
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

Løpsdag 23, 21 september 2021 

 

DLV’s medlemmer: C Slettemark, S Gjertsen, N Cordrey 

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen: God 4,4 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1: 

M. Holmberg rapporterte at hennes hest Nr.7 Cromer hang til venstre gjennom 

hele løpet. 

 

Løp 3: 

M. Holmberg rapporterte at hennes hest nr.6 Menada skled i utgangen av ytre søndre sving. 

Trener av hest nr.6 Menada, Å. Edvardsson rapporterte at hesten kom inn med sårskader 

på bakbenet etter mest sannsynlig å ha tråkket på seg selv. 

 

Løp 4: 

Rapport fra Starter at trener av hest nr.1 She’s a Lady, J.Bjørnsen oppholdt seg bak startboks uten 

tillatelse og ikke rettet seg etter starters ordre. 

Trener J.Bjørnsen ilegges en bot på kr. 1000,- for å ha oppholdt seg bak startboksen uten Starters 

samtykke. 

Ref SRG Kap8 §19. 

 

Løp 6: 

DLV ble underrettet om at trener av hest nr.4 Norok, Å Mathiesen meddelte til NJK at rytter T.Sørvang 

veide ut med mer enn 1 kg overvekt på formiddagen løpsdagen og ikke ville være i stand til å ri 

oppsatt vekt på 70 kg. Trener Å Mathiesen ønsket at hesten allikevel skulle starte med T. Sørvang. 

Da overvekt overstiger 1 kg skal det i følge reglementet foretas rytterbytte, og dersom dette ikke er 

mulig skal hesten strykes. 

Rytter T.Sørvang illegges 1 dag lisensinndragning 7 oktober for ikke å kunne ri oppsatt programvekt 

slik at rytterbytte måtte gjennomføres. 

Kap 6 §10 

 

Løp 7: 

DLV vurderte en mulig sjenering i ytre søndre sving mot hest nr.5 Twisted, M.Martinez. 

Etter å ha snakket med M.Martinez og sett filmen av løpet sammen konkluderer DLV med at ingen 

reglementstridig sjenering har funnet sted. 

 

Dopingprøver:  

Løp 3:  Nr 1 Holland Park 

Løp 5:  Nr 1 Monjazaat 

            Nr 3 Simply Minds 

Løp 7:  Nr 2 Penfolds

 

 

Dato:  23 løpsdag, 21 september 2022  C. Slettemark (sign) 


