
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

31. løpsdag, 17. november 2022 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, M Arnesen, N Cordrey 

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: Dirttrackbanen: God  

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

L Spørck for N Petersen 

 

 

Løp 1 

Hest nr. 3 Miss Wintown ble strøket før løpet etter anbefaling fra veterinær da den ikke var 

riktig vaksinert.  

Kjennelse: Trener N Petersen ilegges en bot stor kr. 1500,- for at hest nr. 3 Miss Wintown 

ikke var riktig vaksinert. 

Kap 3 § 14 nr. 3, kap 8 § 14 nr. 2, Skandinavisk Smittskyddsreglemente og SGRs 

retningslinjer for straffeutmåling 

---- 

DLV observerte at hest nr. 2 Bon Marine brøt ut i svingen og tok med seg hest nr. 5 Corazon 

De Leon utover i banen.  

Etter DLV sin oppfatning kan ingen rytter lastes for det inntrufne. Hendelsen hadde heller 

ingen innflytelse på rekkefølgen i mål.  

 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 8 Solanos, U Holmquist,  rapporterte at hesten snublet ut av startboksen 

og derfor brøt litt innover. Hun rettet opp så fort hun kunne.  

 

Løp 4 

DLV observerte at flere hester trakk utover i banen i søndre sving. Rytter av hest nr. 4 

Honorah, U Holmquist, og rytter av hest nr. 6 Herewegodandy, C Lopez, rapporterte om det 

samme. Etter å ha studert videoopptak er DLV av den oppfatning at ingen reglementstridig 

sjenring fant sted.  

 

Løp 5 

Hest nr. 9 Norok snublet i søndre sving slik at rytter T Sørvang falt av. Hendelsen anses å 

skyldes et hendelig uhell.   

--- 

Etter anbefaling fra veterinær ble det nedlagt startforbud for hest nr. 9 Norok etter løpet. Det 

må foreligge friskmelding fra veterinær før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 7 nr. 1 og § 3. 

 

 



Løp 6 

DLV undersøkte hest nr. 5 Holiday sin prestasjon i løpet.  

Rytter A Pilroth forklarte at hesten hang gjennom hele løpet. Den hang mer enn sist hun red 

den. Hun konsentrerte seg om å holde hesten rett, og dette er grunnen til at hun ikke fikk ridd 

hesten tilstrekkelig på oppløpet.  

Kjennelse: DLV er av den oppfatning at hest nr. 5 Holiday må undersøkes av veterinær og  

det må fremlegges friskmelding før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 7 nr. 1 og § 3. 

 

Løp 7 

DLV undersøkte hest nr. 9 Titanium Carlras,sin prestasjon i løpet. Rytter J Johansen 

forklarte at hesten ikke kjentes ut til å være i orden.  

Stedfortredende trener N Mortensen forklarte at hun trodde hesten var i orden. Hun ville få 

den sjekket av veterinær.  

Kjennelse: DLV er av den oppfatning at hest nr. 9 Titanium Carlras må undersøkes av 

veterinær og  det må fremlegges friskmelding før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 1 nr. 1 og § 3  

--- 

Rytter av hest nr. 10 Crossroads Blues, E Finckenhagen, stoppet å ri før mål og forklarte at  

hesten var halt. 

---- 

Etter anbefaling fra  veterinær ble det nedlagt startforbud for hest nr. 10 Crossroads Blues 

etter løpet. Det må foreligge friskmelding fra veterinær før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 7 nr. 1 og § 3. 

 

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 1 Chadwick 

Løp 5: hest nr. 8 Airtrix 

Løp 6: hest nr. 9 Close to Perfect 

 

Dato:  17. november  2022    DLV’s leder: K Grundy (sign) 


