
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

3. løpsdag torsdag 3 Juni 2021 

 

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

Stevnelege: A Simeunovic 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Stedfortredende trenere:  

For Anette Stjernstrand – Nathalie Mortensen 

For Helle Christensen – Niels Petersen 

 

Kvalløp: Hest Rocketman  - tid 1.10.0 gdk 

 

Løp 2 

Hest  nr. 4 Prince Field ble strøket pga baneforhold.  

I henhold til reglementet skal hesten følgestrykes dersom den er starterklært i nytt ordinært 

løp. Dette da baneforholdene den 3. juni kunne forutses ved starterklæring.  

Regl: kap 5 § 18.   

 

Løp 4 

Hest nr 4 Iron Butterfly blir sjenert av hest nr 1 Chef La Adare ca 400m før mål. 

Rytter av hest nr 1 Chef La Adare, M Martinez, forklarte at hesten ble redd, og at han valgte 

å gå utover i banen. Hesten reagerte imidlertid for mye og gikk lengre ut enn planlagt. 

Rytter av hest nr 4 Iron Butterfly, S de Paiva, forklarte at han hadde fri bane og at han hadde 

startet finishridning når hest nr 1 Chef La Adare går utover og at han da må ta opp sin hest. 

Rytter av hest nr 3 Just Like Poppy, N Holm, forklarer at hun også ble sjenert av hest nr.1 

Chef La Adare da den går utover i banen. 

Bemerkning: DLV observerer at hest nr 1 Chef La Adare, M Martinez, går utover i banen og 

sjenerer hest nr 4 Iron Butterfly og hest nr. 3 Just Like Poppy.  

DLV er av den oppfatning av at M Martinez selv styrer hest nr 1 Chef La Adare utover i 

banen uten å forsikre seg tilstrekkelig om at det ikke var andre hester utenfor. 

Kjennelse: Rytter M Martinez ilegges 1 dags rideforbud 17.06.2021 for å ha sjenert 

medkonkurrenter. Ridningen karaktiseres som uaktsom. 

Regl: Kap 6 §27 og kap 8 §16 punkt 5 

 

 

Løp 7 

Hest nr 3 Couleur Café bortvist fra start. 

Trener W Neuroth forklarte at hesten tidvis kan være vanskelig, og at de hadde snakket om 

at de skulle ha rygget den inn, men at det ikke var plass til dette. 

Konklusjon: W Neuroth tildeles en advarsel for at hest nr.3 Couleur Cafè ble bortvist fra start. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl: Kap 6 § 1 punkt 2, kap 7 § 2 punkt 4 og § 3.  

 



DLV observerer at rytter av hest nr 5 Kasai, Carlos Lopez, faller av i utgangen av ytre søndre 

sving. DLV kommer tilbake til saken etter å ha snakket med rytter. 

 

DLV undersøkte eventuell sjenering på oppløpet mellom hest nr. 4 Face of Energima og hest 

nr. 6 We got The Boss og finner at begge hester skifter spor innover og utover i banen  på 

oppløpet. DLV er av den oppfatning at ingen reglementstridig sjenering har funnet sted. 

 

 

 

 

Dopingprøver 

Løp 1 hest nr.5 Eesha my Flower 

Løp 4 hest nr.6 Donna Devarona 

Løp 7 hest nr.4 Face of Energima 

Løp7 hest nr.6  We Got the Boss 

                   

Dato  3 Juni  2021  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


