
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
27. løpsdag torsdag 3. oktober 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:    J Macpherson  
   
____________________________________________________________________ 
22. september – Sweet Baby Jane svak prestasjon. – Trener M P Taylor rapporterte 26. 
september at hesten var sjekket av veterinær som konstaterte at hesten hadde 
luftveisinfeksjon. 
---- 
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 7 Polhem – E Ski går innover i banen ca 200 meter etter start slik 
at hest nr 5 Rock The Boat – M Fretheim ble sjenert. 
Avhørt: 
1. Rytter E Ski 
2. Rytter M Fretheim 
Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at han hadde en stor tung hest som dro seg selv innover i banen.  
Han gjorde det han kunne for å holde hesten sin rett. 
2. Rytter M Fretheim forklarte at hun ble kraftig sjenert av hest nr 7 Polhem –E Ski slik at hun 
måtte ta opp sin hest. 
Bemerkning: DLV observerte på videoopptaket at hest nr 7 Polhem – E Ski går innover i 
banen og derved sjenerer hest nr 5 Rock The Boat – M Fretheim.  DLV kan ikke se at rytter 
E Ski gjør tilstrekkelig for å rette opp sin hest. 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges bot stor kr 3.000,- for å ha sjenert konkurrent.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at det er høy premiesum i løpet samt gjentatt forseelse. 
Regl. pkt 136 e, 489 c 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – trener John Nielsen kom for sent i paddock 
med hest nr 6 Parbold Hill 
Avhørt: Trener J Nielsen 
Forklaring: Trener J Nielsen forklarte at han fikk salen sent og han fikk dårlig tid.  Han 
beklaget det inntrufne . 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start med hest. 
Kjennelse: Trener John Nielsen ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med 
hest nr 6 Parbold Hill. Regl. pkt.  124 n, 489 a 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr 1 Aylar – rytter Helena Rosen går utover i banen på oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter H Rosen 
2. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter H Rosen forklarte at hesten dro utover i banen og at hun ikke klarte å holde den 
rett. 
2. Rytter E Ski forklarte at han måtte gå noen sport utover på grunn H Rosen sin ridning.  
Han mente det ikke hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 



DLV observerte på videoopptaket at hest nr 1 Aylar – H Rosen går flere spor utover i banen 
på oppløpet, noe som medfører at 3 Tigherella – E Ski også må gå utover i banen. 
DLV kan ikke se at Rytter H Rosen gjør tilstrekkelig for å rette opp sin hest.  Det inntrufne 
ansees ikke å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Helena Rosen ilegges bot stor kr 600,- for å ha sjenert konkurrent.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. pkt. 136 c, 489 c 
--- 
Dopingprøver tatt 3. oktober 2013 
1. løp hest nr 8 Diamant             
1. løp hest nr 2 Mister Big Shuffle      
4. løp hest nr 11 Vortex  
4. løp hest nr 2 Dickie Dickens 
7. løp hest nr  6 Maraboux Javilex      
---- 
Gressbanen målt til god 4,3  
----  
Dato: 3. oktober 2013        DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
  
 
 


