
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4. løpsdag,12.mai 2022 

 

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

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

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Rapport fra starter - hest nr. 1 Utopio ble bortvist fra start.  

Trener T Hellgren forklarte at hesten ikke hadde vært vanskelig tidligere. Han hadde ingen 

forklaring på det inntrufne.  

Kjennelse: Hest nr. 1 Utopia må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 1 nr. 4. 

 

Løp 2 

DLV observerte at rytter av hesten nr. 3 Supermacy Quick, S Strand, sluttet å ri på oppløpet. 

Rytter rapporterte at hesten hang hele veien og at den ikke likte sandspruten. Den hadde 

heller ikke mer igjen på oppløpet så hun sluttet å ri.  

Trener Å Edvardsson forklarte at hesten ble sliten. 

Forklaringen er notert. 

---- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 2 Warren Road, R Stålhandske, brukte tøylen som pisk.  

Rytter R Stålhandske fikk se filmen og beklaget det inntrufne. 

DLV er av den oppfatning at tøylebruken ikke hadde betydning for resultatet i løpet. 

Kjennelse: Rytter R Stålhandske ilegges en dags lisensinndragning, 26. mai 2022, for å ha 

brukt tøylen som pisk.  

Regl kap 6 § 31, kap 8 § 16 nr. 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling  

 

Løp 5  

Hest nr. 5 Red Dukes prestasjon i løpet. 

Rytter E Rönnlund forklarte at distansen kunne være i lengste laget. Hun mente at hesten 

var konkurranseklar. 

Trener Å Edvardsson opplyste at hesten var stresset før start, den ble sliten og hun ville 

trene den mer.  

Kjennelse: Trener Å Edvardsson tildeles en advarsel for å ha startet hest som ikke var 

konkurranseklar.  

Regl kap 6 § 1 nr. 2 og kap 8 § 15 nr. 1                                                                                      

 

Løp 7 

DLV observerte mulige sjeneringer ca 150 meter før mål.  



Rytter av hest nr. 7 Speed Racer, W S M Schou, forklarte at hun ble sjenert av hest nr. 1 Hot 

Bubbles ca 150 meter før mål.  

Rytter av hest nr. 1 Hot Bubbles, N H Holm, forklarte at hun var i ferd med å ri opp i hesten 

foran, men at hun for øvrig holdt rett spor. Hun mente seg imidlertid sjenert av hest nr. 7 

Speed Racer noe tidligere på oppløpet, ca 200 meter før mål. Rytter av hest nr. 11 Cianti, R 

Stålhandske, forklarte at hun fikk en liten dytt av hest nr. 7 Speed Racer, da denne ble 

presset utover av hest nr. 1 Hot Bubbles.  

Vurdering:  

DLV studerte videoopptak og observerer at hest nr. 7 Speed Racer bytter spor ca 200 meter 

før mål og går innover i banen slik at rytter av hest nr. 1 Hot Bubbles må ta i sin hest. Etter 

DLVs oppfatning gjør ikke rytter av hest nr. 7 Speed Racer, W S M Schou, tilstrekkelig for å 

holde sitt spor i denne situasjonen. 

Ca 150 meter før mål observerer DLV at hest nr. 1 Hot Bubbles går noe ut i banen slik at det 

blir trangt for nr. 7 Speed Racer og hest nr. 11 Cianti får en dytt. Etter DLVs oppfatning gjør 

ikke rytter av hest nr. 1 Hot Bubbles, N H Holm, tilstrekkelig for å holde sitt spor.  

Kjennelse:  

Rytter av hest nr. 7 Speed Racer W S M Schou ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert 

medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Rytter av hest nr. 1 Hot Bubbles, N H Holm, ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert 

medkonkurrent. 

DLV har i straffeutmålingen funnet det rimelig å fravike gjeldende straffeutmålingsnorm som 

er 1 dags utestengelse. 

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 5 Royal Apple 

Løp 4: hest nr. 2 Seven Nation Army 

Løp 6: hest nr. 2 Prince of Tides 

 

Dato:  4. løpsdag 12. mai  2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


