
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
7 . LØPSDAG torsdag 29.05.08 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

 

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

3. løpsdag, 1. mai, løp nr. 7 

Sak til behandling: 

Nikolaj Stott skulle ri hest nr. 1 Face the Fact, men kom aldri til løpet. 

Forklaring: 

Trener G von Eckermann forklarte at hun hadde vært i direkte kontakt med N Stott, og han 

hadde akseptert rittet. 

Rytter N Stott ble tilskrevet av DLV om hvorfor han ikke møtte.  Rytter ga ingen 

tilbakemelding innenfor fastsatt frist. 

Bemerkning: 

Rytter har akseptert rittet i henhold til dokumentasjon fra trener. 

Da DLV finner det bevist at rytter har brutt inngått avtale om ritt, og det ikke foreligger 

gyldig fraværsgrunn,  plikter rytter riktig  antrukket å innfinne seg til utveiing og oppsitting i 

rett tid.  

Kjennelse: 

Rytter Nikolaj Stott ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha møtt opp til avtalt ritt. 

Reg. pkt. 136 b, 361 

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

6. løpsdag, 22. mai, løp nr. 7 

Trener Pål J Nordbye meddelte til DLV at den forklaring han avga forrige løpsdag i anledning 

protest sak , var  ufullstendig gjengitt av DLV. 

Han hevdet at banefotografene hadde skremt hesten Fair Flair slik at den sjenerte konkurrent. 

Trener P J Nordbyes forklaring ble tatt opp til fornyet behandling av DLV, men medførte 

ingen realitetsendringer i saken. 

---------- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 6 Nicki Hill sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Arnfinn Lund 

Forklaring: 

Trener A Lund forklarte at hesten var halt etter løpet. 

---------- 

5. løp  

Sak til behandling: 

Hest nr. 1 One To Remeber sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter P Pinto 

2. Trener L Bager 

Forklaring: 

1. Rytter P Pinto forklarte at hesten ikke hadde noe mer å gi.  Hun sluttet derfor å ri. 

2. Trener L Bager hadde ingen forklaring på hestens dårlige form.   

Bemerkning: 



Trener L Bager skal rapportere til DLV eventuell sykdom/skade på hesten. 

Forklaringene er notert. 

Regl. Pkt. 484 f 

----------- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 8 Lost lady sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter Espen Ski 

2. Trener Hallvard Soma Forklaring: 

1. Rytter E Ski forklarte at hesten ble halt i løpet. 

2. Trener H Soma forklarte at de skulle prøve å legge hesten bak i feltet, men hesten var ikke 

villig. 

Bemerkning: 

Trener skal gi tilbakemelding når hesten er undersøkt av veterinær. 

Forklaringen er notert. 

Regl. Pkt. 484 f 

 -------- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 6 Tough Line – Manuell Martinez falt av i starten. 

Avhørt: 

Rytter M Martinez forklarte at han mistet stigbøylen og derved falt av i starten. 

--------- 

8. Løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 8 Tough Turtle sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener W Torgersen forklarte at hun hadde ønsket å gå kvalløp med hesten først.  Den gikk 

grønt og kikket mye. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

Regl. Pkt. 484 f 

--------- 

Dopingprøver tatt 29.05.2008 

 

2. løp Hest nr.   7 Big Player  

3. løp Hest nr.   2 Maria Møy          

7. løp Hest nr.   4 Volo Cat    

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

Negative dopingprøver 29.05.2008  

24.04.08  Great Gambo 

”  Mekong 

”  Onkel Blaa 

01.05.08 Salt Track 

”  Royal Hill 

”  Mia 

----------- 

Dato: 29.05.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.)           


