
 
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
12. løpsdag 9. juli 2020 

 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, H E Jenssen, H Byrgin  
Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinærer:I Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  
 
Stedfortredende trenere:  
For Anders Herlin – Lena Natt och Dag 
--- 
Kvalifiseringsløp 
Neridiana – godkjent 
---- 
Løp 1 
Sak til behandling 
Trener av hest nr. 6 Native Star, N Petersen, rapporterte at hesten hans ble sjenert av 
vinneren hest nr. 1 Jet Action, rytter D Swift. Han mente han mistet seieren på dette. 
Forklaring: 
Rytter av hest nr. 6 Native Star, C Lopez, forklarte at han ble sjenert av hest nr. 1 Jet Action 
slik at han måtte stoppe og at han mistet seieren på dette.  
Rytter av hest nr. 1 Jet Action D Swift forklarte at han ønsket å gå med andre hester og gikk 
derfor utover i banen og deretter innover i banen. Han forklarte at han hadde mye å gå med 
og ville ikke ta for mye i hesten.  
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. Rytter 
eller hest som forårsaker en sjenering og som dømmes foran den sjenerte ekvipasjen i mål, 
skal kun diskvalifiseres dersom det er åpenbart at ekvipasjen grunnet sjeneringen har 
kommet foran den sjenerte ekvipasjen i mål.  
DLV observerte på videoopptak at hest nr. 1 Jet Action bytter spor ca 450 meter før mål slik 
at rytter av hest nr 6 Native Star, C Lopez, må bremse sin hest noe. Det skilte 1 ¾ lengde i 
mål.  
DLV er av den oppfatning at det ikke er åpenbart at hest nr. 6 Native Star ville vært foran 
hest nr. 1 Jet Action i mål dersom sjeneringen ikke hadde funnet sted. DLV mener imidletid 
at rytter D Swift burde gjort mer for å holde rett spor. 
Kjennelse: Rytter D Swift ilegges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent på 
oppløpet.  
Regl.pkt 10.1.4, 10.1.6, 11.4.1c. 
 
Løp 5 
DLV observerte at det ble trangt for flere hester i søndre sving og avhørte flere ryttere.   
Etter å ha hørt deres forklaringer og studert videoopptak mener DLV at hendelsen ikke kan 
lastes noen enkelt rytter(e ). Det rettes derfor ingen forføyning mot noen.  
--- 
Trener H Engblom sin søknad om å leie hest nr. 3 Cromer til start ble innvilget.  
 



 
Løp nr. 6 
Rapport fra vektsjef, rytter N Mortensen, veide inn med 0,9 kg overvekt.  
Rytter N Mortensen forklarte at hun ikke visste hvorfor hun veide inn med overvekt.  
Bemerkning: 
Ihenhold til reglementet skal rytter ri den vekt man ha blitt enige om. 
Kjennelse: 
Rytter N Mortensen ilegges en bot stor kr. 600,- for å ha veid inn med 0,9 kilo overvekt.  
Regl pkt 5.12.3b, 11.4.1c. 
 
 
Løp 7 
Hest nr. 4 Silvana stod igjen ca 5 lengder i starten.  
 
 
Løp 8 
Rytter av hest nr. 2 Trautmann, K Parkin, korrigerte hesten med pisken foran et par hekker 
på oppløpet en runde før mål.  
Forklaring: 
Rytter forklarte at han måtte korrigere hesten da han var redd hesten ville bryte ut eller 
refusere. 
Bemerkning:  
I henhold til reglementet kan pisk kun nyttes for å avverge en farlig situasjon. Etter å ha 
studert videoopptak godtar DLV rytters forklaring og legger til grunn at bruk av pisk var for å 
hindre en farlig situasjon. Det rettes ingen forføyning mot rytter K Parkin.   
 
Dopingprøver: 
Kvalifiseringsløpet: Neridiana 
Løp 2 hest nr. 3 Cockney Cracker  
Løp 4 hest nr. 7 Calcaterre 
Løp 6 hest nr. 6 Our Boy John 
               
Dato  9. juli 2020  DLV’s leder: K Grundy (sign) 
 


