
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag, 8. september 2022 

 

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

Stevnelege: A Heier 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen: God 3,9  - Dirttrackbane: God 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Rytter av hest nr. 2 Dream Away, A Pilroth, brukte pisk en gang ca 150 meter før mål.  

Rytter forklarte at hesten hang og hun var redd for at hesten ville gå gjennom railen. 

DLV observerte at hest nr. 2 Dream Away hang mot indre rail og aksepterer at rytter brukte 

pisken en gang for å avverge en farlig situasjon. 

Regl kap 6 § 31. 

 

Løp 3 

Rapport fra starter, hest nr. 1 Arne, må startboksgodkjennes før den igjen kan starte i løp.  

Trener S Støren ble informert om at hest nr. 1 Arne må startboksgodkjennes før den igjen 

kan starte i løp.   

Regl kap 7 § 1 nr. 3 og § 3. 

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

Rapport fra starter, hest nr. 8 The Prince, må startboksgodkjennes før den igjen kan starte i 

løp.  Trener H L Mjønli ble informert om at hest nr. 8 The Prince må startboksgodkjennes før 

den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 1 nr. 3 og § 3. 

 

Løp 4 

Per Anders Gråberg rapporterte at han ble sjenert av medkonkurrenter ved utgangen av 

søndre sving.  

DLV studerte videoopptaket og er av den oppfatning at flere hester retter opp på noe ulike 

tidspunkt etter svingen. Etter DLVs oppfatning foreligger det ingen reglemenstridig sjenering. 

Det rettes ingen forføyning mot noen. 

------ 

Rytter av hest nr. 6 Captain Chorus, E Chaves, rapporterte at han ikke brukte de fleksible 

blinkersene.   

------ 

Det ble rapportert at hest nr. 6 Captain Chorus mistet en sko i løpet.  

 

Løp 5 

Etter et uhell ble løpet stoppet og annulert. 

 



Løp 7 

Rytterbytte - hest nr. 6 Oliver ble ridd av Maikel Narvaez Bravo 

---------- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 6 Oliver red uten stigbøyler hele løpet. Trener P Nordbye 

rapporterte at den ene bøylen var borte.   

 

Løp 8  

Rytter av hest nr. 2 Mestre dos Magos C Lopez rapporterte at hesten slo hodet i startboksen 

og at han derfor tok det litt rolig i løpet og havnet langt bak.  

--------- 

Etter anbefaling fra veterinær ble det nedlagt startforbud for hest nr 7 Dickie Dickens. Det må 

foreligge friskmelding fra veterinær før hesten igjen kan starte.   

 

Dopingprøver:  

Løp 2: hest nr. 1 Swedish Dream 

Løp 4: hest nr. 6 Captain Chorus 

Løp 7: hest nr. 3 Legosoldat 

 

Dato:  21. løpsdag, 8. september 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


