
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

25. løpsdag, 4. november 2021 

 

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

Stevnelege: O Reigstad  
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

A Nordin for S Brolin 

 

Løp 2 

Ryttter av hest nr. 5 We Got The Boss, W S Schou, rapporterte at det ble trangt for hesten 

hennes i nordre sving. 

DLV studerte videoopptaket og observerer en trang situasjon i nordre sving mellom hest nr. 1 

Kurshed, hest nr. 5 We Got The Boss og hest nr. 8 Thunderey. DLV er av den oppfatning at 

ingen kan  lastes for det inntrufne. Det rettes derfor ingen forføyning mot noen rytter. 

 

Løp 4 

DLV observerte at det ble trangt for hest nr. 2 Macjack, rytter A Pilroth, i søndre sving. 

Rytter av hest nr. 2 Macjack, A Pilroth, forklarte at det ble for trangt for henne ved railen fordi 

hest nr. 8 Twisted, rytter S Strand, gikk innover. Hun måtte derfor ta opp sin hest. 

Rytter av hest nr. 8 Twisted, ryttter S Strand, mente at det var tilstrekkelig med plass til hest 

nr. 2 Macjack på innsiden av henne.   

Bemerkning: DLV studerte videoopptak og observerer at det blir trangt for hest nr. 2 Macjack, 

rytter A Pilroth, ved utgangen av svingen slik at hun må ta opp sin hest. Etter DLV sin 

oppfatning skyldes dette at hest nr. 8 Twisted går for tett mot rail slik at det ikke blir plass til 

hest nr. 2 Macjack. DLV legger til grunn at ridningen er å anse som uaktsom.  

Kjennelse: Rytter S Strand ilegges en dags lisensinndragning, første løpsdag på Øvrevoll i 

2022, for å ha sjenert medkonkurrent. 

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5, Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling.  

 

Løp 5 

DLV observerte at hest nr. 6 Menada gikk utover i banen før mål slik at rytter av hest nr. 4 

Minas Tirith, A Wallace, måtte ta opp. Hest nr. 4 Minas Tirith var slått med hals av hest nr. 6 

Menada i mål. 

Rytter av hest nr. 6 Menada, C Ericsson, forklarte at hesten hennes var trøtt, den byttet 

galopp og skjente da utover i banen. 

Rytter av hest nr. 4 Minas Tirith, A Wallace, opplyste at han måtte ta opp sin hest da hest nr. 

6 Menada gikk utover i banen rett foran ham. Han mente han mistet en plassering som følge 

av dette. 

Bemerkning: DLV observerte at hest nr.  4 Minas Tirith var godt gående mot mål, da hest nr. 

6 Menada bryter utover i banen slik at rytter av hest nr. 4 Minas Tirith må ta opp. Etter DLV 

sin mening kommer hest nr. 6 Menada foran hest nr. 4 Minas Tirith i mål som følge av 



sjeneringen. Rekkefølgen i mål blir derfor endret. DLV er av den oppfatning at rytter C 

Ericsson ikke kan lastes for det inntrufne. Det rettes derfor ingen forføyning mot henne. 

Kjennelse: Rekkefølgen i mål endres og blir som følger:  2-5-3-4-6.   

Regl kap 7 § 8. 

----- 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest 7 Lady Hallucinate på oppløpet. 

Rytter av hest nr. 7 Lady Hallucinate, E Gustafsson, forklarte at hesten var urutinert og ble 

redd da hest nr. 5 Danish of Course kom opp på innsiden av henne. Hun tok da i sin hest for 

å støtte opp denne. Hun mente seg heller ikke sjenert av hest nr. 8 Malandro som lå på 

utsiden av henne.  

Rytter av hest nr. 8 Malandro, C Lopez, opplyste at hesten hans hang da den var sliten.  

Rytter av hest nr. 5 Danish of Course, S Strand, forklarte at hun ikke var innblandet i noen 

sjenering.  

Rytter av hest nr. 3 History Hill, W S Schou, forklarte at hun fikk en dytt av hest nr. 5 Danish 

of Course.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptak av løpet. Sammenholdt med rytternes forklaringer 

legger DLV til grunn av det ikke foreligger noen reglementstridig sjenering av hest nr. 7 Lady 

Hallucinate og det rettes ingen forføyning mot noen rytter.  

 

Løp 7 

Hest nr. 4 Otama Mareld ble bortvist fra start.  

Trener M Lustig forklarte at hesten måtte lastes på en spesiell måte, men hun var usikker på 

hva som hadde skjedd ved start. 

Forklaringen er notert. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 8 Thunderey 

Løp 3: hest nr. 4 Shantou 

Løp 6: hest nr. 10 Astron 

 

Dato:  4. november  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


