
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag, torsdag 9. september 2021 

 

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

Stevnelege: M Heier  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

Nathalie Mortensen for Anette Stjernstrand 

 

Pavel Vagner var starter i løp 1-4.  

 

Løp 1 

Rytterbytte: hest nr. 5 Red Valley ble ridd av S De Paiva, 59 kilo 

 

Løp 5 

Rytter av hest nr. 5 Native Star, C Lopez, rapporterte at hesten ristet på hodet og var plaget 

av noe ved øret på bortre langside. Han hadde derfor tatt hånden av tøylen for å prøve å 

løse problemet. Videre rapporterte han at hesten ikke hadde noe å gå med da den kom ut på 

oppløpet.  

 

Løp 6 

Sak til behandling – hest nr. 4 Moonflash ble sjenert av hest nr. 7 Perfect Illusion flere ganger 

i løpet.  

Rytter av hest nr. 4 Moonflash, J Kolackova, forklarte at hun ble sjenert av hest nr. 7 Perfect 

Illusion både ved inngangen til nordre sving og ved utgangen av søndre sving.  

Rytter av hest nr. 7 Perfect Illusion, G Mathisen, forklarte at hesten driftet mot høyre hele 

løpet noe som kunne skyldes at den gikk med lukkede blinkers for første gang. Hun mente at 

hun var foran hest nr. 4 da hun gikk inn til rail inn i nordre sving. Når det gjaldt hendelsen ved 

utgangen av søndre sving forklarte hun at hesten driftet utover, men at hun rettet den opp.  

Rytter av hest nr. 5 Zafrangar, F Sandbraaten, rapporterte at hun red bak hestene 4 og 7 ved 

utgangen av søndre sving. Hun observerte at hest nr 7 Perfect Illusion sjenerte hest nr. 4 

Moonflash.  

DLV observerte på videoopptak at hest nr. 7 Perfect Illusion går for tidlig inn foran hest nr. 4 

Moonflash inn i nordre sving. Rytter av hest nr. 4 må på grunn av dette ta tak i sin hest. 

Videre observerte DLV etter utgangen av søndre sving at hest nr. 7 går flere spor utover i 

banen og treffer hest nr. 4 slik at denne får en dytt. DLV er av den oppfatning at rytter av hest  

nr. 7 G Mathisen ikke gjør tilstrekkelig for å holde sin hest rett og for å hindre sjeneringen.   

Kjennelse : Rytter G Mathisen ilegges 1 dags utelukkelse, 30. september 2021, for å ha 

sjenert medkonkurrent.  

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  

.  

Løp 7 

Rytterbytte: hest nr. 6 Danish of Course ble ridd av G Da Silva, 56 kilo. 

 



 

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 3 Asaks Ambition 

Løp 5 hest nr. 6 Seneschal 

Løp 6 hest nr. 2 My Cup of tea 

 

Dato:  9. september 2021  

 

DLV’s leder: K Grundy (sign) 


