
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

20. løpsdag torsdag 3. september 2020 

 

DLV’s medlemmer: H Byrgin, S Gjertsen, H. E. Jenssen, C Slettemark 

(med unntak av løp 5).  

Stevnelege: M Heier  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Ang. løp 2 løpsdag 18, 22. august 2020, hest nr. 4 Sir Aircross sin prestasjon i løpet.  

Trener A Hyldmo har rapportert at hesten har fått påvist «sore shins» etter løpet. 

----- 

 

Kvalifiseringsløp: 

Neridiana ble godkjent. 

--- 

Stedfortredende trenere: 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

 

Trenere  av følgende hester fikk godkjent søknad om å leie til start:  

Løp 2 – hest nr. 2 Ciccarelli, nr. 6 Cromer 

Løp 3 – hest nr. 5 Rare Emerald, nr. 7 Dragonfly 

Løp 4 – hest nr. 1 Backcountry 

Løp 6 – hest nr. 9 Stogas Etosha 

Løp 7 – Hest nr. 8 Bambino, nr. 9 Tool Box Carlas  

 

Løp 1 

Rapport fra paddocksjef. Hest nr. 2 Tambora Queen for sent i paddock. Trener Tina Smith 

forklarte at hun fikk salen så sent fra rytter at hun ikke rakk å sale hesten og komme til 

paddock i tide. 

Bemerkning: I følge reglementet skal hesten innfinne seg i paddock senest 15 minutter før 

løpet. 

Kjennelse: Utmåling av straff – se kjennelse løp 5. 

 

Løp 2 

Hest nr. 5 Lille My skifter spor på oppløpet.  

DLV ser at hest nr. 5 Lille My går flere spor utover i banen og forstyrrer medkonkurrenter. 

Rytter av hest nr. 6 Cromer – James Fitzmaurice forklarte at han var på vei fram da sporet 

ble stengt av at hest nr. 5 Lille My trakk utover i banen.  

Rytter av hest nr. 8 Stenid – Michelle Palmberg forklarte at hun ble dyttet utover i banen av 

hest nr. 5 Lille My og derved sjenerte hest nr. 6 Cromer. 

Rytter av hest nr. 5 Lille My – Cicero Lemos forklarte at hesten skiftet ben og deretter trakk ut 

over i banen. Han oppdaget ikke at han sjenerte noen. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke blir sjenert. 

DLV er av den oppfatning at rytter Cicero Lemos ikke gjorde nok for å holde sin hest rett og 

derved sjenerte medkonkurrenter. 



Kjennelse: 

Rytter Cicero Lemos ilegges 1 dags rideforbud den 23.09.2020 for sjenering av 

medkonkurrenter. Regl.punkt: 5.11.1.e,10.1.4, 11.4.1d 

 

Løp 5 

Rytter av hest nr. 3 Jane opplyste at hesten blødde neseblod i løpet og derfor ble tatt opp. 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hesten. 

 

Rapport fra paddocksjef. Hest nr. 11 Fil Rouge møtte for sent i paddock 

Trener Tina Smith ble innkalt, men møtte ikke. 

Kjennelse: Tina Smith ilegges en bot NOK 1 500 for at hest nr. 11 Fil Rouge møtte for sent i 

paddock. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at dette er en gjentatt forseelse og at trener 

ikke møtte i DLV da hun ble innkalt. 

Regl.punkt 5.9.1q, 11.4.1c 

 

Løp 6 

Rapport fra starter. Hest nr. 3 Kajal ble bortvist fra start. 

Trener Isidro Vergara forklarte at han hadde jobbet mye med dette i trening. Han beklaget 

det inntrufne.  

Kjennelse: Hest nr. 3 Kajal må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før hesten igjen 

kan starte. Trener Isidro Vergara ilegges en advarsel for at Kajal ble bortvist fra start. 

Regl. punkt. 9.25.24, 11.4.1a                                        

 

Rapport fra starter. Hest nr. 9 Stogas Etosha bortvist fra start. 

Trener Hanne Rådstoga forklarte at hesten gikk lett inn i trening og beklaget det inntrufne.  

Kjennelse: Hest nr. 9 Stogas Etosha må starte i kvalfifiseringsløp før hesten igjen kan starte. 

Trener Hanne Rådstoga ilegges en advarsel for at hest nr. 9 Stogas Etosha ble bortvist fra 

start. 

Regl.punkt 9.25.24, 11.4.1a 

 

Hest nr. 7 Zimzalabim sjenerte hest nr. 6 Stogas Dancer ved inngangen til  søndre sving. 

Rytter av hest nr. 6 Stogas Dancer, Alan Wallace, forklarte at hest nr. 7 Zimzalabim gikk rett 

inn foran han i svingen slik at han måtte ta opp sin hest.  

Rytter av hest nr. 7 Zimzalabim, Josephine Ingvarsson, forklarte at hun ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke blir sjenert.  

DLV er av den oppfatning at rytter av hest nr. 7 Zimzalabim, Josephine Ingvarsson, går inn til 

railen for tidlig og derved sjenerer hest nr. 6 Stogas Dancer.  

Kjennelse: Josephine Ingvarsson ilegges en bot NOK 1 000. I straffeutmålingen er det lagt 

vekt på at rytter er lærling.  

Regl.punkt 5.11.1.e,10.1.4, 11.4.1c 

 

Løp 7 

Hest nr. 5 Master Lorenzo ble strøket da rytter skadet seg i startboksen. 

 

Hest nr. 8 Bambino - prestasjon i løpet. 

Rytter Josephine Ingvarsson forklarte at hesten hadde problemer med pusten. Rytter valgte 

derfor å ta opp hesten.  

Forklaringen er notert. 



 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 8 Noble Justice 

Løp 3 hest nr  8 Lemon Smile   

Løp 5 hest nr. 5 Match Maker 

Løp 7 hest nr. 2 Two Times  

       

 

Dato  3. september 2020     DLV’s leder: H Byrgin (sign) 

 

 


