
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
15. løpsdag  torsdag 18. juli 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin,  S Kolling (sekr.) 
  ____________________________________________________________________ 
Rytterbytte 18. juli 8. løp 14 Johaug – Tina Smith 
---- 
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 River Landing ble tatt opp. 
Avhørt: Trener P J Nordbye  
Forklaring: Trener P J Nordbye forklarte at rytteren mente at hesten ikke fungerte på dagens 
bane. Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
----- 
Sak til behandling: Hest nr 7 Monterey brøt løpet. 
Avhørt: Trener H Engblom 
Forklaring: Trener H Engblom forklarte at hesten ble sliten og at han derfor valgte å ta opp. 
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
---- 
Sak til behandling: Hest nr 9 Gladtoseeme brøt løpet. 
Avhørt: Trener D Persson 
Forklaring: Trener D Persson forklarte at hesten ble sliten og rytteren derfor valgte å ta opp. 
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Danneman ble tatt opp. 
Avhørt: Assisterende trener M Müllern 
Forklaring: M Müllern forklarte at hesten hadde sore shins. 
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
---- 
5. løp 
Sak til behandling:DLV sin representant i tårnet observerte at det ble meget trangt for flere 
hester ved inngangen til nordre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter Marie Fretheim – 5 Most Wanted 
2. Rytter Shane Karlsson – 3 Shabby Chic 
3. Rytter Aase Marie Brown – 8 Fighting Spirit 
4. Rytter Jan-Erik Neuroth – 9 Imperial Skylight 
Forklaring: 
1. Rytter M Fretheim forklarte at hun ble kraftig sjenert ved inngangen til nordre sving av 
rytter Aa M Brown. 
2. Rytter S Karlsson forklarte at han ble sjenert ved inngangen til nordre sving av at rytter Aa 
M Brown gikk innover i banen slik at han måtte ta opp sin hest. 
3. Rytter Aa M Brown forklarte at hun mistet kontrollen på hesten slik at den brøt innover i 
banen.  Hun prøvde rette opp hesten, men innrømmet at hun må ha sjenert konkurrenter. 
4. Rytter J-E Neuroth forklarte at det ble trangt for hestene innen for ham, så han passet på å 
holde god avstand. 
Bemerkning: DLV finner det bevist at hest nr 8 Fighting Spirit sjenerer hestene innenfor seg 
ved inngangen til nordre sving.  DLV observerer også etter å ha studert løpsfilmen at rytter 
av hest nr 8 Fighting Spirit – Aa M Brown gjør det hun kan for å rette opp sin hest.  DLV kan 
således ikke se at rytter Aa M Brown har handlet i strid med reglementet.  DLV vurderte 
diskvalifikasjon, men kom til at hendelsen ikke hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot noen impliserte ryttere. 
----- 



Dopingprøve tatt 11. juli 2013 
8. løp hest nr  3 Majestic Max 
----- 
Dopingprøver tatt 18. juli 2013 

1. løp hest nr   8 Flashline          
4. løp hest nr   2 Daydream Believer         
       
5. løp hest nr   8 Fighting Spirit    

---- 
Dato:   18. juli 2013                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


