
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag torsdag 11. oktober 2018 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, H E Jenssen, S Gjertsen  

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad  

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

1. løp 

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

Forklaring: 

Trener Åsa Edvardsson forklarte at hesten gikk fint inn i startboks i trening. 

Kjennelse: 

Trener Åsa Edvardsson tildeles en advarsel for at hest nr 9 Youessey ble bortvist fra start. 

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

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

DLV studerte starten i løpet, da hest nr 2 Talladega hoppet skjevt ut og inn i hest nr 3 

Chilterns. Hendelsen ansees å være et hendelig uhell. 

---- 

2. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 10 Roman Princess til start ble innvilget. 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter Malin Holmberg – 8 Black Million mente seg sjenert rett etter start. 

Forklaring: 

Rytter Fanny Olsson – 9 Südtirol forklarte at hesten hennes snublet ut av startboksen og 

dermed var i ubalanse like etter start.  

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptak at hest nr 9 Südtirol går noe innover i banen etter start, slik 

at hest nr 8 Black Million blir sjenert. Etter DLV sin mening skyldes hendelsen at hest nr 9 

Südtirol var i ubalanse slik rytter forklarer. Hendelsen ansees å være et hendelig uhell. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Priceless og hest nr 6 Point Boy ble sjenert på oppløpet. 

Forklaring: 

1. Trener av hest nr 2 Priceless – Pål J Nordbye mente at hesten ble kraftig sjenert på 

oppløpet. 

2. Rytter Carlos Lopez – 2 Priceless forklarte at han ble sjenert av hest nr 1 Hope And Glory. 

3. Rytter Sergio Alonso – 6 Point Boy forklarte at han ble sjenert av hest nr 1 Hope And 

Glory. 

4. Rytter Nora H Holm – 1 Hope And Glory forklarte at hesten først hang utover i svingen og 

deretter innover i banen. Hun var klar over at det var hester på innsiden av henne, men hun 

forsøkte å rette opp sin hest. Hun rapporterte at hesten kom inn med et hovent kne. 

Bemerkning: 



DLV observerte at hest nr 1 Hope And Glory går innover i banen og sjenerer hest nr 2 

Priceless og hest nr 6 Point Boy ved starten på oppløpet. DLV observerer videre at rytter 

Nora H Holm forsøker å styre hesten ut i banen igjen, men det skjer etter at hun har sjenert 

medkonkurrentene. Etter DLV sin mening retter N H Holm sin hest opp for sent, og det er 

grunnen til at hun sjenerer medkonkurrenter. Hun anses å ha opptrådt uaktsomt. Det ble 

nedlagt startforbud for hesten etter løpet, men dette påvirker ikke DLVs vurdering da rytter 

uansett burde ha forsøkt å rette opp hesten tidligere. 

Kjennelse: 

Rytter Nora H Holm ilegges to dagers lisensinndragning, 25. oktober og 27. oktober 2018 for 

å ha sjenert medkonkurrenter på oppløpet. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er 

gjentatt forseelse.  

Regl. pkt. 427, 489 d. 

--- 

Rapport fra starter – rytter Sergio Alonso – 6 Point Boy etterkom ikke starters ordre. 

Forklaring: 

Rytter Sergio Alonso forklarte at trener hadde sagt at han skulle gå sist inn i startboks. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter etterkomme starters ordre. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso ilegges en bot stor kr 900,- for ikke å ha etterkommet starters ordre. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Reglm.pkt 402 og 489c 

--- 

Stevnets veterinær nedla starforbud for hest nr 1 Hope And Glory etter løpet. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

DLV vurderte starten i løpet, da det ble trangt for flere hester. Etter DLV sin mening skyldes 

dette at flere hester i noen grad bytter spor etter start. DLV mener imidlertid at ingen enkelt 

rytter kan klandres for det inntrufne.  

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   2 Talladega           

Løp 3 hest nr    6 Royal Starlight  

Løp 5 hest nr.   6 Point Boy   

Løp 6 hest nr    9 Cape Hollow  

Løp 7 hest nr.   2 Mongolian Navy   
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