
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

22. løpsdag, 13. oktober 2021 

 

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

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trener:  

M Montelius for P Wahl 

D Mullertz for S Jensen 

A Cameleri for R A Kvisla 

 

Løp 2 

Voldgiftsundersøkelse – DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 4 General de Vega på 

oppløpet.  

Rytter av hest nr. 4 General de Vega, Jacob Johansen, forklarte at hest nr. 2 Could Be King, 

tok hans spor slik at han ble tvunget til å gå lenger ut i banen for å få fri bane.  

Rytter av hest nr. 2 Could Be King, C Lopez, forklarte at han var foran hest nr. 4 hele veien 

og at han ønsket å gå utover da banen var bedre utvendig. Han mente han ikke sjenerte 

noen.  

DLV studerte videoopptak og observerer at både hest nr. 2 og hest nr. 4 går utover i banen. 

Etter DLV sin vurdering søker begge ryttere utover i banen. DLV er av den oppfatning at  

ingen reglementsstridig sjenering har funnet sted. DLV kan heller ikke se at det er grunnlag 

for å endre rekkefølgen i mål. Det rettes ingen forføyning mot noen rytter. 

---- 

A Pilroth rapporterte at hest nr. 3 Martini tråkket feil i svingen og at hun derfor tok den opp. 

Hun rapporterte senere at årsaken til at hesten ikke virket i orden var at den hadde tråkket 

tåkappen på en sko inn i hoven og deretter mistet skoen.  

 

Løp 3 

DLV observerte at hest nr. 1 Stick Together, rytter U Holmquist, går flere spor utover ved 

utgangen av søndre sving og tar med seg hest nr. 7 Voix D’Amie utover i banen.  

Rytter av hest nr. 7 Voix D’Amie, J E Neuroth, forklarte at han måtte gå lenger ut i banen enn 

planlagt på grunn av at hest nr. 1 kom utover i banen.  

Rytter av hest nr. 1 Stick Together, U Holmquist, forklarte at hesten hennes kom i ubalanse 

og at dette er årsaken til at hun gikk utover i banen.  

DLV studerte videoopptak og er av den oppfatning at rytter av hest nr. 1 Stick Together, U 

Holmquist, ikke gjør tilstrekkelig for å holde sitt spor og dermed sjenerer medkonkurrent. DLV 

kan ikke se at hendelsen skyldes at hesten kommer i ubalanse.  

Kjennelse: Rytter U Holmquist 1 dag, 27. oktober 2021, for å ha sjenert medkonkurrent.  

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5. DLV mener at en dags utestengelse er rimelig straff og 

fraviker dermed straffeutmålingsnormen (3 dager).  

 

 

 



Løp 4 

Trener av hest nr. 9 Queen av Skara, H Engblom, søkte DLV på løpsdagen om å få leie til 

start.  

I henhold til reglementet skal trener søke om å få leie hest til start med rytter på i forbindelse 

med starterklæring.  

Kjennelse: Trener H Engblom ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha søkt for sent om å leie til 

start. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.  

Kap 6 §14, Kap 8 § 14 nr. 6, Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 5 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr 4 Ciccarelli i søndre sving. Etter å ha studert 

videoopptak mener DLV at ingen enkelt rytter kan lastes for det inntrufne.  

 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 12 Oliver, N H Holm, rapporterte at hesten snublet i starten og tråkket seg.  

 

Løp 9 

Voldgiftsundersøkelse - DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 2 Pirlo, M Holmberg, da 

hesten snublet og rytter falt av i ytre søndre sving.  

DLV avhørte rytter av hest nr. 3 Crossroads Blues, U Holmquist, som mente at det var 

tilstrekkelig plass til hest nr. 2 Pirlo på innsiden av henne hele tiden.  

Videre ble rytter av hest nr. 4 Hampus G, Silje Strand, avhørt da hun red utenfor hest nr. 3 

Crossroads Blues. Hun forklarte at hun ikke så selve hendelsen.  

Rytter av hest nr. 2 Pirlo, M Holmberg, kunne ikke avhøres på dette tidspunktet pga fallet.  

Bemerkning: DLV vurderte diskvalifisering av hest nr. 3 Crossroads Blues.  

I henhold til reglementet skal spørsmål om diskvalifisering avgjøres innen det endelige 

resultatet i løpet bekjentgjøres. Med bakgrunn i videoopptaket og avhør av rytterne U 

Holmquist og S Strand mente DLV at det på dette tidspunktet ikke var tilstrekkelig 

dokumentert hva som forårsaket at hest nr. 2 Pirlo snublet. Det var da heller ikke tilstrekkelig 

grunnlag for diskvalifikasjon. Resultatet i løpet ble derfor ikke endret. 

 

Rytter av hest nr. 2 Pirlo, M Holmberg, ble avhørt etter 11. løp. Hun forklarte at hun lå flere 

spor innenfor hest nr. 3 Crossroads Blues, rytter U Holmquist, ved inngangen til svingen. 

Hest nr. 3 Crossroads Blues kommer deretter innover i banen helt til det ikke er mer plass. 

Hun forklarte videre at hun forsøker å ta opp sin hest for å unngå å bli presset helt inn i 

railen, men at hesten hennes allikevel snubler. Hun opplyste også at hun ropte til rytter av 

hest nr. 3, U Holmquist. 

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og sammenholdt med nye opplysninger fra rytter M 

Holmberg mener DLV at rytter av hest nr. 3 Crossroads Blues, U Holmquist, bytter spor og 

går innover i banen slik at det blir trangt for hest nr. 2 Pirlo. Denne snubler og rytter M 

Holmberg faller av. DLV kan ikke se at rytter U Holmquist gjør noe for å unngå sjeneringen.   

Kjennelse: Rytter U Holmquist ilegges 2 dagers lisensinndragelse, 28. og 30. oktober 2021, 

for å ha sjenert medkonkurrent. I straffeutmålingen er det lagt til grunn at det er gjentatt 

forseelse. 

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 9, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for 

straffeutmåling. 

 

 



Løp 10 

DLV undersøkte mulig sjenering av hest nr. 4 Twisted, rytter N Holm. Rytter N Holm forklarte 

at hun kom bakfra i stor fart og at farten gikk ned foran henne. Hun måtte derfor ta i sin hest. 

DLV legger derfor til grunn at ingen sjenering fant sted.  

----- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 6 Checkered Ninja, O Wilson, måtte ta i sin hest da han 

red opp i hestene foran.  

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 Hest nr. 2 Could be King 

Løp 3 Hest nr. 4 Iron Butterfly og hest nr. 2 HollywoodBoulevard 

Løp 4 Hest nr. 8 Wontgetfooledagen 

Løp 6 Hest nr. 1 Flambeau Rouge 

Løp 7 Hest nr. 4 Kick On 

Løp 9 Hest nr. 5 Purple Ace 

Løp 10 Hest nr. 1 Buckyboy           

 

Dato:  13. oktober  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


