
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

28. løpsdag fredag 12. oktober 2012  
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H E Jenssen , S Kolling (sekr.) 
______________________________________________________________ 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – Hest nr 4 Happy Larry bortvist fra start. 
Bemerkning: Hest nr 4 Happy Larry må godkjennes i startboks før den igjen kan 
starterklæres til løp. 
Kjennelse: Trener Eva Sundbye ilegges en bot stor kr 600,- for at hest nr 4 Happy Larry ble 
bortvist for annen gang denne sesongen. Regl. 412, 489 c  
----- 
Sak til behandling: Trener W Neuroth mente at hest nr 7 Simian ble sjenert like etter start. 
DLV har studert videoopptak og avhørt rytter av hest nr. 8 Home Straight – R De Oliveira.  
DLV kan ikke se at noen kan lastes for det inntrufne. 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 6 Court Circular  - Helena Rosen sin ridning på 
oppløpet. 
Avhørt: Rytter H Rosen 
Forklaring: Rytter H Rosen forklarte at hesten ble sliten og det kjentes ut som om den ikke 
var i orden.  Hun snudde seg gjentatte ganger på oppløpet for å se hvor langt det var ned til 
de andre.   
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning, best mulig ivareta sin 
hests sjanser i løp.  Videre skal hest som starter i løp rides for å vinne/oppnå best mulig 
plassering.  DLV har studert videoopptak og mener at rytter Helena Rosen ikke ivaretar sin 
hest sine sjanser i løpet i tilstrekkelig grad. Det vises til at hun snur seg gjentatte ganger på 
oppløpet og ikke rir sin hest ut tilstrekkelig.  DLV mener at hun gjennom sin ridning taper en 
bedre plassering i løpet.  
Kjennelse: Rytter Helena Rosen sin rytterlisens inndras en løpsdag, 26. oktober 2012 samt 
inndragning av ridepenger og premie prosenter.  Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at 
rytter er lærling. Regl. Pkt. 136 e, 424, 489 b, d 
---- 
6. løp 
Sak til behandling:Hest nr 2 Miss Kitty Grey – Per-Anders Gråberg snublet på oppløpet og 
rytter falt av. 
Avhørt: 1. Rytter P A Gråberg    2. Rytter A Hollstenius 
Forklaring: 1.Rytter P A Gråberg forklarte at han lå på rail og at det ble for trangt å gå på 
innsiden av hest nr 1 Dantolini.  Han ble derfor hengende bak denne og hesten hans snublet 
i bakbena på hest nr 1. 
2. A Hollstenius forklarte at noen red inn i henne bakfra og at hesten hennes kom litt ut av 
balanse. Hun mente at hun hadde holdt rett bane. 
Bemerkning: DLV studerte videoopptak.  Sammenholdt med rytternes forklaringer mener 
DLV at ingen kan lastes for det inntrufne.  
-- 
Dopingprøver 12. oktober 2012 
2. løp hest nr     2 Holiday Reading    
3. løp hest nr     5 Cave Man   
6. løp hest nr     3 Vestano 
7. løp hest nr    10 Palermo 
Negative dopingprøver 12. oktober 2012 
120913 Cool Hill 
120913 Marked By Zorro 
120913 Ragazzo 
120920 Loire 
120920 Pannacotta 

120920 Caerus 
120923 The Kicker 
120923 Bankstair 
120923 Daydream Believer 
120923 Hovsa 
120923 Diamant 
120923 You’re The Top 
120923 Ragazzo 
120923 Omoto Sando  
120923 Entangle

 
---- 
Øvrevoll 12. oktober 2012  DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


