
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

29. løpsdag torsdag 29. oktober 2020 

 

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

Stevnelege: M Heier 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Stedfortredende trenere: 

Michael Taylor for Knut O. Arnesen 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

 

Trenere  av følgende hester fikk godkjent søknad om å leie til start:  

Løp 6 – hest nr. 5 Kajal og nr. 9 Punktum Finale 

 

Kvalifiseringsløp: 

Stogas Etosha – ikke godkjent. 

 

Løp 2 

Rapport fra starter – hest nr. 2 Sir Aircross – bortvist fra start.  

Trener A Hyldmo forklarte at hesten var stor og måtte dyttes inn. Den ble redd og rygget da 

hesten ved siden av brøt seg ut av startboksen.  

Kjennelse: Trener A Hyldmo ilegges en advarsel for at hest nr. 2 Sir Aircross ikke gikk inn i 

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

Regl punkt 9.25.24, 11.4.1a. 

 

Løp 3 

Rytter av hest nr. 3 The Kid, Willa S M Schou, mente seg sjenert før mål.  

Rytter W S M Schou forklarte at hestene som lå på utsiden av henne gikk inn i banen slik at 

hun ble sjenert og måtte ta opp.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og observerte at hest nr. 2 Mackjack og hest nr. 3 

Ruby Tuesday går innover i banen før mål. DLV observerer videre at rytter av hest nr. 3 The 

Kid da går ut i banen. Etter DLV sin oppfatning er hestene forbi hest nr. 3 før de går inn foran 

denne og ingen reglementsstridig sjenering anses å ha funnet sted.   

 

Løp 5 

Hest nr. 2 Windflower ble strøket av veterinær før løpet.  

 

Løp 6  

DLV studerte starten da flere hester hoppet skjevt ut av startboksen. DLV er av den 

oppfatning at ingen kan lastes for det inntrufne.  

 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.1 Danish of Course 

Løp 4 hest nr. 4 Calcaterre 

Løp 5 hest nr. 3 Black Million 

Løp 6 hest nr. 6 Cardhu  



 

Dato  5. november 2020     DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


