
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

6. løpsdag torsdag 28. mai 2020 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H E Jenssen, H Byrgin, C Slettemark 

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

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Malin Bjärkstrand 

 

Vedrørende løpsdag 5, 21. mai 2020 – Stogas Fairytale.  

Trener H Rådstoga har rapportert at hesten hadde luftveisinfeksjon.   

---- 

Kvalifiseringsløp: 

Neridiana gikk på tiden 1.15.4. Kvalifseringstiden var 1.15.0. Hesten er ikke godkjent.  

--- 

Løp 2 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 5 Backcountry til start ble innvilget. 

--- 

Løp 3 

Hest nr. 1 Ramone sin prestasjon i løpet. 

Trener N Petersen mente det kunne være noe tett på forrige start og at det kunne være noe 

høy vekt på en liten hoppe.  

Bemerkning: Forklaringen er notert.  

--- 

Løp 4  

Trener H Engblom sin søknad om å få leie hest nr. 7 Cromer til start ble innvilget. 

--- 

Hest nr. 7 Cromer ble sjenert av hest nr. 9 Buy and Sell ca 200 meter før mål.  

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 7 Cromer, C Lopez forklarte at han var på vei gjennom en luke, men at 

denne ble for trang da hest nr. 9 Buy and Sell gikk innover i banen. Han måtte da ta opp og 

gå rundt hest nr. 9. 

Rytter av hest nr. 9  Buy and Sell, J Ingvarsson, forklarte at hun trodde at hun ikke hadde 

noen på innsiden av seg. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre ryttere og hester ikke blir sjenert. DLV 

observerte at hest nr 9 Buy and Sell gikk noe innover i banen og sjenerte hest nr. 7 Cromer 

ca 200 meter før mål. Etter DLV sin oppfatning burde rytter J Ingvarsson vært mer 

oppmerksom og gjort mer for å holde rett spor for å hindre sjeneringen. 

Kjennelse: 

Rytter J Ingvarsson ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert medkonkurrent. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling.  

Regl punkt 10.1.4 og 11.4.1c. 

--- 



Løp 6  

Trener H Soma sin søknad om å få leie hest nr. 7 Nordlys til start ble innvilget. 

 

Dopingprøver: 

Kvalifiseringsløp - Neridiana 

Løp 3 hest nr. 2 Martini 

Løp 5 hest nr. 7 Chivas 
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