
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag, torsdag 1. juli 2021 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, N Cordrey, C Slettemark, H Byrgin, S Gjertsen 

Stevnelege: A Semeunovic 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere: 

Anna Pilroth for Anette Stjernstrand 

Jenny B Hanssen for Isidro Vergara i løp 4 

 

Løp 2 

DLV observerte at hest nr 6 Alligate stod igjen i starten, og blir liggende langt etter de andre 

hestene under store deler av løpet. 

C Lopez forklarte at hesten stod lenge i boksene, og at den kjentes kort i steget før den fant 

rytmen og avsluttet til fjerde plass.  

Trener N Petersen opplyste at han forventet seg mye av hesten. 

Forklaring er notert. 

----- 

Rytter N Holm fortalte at hest nr 2 Hot Bubbles ble sparket i skulderen bak startboksene, 

men virket ok da den ble sjekket. Underveis i løpet kjentes den imidlertid stiv ut og avsluttet 

sist. 

Forklaring er notert. 

 

Løp 3 

Trener av hest nr 2 Shallow, R Freire la ned protest mot 2. og 3. hest i mål (nr. 7 Moonflash 

og nr. 6 Sir Benjamin) for sjenering på oppløpet. 

Jockey av hest nr 2 Shallow, J E Neuroth, forklarte at det ble trangt da hest nr. 7 Moonflash, 

S D Paiva går utover i banen samtidig som hest nr 6, Sir Benjamin går inn. 

Jockey av hest nr 6 Sir Benjamin, U Holmquist, forklarte at rytter av hest nr 2, J E Neuroth 

trykket på hennes hest gjennom hele svingen, men at hun selv holdt sitt spor. 

Jockey på hest nr 7, S D Paiva, forklarte at han hadde fri bane når han gikk ut et spor, men 

at det blir trangt når hest nr. 2 Shallow og hest nr. 6 Sir Benjamin går innover. Han hadde 

ikke mulighet til selv å gå lengre inn i banen på dette tidspunkt på grunn av foranliggende 

hester. 

Bemerkning: Etter å ha studert opptak av løpet finner DLV at hest nr. 7 Moonflash går ut flere 

spor ved utgangen av svingen og sjenerer hest nr 2 Shallow. DLV er av den oppfattning at S 

D Paiva ikke gjør nok for å holde sitt spor og unngå sjenering. 

Etter DLV sin mening kom ikke hest nr. 7 Moonflash foran hest nr. 2 Shallow i mål på grunn 

av sjeneringen. Rekkefølgen i løpet endres derfor ikke.  

Kjennelse:  

Protesten tas ikke til følge. 

Rytter S Paiva ilegges 1 dags lisensinndragning, 15. juli 2021, for sjenering av 

medkonkurrent. 

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8, kap 8 § 16 pkt 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling.  



 

 

Løp 4 

Rytter av hest nr 1 Minas Tirith, E Finkenhagen, forklarte at hun ble sjenert av hest nr 6 

Cincinnatus, I Tandberg, ved inngangen av siste sving. 

Etter å ha studert videoopptak finner DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted og det rettes derfor ingen forføyning mot rytter av hest nr 6, I Tandberg. 

 

Løp 5 

Hest nr 6, Ruby Tuesday, prestasjon i løpet. 

Rytter C Lopez forklarte at hesten ble liggende utvendig og svingte veldig dårlig. Hesten 

pullet unødvendig mye og ble trøtt på oppløpet. 

Forklaring er notert. 

 

Løp 6 

Hest nr 5 Sir Aircross bortvist fra start. 

Trener A Hyldmo forklarte at hesten trenes mye med startboks, og hadde ingen annen 

forklaring enn at hesten er vrang om den bestemmer seg for å ikke gå inn. 

Kjennelse: 

Hest nr 5 Sir Aircross ilegges 14 dager startforbud, og må starte i kvalifiseringsløp med 

godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. Sir Aircross kan tidligst starte i 

kvalifiseringsløp 15. juli 2021 og må starte med følgehest. I vurderingen er det lagt vekt på at 

det er 2. gangs forseelse i år. 

Trener A Hyldmo ilegges en bot på kr. 1000,- for å starte en hest som ikke er i 

konkurransemessig stand. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er andre gang 

hesten er bortvist fra start i 2021. 

Kap 6 § 1 pkt 2, kap 7 § 1 pkt 1 og § 3 og kap 8 § 15. pkt. 1 og SRGs retningslinjer for 

straffeutmåling.  

------ 

Hest nr 10 Main Wave bortvist fra start. 

Trener H Soma forklarte at de hadde trent, men at de nå startet med blinkers og at dette 

kanskje påvirket hesten. 

Kjennelse: 

Hest nr 10, Main Wave ilegges 14 dagers startforbud, og må starte i kvalifiseringsløp med 

godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. Main Wave kan tidligst starte i 

kvalifiseringsløp 15. juli 2021 og må starte med følgehest. I vurderingen er det lagt vekt på at 

det er 2. gangs forseelse i år. 

Trener H Soma ilegges en bot på kr. 1000,- for å starte en hest som ikke er i 

konkurransemessig stand. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er andre gang 

hesten er bortvist fra start i 2021. 

Kap 6 § 1 pkt 2, kap 7 § 1 pkt 1 og § 3 og kap 8 § 15 pkt.1 og SRGs retningslinjer for 

straffeutmåling.  

------ 

Hest nr 11 Stogas Fairytale sin prestasjon i løpet. 

Trener H Rådstoga forklarte at hun ikke hadde annen forklaring enn at hesten ble sliten. 

Forklaring notert. 

 

 



Løp 7 

DLV observerer at hest nr 8, Chili Explosion snubler kort etter start. 

Trener P Nordby rapporterte også selv hendelsen til DLV etter løpet. 

 

Løp 8 

Starter i løp 8: Pavel Vagner 

 

Rytter av hest nr. 4 London Rock, M Martinez, rapporterte at hesten hans hoppet skjevt ut av 

startboks og at han gjorde det han kunne for å rette den opp. 

DLV studerte videoopptak og legger til grunn at hendelsen er et hendelig uhell. Det rettes 

ingen forføyning mot rytter M Martinez. 

 

Dopingprøver 

Løp 1 hest nr.1 Buckybabe 

Løp 5 hest nr.5 Red Valley 

Løp 7 hest nr.7 Sir Vincit 

 

 

 

Dato:  1. juli  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


