
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

28. løpsdag torsdag 24. oktober 2019 

 

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

Stevnelege: M Heier 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

1. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 3 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

 

1. Løp 

Trener av hest nr. 6 Zimzalabim, L Natt och Dag meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 

Trener av hest nr. 3 Rare Emerald, Tina Smith meddelte at hesten ble skadet i 

startøyeblikket. 

 

2. Løp 

Mulig sjenering av hest nr. 5 Buffalo Solder, rytter W Schou i siste sving. 

Rytter W Schou forklarte at hun ble trengt av hest nr. 3 Ticano i siste sving. 

Rytter av hest nr 3 Ticano, N Holm, som forklarte at de utvendige hestene kom inn mot 

henne i svingen og at hun mente ikke å ha sjenert medkonkurrenter. 

Rytter J E Neuroth observerte at Ticano med rytter N Holm hadde trengt seg frem på 

innsiden i siste sving. 

Bemerkning: 

Ut i fra DLVs observasjoner og løpsfilmen kan det ikke fastslås at noen reglementstridig 

ridning har funnet sted. 

Kjennelse: 

Det rettes således ingen forføyning mot noen av rytterne. 

 

5. løp  

Hest nr. 2 Close to the Edge – prestasjon i løpet. 

Rytter J E Neuroth forklarte at hesten sprang av fra start, men hang utover nedover bortre 

langside og viste seg uvillig til å galoppere. Rytter prøvde igjen å jage på hesten ut på 

oppløpet, men den ville ikke galoppere. 

Trener Tina Smith uttalte at hesten har vært undersøkt av veterinær og blitt behandlet. Den 

har gått helt normalt i trening og hun stilte seg uforstående til det inntrufne. Hesten vil bli 

forsøkt på lenger distanse da hun da håpet at dette vil passe hesten bedre.  

Kjennelse : 

Forklaringen er notert.     

 

6. Løp 

Melding fra paddocksjef – hest nr. 1 Simmy’s Copshop for sen i paddock. 

Trener T Smith som forklarte at hennes oppsadler ikke hadde møtt og at hun derfor måtte 

over til stallsiden for å sadle hesten selv.   

Bemerkning: 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. Det ligger  



Under treners ansvar å møte i paddock senest 15 minutter før start.  

Kjennelse:  

Trener T Smith ilegges en advarsel for å ha møtt for sent i paddock med hest nr. 1 Simmy’s 

Copshop. 

Regl pkt 5.9.1q, 11.4.1a 

 

Det ble nedlagt startforbud av veterinæren for Costasera etter løpet. 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr. 5 Kikki Dee             

Løp 3 hest nr. 8 Cincinnatus      

Løp 4 hest nr. 2 Calcaterre        

Løp 5 hest nr. 8 Hope and Glory 

Løp 5 hest nr. 5 Jurga             

Løp 6 hest nr. 10 Rock Dancer 

Løp 7 hest nr. 5 Delacour     

    

----      

                 

Dato  24. oktober 2019  - DLV’s leder: H Byrgin  (sign) 

 


