
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

19. løpsdag, 21. august 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen; 4,1  

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

Shane Karlsson for Maria Lamm 

Christel Preuthin/Oliver Wilson for Bettina Andersen 

 

 

Løp 1 

DLV observerte at rytter av hest nr. 7 Solanos – M N Bravo- brukte pisken.  

Rytter forklarte at han ikke brukte pisken.  

Bemerkning: I henhold til reglementet kan pisk nyttes kun for å unngå en farlig situasjon. 

DLV kan ikke se at pisken ble benyttet for å unngå en farlig situasjon. DLV vurderte 

diskvalifikasjon, men er av den oppfatning at resultatet ikke ble påvirket av den 

ureglementerte piskbruken.  

Kjennelse: Rytter M N Bravo ilegges 1 dags lisensinndragning, 4. september 2022, og kr. 

3000,- i bot for brudd på piskebestemmelsene. I straffeutmålingen er det lagt til grunn at det 

er høy prissum i løpet.  

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

 

Løp 2 

Rapport fra starter – hest nr. 2 Hwin var uregjerlig og trenger mer startbokstrening. 

Trener R Freire ble informert om at hest nr. 2 Hwin må gå kvalifiseringsløp med følgehest og 

med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 1 nr. 3 og § 3. 

 

Løp 3 

Hest nr. 2 Duca di Como sin prestasjon i løpet.  

Rytter E Chaves forklarte at hesten ikke kjentes ut som den pleide og at den ikke hadde noe 

å gå med. Han sluttet derfor å ri på oppløpet.  

Forklaringen er notert.  

 

Løp 4 

Rapport fra paddocksjef - hest nr. 5 Pure Charmer kom for sent i paddock. 

Trener R Freire hadde ingen forklaring på det inntrufne.  

Kjennelse: R Freire ilegges en bot stor kr. 500,-. 

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

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



Hest nr. 7 Mestre dos Magos kom løs for start og ble strøket fra løpet.  

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

 

DLV foretok en voldgiftsundersøkelse i løpet i forbindelse med at hest nr. 3 Cromer måtte ta 

opp ca 200 meter før mål.  

Rytter av hest nr. 3 Cromer, E Chaves, forklarte at hest nr. 8 Royal Ambition kom innover i 

banen slik at han måtte ta opp.  

Rytter av hest nr. 8 Royal Amibition, N H holm, forklarte, at flere i feltet flyttet seg flere 

ganger.  

Rytter av hest nr. 5 Pure Charmer, M Dupuy, forklarte at hun ikke var klar over at noen 

sjenering fant sted.  

Bemerkning: DLV observerte at hest nr. 8 Royal Ambition, rytter N H Holm, går flere spor 

innover slik at rytter av hest nr. 3 Cromer, rytter E Caves må ta opp sin hest. Hest nr. 3 

Cromer er slått med 0,5 lengde av hest nr. 8 Royal Ambition i mål. DLV er av den oppfatning 

at hest nr. 8 Royal Ambition kom foran hest nr. 3 Cromer i mål som følge av sjeneringen. 

Resultat endres derfor slik at rekkefølgen i mål blir 9-2-3-8-5. DLV er av den oppfatning at 

rytter N H Holm er uaktsom ved ikke å gjøre tilstrekkelig for å holde sin hest rett.  

Kjennelse: Rytter N H Holm ilegges lisensinndragning 4. og 7. september 2022 for å ha 

sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse. 

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

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

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 2 Simmy’s Copshop på oppløpet, men 

konkluderte med at ingen reglementstridig sjenering fant sted. 

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

Det ble nedlagt startforbud for hest nr. 6 Martini etter løpet etter anbefaling fra veterinær. 

Hesten må friskmeldes av veterinær før den igjen kan starte i løp. 

 

Løp 6 

Trener av hest nr. 14 Close to Perfect, C Erichsen, nedla protest mot hest nr. 12 Harrier 

Hawk for sjenering på oppløpet. Hestene var henholdsvis 3. og 2. i mål.  

Bemerkning: Etter gjennomgang med rytterne E Chaves og M Martinez, og etter å ha studert 

filmen, er DLV er av den oppfatning at ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

Protesten tas ikke til følge.  

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

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 1 Trent på oppløpet.  Etter å ha studert filmen 

og hørt rytterne av hest nr. 1 Trent, M Rodriguez, og rytter av hest nr. 2 Admiral de Vega, J 

Johansen, konkluderte DLV med at ingen reglementsstridig sjenering fant sted.   

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

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. 3 Leave No Trace i ytre søndre sving. Etter å 

ha studert filmen og hørt rytter J E Neuroth sin forklaring konkluderte DLV med at ingen 

reglementsstridig sjenering fant sted.  

 

Løp 7 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 9 Hotline Bling kom for sent i paddock.  

Trener R Freire forklarte at han ikke ønsket å komme for tidlig.  

Kjennelse: Trener R Freire ilegges en bot stor kr. 750,- for å ha kommet for sent i paddock. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.  

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 



 

Løp 9 

Rapport fra starter – hest nr. 8 Jennifer A ble bortvist fra start.  

Trener C Erichsen hadde ingen forklaring på det inntrufne.  

Kjennelse: Hest nr. 8 Jennifer A må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 1 nr. 4 og § 3. 

 

Løp 10 

Hest nr. 9 Chiefof Comanches sin prestasjon i løpet.  

Trener N Petersen forklarte at hesten ikke ville yte noe.  

Forklaringen er notert. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 1 Cotton Eye Joe 

Løp 3: hest nr. 4 Could be King 

Løp 5: hest nr. 1 Iron Butterfly 

Løp 5. hest nr. 7 Freed from Desire 

Løp 7: hest nr. 5 King David 

Løp 7: hest nr. 10 Simply Minds 

Løp 9: hest nr. 7 I rest My Case 

Løp 10: hest nr. 5 Hard One to Please 

Løp 10: hest nr.14 Sea Lodge 

 

Dato:  19. løpsdag, 21. august 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


