for A Murphy 

 

Løp 1 

DLV observerte at rytter av hest nr. 1 Approach Glory, Gabriel Da Silva, brukte pisken på 

hestens skulder èn gang like etter start. 

Rytter G D Silva beklaget det inntrufne.  

Bemerkning: DLV er av den oppfatning at pisken ikke ble brukt for å avverge en farlig 

situasjon. I henhold til reglementet skal hesten diskvalifiseres dersom DLV bedømmer at 

forseelsen har betydning for resultatet i løpet. Etter å ha studert videoopptaket er DLV av den 

oppfatning at hendelsen ikke kan sies å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål.  

Kjennelse: Rytter G D Silva ilegges en dags lisensinndragning, 14 juli 2022, for å ha brukt 

pisk.  

Regl kap 6 § 31, kap 7 § 7 nr. 6, kap 8 § 16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 3 

Hest nr. 7 Mystery Night sin prestasjon i løpet. 

Rytter J E Neuroth forklarte at hesten hang når han begynte å ri den. Trener W Neuroth 

forklarte at hesten ikke var i orden da den kom til stallen etter løpet.  

Forklaringen er notert.  

 

Løp 4 

Rytterbytte: hest nr. 6 Xtara ble ridd av C Ericsson, 50 kilo.  

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

DLV observerte at rytter av hest nr. 1 We Got The Boss måtte ta opp i søndre sving.  

Rytter av hest nr. 1 We Got The Boss, M Holmberg, forklarte at rytter av hest nr. 2 Noble 

Justice, M N Bravo, red inn foran henne i svingen slik at hun måtte ta opp sin hest.  

Rytter av hest nr. 2 Noble Justice, M N Bravo, forklarte at rytter av hest nr. 1 M Holmberg, 

tok tak i sin hest da han var på siden av henne og at han ikke var årsaken til at hun måtte 

gjøre dette.  

Bemerkning: Etter å hørt rytternes forklaringer og studert videoopptaket mener DLV at rytter 

av hest nr. 2 Noble Justice bytter spor slik at det blir trangt for hest nr. 1 We Got The Boss. 

DLV er av den oppfatning at rytter M N Bravo kunne gjort mer for å holde sitt spor og 

ridningen anses uaktsom.  



Kjennelse: Rytter M N Bravo ilegges en dags lisensinndragning, 10. juli 2022, for å ha sjenert 

medkonkurrent i søndre sving.  

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

 

Løp 6 

Trener av hest nr. 6 Mowaaman, N Petersen, leide drakt. Rytter W S M Schou red med gul 

drakt. .  

Avgift kr. 500,-. 

 

Løp 7 

DLV foretok en voldgiftsundersøkelse i løpet i forbindelse med at, hest nr. 7 Tuwaiq (nr. 5 i 

mål), rytter C Lopez, må ta opp og bytte spor fordi hest nr. 5 Hotline Bling (vinner av løpet), 

rytter M Martinez går utover i banen ca 200 meter før mål.  

Rytter C Lopez forklarte at hesten hans avanserte på utsiden av hest nr. 5 Hotline Bling da 

denne gikk utover i banen slik at han måtte ta opp og  bytte spor. Han mente at han ville hatt 

en bedre plassering dersom dette ikke hadde inntruffet. 

Rytter M Martinez forklarte at han ønsket bedre bane og gikk derfor utover i banen. Han så 

ikke at C Lopez var der før C Lopez ropte til ham. Han rettet da opp sin hest.   

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptaket og hørt rytterne er DLV av den oppfatning at 

hest nr. 7 Tuwaiq blir sjenert av hest nr. 5 Hotline Bling ca 200 meter før mål. I henhold til 

reglementet skal diskvalifikasjon bare foretas dersom det er sjeneringen som er årsak til at 

hest nr. 5 Hotline Bling kom foran hest nr. 7 Tuwaiq i mål. DLV legger til grunn at hest nr. 7 

Tuwaiq taper plassering(er) på sjeneringen, men er av den oppfatning at hest nr. 5 Hotline 

Bling ville ha vært foran hest nr. 7 Tuwaiq i mål selv om sjeneringen ikke hadde funnet sted. 

Resultatet blir derfor stående.  

DLV er av den  oppfatning at rytter av hest nr. 5 Hotline Bling, M Martinez, burde ha gjort mer 

for å holde rett spor. DLV mener også at rytter skulle ha sett seg bedre for før han byttet spor 

og ridningen anses som uaktsom.    

Kjennelse: Rytter M Martinez ilegges fire dagers lisensinndragning, 10.,12.,14. og 16. juli 

2022. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse og at det var høy 

prissum i løpet.  

Kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 §16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling.  

 

  

Løp 8 

Hest nr. 4 Mr Kiki ble bortvist fra start. 

Trener R Freire ble informert om at hesten må gå kvalifiseringsløp på løpsdag med følgehest 

før den igjen kan starte.  

Regl kap 7 § 1 nr 4 og § 3.   

 

 

Dopingprøver:  

Løp 3: hest nr. 1 Intella 

Løp 5: hest nr. 6 Quebello  

Løp 5 hest nr. 8 Wishformore 

Løp 7 hest nr. 5 Hotline Bling 

 

Dato:  10. løpsdag, 25. juni 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


