
    ØVREVOLL GALOPP AS 
 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
12. løpsdag torsdag 24. juni 2010 

---------------------------------- 
DLVs medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:       
 

3. og 4. Løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 1 Big Player i 3. Løp og 5 Lucky Flight i 4. løp – Manuel Martinez 
ble forsinket og rakk ikke å veie ut tidsnok til 3. og 4. løp. 
Avhørt: Rytter Manuel Martinez 
Forklaring: Rytter M Martinez forklarte at han selvforskylt mistet et planlagt fly og at 
han innrømmet å ha brutt reglementet. 
Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp 
han skal ri. DLV mener at rytter M Martinez ikke hadde lagt inn tilstrekkelig margin for 
å rekke Øvrevoll i tide.  DLV har merket seg det positive i at rytter kontaktet 
sekretariatet på Øvrevoll i god tid for å melde fra om forsinkelsen. 
Kjennelse: Rytter Manuel Martinez ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha innfunnet 
seg i tide til avtalte ritt.   
Regl. pkt. 361, 489 c. 
------- 
4. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 1 Decibel bortvist fra start. 
Avhørt: 
1. Trener Ellen Brandstorp 
2. Rytter Pascolina Pinto 
Forklaring: 
1. Trener E Brandstorp hadde ikke noen forklaring på hvorfor hesten ikke gikk inn i 
startboks, men mente at hesten fikk veldig liten tid ved startboksen før den ble 
bortvist.  
2. Rytter P Pinto mente også at hesten fikk liten tid før den ble bortvist.  Hun mente at 
årsaken til bortvisningen var at hesten var nervøs. 
Bemerkning: 
Hest nr. 1 Decibel må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp. 
Kjennelse: 
Trener Ellen Brandstorp ilegges en advarsel for at hest nr 1 Decibel ble bortvist fra 
start. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
------ 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr 15 Pilgrim ble sjenert på oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 8  - Naja rytter U Kumar. 
2. Rytter U Kumar forklarte at hans hest hang innover i banen på oppløpet, og at han 
prøvde å rette den opp. 
Bemerkning: 



DLV observerte ved framvisning av løpsfilmen at rytter E Ski ble sjenert av hest nr 8 
Naja – rytter U Kumar på oppløpet, og at rytter U Kumar forårsaket sjeneringen.  DLV 
kom imidlertid til at hendelsen ansees som et uhell som han ikke kan bebreides for, 
og finner ikke grunnlag for å straffe rytter U Kumar i dette tilfellet. 
-------- 
Dopingprøver tatt 24. juni 2010: 
2. løp hest nr    7 Tiger For Two     
3. løp hest nr    8 Vamp                        
6. løp hest nr   6  Tears Go By                            
6. løp hest nr     5 Symbol Of Arch     
------ 
Negative dopingprøver 24. Juni 2010: 
100527 Fendi 
100527 Nosferatu 
100527 Hakuna Matata 
------ 
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