
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

7. løpsdag, 2. juni 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Gressbanen: Myk 5,1 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

C Erichsen for H Schmidt 

 

Løp 2  

Rapport fra starter hest nr. 4 Utopio ble bortvist fra start. 

Trener T Hellgren forklarte at de hadde trent mye og at hesten går rett inn i startboks i 

trening. 

Kjennelse: Hest nr. 4 Utopio ilegges startforbud i 14 dager innen den kan starte i 

kvalifiseringsløp. Kvalifiseringsløpet må gjennomføres med følgehest på løpsdag og med 

godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. 

Kap 7 § 1 nr. 4 og § 3 

 

Løp 3 

DLV observerte at rytter av hest nr. 4 Tsupermand, I Tandberg, ikke dro ned de fleksible 

blinkersene.  

 

Løp 5 

Hest nr. 6 Tinolo sin prestasjon i løpet. 

Trener C Erichsen forklarte at hesten ikke akselererte da de andre hestene økte tempoet på 

oppløpet. 

Forklaringen er notert.   

 

Løp 6 

Trener av hest nr. 5 Red Duke, Å Edvardsson, søkte på løpsdag om å få leie hesten til start.  

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

med starterklæring.  

Kjennelse: Trener A Edvardsson ilegges en bot stor kr. 500,- for å ha søkt for sent om å få 

leie hest til start. 

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

----- 

Rapport fra starter - hest nr. 5 Red Duke ble bortvist fra start. 

Trener Å Edvardsson beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: Hest nr. 5 Red Duke må gjennomføre kvalifiseringsløp med følgehest på løpsdag 

og med godkjent resultat før den igjen kan starte i løp. 

Kap 7 §§ 1 nr. 4 og 3 



  

 

Løp 7 

DLV observerte på filmen av rytter av hest nr. 7 Victory Waltz, M Holmberg, brukte tøylen 

som pisk i forbindelse med innlasting i startboksene.  

Rytter M Holmberg beklaget det inntrufne.  

Kjennelse: Rytter M Holmberg ilegges 1 dags lisensinndragning, torsdag 16. juni 2022, for å 

brukt tøylen som pisk.  

Kap 6 § 31, kap 8 § 16 nr. 5 og Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffeutmåling. 

-------------- 

DLV observerte at det ble trangt for flere hester i forbindelse med at hestene hoppet ut av 

startboksene. Rytter av hest nr. 5 Cream, A Wallace, rapporterte også at det ble trangt for 

ham i forbindelse med starten. 

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at hendelsen er forårsaket av at flere hester 

hopper skjevt ut fra startboksene og at ingen er å klandre for det inntrufne. Det rettes derfor 

ingen forføyning mot noen rytter.  

--------------- 

Rytter av hest nr. 5 Cream, A Wallace, rapporterte at han ble sjenert på oppløpet da hest nr. 

3 Canmore gikk utover i banen. Han forklarte at han måtte ta i sin hest som følge av dette. 

Rytter av hest nr. 3 Canmore, M Martinez, forklarte at han gikk noe utover i banen, men at 

han mente at han var klar av de andre hestene og at han ikke sjenerte noen.  

DLV studerte videoopptak og observerer at hest nr. 5 Cream er på vei fremover i feltet når 

hest nr. 3 Canmore bytter spor og går utover i banen. DLV kan imidlertid ikke se at rytter av 

hest nr. 3 Cream må ta opp sin hest. DLV er av den oppfatning at ingen reglementstridig 

sjenering har funnet sted.  

---------------- 

Trener av hest nr. 6 Tootick, Å Edvardsson, rapporterte at hesten ble tråkket på i forbindelse 

med starten og kom inn med sårskade.  

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 4 General de Vega 

Løp 5: hest nr. 1 Valence 

Løp 7: hest nr. 2 Rock Dancer 

 

Dato:  7. løpsdag 2. mai  2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


