
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

17. løpsdag, 11. august 2022 

 

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

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen: god 4,5 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

H Ljungquist for M Smith 

 

Kvalifiseringsløp:  

Lady Fabiola gikk i gul drakt.  

Avgift for leie av drakt kr. 500,-.  

Lady Fabiola: tid 1.13.8, godkjent. 

 

DLV gjorde stikkprøvekontroll av rytternes utstyr på løpsdagen. 

Følgende ble tildelt en advarsel:  

Gabriel da Silva.  

Manuel Martinez. 

Regl kap 6 § 2 nr. 3, utstyrsreglementet og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. 

 

Løp 1 

Rapport fra starter – hest nr. 3 Hwin, nr. 4 Deeday og nr. 6 Fort Dodge må trenes mer i 

startboks. Trenerne R Freire og T Hellgren ble informert av DLV om dette. Det ble ikke 

nedlagt startforbud for hestene.  

 

Løp 2 

Rapport fra starter - hest nr. 9 Arne ble bortvist fra start da den var uregjerlig.  

Trener S Støren forklarte at hesten hadde blitt veldig urolig.  

Kjennelse: hest nr. 9 Arne må gå kvalifiseringsløp med følgehest på løpsdag med godkjent 

resultat, før den igjen kan starte.  

Regl kap 7 § 1 nr. 4 og § 3. 

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

Rytter av hest nr. 11 Started It All, N Mortensen, ble informert om viktigheten av å 

etterkomme starters ordre.  

 

Løp 3 

Hest 5 Daniella. DLV observerte på video at hesten hang utover etter start og observerte 

bevegelse av pisken gjennom svingen.  

Rytter E Chaves forklarte at hesten hang utover og at han forsøkte å avverge at den brøt ut. 

DLV aksepterer rytters forklaring etter å ha sett videoopptaket og sammenholdt dette med 

rytters forklaring.   



 

Løp 4 

DLV observerte at hest nr. 1 Rock Dancer, W S M Schou, går noe ut i banen etter svingen. 

Rytter av hest nr. 3 Herewegodandy – C Lopez, forklarte at han ventet på at luken foran ham 

skulle bli større. I stedet gikk hest nr. 1 Rock Dancer ut foran ham slik at han måtte ta i sin 

hest.   

Rytter av hest nr. 1 Rock Dancer, W S M Schou, forklarte at hesten hennes trakk utover i 

banen etter svingen, men at hun rettet den opp så raskt som mulig.  

Etter å ha studert videoopptaket er DLV er av den oppfatning at ingen reglementstridig 

sjenering har funnet sted.  

 

Løp 5 

Rytter av hest nr. 9 Tsupermand, Ida Tandberg, fikk ikke dratt de fleksible blinkersene. Rytter 

ble minnet om plikten til å rapportere dette uppfordret til DLV. 

 

Dopingprøver:  

Løp 3: hest nr. 3 Thunder Sea  

Løp 5: hest nr. 7 Hot Bubbles 

Løp 7: hest nr. 8 Harrier Hawk 

 

Dato:  17. løpsdag, 11. august 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


