
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

20. løpsdag torsdag 5. september 2019 

 

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

C W Slettemark  

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, M Pessl Norheim  
__________________________________________________________________________  

Vedrørende noterte forklaringer fra 18. løpsdag 24. august:  

4. løp hest nr 9 Close to The Edge sin prestasjon i løpet. 

Trener Tina Smith rapporterte at hesten er undersøkt og behandlet. 

Saken er avsluttet. 

--- 

7. løp hest nr 10 Enge River sin prestasjon i løpet. 

Trener Åsa Edvardsson rapporterte at hesten er blitt veterinærundersøkt og behandlet. 

Saken er avsluttet. 

 

--- 

Rytterbytter 5. september: 

5. løp 13 Marrington Twist – Dale Swift 

7. løp 12 Our Boy John – Manuel Martinez 

--- 

3. løp 

Sak til Behandling: 

Sjenering av hest nr 1 Theatricals Oscar i søndre sving. 

Forklaring: 

1. Rytter Mina Haug – 1 Theatricals Oscar forklarte at hun ble sjenert av hest nr 6 Priceless i 

søndre sving.  

2. Rytter Johanna Grekula – 6 Priceless forklarte at hun mente det var plass til hest nr 1 

Theatricals Oscar på innsiden av seg, og at hun var forbi hest nr 1 når hun la seg på rail. 

Bemerkning: 

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

DLV observerte på videoopptaket og fra sin posisjon i svingen at hest nr 6 Priceless bytter 

spor og går innover mot railen før den er klar av hest nr 1 Theatricals Oscar. Rytter av hest 

nr 1 må ta opp sin hest som følge av dette. Etter DLV sin mening gjør ikke rytter av hest nr 6 

J Grekula noe for å holde sitt spor. 

Kjennelse: 

Rytter Johanna Grekula ilegges en dags lisensinndragning, 25. september 2019, for å ha 

sjenert medkonkurrent i søndre sving. 

Regl. Pkt. 10.1.4,  11.4.1 d 

--- 

 

4. løp 

Trener W Neuroth sin søknad om å få leie hest nr 4 Mustajjid til start uten rytter ble innvilget. 

---- 



5. løp 

Trener David Smith rapporterte at hest nr 10 Cincinnatus mistet en sko i løpet. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 4 Master Lorenzo for sen i paddock. 

Forklaring: 

Trener Tina Smith forklarte at de hadde hatt problemer med å få på salutstyret. 

Bemerkning: 

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

Kjennelse: 

Trener Tina Smith ilegges en  advarsel for å ha møtt for sent i paddock med hest nr. 4 

Master Lorenzo. 

Regl. Pkt. 5.9.1q, 11.4.1a. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 6 Two Times – bortvist fra start.  

Forklaring: Trener C Erichsen hadde ingen spesiell forklaring til det inntrufne. 

Bemerkning: 

Trener av hest som bortvises fra startstedet tildeles en advarsel. Med bakgrunn i hestens 

prestasjon 25. august 2019 og notert forklaring fra samme dag, samt dagens bortvisning fra 

start, ber DLV om at hesten undersøkes av veterinær og at resultatet av undersøkelsen 

rapporteres tilbake til DLV. Før Two Times igjen kan starte, skal den gå prøveløp på  

løpsdag.  

Kjennelse: 

Hesten må undersøkes av veterinær og resultatet av undersøkelsen skal rapporteres til 

DLV.Two Times må gå prøveløp på løpsdag før den igjen kan starte i løp.  

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.3.1.d, 11.4.1 a  

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Lillemann hang på oppløpet og mistet muligens en plassering. 

Forklaring: 

Rytter Anna Pilroth forklarte at hesten hang kraftig, og at hun hadde problemer med å holde 

den rett. Hesten skal sjekkes av veterinær. 

Bemerkning: 

DLV observerte at hest nr 1 Lillemann hang kraftig på oppløpet. Etter DLV sin oppfatning 

gjorde rytter A Pilroth det hun kunne for å holde hesten rett gjennom korrekt ridning.  Det 

rettes derfor ingen forføyning mot rytter A Pilroth. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   6 Nordic  

Løp 3 hest nr.   4 Girlforce One  

Løp 5 hest nr.   2 Into The Light  

Løp 5 hest nr.  11 Prince Field  

Løp 6 hest nr.  11 Eternal Flame    

Løp 7 hest nr.   8 Mongolian Navy 

    

----      



                 

Dato  5. september 2019  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


