
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

1. løpsdag, 21. april 2022 

 

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

Stevnelege: M Heier  
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 3 

Hest nr. 3 Houston Heat ble strøket, og det ble nedlagt startforbud av veterinær. 

-------- 

Rytter av hest nr. 5 Astron, W S M Schou, rapporterte at hesten gikk en runde før start. I 

løpet merket hun tidlig at hesten var sliten og valgte da å slutte å ri. 

Veterinær nedla startforbud for hesten etter løpet.  

 

Løp 5  

DLV observerte at hest nr. 3 Steely Queen måtte bytte spor ca 200 meter før mål. 

Rytter av hest nr. 3 Steely Queen, A T Dalbark, forklarte at hesten hans hang noe innover og 

at han forsøkte å ri den utover. Hest nr. 1 Fredde kom på siden av ham og dyttet ham noe 

utover. Han tapte ingen plassering på dette.  

Rytter av hest nr. 1 Fredde, P A Gråberg, forklarte at hest nr. 8 Mount Aventine gikk inn foran 

ham og tok hans spor. Han måtte da bytte spor og gå utover i banen.   

Bemerkning: Etter å studert videoopptaket og hørt rytternes forklaringer mener DLV at rytter 

P A Gråbergs bytte av spor er årsaken til at hest nr. 3 Steely Queen også må bytte spor. 

DLV oppfatter ridningen som uaktsom. DLV kan ikke se at hest nr. 1 Fredde forbedret sin 

plassering grunnet forseelsen. 

Kjennelse: Rytter P A Gråberg ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha forårsaket at 

medkonkurrent må bytte spor. 

Regl kap 6 § 27.  

----- 

Rytter av hest nr. 5 Deecider bar ikke drakten som var registrert i programmet.  

Trener S Støren beklaget at rytter red med feil drakt.  

Kjennelse: Trener S Støren ilegges en bot stor kr. 500,- for at rytter av hest nr. 5 Deecider 

bar feil drakt.  

Regl kap 6 § 1 nr. 3, Skandinavisk galopps retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 6 

Rytter Willa S M Schou rapporterte at hest nr. 2 Possession ble halt i løpet og at hun derfor 

måtte ta den opp.  

Veterinær nedla startforbud for hesten etter løpet. 

 



 

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 1 Precious 

Løp 3: hest nr. 2 Bartat 

Løp 5: hest nr. 6 Scytale 

 

Dato:  21. april  2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


