
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

28. løpsdag, 27. oktober 2022 

 

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

Stevnelege: A Lodrup 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Dirttrackbanen: God  

 

Løp 2 

Etter anbefaling fra veterinær ble det nedlagt startforbud for hest nr. 6 Lyanna TG etter løpet. 

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

 

Løp 3 

DLV undersøkte Heia Pingu sin prestasjon i løpet.  

Rytter E Finckenhagen forklarte at hesten snublet ut av boksen og at hun slo kneet kraftig.  

Forklaringen er notert. 

----- 

Rytter av hest nr. 2 The Singing Butler, J Kolackova, rapporterte at hun ble sjenert av hest 

nr. 10 Jisses, rytter V Almroth, i svingen.  

Rytter av hest nr. 2 The Singing Butler, rytter J Kolackova, forklarte at hest nr. 10 Jisses gikk 

inn på henne i svingen flere ganger slik at hun ble sjenert.  

V Almroth forklarte at hun mente at hun hadde tilstrekkelig plass. 

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptak og hørt rytternes forklaringer kan ikke DLV se at 

noen reglementstridig sjenering fant sted.  

 

Løp 5  

Rytterbytte: hest nr. 12 Colonel Zain ble ridd av A Berg. Rytter S Strand var ikke 

oppmerksom på at hun skulle ri og hun greide derfor ikke å ri programvekt.  

Både rytter S Strand og trener A Hyldmo bekreftet at det ikke var inngått avtale om at S 

Strand skulle ri hesten.  

I henhold til reglementet er det treners ansvar å gjøre avtale med jockey om ritt. 

Kjennelse: Trener A Hyldmo ilegges en bot stor kr. 500,- for ikke å ha inngått avtale med 

rytter S Strand. 

Regl kap 5 § 4, kap 8 § 14 nr. 4 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling.   

--------- 

Rytter av hest nr.7 Buckyboss, M Martinez, slo med pisken på borte langside. 

Rytter M Martinez innrømmet forseelsen etter å sett filmen. 

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

Det legges til grunn at bruk av pisk ikke var for å avverge en farlig situasjon. Hendelsen 

hadde ingen betydning for resultatet i løpet.  

Kjennelse: M Martinez ilegges en dags lisensinndragning, 10. november 2022, for 

ureglementert bruk av pisk.  

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

 



 

 

Dopingprøver:  

Løp 3: hest nr. 5 Asaks Ambition 

Løp 5: hest nr. 3 Redneck 

Løp 7: hest nr. 7 Canmore 

 

Dato:  27. oktober 2022    DLV’s leder: K Grundy (sign) 


