
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 19. april 2012 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  T Oppedal 

________________________________________________________________________________ 

3. løp 

Sak til behandling: 

Assisterende trener for C Erichsen, G Kittilsen,  rapporterte at hest nr 5 So Trendy ble skremt i 

startboksen og at den kastet seg til siden og kom sent ut av startboksen. 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig grov sjenering i søndre sving. DLV observerte at  hest nr 10 

Home Straight gikk innover i banen og sjenerte flere konkurrenter. 

Avhørt: 

1. Rytter Fredrik Johansson 

2. Rytter Madeleine Haugland 

3. Rytter Pascolina Da Costa 

4. Rytter Per-Anders Gråberg 

5. Rytter Marie Fretheim 

Forklaring: 

1. F Johansson mente seg grovt sjenert av rytter av hest nr 10 Home Straight, Madeleine Haugland.  

Han hevdet at han gjentatte ganger gjorde M Hauglands oppmerksom på at hun sjenerte ham ved å 

skifte spor. 

2. M Haugland hevdet at hun ikke sjenerte noen og at det var hesten på innsiden som gikk utover i 

banen. 

3. P Da Costa mente seg grovt sjenert ved at hun ble presset inn i railen av de utenforliggende 

hestene.  Hun kunne ikke si hvem som forårsaket hendelsen. 



4. P A Gråberg mente seg grovt sjenert av M Haugland og prøvde også å få henne fra å legge seg inn. 

5. M Fretheim meddelte at hun ble presset innover av M Haugland, og at hun holdt rett bane og en 

normal kurve gjennom svingen. 

Bemerkning: 

DLV observerte at rytter av hest nr 10 Home Straight Madeleine Haugland gikk innover i banen i 

søndre sving, og derved sjenerte flere av sine konkurrenter.  DLV sine observasjoner underbygges av 

flere av rytternes forklaringer samt studier av løpsfilmen.  DLV anser at det inntrufne hadde 

innflytelse på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Hest nr 10 Home Straight blir således diskvalifisert fra løpet, og rekkefølgen blir som følger: 

1.  7 Mad Men 

2.  3 Royal Hill 

3.  5 Mississippi 

Rytter Madeleine Haugland ilegges fire dagers lisensinndragning på følgende dager 29. april, 3. mai, 

5. mai, 6. mai, samt fratas retten til å heve ridepenger. 

Regl. Pkt. 136 e, 427, 428, 469 b,  471 f, 489,b og d, 490,   

-------- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 6 Bittersweet, Pål J Nordbye rapporterte at hesten stoppet opp ved utgangen av 

søndre sving.  Han mente at hesten muligens hadde «slukt» tungen, da rytter rapporterte at den 

sluttet å puste. 

 ------ 

Dopingprøver tatt 19. april: 

1. løp  3 Birkebeinern 

5. løp     10 Home Straight 

 

 

Dato:  19. april 2012   DLV’s leder:  K Grundy (sign) 

 


