
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
29. løpsdag onsdag 17. oktober 2012  

 
DLV’s medlemmer: H Byrgin, B Hermansen, H E Jenssen , S Kolling (sekr.) 
Stevnelege: J Macpherson    
____________________________________________________________________ 
1. løp 
Roald Winger var starter. 
-- 
2. løp 
Sak til behandling: Salen på hest nr 3 Jeune Fils – rytter Didrik Finnbråten skled framover 
like etter start. 
Avhørt: Trener Siv Hanne Holden 
Forklaring: Trener S H Holden forklarte at det var salet korrekt.  Hun mente at salen skled 
framover da hesten pullet hardt i starten. 
Bemerkning:I henhold til reglementet er det treners ansvar at salutstyr skal være av 
tilfredsstillende beskaffenhet og riktig anvendt.   
Kjennelse: Trener Siv Hanne Holden tildeles en advarsel for at salen på hest nr 3 Jeune Fils 
skled framover. Regl. Pkt. 124 n, 489 a 
---- 
3. løp 
Rapport fra paddocksjefen – hest nr 10 Notnowhoney – trener Niels Petersen kom for sent i 
paddock. 
Avhørt: Trener Niels Petersen 
Forklaring: Trener N Petersen forklarte at de var ute i god tid, men kom ikke over banen da 
det var løshest i banen. 
Bemerkning: Det ble også bekreftet av paddocksjef at hest nr 10 Notnowhoney var ute i god 
tid, men ble forhindret i å komme over banen på grunn av en løs hest. 
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot trener Niels Petersen. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr 3 Milliondollarbaby sto igjen i starten. 
Avhørt: Trener Hallvard Soma 
Forklaring: Trener H Soma hadde ingen forklaring på det inntrufne og at dette var hestens 
siste løp. 
Kjennelse: Hest nr 3 Milliondollarbaby må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før 
den igjen kan starterklæres til løp. Regl. Pkt. 410 
---- 
 
Dopingprøver 17. oktober 2012 
2. løp hest nr   5 Maraboux Javilex       
3. løp hest nr   4 Avon Pearl     
6. løp hest nr   9 Dickie Dickens    
7. løp hest nr   5 King’s Dancer   
----- 
 
Øvrevoll 17. oktober 2012   
 
DLV’s leder: Helge Byrgin (sign.) 
 


