
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

10. løpsdag torsdag 23. juni 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:   S Enayti    

Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes  

__________________________________________________________________________  

Vedrørende løpsdag 9, 18. juni 2016 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Grumpy Angel sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Jan Bødker Sørensen forklarte at det var første gang hesten gikk på lang distanse, så 

den gikk tom.  Vil prøve kortere distanse. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

Løpsdag 10, 23. juni 2016 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 A Little Fling – Dina Heggum – veid inn med 0,6 kg 

overvekt. 

Forklaring: 

Rytter Dina Heggum forklarte at hun hadde drukket litt mye etter at hun hadde veid ut. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om å ri. 

Kjennelse: 

Rytter Dina Heggum tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

---- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering i ytre søndre sving. 

Avhørt: 

1.  Rytter Fanny Olsson – 3 Energia Central som forklarte at det ble trangt for henne ved 

railen. Hun var usikker på hvem som hadde skylden for dette.  

2.  Rytter Carlos Lopez – 2 Beentheredonethat som forklarte at rytter Per-Anders Gråberg 

gikk inn i banen slik at det ble trangt. 

3.  Rytter Per-Anders Gråberg – 4 Matauri som mente at han hadde holdt sitt spor rundt 

svingen. 

Bemerkning: 

DLV observerte på  videoopptaket at hest nr 3 Energia Central – F Olsson må ta opp sin hest 

i søndre sving.  Etter å ha avhørt ovenstående ryttere,  hørt deres forklaringer og studert 

videoopptak kan  DLV ikke bevise at noen reglementsstridig sjenering har funnet sted. Det 

rettes derfor ingen forføyning mot noen av rytterne. 



---- 

Dopingprøver: 

Løp nr. 1 hest nr.   3 A Little Fling   

Løp nr. 2 hest nr.   5 Angel Love 

Løp nr. 5 hest nr.   12 Bushfighter  

Løp nr. 6 hest nr.   10 Miss Rebel  

---- 

 

Dato 23. juni 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


