
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag, 7. oktober 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, H Byrgin, N Cordrey 

Stevnelege: M-T Hestmo 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener:  

E Finckenhagen for I Vergara 

Isabell Lind for N Petersen 

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

DLV observerte at hest nr. 2 Perfect Illusion bytter spor og går ut i banen på oppløpet første 

runde. Dette fører til at rytter av hest nr. 7 Angel of Course må ta i sin hest.  

Rytter av hest nr. 7 Angel of Course, E Chaves, forklarte at hest nr. 2 kom brått ut i banen 

slik at han måtte ta i sin hest.  

Rytter av hest nr. 2 Perfect Illusion,W S Schou, forklarte at hest nr. 4 Dragonfly byttet spor 

foran henne. Hennes hest hadde stor aksjon og hun var redd for å ri inn i den foran. Hun 

styrte derfor ut i banen.  

DLV finner å akseptere W S Schou sin forklaring. Det rettes ingen forføyning mot henne.   

-------- 

 

Rytter W S Schou veide inn med 0,6 kilo overvekt.  

Hun hadde ingen forklaring på det inntrufne.  

Kjennelse: Rytter W S Schou ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha veid inn med 0,6 kilo 

overvekt. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl kap 6 § 12, kap 8 § 16 nr. 3 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 2 

DLV observerte at hest nr. 4 Famous Riff hopper inn i hest nr. 3 Clauses Rekato i 

startøyeblikket. Etter DLVs mening kan ingen lastes for det inntrufne.   

 

Løp 4 

Hest nr. 10 Ciccarelli ble leid til start uten rytter. 

Trener H Soma var før løpet informert om at rytter måtte forsøke å sette seg opp.  

Trener H Soma forklarte etter løpet at leier av hesten mente det var farlig at rytter satte seg 

opp. 

Bemerkning: Henhold til reglementet kan det søkes om å få leie hest til start med rytter. DLV 

kunne ikke se at det ble gjort noe forsøk på å få rytter opp på hesten.  

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en bot stor kr. 500,- å ha leid hest til start uten rytter. 

Kap 6 § 14, kap 8 § 14 nr. 6. 

 

 



DLV foretok en voldgiftsundersøkelse i løpet da flere hester ble sjenert av hest nr. 10  

Ciccarelli etter start.   

Rytter av hest nr. 9 Chef La Adare, K Ingolfsland, forklarte at hun ble kraftig sjenert etter start 

av hest nr. 10 Ciccarelli. Hun ropte til rytter G D Silva flere ganger.  

Rytter av hest nr. 8 How Dare You, M Larsen, forklarte at han ble kraftig sjenert fordi hest nr. 

10 Ciccarelli gikk innover i banen etter start. Hans hest snublet blant annet som følge av 

sjeneringen. Han stoppet å ri på oppløpet da hesten ikke svarte.   

Rytter av hest nr. 10 Ciccarelli, G D Silva, forklarte at hesten hang innover i banen etter start, 

men at han forsøkte å rette den opp.  

Bemerkning: DLV observerer på videoopptak at hest nr. 10 Cicarelli går flere spor innover i 

banen etter start. Dette medfører at hest nr. 9 Chef La Adare og hest nr. 8 How Dare You blir 

kraftig sjenert. DLV kan ikke se at rytter G D Silva gjør noe for å holde sin hest rett. DLV 

legger til grunn at det ikke er sannsynlig at det er sjeneringen som er årsak til at hest nr. 10 

Ciccarelli kom foran hest nr. 9 Chef La Adare og hest nr. 8 How Dare You i mål. Rekkefølgen 

i mål ble derfor ikke endret.  

Kjennelse: Rytter G D Silva ilegges rideforbud i 4 dager, 21.10, 28.10, 4.11 og 14.11 samt en 

bot stor kr.  2500,- for sjenering av medkonkurrenter. I skjerpende retning er det lagt vekt på 

at DLV anser ridningen for grovt uaktsom.  

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 nr. 5. 

 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 8 Just Like Poppy, A Wallace, mente seg sjenert av hest nr. 11 Golders 

Green, rytter N Mortensen, i svingen.  

DLV studerte videoopptaket, men kan ikke se at noen reglementstridig sjenering har funnet 

sted.  

 

 

 

Dopingprøver 

Løp 3 Hest nr. 9 Karen From Finance 

Løp 4 Hest nr. 6 Lynghonning 

Løp 6 Hest nr. 9 Steely Queen 

           

 

Dato:  7. oktober  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


