
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4. løpsdag, torsdag 10. juni 2021 

 

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

Stevnelege: O Reigstad  
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

 

Sak 3. juni 2021 løp 7: 

DLV observerte at rytter av hest nr 5 Kasai, Carlos Lopez, faller av i utgangen av ytre søndre 

sving.  

Rytter C Lopez forklarte at salen skled på vei opp bakken og inn i søndre sving. Han fikk på 

grunn av det problemer med å styre hesten og sjenerte medkonkurrent, hest nr. 1 Kildare, før 

han falt av. 

Bemerkning: Rytters forklaring støttes av videoopptaket av løpet. DLV legger til grunn at det 

hele er et hendelig uhell og at C Lopez ikke kan lastes for å ha sjenert medkonkurrent. Det 

rettes ingen forføyning mot C Lopez.  

 

Løp 1 

DLV undersøkte mulig sjenering mellom hest nr. 3 Barny og hest nr. 7 Prince of Tides på 

oppløpet. Etter å studert videoopptak konkluderer DLV med at ingen reglemenstridig 

sjenering har funnet sted.  

 

Løp 3 og 7 

Trener av hest nr. 6 Cromer i løp 3 og hest nr. 5 Queen of Skara i løp 7, H Engblom, søkte 

på løpsdagen om å få leie hestene til start.   

Bemerkning: I henhold til reglementet skal slik søknad fremmes i forbindelse med 

starterklæringen. 

Kjennelse: Trener H  Engblom ilegges en bot stor kr. 500,- for ikke å ha søkt om å få leie 

hest til start i forbindelse med starterklæringen.  

Regl kap 6 § 14, jfr kap 8 § 1 nr.2 og § 14 nr. 6.  

 

Løp 4 

DLV undersøkte mulig sjenering ved utgangen av søndre sving.  

Rytter C Lopez, Herewegodandy,  forklarte at han hadde store problemer med å holde igjen 

sin hest. 

Rytter M Martinez,Simply Minds, og rytter S de Paiva, Prince of Fjords, forklarte at de ikke 

ble sjenert C Lopez.  

Bemerkning: Etter å ha studert videoopptaket og avhørt rytterne legger DLV til grunn at ingen 

reglementstridig sjenering har funnet sted.  

 

Løp 7 

Hest nr. 4 Powerplay sin prestasjon i løpet. 



Rytter E Chaves mente at banen var for rask for hesten.  

Forklaringen er notert. 

 

Hest nr. 6 Perfect Illusion sin prestasjon i løpet. 

Trener G Mathisen forklarte at hesten fikk det noe trangt fra start og i svingen samt at banen 

var for rask for hesten. 

Forklaringen er notert.  

 

Løp 8 

DLV vurderte mulig sjenering i svingen mellom hest nr. 1 Seeyouincourt og hest nr. 8 Marit. 

Etter å ha studert videoopptak konkluderer DLV med at ingen reglemensstridig sjenering har 

funnet sted. 

 

Hest nr. 6 Keelah bortvist fra start.  

Trener N Bakstad forklarte at hesten gikk fint inn i startboksen i trening, noe som ble 

bekreftet av starter.  

Kjennelse: Hest nr. 6 Keelah må gå kvalifiseringsløp på løpsdag før den igjen kan starte i 

løp.  

Regl kap 7 § 1 punkt 4 og § 3.  

 

 

Dopingprøver 

Løp 1 hest nr.2 Pirlo 

Løp 4 hest nr. 3 Herewegodandy 

Løp 6 hest nr. 9 Danish of Course 
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