
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

11. løpsdag, 30. juni 2022 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, M Arnesen 

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken  

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

 Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

I Lind for N Petersen 

 

Løp 2 

Trener av hest nr. 6 Gentlemanofcourse, K Arnesen, søkte på løpsdag om å få leie hesten til 

start.  

I henhold til reglementet kan trener søke om å få leie hest med rytter til start. Slik søknad 

skal fremmes i forbindelse med starterklæring.  

Kjennelse: Trener K Arnesen ilegges en bot på kr. 500,- for å ha søkt for sent om å leie hest 

til start.  

Regl kap 6 § 14 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

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

DLV observerte at hest nr. 1 Charlie McGinn hoppet veldig skjevt ut av startboks og sjenerte 

flere medkonkurrenter.  

DLV er av den oppfatning at hendelsen er et hendelig uhell som rytter ikke kan lastes for.  

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

Hest nr. 1 Charlie McGinn sin prestasjon i løpet. DLV observerte at hesten var vanskelig å få 

inn i startboksen, og at den var til fare for seg selv og andre da den sto inne i startboksen. 

Charlie McGinn var 17,8 sekunder bak vinneren i mål.   

Trener J Dahl forklarte at hun hadde trent hesten mye i startboks og at dette hadde gått bra. 

Hun mente at 1750 meter kunne være i lengste laget for hesten.  

DLV er av den oppfatning at hesten ikke var startklar.  

Kjennelse: Charlie McGinn ilegges startforbud i 30 dager og må gå kvalifiseringsløp på 

løpsdag med følgehest og godkjent resultat før den igjen kan starte i løp.  

Kap 7 § 1 nr. 1 og § 3.   

 

Løp 3 

Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr. 4 Betty, M B Narvaez, veide inn med 0,8 kilo overvekt.  

Rytter forklarte at hesten hadde svettet mye slik at utstyret var blitt vått og tungt.  

Kjennelse: Rytter M B Narvaez ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha veid inn med 0,8 kilo 

overvekt.  

Regl kap 6 § 12 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

 

 

 



Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 8 Rockman Reef 

Løp 4: hest nr. 5 Rock Dancer  

Løp 6 hest nr. 7 Twisted 

 

Dato:  11. løpsdag, 30. juni 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


