
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
31. løpsdag fredag 29. oktober 2010. 

 
DLV’s medlemmer: A L Sørensen, K Grundy, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   D Bastian 
____________________________________________________________________ 

Vedrørende løpsdag 30, 22. oktober 2010 
Sak til behandling: Trener Rune Haugen hadde ikke oppnevnt stedfortreder. 
Avhørt: Trener R Haugen 
Forklaring: Trener R Haugen var i England og beklaget at han hadde glemt å oppnevne 
stedfortreder. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener som er forhindret fra å være tilstede på banen, 
oppnevne en dertil skikket person som ansvarlig stedfortreder. 
Kjennelse: Trener Rune Haugen ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha oppnevnt stedfortreder på 
løpsdagen. 
Regl. pkt. 125, 489 c 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra stevnets veterinær angående utilbørlig oppførsel av trener Arnfinn 
Lund. 
Avhørt: Trener Arnfinn Lund 
Forklaring: Trener A Lund forklarte at han var uenig i de anklagene som var rettet mot ham. 
 Bemerkning: Trener tillates ikke å fremsette ærekrenkende eller utilbørlige uttalelser mot andre 
tillitsmenn og funksjonærer i utøvelsen av deres funksjoner. 
Kjennelse: Trener Arnfinn Lund ilegges en advarsel for å ha opptrådt utilbørlig overfor 
stevneveterinær. 
Regl pkt. 537, 489 a 
------ 
Løpsdag 31, 29. oktober 2010  
5. – 6. og 7. løp 
Sak til behandling: Rytter Valmir De Azeredo møtte ikke til avtalte ritt. 
5. løp Evening Rose 
6. løp Gameboy 
7. løp Quint Essentials 
Avhørt: Trener Cathrine W Slettemark 
Forklaring: Trener C W Slettemark forklarte at hun hadde gjort avtale med V De Azeredo sin agent 
om rittene før starterklæring og fått bekreftet at han kunne ri.  Da rytter ikke møtte til løpene prøvde 
hun å ringe både rytter V De Azeredo og hans agent.  Hun fikk tak i agenten som trodde at rytter V 
De Azeredo var i Norge.  Agenten hadde deretter ringt rytteren som forklarte at han har gitt 
sekretariatet på Øvrevoll beskjed om at han ikke kunne ri.  Meldingen er ikke mottatt i sekretariatet. 
Bemerkning: Rytter plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp han skal ri. 
Kjennelse: Rytter Valmir De Azeredo ilegges en bot stor kr 1.800,- for ikke å ha innfunnet seg til 
avtalte ritt. 
Regl. pkt. 136 b, 361, 489 c 
------ 
Dopingprøver tatt 29. oktober 2010: 
1. løp hest nr   7  Apilado  
3. løp hest nr   2  Red Colori 
6. løp hest nr   11 Phili Boy  
----- 
Negativ dopingprøve 29. oktober 2010: 100822 Aylar 
Dato:  29. oktober 2010                  DLV’s leder:  A L Sørensen (sign.) 


