
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

30. løpsdag fredag 19. oktober 2012  
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  T Oppedal 
____________________________________________________________________ 
Rytterendring fredag 19. oktober: 
4. løp 3 Ironic Irannik – Rafael De Oliveira 56 kg 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 6 Forrest Gump ble strøket av veterinærene før løpet grunnet manglende vaksine. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo 
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at det var for lang tid mellom grunnvaksinene. 
Bemerkning: Det er treners ansvar å påse at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 
Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges bot stor kr 1.200,- på grunn av ukorrekt vaksine på 
hest nr 6 Forrest Gump. Regl. Pkt. 124 f, 489 c, 484 i 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Phili Boy – Jack Wright veid inn med 0,7 kg 
overvekt. 
Avhørt: Rytter Jack Wright 
Forklaring: Rytter J Wright forklarte at drakten var full av søle.  Han forklarte videre at vekten 
var korrekt ved utveiing og at trener hadde sjekket utveiingen. 
Bemerkning:  
I henhold til reglementet skal rytter ri med den vekt man har kommet overens om. 
Kjennelse: Rytter Jack Wright ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt.  
I straffeutmålingen er det vektlagt at han har hatt vektforseelse tidligere i sesongen og at 
rytter er lærling. Regl. Pkt. 140 d, 489 c 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: DLV observerte at flere hester fikk det trangt rett etter start. 
Etter å ha konferert løpsfilmen, konstaterer DLV at flere hester går innover i banen samtidig 
som flere hester trakk noe utover i banen.  Det ble som følge av dette noe trangt for enkelte 
hester.  DLV finner dog ikke at det inntrufne kan lastes noen ryttere. 
Det rettes derfor ikke forføyning mot noen av rytterne. 
---- 
6. løp 
Sak til behandling:Rapport fra paddocksjef – hest nr 9 Quinoa – trener Henrik Engblom for 
sent i paddock. 
Avhørt: Trener Henrik Engblom 
Forklaring: Trener H Engblom tok feil av tiden og beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: Det er treners ansvar å innfinne seg i paddock med hest senest 15 minutter før 
start. Kjennelse:Trener Henrik Engblom ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent 
i paddock med hest nr 9 Quinoa. I skjerpende retning er det vektlagt at trener samtidig 
forsinket starten. Regl. Pkt. 124 n, 489 c 
-- 
Dopingprøver 19. oktober 2012 
2. løp hest nr    2 Viviannasdream       
3. løp hest nr    6 Rapponghi    
7. løp hest nr    12 Mohikan 
----- 
Øvrevoll 19. oktober 2012  DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 


