
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

24. løpsdag torsdag 3. oktober 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, S Gjertsen, H E Jenssen, C W Slettemark, S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Tandberg 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 14 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

4. løp 

Trener L Adolfsson sin søknad om å få leie hest nr 3 Golden Gin Tric til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 3 Golden Gin Tric – bortvist fra start. I rapporten er det anført at 

hesten må godkjennes i startboks. 

Forklaring: 

Trener Lenitha Adolfsson forklarte at hesten aldri hadde vært bortvist før, og hun hadde ikke 

noen forklaring på  bortvisningen. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. Før bortvist 

hest igjen kan starte, skal den godkjennes av offisiell starter på løpsdag eller starte i 

kvalifiseringsløp med godkjent resultat. 

Kjennelse: 

Trener Lenitha Adolfsson ilegges en advarsel for at hest nr 3 Golden Gin Tric ikke gikk inn i 

startboks. Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1a  

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 History Hill – Johanna Grekula og hest nr 7 Dark Story – Mai Elin 

Fjellheim sin ridning på oppløpet. 

DLV gikk igjennom ridningen på oppløpet med rytterne, og forklarte hvordan de burde ha 

ridd, og viktigheten av å ri rett frem. 

--- 

5. løp 

René Naustdal er starter. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 9 Cromer – bortvist fra start.  

Forklaring: 

Trener Henrik Engblom forklarte at hesten ble redd da en annen hest i løpet bråkte i 

startboksen. 

Bemerkning: 

Iht. reglementet skal trener av hest som bortvises fra start tildeles en advarsel. Før bortvist 

hest igjen kan starte, skal den godkjennes av offisiell starter. 



Kjennelse: 

Trener Henrik Engblom ilegges en advarsel for at hest nr 9 Cromer ikke gikk inn i startboks. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1a  

--- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering av hest nr 8 Jurga før mål. 

Forklaring: 

1. Rytter Silja Støren – 8 Jurga forklarta hest nr 7 Hope And Glory gikk utover i banen mens 

hest nr 3 Eternal Flame gikk brått inn. Hun måtte da ta i sin hest. 

 2. Rytter Alan Wallace – 3 Eternal Flame forklarte at han søkte mot hest nr 7, og at han var 

forbi hest nr 8 da han gjorde det. Han sjenerte ingen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at rytter A Wallace bytter spor ca 50 meter før mål og at 

rytter av hest nr 8 S Støren tar i sin hest. DLV er av den oppfatning at hendelsen ikke kan 

anses som en reglementsstridig sjenering. DLV mener videre at rytter av hest nr 7 heller ikke 

opptrådte reglementsstridig. Det rettes derfor ingen forføyning mot noen rytter. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 4 Cool Kid – bortvist fra start.  

Forklaring: 

Trener Gina Mathisen møtte ikke i Voldgiften etter å ha blitt innkalt på sms. 

Bemerkning: 

Hest nr 4 Cool Kid har også vært bortvist fra start tidligere i sesongen. Hesten må derfor 

starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat. Det ligger under treners ansvar å møte i DLV 

når vedkommende blir innkalt. 

Kjennelse: 

Hesten må godkjennes i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. 

Trener G. Mathisen ilegges en bot stor kr. 600,- for ikke å ha møtt i DLV når hun ble innkalt. 

Regl. Pkt. 5.9.9, 9.25.25, 11.4.1c 

--- 

Sak til behandling: 

DLV annonserte volgiftsundersøkelse og trener av hest nr 8 Two Times – Cathrine Erichsen 

nedla protest mot hest nr 1 Buffalo Soldier for sjenering på oppløpet.  

Forklaring: 

1. Rytter Nora H Holm – 8 Two Times forklarte at hun ble sjenert flere ganger på oppløpet 

ved at hest nr 1 Buffalo Soldier gikk utover i banen uten at den var helt klar av henne.  

2. Rytter Alan Wallace – 1 Buffalo Soldier forklarte at hesten hang gjennom store deler av 

løpet og at han hadde store problemer med å styre den. Han mente at han gjorde det han 

kunne for å holde hesten rett.  

Bemerkning: 

DLV observerer på videoopptak at hest nr. 1Buffalo Soldier henger gjennom store deler av 

løpet. På oppløpet bytter hesten spor og går utover i banen ved flere anledninger siste 200 

meter før mål. Hest nr. 8 Two Times blir tatt med utover i banen og er på vei forbi da den blir 

sjenert. Two Times kommer tilbake etter dette og er slått med hals i mål. DLV mener at 8 

Two Times ville vært foran hest nr 1 Buffalo Soldier i mål dersom den ikke var blitt sjenert. 



Etter DLV sin oppfatning gjør rytter A Wallace det han kan for å holde sin hest rett. Det rettes 

derfor ingen forføyning mot ham. 

Kjennelse: 

Protesten tas til følge slik at rekkefølgen i mål blir: 7 – 8 – 1 – 9 – 3  

Regl.pkt 10.1.5, 10.1.6, 10.4.1, 10.5.2 

--- 

 

Dopingprøver: 

Løp 3 hest nr.   2 Geist      

Løp 3 hest nr.   3 Love Of Course      

Løp 4 hest nr.   6 Rintintin      

Løp 6 hest nr.   8 Two Times     

Løp 7 hest nr.   8 Deecider    

    

----      

                 

Dato  3. oktober 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 


