
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

14. løpsdag, 21. juli 2022 

 

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

Stevnelege: M Heier 
Stevneveterinær: I Bakken, M Pessl  

 

Baneforhold: 

Gressbanen: god 3,9 

Dirttrackbanen: God 

 

Stedfortredende trener:  

N Mortensen for A Stjernstrand 

 

Løp 1 

Rytter av hest nr. 5 Oche Dart, M Martinez, rapporterte at hesten hans brøt utover i svingen 

og at den deretter brøt innover.  

 

Løp 2 

Hest nr. 5 Everyone Can Play og hest nr. 6 Lokalebasen DK skled og falt i svingen.  

---------- 

Etter anbefaling fra veterinær ble det nedlagt startforbud for hest nr. 5 Everyone Can Play og 

hest nr. 6 Lokalebasen DK etter løpet. Det må foreligge friskmelding før hestene kan starte. 

Regl kap 7 § 3. 

 

Løp 3  

Løpet ble flyttet til dirttrackbanen – distanse 1100 meter 

----- 

Rapport fra starter – hest nr. 5 Dark Money var vanskelig ved lasting i startboks og starter 

ønsker at hesten godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Trener R Sørhaug var enig i at hesten var vanskelig å laste. 

Kjennelse: Hest nr. 5 Dark Money må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp.  

Regl kap 7 § 7 nr. 3 og § 3.  

 

Løp 4  

Løpet ble flyttet til dirttrackbanen – distanse 1600 meter 

------ 

DLV observerte en trang situasjon 200-300 meter før mål som involverte nr. 6 Noble Justice, 

nr. 7 Close to Perfect og nr. 9 Tambora Queen. Etter å ha hørt de involverte rytterne 

konkluderte DLV med at ingen av rytterne kunne lastes for det inntrufne.  

 

Trener av hest nr. 3 Nordic, W Neuroth, rapporterte om den samme hendelsen. 

 

Løp 5 

Hest nr. 9 Dickie Dickens sin prestasjon i løpet.  



Trener A Hyldmo forklarte at hesten var veldig stresset før start. Den virket også uvanlig 

sliten etter løpet.  

Forklaringen er notert.  

 

Løp 6 

Løpet ble flyttet til dirttrackbanen – distanse 2400 meter 

----------- 

DLV observerte at rytter av hest nr. 7 Clauses Andy, U Holmquist, måtte ta opp sin hest i 

søndre sving.  

Rytter av hest nr. 7 Clauses Andy, U Holmquist,forklarte at hun måtte ta opp, da rytter av 

hest nr. 5 Tsupermand, S Strand, gikk litt tidlig inn foran henne. Hesten hennes var 

stoppende og hendelsen hadde ikke betydning for resultatet i løpet.  

Rytter av hest nr. 5 Tsupermand, S Strand, innrømmet at hun gikk litt tidlig inn foran hest nr. 

7.  

Bemerkning: DLV studerte videoopptaket og legger til grunn at rytter av hest nr. 5 

Tsupermand, S Strand, bytter spor og går inn foran hest nr. 7 Clauses Andy slik at rytter U 

Holmquist må ta i sin hest. DLV er av den oppfatning at rytter S Strand ikke er tilstrekkelig 

aktsom når hun bytter spor.  

Kjennelse: Rytter S Strand ilegges en dags lisensinndragning, 11. august 2022, for å ha 

sjenert medkonkurrent i søndre sving. DLV finner det rimelig å fravike gjendelde 

straffeutmålingsnorm (2 dagers lisennsindragning).  

----------- 

Hest nr. 1 Cam Tree sin prestasjon i løpet.  

Rytter N H Holm forklarte at hesten var uvanlig stresset før start og ble sliten tidlig i løpet. 

Hun hadde forventet en mye bedre prestasjon fra hesten. 

 

Løp 7 

Løpet ble flyttet til dirttrackbanen – distanse 1750 meter. 

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

Hest nr.1 Steely Queen ble strøket som følge av at løpet ble flyttet til dirttrackbanen.  

 

Løp 8 

Løpet ble flyttet til dirttrackbanen – distanse 1100 meter 

----------- 

Hest nr. 5 Pure Charmer ble strøket som følge av at løpet ble flyttet til dirttrackbanen.  

--------- 

Hest nr. 1 Black Million ble ridd av C Lopez. 

Hest nr. 8 Simmys Copshop ble ridd av Muriel S Machado 

 

 

  

DLV mottok flere rapporter fra paddocksjef angående hester som kom for sent i paddock. 

Som følge av endringene i løpsprogrammet ble det ikke ilagt forføyninger mot trenerne 

denne dagen.  

 

 

 

 



Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr.1 Ile de Circe 

Løp 4: hest nr.2 We Got The Boss  

Løp 6: hest nr.3 Perfect Illusion  

Løp 8: hest nr. 8 Simmy’s Copshop 

 

Dato:  14. løpsdag, 21. juli 2022  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


