
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
18. løpsdag torsdag 28. Juli 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, A L Sørensen. 
Stevnelege:  O Reigstad 
___________________________________________________________________  
 
1. løp 
Trener av hest nr 4 Lady Rossmo, Eva Sundbye, rapporterte at startboks nr. 4 åpnet 
seg senere enn de andre. Det fremgår også av filmopptak at startboks nr. 4 åpnet 
seg senere enn de øvrige boksene.  
 
1. løp 
Rytter av hest nr. 6 Pika, E.Chavez, falt av ca 150 meter før mål. 
Rytter forklarte at hesten hang utover hele løpet og at den til slutt gikk i railen. Den 
pleide ikke å oppføre seg på denne måten. Dette var hestens første start på Øvrevoll. 
 

1.løp  
Trener av hest nr. 8 Aventurin, Lena Natt och Dag, meddelte at hesten mistet en sko 
under løpet. 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: 
Meddelelse fra vektsjef 
Rytter av hest nr. 7 Egon, F.Diaz , veide inn etter løpet med 1 kilo overvekt. 
Forklaring: 
F.Diaz hadde ingen forklaring  på hvorfor han hadde veid inn med 1 kilo for mye.   
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt man har kommet overens om.  
Kjennelse: 
Rytter F. Diaz ilegges en bot stor kr. 600,- for å ha veid inn med 1 kilo for mye.  
Regl.pkt. 140d og 489c 
----- 
6. løp 
 
Sak til behandling: 
Meddelelse fra vektsjef 
Rytter av hest nr. 2, Emil, rytter Marc.Stott veide ikke inn etter løpet. Hesten var 
plassert som nr 7.  
Forklaring: 
Rytter M Stott forklarte at han ikke visste at han skulle veie inn da han ikke var blant 
de fire-fem beste. Han ble hentet av vektsjef og veid inn.  
Rytter mente at han ikke visste om han på innveiingstidspunktet hadde tatt med riktig 
utstyr.   
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal hesten diskvalifiseres dersom rytter unnlater å veie inn 
etter løp. Kjennelse: Hest nr. 2 Emil diskvalifiseres. Rytter Marc Stott ilegges en bot 
stor kr. 1200,- for ikke å ha veid inn etter løpet.  Regl.pkt. 450, 489c 



 
7. løp 
Hest nr. 10 Bittersweet - Prestasjon i løpet 
Trener av hest nr. 10 Bittersweet meddelte at hesten brøt ut i søndre sving.  
Rytter M Haugland forklarte det samme, hun mente også at hesten ble stiv etter 
hendelsen. 
Rytter av hest nr. 9 Imperial Skylight, Kjetil Kjær, opplyste at han ble sjenert av hest 
nr. 10 da denne brøt ut. DLV mener at ingen kan lastes for det inntrufne.  
 
8. løp 
Hest nr 1 Tesseron - Prestasjon i løpet.  
Forklaring: 
Trener P Nordby forklarte blant annet at hesten tapte litt i starten og at den ikke 
hadde noe å gå med etter at den tok igjen feltet. 
 Bemerkning: 
Det er treners ansvar at hest som starter i løp er forsvarlig trent og 
konkurranseklar. 
 I henhold til reglementet kan DLV i spesielle tilfeller kreve at hest skal starte i 
kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent resultat før den igjen kan 
starterklæres i vanlige løp.  
Kjennelse: 
På bakgrunn av prestasjoner i hestens tre siste starter må hest nr. 1 Tesseron starte i 
kvalifiseringsløp og gjennomføre med godkjent resultat før den kan starterklæres på 
nytt. Regl.pkt. 124a, 410. 
 
Dopingprøver 28. Juli 2011: 
3. løp hest nr 5 Without Fear 
6. løp hest nr. 6 Giant Sandman   
6. løp hest nr  1 Exhibition 
 
Negative dopingprøver 
110630 løp nr 2 Like a Charm 
110630 løp nr 7 Bittersweet 
110630  løp nr. 4 Ferrozzo 
110706 løp nr 1 Vestano 
110706 løp nr 4 Wood Top 
110707 løp nr 4 Match Point 
110707 løp nr 7 Miss Clodia 
 
   
Dato:28. juli 2011 DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


