
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
25. løpsdag fredag 16. september 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  D Bastian    
___________________________________________________________________  
Sak til behandling: 
Rytter Kevin Parkin er sykemeldt og blir erstattet av følgende ryttere: 
5. løp   6 Habenaria – Anders Bager 64 kg 
9. løp   8 Zen Cat – Kjetil Kjær 67 kg 
10. løp 8 Windiana – Kjetil Kjær 66 kg 
------ 
Sak til behandling:  
Viser til sak av 2. juni angående River Landing sin prestasjon i løpet. 
Bemerkning: Saken avsluttes. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 7 Sir Costalot svak prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Niels Petersen 
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at hesten virket stiv og galopperte dårlig.  
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
-------- 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Vamp sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Jacob H Fretheim 
Forklaring: Trener J H Fretheim forklarte at hesten snublet på bortre langside og 
mistet farten opp bakken. 
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
------ 
5. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 6 Habenaria – Anders Bager holder ikke rett 
bane 200 meter etter start. 
Avhørt: 
1. Rytter Fredrik Johansson 
2. Rytter Anders Bager 
Forklaring: 
1. Rytter F Johansson forklarte at han mistet sporet sitt og måtte ta opp sin hest. 
2. Rytter A Bager mente at han hadde plass, og at han ikke sjenerte noen.. 
Bemerkning: 
Rytter skal holde rett bane 200 meter etter start. DLV observerte på filmopptak at 
hest nr 6 Habenaria går innover i banen og sjenerer medkonkurrent.  
Kjennelse: Rytter Anders Bager tildeles en advarsel for ikke å ha holdt rett bane 200 
meter etter start og derigjennom sjenerte medkonkurrent. I straffeutmålingen er det 
vektlagt at rytter er lærling. Regl. Pkt. 136 e, 422, 489 a 
------ 
6. løp 
Sak til behandling:  
Rytter av hest nr 10 Berta Isabel – Mette Hanssen sluttet å ri på oppløpet. 



Avhørt: Rytter Mette Hanssen 
Forklaring: Rytter M Hanssen beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at rytter av hest nr 10 Berta Isabel – 
Mette Hanssen sluttet å ri på oppløpet og derved mistet seieren i løpet.  DLV legger 
til grunn at rytter Mette Hanssen opptrådte grovt uaktsomt ved ikke å ha ivaretatt sin 
hests sjanser i løpet. 
Kjennelse: Rytter Mette Hanssen ilegges bot stor kr 1.800,- samt inndragning av 
ridepenger og rytterprosenter.  Videre inndras rytterlisensen i 14 dager med virkning 
fra og med søndag 25. september til og med lørdag 8. oktober.   
Regl pkt. 490, 489 c, d, 424, 136 e   
----- 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr 11 Lord Rossmo sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Arnfinn Lund 
Forklaring: Trener A Lund hadde ingen forklaring på hvorfor hesten gikk så bra i dag.  
Det har vært problemer med hesten, men han visste at den var bedre enn det den 
har vist. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-----  
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 3 Soviet Moon - F Salvador rapporterte at hesten kom i mål halt. 
-----   
8. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 3 Hot Marta tapte to lengder i starten. 
------- 
Dopingprøver tatt 16. september 2011: 
2. løp hest nr.  3 Cassano    
3. løp hest nr.  6 Red Eishin 
9. løp hest nr.  6 Ziwy Skate 
----- 
 Dato:  16. september 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


