
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

6. løpsdag, 26.mai 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Dirttrackbanen: God 

Gressbanen: Myk 5,2 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Pavel Vagner var starter. 

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

Hest nr. 2 Tuwaiq sin prestasjon i løpet.  

Trener N Petersen forklarte at hesten har slitt med sykdom gjennom våren. Formen var 

vanskelig å bedømme før start da hesten trener dårlig på sandbanen. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 2 

Pavel Vagner var starter. 

 

Løp 3 

Rytter av hest nr 3 Clauses Andy, C Ericsson, rapporterte at salen skled i første sving. Dette 

ble også observert av DLV. 

 

Løp 4  

DLV undersøkte en mulig sjenering mellom hest nr. 2 Romanée og hest nr. 1 Deecider ca 

200 meter før mål, men konkluderte med at ingen reglementstridig sjenering fant sted.  

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

Starter rapporterte at trener av hest nr. 7 How Dare You, M Lustig, oppholdt seg bak 

startboksen uten hjelm.  

Kjennelse: Trener M Lustig ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha oppholdt seg bak startboks 

uten hjelm. 

Regl kap 6 § 17 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling om øvrige forseelser. 

 

Løp 5 

Hest nr. 1 Khursed ble strøket av veterinær grunnet sårskade. Etter anbefaling fra veterinær 

nedlegges det startforbud for hesten.  

Regl kap 7 § 1 nr. 1 

 

Løp 6 



Hest nr. 2 Irish Prosecuter kom løs før start og ble strøket av veterinær. Etter anbefaling fra 

veterinær nedlegges det startforbud for hesten. 

Regl kap 7 § 1 nr. 1. 

 

Løp 7 

Rytterbytte: hest nr. 1 Azure World ble ridd av Sandro De Paiva  

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

Rytter av hest nr. 11 Speed Racer, N H Holm, rapporterte at hun red uten bena i bøylene til 

start da hesten hadde tendens til å kaste seg til siden. Forklaringen er akseptert. 

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

Hest nr. 10 Golden Snitch ble tatt opp på bortre langside.  

Rytter M Larsen forklarte at hesten reagerte da den fikk sandsprut og han var bekymret for at 

den vil gå igjennom railen. Han tok den derfor opp.  

Trener forklarte at rytter hadde informert henne om at den ikke kunne ligge bak i sandsprut.  

Forklaringen er notert.  

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

DLV observerte at rytter av hest nr. 10 Golden Snitch, M Larsen, ikke red til 

avsadlingsplassen og heller ikke gikk til vektrommet etter at han hadde tatt opp hesten. I 

henhold til reglementet er det kun unntak for dette dersom hest eller rytter er skadet. Han 

møtte heller ikke i DLV for å rapportere om hendelsen før han ble minnet på dette av en av 

banens funksjonærer.  

Kjennelse: Rytter M Larsen ilegges en bot stor kr. 1000,- for ikke å ha ridd til avsadlingsplass 

eller gått til vektrommet samt for ikke å ha rapportert hendelsen slik han er pliktig til. 

Regl kap 6 § 2 nr. 6 og § 11, kap 8 § 16 nr. 2 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

angående unnlatelse av å rapportere samt øvrige forseelser. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 4 Intella 

Løp 3: hest nr. 6 Dark Money 

Løp 5: hest nr. 3 Smazing  

 

Dato:  6. løpsdag 26. mai  2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


