
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

8. løpsdag, 9. juni 2022 

 

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

Stevnelege: A Simeunovic 
Stevneveterinærer:  I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Baneforhold 

Gressbanen: Myk 5,4 

 

René Naustdal var starter i alle løp.  

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

N Marsing for S Jensen 

 

Løp 2 

DLV mottok rapport fra paddocksjef om at hest nr. 5 Mr Kiki kom for sent til paddock. 

Trener R Freire forklarte at han hadde det travelt da han hadde flere hester til start. Han 

beklaget det inntrufne.  

Kjennelse: Trener R Freire ilegges en bot stor kr. 500 for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2, SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 3 

Trener av hest nr. 6 Quelle Eleganze, N Petersen, rapporterte at hesten mistet en sko i løpet 

og var halt da den kom til stallen. 

 

Løp 4 

DLV mottok rapport fra paddocksjef om at hest nr. 3 Queen of Antarktis kom for sent i 

paddock. 

Trener S Støren forklarte at leieren hadde kommet for sent.  

Kjennelse: Trener S Støren ilegges en bot stor kr. 500 for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2, SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

------------------ 

DLV mottok rapport fra paddocksjef om at hest nr. 9 Heia Pingu kom for sent i paddock. 

Trener H Soma beklaget det inntrufne. 

Kjennelse: Trener H Soma ilegges en bot stor kr. 500 for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl kap 6 §§ 13 og 16, kap 8 § 15 nr. 1 og 2, SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

------------------ 

DLV observerte at hest nr. 5 Gentlemanofcourse ble leid til start uten at det var søkt om 

dette. 

Trener K Arnesen forklarte at hesten var vanskelig i visningsringen og at rytter ønsket at den 

ble leid til start. Forklaringen er godtatt.    

------------------ 

Hest nr. 9 Heia Pingu kom 31,3 sekunder etter vinneren i mål og ble diskvalifisert i hht 

reglementets kapittel 7 § 7 nr. 4. 



Rytter C Lopez forklarte at hesten hadde pusteproblemer og at den snublet i svingen. Han 

valgte derfor å ta den opp. Forklaringen er notert. 

----------------------------- 

DLV undersøkte en sjenering ca 200 meter etter start.  

Rytter av hest nr. 5 Gentlemanofcourse, W S M Schou, forklarte at hest nr. 7 Norlando, rytter 

S Strand, gikk inn i banen slik at hun ble sjenert. Som følge av dette sjenerte hun 

innenforliggende hest nr. 4 Cam Tree med rytter N H Holm.   

Rytter av hest nr. 4 Cam Tree, N H Holm, forklarte at hest nr. 7 Norlando gikk innover i 

banen og sjenerte hest nr. 5 Gentlemanofcourse som igjen sjenerte henne. Hun forklarte at 

hun fikk løpet ødelagt som følge av dette.  

Rytter av hest nr. 7 Norlando, S Strand, forklarte at hun ønsket å gå inn i banen, men hesten 

hennes kom i ubalanse og gikk innover for tidlig. Hun gjorde det hun kunne for å rette den 

opp. Hun var klar over at hun sjenerte medkonkurrenter. 

DLV studerte videoopptak og observerte at rytter av hest nr. 7 Norlando, S Strand, ca 200 

meter etter start snur seg og ser innover i banen flere ganger. Hesten går deretter innover i 

banen og sjenerer hest nr. 5 som deretter sjenerer hest nr. 4. DLV kan ikke se at dette 

skyldes at hest nr. 7 kommer i ubalanse. DLV observerer videre at rytter S Strand forsøker å 

styre utover i banen, men det er etter at sjeneringen har skjedd. Hest nr. 7 sjenerer deretter 

hest nr. 5 og hest nr. 4 på nytt.   

DLV er av den oppfatning at rytter av hest nr. 7 Norlando, S Strand, ikke gjør tilstrekkelig for 

å hindre sjenering av innenforliggende konkurrenter. 

Kjennelse: Rytter S Strand ilegges lisensinndragning 1 dag, 25. juni 2022, for å ha sjenert 

medkonkurrenter. 

Regl kap 7 § 27, kap 8 § 16 nr. 5 og SRGs retningslinjer for straffeutmåling 

 

Løp 6 

Hest nr. 10 Isidor Almqvist brøt løpet grunnet skade.  

 

Løp 7 

DLV undersøkte en mulig sjenering av hest nr. Ede’s Garrinchi på oppløpet. DLV avhørte 

rytter av hest nr. 3 Ede’s Garinchi, A Pilroth, og rytter av hest nr. 1 Machine Gun, M Martinez. 

Etter å ha hørt rytterne og studert videoopptak konkluderte DLV med at ingen 

reglementsstridig sjenering fant sted.  

 

 

Dopingprøver:  

Løp 4: hest nr. 6 I Rest My Case 

Løp 5: hest nr. 4 Careless Whisper 

Løp 6: hest nr. 8 Nordic 

 

Dato:  8. løpsdag, 9. juni 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


