
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

3. løpsdag torsdag 7. mai 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H E Jenssen, S Gjertsen 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

For Knut O Arnesen: Tina Smith 

For Lena Natt och Dag: Jana Kolackova 

For Cathrine Erichsen: Nils Øyvind Dieseth 

---- 

Kvalifiseringsløp 

Neridiana gikk ikke inn i startboks og ble derfor ikke godkjent. I henhold til rapport fra starter 

er hesten henvist til startbokstrening. Den må deretter starte i kvalifiseringsløp med godkjent 

resultat i tråd med beslutning av 31.10.2019. Regl punkt 9.25.23.  

----- 

Løp 1 

Trener R Freire sin søknad om å leie hest nr. 4 Fort til start ble innvilget. 

---- 

Løp 2 

Hest nr. 4 Kasai kom løs før start og ble strøket av veterinæren. 

---- 

Følgende ryttere red til start uten bena i stigbøylene: 

Rytter av hest nr. 4 Kasai, L Toro. 

Rytter av hest nr. 6 Magica de Hex, G da Silva. 

Rytter av hest nr. 7 Twenty Legend, S De Paiva.  

Bemerkning: 

Videoppptak viser at hest nr. 4 og nr. 6 er svært vanskelige på vei til start.  

DLV avhørte rytter S de Paiva som forklarte han red uten bøyler fordi hesten var urutinert og  

kikket rundt seg på vei til startstedet. DLV retter på bakgrunn av observasjoner og S de 

Paiva sin forklaring ingen forføyning mot noen av rytterne. 

 

Løp 3 

DLV observerte at hest nr 6 Prince Field gikk langt ut i siste sving. 

Rytter M Aslam forklarte at hesten hang utover i banen noe den hadde gjort i store deler av 

løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Hest nr. 5 Meandyoutwo – prestasjon i løpet. 

Trener N Petersen forklarte at rytter hadde uttalt at banen var veldig løs. 

Bemerkning: 



Forklaringen er notert. 

---- 

Løp 7 

Rapport fra starter - hest nr. 6 Kajal ble bortvist fra start og må godkjennes i startboks. 

Trener R Freire forklarte at hesten hadde gått rett inn i trening. Trener hadde ingen annen 

forklaring. 

Bemerkning:  

Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starte i løp.  

Regl punkt 9.25.23.  

 

Dopingprøver: 

Kvalifiseringsløp: Neridiana  

Løp 2 hest nr.  3 Ugotthelook  

Løp 3 hest nr. 4 Twisted      

Løp 5 hest nr.  7 Kildare 

Løp 7 hest nr. 3 Asaks Ambition. 

 

----      

                   

Dato  7. mai 2020  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


