
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
4. løpsdag torsdag 5. mai 2011  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  J Macpherson 
 
____________________________________________________________________ 

 
2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 5 Ronaldo, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Michael P Taylor 
Forklaring: Trener M P Taylor forklarte at de ble sperret av en lastebil på vei til 
paddock slik at de måtte snu. 
Kjennelse: Trener M P Taylor ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i 
paddock. 
Regl. Pkt. 124o, 489a. 
------ 
3. løp 
Sak til behandling: 
Trener Wido Neuroth rapporterte til DLV at hest nr 5 Female Spring gikk med blinkers 
uten at dette var oppgitt i programmet.  
Avhørt: Trener C Erichsen 
Forklaring: Trener C Erichsen forklarte at hesten mangler et øye.  Utstyret hesten går 
med er helt åpen rundt det øyet den ser med. 
Konklusjon:  
Blinkers er tillatt for å hindre hesten i å se tilbake eller til siden.  Bruk av blinkers skal 
meddeles arrangørbanen samtidig med starterklæring for vedkommende løp.  Dette 
skal bekjentgjøres.  Hjelpemidler som medfører begrensning i hestens synsfelt  til 
siden eller bakover under hele eller deler av løpet er å betrakte som blinkers. 
DLV har undersøkt utstyret, og det medfører ikke begrensninger i hestens synsfelt til 
siden eller bakover.  Utstyret hest nr 5 Female Spring bar i løpet er derfor ikke å anse 
som en blinkers i henhold til reglementets pkt. 369. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 4 Send An Invitation, Espen Ski, veid inn med 
1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter EspenSki 
Forklaring: Rytter E Ski hadde ingen forklaring på hvorfor han veide for mye. 
Kjennelse: Rytter E Ski ilegges en bot kr 600,- for å ha veid inn med 1 kg overvekt i 
henhold til reglementets pkt. 140 d, 489 c 
-------- 
Dopingprøver tatt 5. mai 2011 
 
2. løp hest nr   6  Lady Rossmo   
6. løp hest nr   8  Dubai Samurai 
------ 
Dato: 5. mai 2011                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


