
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

12. løpsdag, torsdag 5. august 2021 

 

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

Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Stedfortredende trener:  

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

Peter Uppström for Elisabeth Gautier 

 

Løp 1  

Trener av hest nr. 5 Victory Waltz, R Freire, rapporterte at hestens ørehette ikke ble tatt av 

før start slik som planlagt og at dette kan ha hatt betydning for hestens prestasjon. 

 

Løp 3  

Rytter av hest nr. 4 Khurshed, M Holmberg, rapporterte at hesten hang kraftig innvover 

oppover hele oppløpet.  

 

Løp 4 

Hest nr. 8 Ciccarelli ble strøket før løpet da den falt i banen.  

Det ble også nedlagt startforbud av veterinær.   

 

Løp 5 

DLV observerte at hest nr. 6 Angel of Course brøt kraftig utover i banen ut av søndre sving 

og tok med seg hest nr. 5 Elegant Queen. Hest nr. 4 Karen from Finance som lå bak ble 

også dratt med noe utover. Rytter W S Schou forklarte at hesten var vanskelig å styre. 

Etter DLV sin mening gjør rytter W S Schou det hun kan for å holde sin hest rett og kan ikke 

lastes for det inntrufne. Det rettes ingen forføyning mot rytter.  

 

Løp 6 

Hest nr. 9 Zafrangar ble strøket av veterinæren før løpet da den løp flere runder før start.  

--- 

Rytter av hest nr. 6 Stogas Fairytale, I Tandberg, rapporterte at salen var løs noe som gjorde 

det vanskelig å ri hesten ordentlig. 

-- 

Rytter av hest nr. 3 Danish of Course, E Finkenhagen, og rytter av hest nr. 10 Clauses 

Rekato, V A Hughes, rapporterte at det ble en trang situasjon for dem i søndre sving. Etter å 

ha studert videoopptak kan ikke DLV se at noen kan lastes for det inntrufne.  

--- 

Rytter av hest nr. 3 Danish of Course, E Finckenhagen, rapporterte om en trang situasjon i 

nordre sving da av hest nr. 6 Stogas Fairytale gikk inn litt for tidlig.  

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at hendelsen ikke kan anses som en 

reglementstridig sjenering. Det rettes ingen forføyning mot noen rytter.  

--- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 4 Golders Green, L M A Dahl, sluttet å ri før mål. 



Rytter L M A Dahl beklaget det inntrufne. Etter å ha sett video av løpet mente hun at hun kan 

ha tapt femteplassen på dette.  

DLV er av den oppfatning at rytter L A M Dahl sluttet å ri for tidlig og at det er sannsynlig at 

hun tapte femteplassen som følge av dette.   

Kjennelse: L A M Dahl idømmes lisensinndragning en dag, 2. september 2021, for ikke å ha 

ridd for beste mulige premie.   

Regl kap 6 § 25, kap 8 §16 nr. 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Dopingprøver 

Løp 1 hest nr.6 Mystery Night  

Løp 5 hest nr. Elegant Queen 

Løp 7 hest nr. 7 Ferryverygood 

 

Dato:  12. august  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


