
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

6. løpsdag, lørdag 26. juni 2021 

 

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

Stevnelege: M-T. Hestmo  
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Annette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

For Bent Olsen – Tine Hansen 

For Lars Kelp – Annike Bye Hansen 

For Dina Danekilde – Ann-Louise Mårtensson  

 

Kvalifiseringsløp: Sir Aircross – godkjent  

 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 3 Dickie Dickens L M A Dahl rapporterte at hun mistet den ene stigbøylen i 

starten og red til mål uten bøyler.  

--- 

DLV observerte at hest nr. 3 Dickie Dickens sjenerte hest nr. 2 Ruby Dream i starten som 

følge av at rytter av hest nr. 3 L M A Dahl kom i ubalanse da hun mistet stigbøylen. 

Hendelsen anses som et hendelig uhell og det rettes ingen forføyning mot noen rytter.  

 

Løp 3 

DLV observerer at rytter av hest nr. 2 London Rock, M Martinez, mister stigbøylen ca  200 

meter etter start.  

 

Løp 4 

Rytter av hest nr. 6 Learn by Heart, Jacob Johansen, slår hesten i hodet da hesten ikke 

springer av fra start.  

Rytter J Johansen forklarte at han måtte få hesten ut av startboksen. 

I henhold til reglementet er det ikke tillat for rytter å behandle en hest upassende. DLV er av 

den oppfatning at rytters handling er i strid med reglementet.  

Kjennelse: Rytter J Johansen ilegges en bot på 5% av hestens premiesum, kr. 6250,- samt 

en dags lisensinndragning, 11. juli 2021, for å ha slått hest nr. 6 Learn by Heart.  

Regl kap 8 § 19 andre ledd. 

---- 

Hest nr. 1 Privilegiado sin prestasjon i løpet.  

Rytter A T Dalbark forklarte at hesten var uvillig gjennom hele løpet.  

Forklaringen er notert. 

 

Løp 5  

Hest nr. 9 Shallow snublet i starten slik at rytter J Johansen falt av. 

 

 



Løp 6 

Hest nr. 5 Lady Maleficent steilet rundt i startboksen og ble strøket av veterinær. Det ble 

også nedlagt startforbud av veterinær.  

---- 

Rapport fra starter: Hest nr 5 Lady Maleficent må vises på organisert startbokstrening og 

godkjennes av starter før den igjen kan starte i løp.   

Regl kap 7 § 3 

---- 

DLV observerte at hest nr. 1 Tambora Queen hoppet til høyre ut av startboksen og sjenerte 

medkonkurrenter. DLV observerer videre at rytter K Ingolfsland retter opp så fort hun kan.  

Hendelsen anses som et hendelig uhell. Det rettes ingen forføyning mot K Ingolfsland. 

---- 

Hest nr 12 Cups and Cake mistet en sko på startstedet og måtte skos. 

 

Løp 7 

Trener N Petersen rapporterte at hest nr. 2 Prince of Fjords mistet en sko i løpet.  

Trener C Erichsen rapporterte at hest nr. 10 City Code mistet en sko i løpet. 

---- 

Starter rapporterte at rytter av hest nr. 5 Simply Minds, M Martinez, opptrådte utilbørlig 

overfor startboksmannskap. Rytter rettet seg ikke etter anvisninger. 

Rytter M Martinez forklarte at han hadde svart banemannskapet etter at de snakket stygt til 

ham. 

Kjennelse. Rytter M Martinez ilegges en bot stor kr. 500,- for utilbørlig opptreden på 

startstedet. 

Regl kap 8 § 19 første ledd. 

 

 

Dopingprøver 

Løp 2 hest nr. 5 Archers Ignite 

Løp 4 hest nr. 4 Wishformore 

Løp 6 hest nr. 7 Iron Butterfly 

Løp 7 hest nr. 1 Like a King 

 

 

Dato:  26. Juni  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


