
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

5. løpsdag, torsdag 17. juni 2021 

 

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

Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

 

For Henrik Engblom – Åsa Edvardsson 

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

For Niels Petersen – Ellen Jenssen 

 

Kvalifiseringsløp: Sir Aircross – tid 1.09.6, men starter godkjente ikke hesten ved lasting i 

startboks. Hesten må derfor gå kvalifiseringsløp på løpsdag med godkjent resultat på nytt før 

den igjen kan starte i ordinært løp. Jfr DLV rapport 22. mai 2021.  

 

Løp 1 

Hest nr. 4 Main Wave sin prestasjon i løpet. 

Rytter G D Silva forklarte at hesten var trøtt da den kom ut av svingen og at den også var 

redd for sprut fra hestene foran. 

Trener H Soma forklarte at hesten ikke fikk luft og derfor skulle de sette tungestropp på 

hesten ved neste start. Hesten er stor og uferdig og trenger distanse.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 2 

Hest nr. 7 Face of Energima var langt bak fra start. 

Rytter W Schou forklarte at hesten var uvillig fra start, men at hun gjorde det hun kunne for å 

få den med i feltet.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 3 

Hest nr. 1 Imperial Dawn – rytter S D Paiva. 

Rytter forklarte at hesten kjentes stiv ut og den ville ikke løpe. Han trodde kanskje banen var 

noe for hard for hesten. 

Forklaringen er notert. 

 

Løp 4 

Rytter av hest nr 6 Zimzalabim, Linn Christin Arntzen, rapporterte at hun ble sjenert av hest 

nr. 3 Zara Zaid, Viktoria A Hughes, i nordre sving. 

Rytter av hest nr. 3 Zara Zaid, Viktoria A Hughes, forklarte at hesten hennes trakk noe inn i 

svingen, men at hun rettet opp igjen så fort hun kunne. 

Bemerkning: DLV observerer på videoopptak at hest nr. 3 Zara Zaid går noe inn i nordre 

sving og at hest nr. 6 Zimzalabim går noe utover i banen. Det blir tett mellom hestene. Med 



bakgrunn i at begge hestene bytter spor mener DLV at ingen enkelt rytter kan klandres for 

det inntrufne. Det rettes derfor ingen forføyning mot noen av dem. 

 

Løp 6 

Det ble nedlagt protest av trener S Holm som trener hest nr. 6 Zafrangar (nr. 3 i mål). 

Protesten ble nedlagt mot hest nr. 4 Layton (nr. 2 i mål), rytter M Larsen, for  sjenering på 

oppløpet. 

Rytter av hest nr. 6 Zafrangar, N H Holm, forklarte at hun ble sjenert av hestene på utsiden 

av seg, hun fikk en dult og hesten hennes stoppet på grunn av dette.  

Rytter av hest nr. 11 Rock Dancer, U Holmquist, forklarte at hun fikk en dytt av hest nr. 4 

Layton, men mente seg ikke sjenert. 

Rytter M Larsen forklarte at hesten byttet ben ved overgangen og vinglet innover i banen, 

men han  rettet opp hesten så fort han kunne. Han mente at han verken sjenerte noen eller 

ble sjenert. Det var heller ingen sjenering nærmere mål.  

Bemerkning: DLV obsereverer at hest nr. 4 Layton går innover i banen ca 150 meter før mål 

noe som fører til at Rock Dancer må bytte spor og igjen sjenerer nr. 6 Zafrangar. Hest nr. 4 

bytter også spor nærmere mål. DLV er av den oppfatning at rytter av hest nr. 4, M Larsen, 

ikke gjør tilstrekkelig for å holde sitt spor og at dette medfører sjenering av medkonkurrenter. 

DLV mener imidlertid ikke at hest nr. 4 Layton, på grunn av sjeneringen, kom foran hest nr. 6 

Zafrangar i mål. Rekkefølgen blir derfor ikke endret. 

Kjennelse: Protesten tas ikke til følge. Rytter M Larsen ilegges 1 dags rideforbud, 1. juli 

2021, for å ha sjenert medkonkurrenter.  

Regl kap 6 § 27, kap 7 § 8 og kap 8 § 16 punkt 5 

 

 

Løp 7 

Rytter av hest nr. 7 Clauses Rekato, Malin Holmberg, meldte at hesten gikk rett til høyre etter 

start og at den også hang til høyre gjennom hele  løpet. 

--- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 5 Fair Line, S D Paiva, stoppet å ri før mål da han lå an 

til en 5. plass.  

Rytter S d Paiva forklarte at hesten var trøtt og ikke svarte da han red.  

Bemerkning:  

I henhold til reglementet skal rytter ri for best mulig premie. 

Etter DLV sin vurdering burde rytter ha ridd helt til mål for å sikre en best mulig premie. 

Kjennelse : Rytter S D Paiva ilegges en bot på kr. 2000,- for ikke å ha ridd for en best mulig 

premie.  

Regl kap 6 § 25 og kap 8 § 16 punkt 5  

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 5 Ginmann 

Løp 3 hest nr. Scytale 

Løp 6 hest nr. 6 Zafrangar og hest nr. 11 Rock Dancer 

 

 

 

Dato:  17. Juni  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


