
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

25. løpsdag, 6. oktober 2022 

 

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

Stevnelege: M Heier 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Dirttrackbanen: God  

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

N Mortensen for R Bonde 

 

Løp 1 

Hest nr. 4 Houston Heat ble strøket av veterinær før løpet.  

---- 

DLV observerte på videoopptak at rytter av hest nr. 1 London Rock, E Chaves, slo en gang 

med tøylen på vei til start.  

Etter å ha hørt rytter og studert videoopptaket legger DLV til grunn at rytter handlet for å 

unngå en farlig situasjon.  

 

Løp 2 

Rytter av hest nr. 4 Titanium Carlras, N H Holm, red med oransje drakt. Gebyr på kr. 500,-  

------ 

DLV observerte at hest nr. 1 The Prince hoppet skjevt ut av startboksen. DLV legger til grunn 

at ingen kan lastes for det inntrufne.  

 

Løp 6 

DLV kontrollerte rytter av hest nr. 4 Hope and Glory, S Lyseng, sitt utstyr.  

I henhold til reglementet skal rytter ri med sikkerhetsvest med laveste standard (BS) EN 

13158: 2009 eller 2018 og minst Level 2. 

Rytter S Lyseng hadde ikke godkjent sikkerhetsvest.  

Kjennelse: Rytter S Lyseng ilegges 2 dagers lisensinndragning, 20. oktober og  22. oktober,  

for ikke å ha ridd med godkjent sikkerhetsvest. I straffeutmålingen er det i skjerpende retning 

lagt vekt på at dette er tredje gang kontroller avdekker at rytter ikke rir med godkjent 

sikkerhetsvest. 

Regl kap 6 § 2 nr. 3, Utstyrsreglementet og SGRs retningsinjer or straffeutmåling.   

 

Løp 7 

DLV undersøkte sjenering av hest nr. 6 Lynghonning på oppløpet.  

Rytter av hest nr. 6 Lynghonning, M Holmberg, forklarte at hun ble sjenert da hest nr. 9 

Golders Green og hest nr. 2 Chili Explosion gikk inn på henne fra hver sin kant. Hun måtte 

da ta opp sin hest og finne et nytt spor.   

Rytter av hest nr. 2 Chili Explosion, E Chaves, forklarte at hesten hans så noe på innsiden av 

railen, byttet galopp og derfor gikk utover i banen. Han forsøkte å rette den opp.  



Rytter av hest nr. 9 Golders Green, N Mortensen innrømmet at hesten hennes gikk noe 

innover i banen.   

Bemerkning: DLV observerer at rytter av hest nr. 2 Chili Explosion, E Chaves, ber hesten 

bytte galopp og det er i forbindelse med dette at hesten går utover i banen og sjenerer hest 

nr. 6 Lynghonning. DLV observerer videre at hest nr. 9 Golders Green går noe innover i 

banen. Hest nr. 6 Lynghonning blir dermed sjenert av både hest nr. 2 Chili Explosion og hest 

nr. 9 Golders Green. DLV legger til grunn at rytterne E Chaves og N Mortensen rir uakstomt 

da de burde ha gjort mer for å holde sitt spor.  

Kjennelse: Rytter E Chaves og rytter N Mortensen ilegges en dags lisensinndragning, 20. 

oktober 2022, for å ha sjenert medkonkurrent.  

Regl kap 6 § 27, kap 8 § 16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling. .  

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 3 Heshmah 

Løp 4: hest nr. 6 Famous Riff 

Løp 5: hest nr. 4 Macjack 

Løp 7: hest nr. 5 Tsupermand 

 

Dato:  25. løpsdag, 6. oktober 2022    DLV’s leder: K Grundy (sign) 


