
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

16. løpsdag torsdag 6. august 2020 

 

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

Stevnelege: A Tandberg 
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

 

Charlotte Tuverud var måldommer.  

 

Stedfortredende trenere: 

Nathalie Mortensen for Anette Stjärnstrand 

Anna Piloth for Tobias Hellgren 

Karen Kuszli for Dennis Persson 

Nina Poshtara for Marc Stott 

 

Trener av følgende hester fikk godkjent søknad om å leie til start:  

Løp 3 – hest nr. 4 Backcountry 

Løp 4 – hest nr. 4 Tool Box Carlras 

Løp 6 – hest nr. 2 Cromer 

 

Løp 1: 

DLV observerte at rytter av hest nr. 3 Our Boy, N Lovén, bruker pisken en gang mot nest 

siste hekk. 

Forklaring; 

Rytter N Lovèn forklarte at hesten hans hang og at han brukte pisken for å unngå en farlig 

situasjon. 

Bemerkning:  

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. 

DLV observerte at hesten hang mot høyre og mener at rytter brukte pisken for å avverge en 

farlig situasjon. Det rettes ingen forføyning mot rytter. 

 

DLV oberverte at rytter av hest nr. 4 Chamseddine Badr, R E Freire, brukte pisken en gang 

mot nest siste hekk.  

Forklaring: 

Rytter R E Freire forklarte at han brukte pisken for å justere steget til hesten frem mot 

hekken og han trodde han kunne nå fjerdeplassen. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytters forklaring mener DLV at pisken ikke ble brukt 

for å avverge en farlig situasjon.  

Kjennelse: 

Rytter R Freire ilegges en bot stor kr. 2000,- og to dagers lisensinndragning, 22. og 23. 

august 2020 for reglementstridig bruk av pisk.  

Regl punkt 9.22.9, 11.4.1h.   

 



Løp 2 

DLV observerte at rytter av hest nr. 5 Macho Maja, V Ryall, brukte pisken på hesten skulder i 

svingen og på oppløpet.  

Forklaring: 

Rytter forklarte at hun brukte pisken på skulderen i svingen da hun var redd hesten ikke ville 

gå rundt svingen. Hun husket ikke at hun brukte pisken på oppløpet.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. 

Etter å ha studert videoopptak og hørt rytters forklaring mener DLV at bruken av pisk på 

oppløpet ikke var for å avverge en farlig situasjon.  

Kjennelse: 

Rytter V Ryall ilegges en bot stor kr. 2000,- og to dagers lisensinndragning, 22. og 23. 

august 2020 for reglementstridig bruk av pisk.   

Regl punkt 9.22.9, 11.4.1h.   

 

Rapport fra starter; hest nr. 3 Last of the line, bortvist fra start.  

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

Kjennelse:  

Trener K De Burca ilegges en advarsel for at hest nr. 3 Last of the line ble bortvist fra start.  

Regl punkt 9.25.24, 11.4.1a.  

 

Løp 5  

Rytter av første hest i mål nr. 3 London Rock, L Toro, veide inn med 0,2 kilo undervekt.  

Forklaring:  

Rytter L Toro forklarte at vekten var kontrollert da han leverte salen og vekten var da riktig. 

Han hadde ingen forklaring på hvorfor han veide inn med undervekt.  

Bemerkning:  

Hest nr. 3 London Rock vant med nese foran hest nr. 2 Madi Banja. Som følge av 

undervekten og at siersmarginen kun var nese, mener DLV at rekkefølgen i mål må endres, 

slik at hest nr. 2 Madi Banja settes foran hest nr. 3 London Rock i mål. Rekkefølgen i mål blir 

da 2-3-6-7-5. 

I henhold til reglementet skal undervekt ved innveiing også medføre straff.  

Kjennelse:  

Rytter L Toro ilegges lisensinndragning 1 dag, 22. august 2020, for å ha veid inn med 0,2 kilo 

undervekt. 

Regl punkt 10.3.6, 10.3.7, 11.4.1d. 

 

DLV observerte at det ble trangt for hest nr. 7 Screwbox Carlras ca 100 meter etter start.   

Forklaring:  

Rytter av hest nr. 7 Srewbox Carlras, N H Holm, forklarte at det ble trangt for henne og hun 

måtte ta opp sin hest fordi hest nr. 6 Pal O`Mine gikk utover i banen.  

Rytter av hest nr. 6 Pal O`Mine, K S Ingolfsland, forklarte at hun ønsket å gå ved railen og at 

hun var langt foran hest nr. 7 Screwbox Carlras da hun gikk ut i banen.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert.  

DLV observerer at hest nr. 6 Pal O`Mine går utover i banen etter start slik at rytter av hest nr. 

7 Screwbox Carlras må ta opp. DLV er av den oppfatning at rytter av hest nr. 6 K Ingolfsland 

burde ha gjort mer for å holde sitt spor for å sikre at hun ikke sjenerer medkonkurrent.  



Kjennelse: 

Rytter K Ingolfsland ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert medkonkurrent. Ved 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er læring.  

Regl punkt 10.1.4, 11.4.1c.  

 

Løp 6 

Hest nr. 6 Stogas Etosha – prestasjon i løpet.  

Rytter av hest nr. 6 Stogas Etosha, A Pilroth, rapporterte at det virket som hesten ikke fikk 

nok luft. Trener H Rådstoge bekreftet at hesten var veldig sliten etter løpet. Hun skulle få den 

undersøkt av veterinær.  

 

Løp 8 

Rapport fra paddocksjef – hest nr. 7 Nouelle Lune var for sen i paddock. 

Forklaring: 

Trener W Neuroth hadde ingen forklaring på hvorfor hesten kom for sent i paddock.  

Bemerkning: I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock 15 minutter før start. 

Kjennelse:  

Trener W Neuroth ilegges en advarsel for at hest nr. 7 Nouelle Lune kom for sent i paddock. 

Regl punkt 5.9.1q, 11.4.1a. 

 

Det ble observert at salen til Nouvelle Lune hadde sklidd og gjord var nær svangen. 

 

Løp 9 

DLV observerte at det ble trangt for flere hester etter start og rytter av hest nr. 1 Lot of Joy,  

P A Gråberg, rapporterte også dette. Etter å ha studert videoopptaket kan ikke DLV finne det 

bevist at noen reglementsstridig ridning har funnet sted. Det rettes defor ingen forføyning mot 

noen rytter. 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr 5 Trautmann    

Løp 5 hest nr. 1 Ruby Tuesday 

Løp 7 hest nr. 9 Whispering Ocean 

Løp 8 hest nr. 6 Seaside Song 

 

       

Dato  6. august 2020     DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


