
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

24. løpsdag, 28. oktober 2021 

 

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

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

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

S Rosenquist for Å Edvardsson 

 

Løp 1 

DLV observerte at salen skled på hest nr. 1 Quelle Elegance. 

Rytter A Wallace forklarte at salen var sjekket før start og at den da var i orden. Den skled 

imidlertid rett etter start og han valgte da å ri ut i banen. 

Forklaringen er godtatt og det rettes ingen forføyning mot noen. 

--- 

DLV kalte inn rytter N H Holm vedrørende hennes ridning på hest nr. 7 Hot Bubbles.  

Rytter N H Holm forklarte at det var et løp der hesten stod hardt til og at hun forsøkte å spare 

krefter så hesten hadde litt igjen på oppløpet.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 2 

DLV observerte at hest nr. 5 I Rest My Case gikk utover i banen på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 3 Queen of Antarktis, C Lopez,  forklarte at hest nr. 5 I Rest My Case, gikk 

utover i banen og det skremte hesten hans. Han kom derfor aldri opp og forbi hest nr. 5 I 

Rest My Case.  

Rytter av hest nr. 5 I Rest My Case, C Hartsmar, forklarte at hesten kikket på ting på 

innsiden hele veien og at dette var grunnen til at den trakk utover i banen. Hun forsøkte å 

holde den rett.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptak og er av den oppfatning at hest nr. 5 I Rest My Case 

går utover i banen og at den til slutt sjenerer hest nr. 3 Queen of Antarktis. DLV kan ikke se 

at rytter C Hartsmar gjør tilstrekkelig for å holde sin hest rett. Hest nr. 5 I Rest My Case 

anses ikke å ha forbedret sin plassering gjennom sjeneringen. Rekkefølgen i mål endres 

derfor ikke. 

Kjennelse: Rytter C Hartsmar ilegges rideforbud 1 dag, 13. november 2021, for sjenering av 

medkonkurrent.  

Regl kap 6 §  27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk galopps straffeutmålingsnorm. 

------- 

Rytter av hest nr. 6 Arne, K Ingolfsland, rapporterte at hun brukte pisk på hestens skulder i 

nordre sving da den brøt utover. DLV observerte hendelsen på videoopptak og godtar rytters 

forklaring. 

 

 



 

Løp 5 

Rytterbytter: 

Hest nr. 5 Smooth Escape ble ridd av Nathalie Mortensen, 55 kilo. 

Hest nr. 6 The Kid ble ridd av Charlotta Ericsson, 54 kilo. 

--------- 

Rytter av hest nr. 5 Smooth Escape, K Ingolfsland, klarte ikke å ri programvekt. 

Trener av hest nr.5 Smooth Escape, G Mathisen, forklarte at avtalen med rytter K Ingolfsland 

var at hun skulle ri 54 kilo. Rytter hadde satt opp vekten til 55 kilo i forbindelse med 

starterklæring uten å gi henne informasjon om dette. Da trener kontrollveide sal og rytter før 

løpet var vekten mer enn 1 kilo over programvekt (55 kilo).  

Rytter av hest nr. 5 Smooth Escape, K Ingolfsland, forklarte at hun hadde følt seg dårlig etter 

å forsøkt å klare programvekt. Hun hadde veid ut riktig, men hadde måttet drikke mye 

mellom utveiing og før trener kontrollveide.  

Øvrevolls sportssjef bekrefter at rytter satte opp ridevekten sin for aktuelle løpsdag i 

forbindelse med starterklæringen. 

Bemerkning: Det er rytters plikt å gjennomføre avtalte ritt. Rytter skal veie ut med den vekt 

som fremgår av programmet. Overstiger vekten 1 kilo skal rytterbytte foretas.  

Kjennelse: Rytter K Ingolfsland ilegges rideforbud 1 dag, 14. november 2021, samt en bot 

stor kr. 1500,- for ikke å ha kunnet gjennomføre avtalt ritt. Med bakgrunn i gjentatte 

vektforseelser setter DLV opp rytter K Ingolfslands ridevekt til 56 kilo.  

Regl kap 6 § 2 nr. 1 og § 10, kap 8 § 16 nr. 2 og Skandinavisk galopps straffeutmålingsnorm. 

--------- 

Rytter av hest nr. 6 The Kid, W S Schou, klarte ikke å ri programvekten og meldte ifra om 

dette til trener N Petersen i god tid før løpene. Hun veide 1,5 kilo for mye. Hun forklarte at 

hun var satt på hesten uten å ha blitt spurt og at hun ikke hadde fått sett på startlisten i tide.  

Bemerkning: DLV er av den oppfatning at rytter burde ha sjekket startlisten. Hun var satt opp 

til å ri med det som er hennes oppgitte ridevekt.  

Kjennelse: Rytter W S Schou ilegges en bot stor kr. 1000,- for ikke å ha klart å ri 

programvekt. I straffeutmålingen er det tatt hensyn til at rytter er lærling. Med bakgrunn i 

gjentatte vektforseelser setter DLV opp rytter W S Schous ridevekt til 55 kilo.  

Regl kap 6 § 10, kap 8 § 16 nr. 3 og Skandinavisk galopps straffeutmålingsnorm. 

------- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 2 Hampus G, E Chaves, slår med tøylen ved utgangen 

av svingen.   

Rytter E  Chaves forklarte at hesten hans var trøtt og at han måtte forsøke å få den frem. 

Han mente imidlertid at han ikke brukte tøylen som pisk.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptak og observerte at rytter flere ganger slår tøylen mot 

hestens hals. Etter DLVs oppfatning er dette å bruke tøylen som pisk.  

Kjennelse: Rytter E Chaves ilegges rideforbud 1 dag, 13. november 2021, for å ha brukt 

tøylen som pisk. Hendelsen anses ikke å ha hatt innflytelse på resultatet.  

Regl kap 6 § 32, kap 7 § 7 nr. 6, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk galopps 

straffeutmålingsnorm. 

 

Løp 6 

Rytterbytte Hest nr. 5 Silky Road ble ridd av E Rönnlund 70 kilo. 

------ 



DLV observerte at hest nr. 1 Lille My, rytter C Graver, går utover i banen og sjenerer hest nr. 

2 Imperial Dawn, rytter F Manzo, på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 2 Imperial Dawn, F Manzo, forklarte at han måtte ta opp sin hest pga at 

hest nr. 1 Lille My krysset foran ham.  

Rytter av hest nr. 1 Lille My, C Graver, forklarte at hun måtte gå ut i banen da hesten ikke 

likte sandspruten. Hun mente hun var foran medkonkurrentene da hun gikk ut.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og er av den oppfatning at hest nr. 1 Lille My og 

rytter C Graver ikke er tilstrekkelig klar av hest nr. 2 Imperial Dawn når hun krysser foran 

denne. Rytter C Graver burde ha forsikret seg om at hun ikke sjenerte noen da hun gikk 

utover i banen.   

Kjennelse: Rytter C Graver ilegges rideforbud 1 dag, 14. november 2021, for å ha sjenert 

medkonkurrent.  

Regl kap 6 §  27, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk galopps straffeutmålingsnorm. 

----- 

Rytter av hest nr. 8 Black Million, Linda Dahl, rapporterte at det ble trangt i starten. 

DLV studerte videoopptak og observerer at flere hoppet skjevt ut fra start. Etter DLVs 

oppfatning kan ingen lastes for det inntrufne. 

  

Løp 7  

Rytterbytte: 

Hest nr. 5 Clauses Andy ble ridd av N H Holm  

------- 

DLV observerte at det var flere hester som hoppet skjevt ut av startboksene og at det da ble 

trangt for noen av ekvipasjene. DLV legger til grunn at ingen kan lastes for det inntrufne.  

 

Løp 8 

Rytter av hest nr. 1 Stogas Fairytale, J E Neuroth, rapporterte at hesten var uvillig.   

Trener H Rådstoga rapporterte etter løpet at hesten hadde blitt tråkket på og at det kunne 

være en årsak til hestens prestasjon. 

Forklaringene er notert. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 8 HollywoodBoulevard 

Løp 3: hest nr. 3 Buckybabe 

Løp 8: hest nr. 7 Lady Hallucinate 

 

Dato:  28. oktober  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


