
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

29. løpsdag torsdag 31. oktober 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen 

S Kolling (Sekr.)  

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Slim Revenge hoppet aldri ut fra startboksen og var derfor ikke med i løpet. 

--- 

Rapport fra starter – hest nr 3 Slim Revenge sto igjen i starten.  

Forklaring: 

1. Jockey Carlos Lopez forklarte at hesten nektet å hoppe ut av startboksen da starten gikk. 

2. Trener Tina Smith forklarte at hesten skulle trenes mer i startboks. 

Bemerkning: 

Hest som er vanskelig å laste eller er en fare for seg selv, rytter, eller startboksmannskap, 

kan henvises av starter til startbokstrening. Hesten kan ikke starte i løp igjen før den har 

startet i kvalifiseringsløp med godkjent resultat. 

Kjennelse: 

Hest nr 3 Slim Revenge må starte i kvalifiseringsløp på løpsdag med godkjent resultat før 

den igjen kan starte i ordinære løp. 

Regl. Pkt. 9.25.23 

--- 

Rapport fra starter – hest nr 2 Neridiana var vanskelig å laste og må gå kvaliferingsløp før 

den igjen kan starte. 

Bemerkning: 

Hest som er vanskelig å laste eller er en fare for seg selv, rytter, eller startboksmannskap, 

kan henvises av starter til startbokstrening. Hesten kan ikke starte i løp igjen før den har 

startet i kvalifiseringsløp med godkjent resultat. 

Kjennelse: 

Hest nr 2 Neridiana må starte i kvalifiseringsløp på løpsdag med godkjent resultat før den 

igjen kan starte i ordinære løp. 

Regl. Pkt. 9.25.23 

--- 

4. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 1 Angel Love etter løpet. 

--- 

6. løp 

Trener R Freire sin søknad om å få leie hest nr 3 Erasmus til start ble innvilget. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundsersøkelse samt protest fra trener Cathrine Erichsen for sjenering av hest nr 9 

Hampus G ca 100 meter før mål. 



Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez - 9 Hampus G forklarte at han ble sjenert like før mål. Han mente 

imidlertid at han ikke ville ha vært foran hest nr 2 Macjack i mål. 

2. Rytter Dale Swift – 2 Macjack forklarte at hesten hans var sliten, og derfor hang innover. 

Han mente han gjorde det han kunne for å holde hesten rett. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og ryttere ikke blir sjenert. 

DLV observerer på videoopptak at hest nr 2 Macjack går innover i banen ca 100 meter før 

mål, slik at rytter av hest nr 9 Hampus G, C. Lopez, måtte ta i sin hest. DLV er av den 

oppfatning av at rytter D Swift ikke gjorde tilstrekkelig for å holde sitt spor. DLV vurderte 

diskvalifikasjon, men etter DLV sin oppfatning er det ikke åpenbart at hest nr 2 Macjack 

grunnet sjeneringen kom foran hest nr  9 Hampus G i mål. Resultatet blir derfor stående. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. Rytter Dale Swift ilegges en bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert 

medkonkurrent på oppløpet. 

Regl. Pkt. 10.1.4, 10.1.6, 10.4.1, 11.4.1 c 

--- 

Sak til behandling: 

DLV vurderte mulig sjenering hest nr 5 Lovetorun og hest nr 7 Buckybabe og hest nr 8 

Arigato ved utgangen av søndre sving.  

Etter å ha avhørt flere ryttere og studert videoopptak mener DLV at ingen reglementsstridig 

sjenering har funnet sted. 

--- 

Sak til behandling: 

Trener Cathrine Erichsen rapporterte rytter D Swift  for utilbørlig munnbruk etter løpet. 

Etter å ha avhørt impliserte parter, kan ikke DLV se at noen utilbørlig oppførsel har funnet 

sted. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  1 Cardhu 

Løp 2 hest nr.  2 Queen’s Delight     

Løp 2 hest nr.  4 Our Boy John     

Løp 4 hest nr.  3 Smooth Escape        

Løp 4 hest nr.  7 Two Times 

Løp 6 hest nr.  3 Erasmus             

Løp 6 hest nr.  2 Macjack 

Løp 7 hest nr.  3 Cincinnatus 

    

----      
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