
  

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag,12. oktober 2022 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, C Slettemark, M Arnesen, S Gjertsen 

Stevnelege: M Reigstad 
Stevneveterinær: I Bakken, K Hamnes  

 

Baneforhold: 

Gressbanen; god 4,8 

Dirttrackbanen: God  

 

Stedfortredende trener:  

I Tandberg for R Freire 

N Mortensen for A Stjernstrand 

T Lund for C Erichsen 

 

Løp 1 

Rytter av hest nr. 9 Hawthorn, R Stålhandske, falt av ut av søndre sving. Rytter forklarte at 

hesten skled. I følge stevnesmeden var skoene i orden før hesten gikk til start. 

 

Løp 2 

DLV mottok rapport fra stevnesmeden før start om at hest nr. 8 Amanda hadde slitte sko og 

at det ikke ville være forsvarlig at hesten startet med disse sett opp mot banens profil og 

dagens baneforhold. Med bakgrunn i stevnesmedens vurdering ble hesten strøket før start 

av sikkerhetsmessige årsaker.  

Trener J Long forklarte at hesten var skodd med Queens plate sko. Disse har ikke grep, men 

hun mente at hesten var godt nok skodd.  

Bemerkning: Det er treners ansvar at hesten går med utstyr, herunder sko, som er i 

tilfredsstillende tilstand. DLV er av den oppfatning at trener burde ha sikret at hesten var 

bedre skodd for baneforholdene på Øvrevoll.  

Kjennelse: Trener J Long ilegges en bot stor kr. 1500,- for å ha stilt hest til start med sko som 

ikke var i tilfredstillende tilstand.   

Regl Kap 6 § 3, Kap 8 § 15 nr. 1, Utrustningsreglementet og SGRs retningslinjer for 

straffeutmåling.  

 

 

Løp 4 

Rytter av hest nr. 6 Bartat, J Johansen, red med blå drakt. Gebyr på kr. 500,- for leie av drakt 

ilegges eier Stall SPG. 

 

Løp 6 

Rytter av hest nr. 9 Tsupermand, M Gjerdalen, falt av på vei til start og hesten ble strøket.  

 

Løp 7 

DLV foretok en voldgiftsundersøkelse i løpet da DLV observerte at rytter av hest nr. 8 

Alaska, M Holmberg, benyttet pisk en gang like før overgangen på oppløpet.  



Rytter M Holmberg forklarte at hesten hennes hang innover mot de andre hestene og at hun 

forsøkte å rette den opp.  

Bemerkning: Etter å ha hørt rytter og studert videoopptaket er DLV av den oppfatning at 

hendelsen ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. DLV er videre av den oppfatning at 

pisk ikke ble benyttet for å unngå en farlig situasjon.  

Kjennelse: Rekkefølgen i løpet endres ikke. Rytter M Holmberg ilegges en dags rideforbud, 

26. oktober 2022, for reglementstridig bruk av pisk. 

Regl kap 6 § 31, kap 8 § 16 nr. 5 og SGRs retningslinjer for straffeutmåling.  

 

 

Dopingprøver:  

Løp 1: hest nr. 6 Two Times 

Løp 2: hest nr. 5 Crack in the sky 

Løp 5: hest nr. 7 Could be king 

Løp 7: hest nr. 2 Flower Power 

Løp 8: hest nr. 5 Purple Ace 

 

Dato:  12. oktober 2022    DLV’s leder: K Grundy (sign) 


