
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

15. løpsdag, 28. juli 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen: god 4,0 

Indre søndre sving og nordre sving er railet ut 5 meter. 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

 

Løp 1 

Rapport fra paddocksjef - hest nr. 1 Lady Fabiola var for sen i paddock 

Trener forklarte at hesten hadde vært vanskelig å få ned til banen.  

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hesten er på plass i paddock senest 15 

minutter før angitt starttidspunkt.  

Kjennelse: Trener I Vergara ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha møtt for sent i paddock med 

hest nr. 1 Lady Fabiola.  

Regl kap 6 §§13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling.  

-------- 

Rapport fra starter – hest nr. 1 Lady Fabiola ble bortvist fra start.  

Trener I Vergara forklarte at hesten gikk fint inn i startboks i trening. 

Kjennelse: Hest nr. 1 Lady Fabiola må gå kvalifiseringsløp med følgehest og godkjent 

resultat før den igjen kan starte i løp. 

Regl kap 7 § nr. 1 og § 3. 

 

.  

Løp 2 

Rapport fra paddcoksjef – hest nr. 1 Airtrix var for sen i paddock.  

Trener C Erichsen avga forklaring. Forklaringen ble godtatt.  

------- 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 5 Chef la Adare var for sen i paddock 

Trener H Bakken forklarte at hesten gikk fra stallen i tide, men at den gikk for sakte.  

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hesten er på plass i paddock senest 15 

minutter før angitt starttidspunkt.  

Kjennelse: Trener H Bakken ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha møtt for sent i paddock 

med hest nr. 5 Chef la Adare.   

Regl kap 6 §§13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

-------- 

Hest nr. 4 Hope and Glory  - formforbedring fra forrige start den 21. juli.   

Trener H Soma forklarte at hesten trengte løpet den 21. juli etter en pause. Forklaringen er 

notert.  



 

Løp 3  

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 5 Queen of Antarctis var for sen i paddock. 

Trener S Støren forklarte at hesten ikke vil gå når den går alene og at hun måtte vente på at 

det kom en annen hest.  

I henhold til reglementet er det treners ansvar at hesten er på plass i paddock senest 15 

minutter før angitt starttidspunkt.  

Kjennelse: Trener S Støren 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. 1 og 2 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

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

Rapport fra paddocksjef  - hest nr. 4 The Kid var for sen i paddock  

Trener N Petersen forklarte at hesten hans hadde hjulpet til for å få hest nr. 5 Queen of 

Antarctis til banen.  

DLV er av den oppfatning at denne forklaringen underbygges av trener S Størens forklaring. 

Trener N Petersen ilegges derfor ingen forføyning for å ha kommet for sent med hest nr. 4 

The Kid.  

 

Løp 4 

Rytter av hest nr. 1 Rockman Reef, J E Neuroth, rapporterte at hesten ikke kjentes i orden 

og han tok den derfor opp. 

Det ble nedlagt startforbud for hesten etter løpet etter anbefaling fra veterinær. Hesten må 

friskmeldes før den igjen kan starte.  

 

Løp 6 

Hest nr. 7 Miss Haven ble strøket da den løp flere runder før løpet.  

 

Løp 7 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 1 Sir Benjamin var for sen i paddock.  

Trener T Smith beklaget det inntrufne.  

Kjennelse: Trener T Smith ilegges en bot stor kr. 500 for å ha kommet for sent i paddock 

med hest nr. 1 Sir Benjamin.  

 

 

Dopingprøver:  

Løp 4: hest nr.6 Admiral de Vega  

Løp 6: hest nr.2 Astron  

Løp 7: hest nr.6 Penfolds 

 

Dato:  15 løpsdag, 28. juli 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


