
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
2 . LØPSDAG torsdag 23.04.09 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

Vedrørende løpsdag 1 16. April løp 1 

Sak til behandling:  

Rytter av hest nr. 3 Rapponghi – Marie Fretheim veid inn med 650 gram overvekt. 

Avhørt: Rytter Marie Fretheim 

Forklaring: Rytter M Fretheim forklarte at det regnet og at drakten var blitt våt. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter kunne ri  med avtalt ridevekt. 

Kjennelse: Rytter Marie Fretheim ilegges en advarsel for ikke å ha overholdt avtalt ridevekt. 

Regl. pkt. 140 d, 489 a 

---------- 

Vedrørende løpsdag 1 16. April løp 5 

Sak til behandling: Hest nr. 5 Mekong sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Leif Spørck 

Forklaring: Trener L Spørck forklarte at rideordre var å pakke hesten inn i feltet, men hesten 

bommet på starten og kom aldri inn i feltet.  Han var skuffet over hestens prestasjon. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

Regl. pkt. 484 f 

------------  

Løpsdag 2 23. April 

5. løp 

Sak til behandling: Hest nr 3 Hattan ble strøket av veterinæren før løpet. 

-------- 

6. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 9 Robbed In Riga sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Gina Mathisen 

Forklaring: Trener G Mathisen forklarte at hesten ikke var interessert i å følge med feltet da 

den sto igjen litt i starten.  Hun hadde ellers ingen forklaring på hvorfor hesten gikk så dårlig. 

Bemerkning: DLV observerte at hest nr. 9 Robbed In Riga fullførte løpet langt bak de øvrige 

hestene i løpet.  Hesten var over 14 sekunder bak nest siste hest i mål. 

DLV har observert at hesten også løpsdagen 16. April var slått med mange lengder. 

På bakgrunn av dette mener DLV at hesten må starte i kvalifiseringsløp og gjennomføre dette 

med godkjent resultat før den igjen kan starterklæres i vanlige løp. 

Regl. pkt 410 

 

Sak til behandling: 

Stevnets veterinær nedla startforbud mot hest nr 3 Daughter Of York etter løpet. 

---------  

7. løp 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse av ridningen til flere ryttere ved inngangen til søndre sving. 

Bemerkning: DLV observerte fra sin posisjon i svingen samt filmopptak at det ble trangt for 

flere hester ved inngangen til søndre sving.  DLV avhørte også flere av de impliserte rytterne.   

På bakgrunn av DLV’s observasjoner samt rytternes forklaringer fant DLV at ingen av 

rytterne kan klandres for det inntrufne.  

Regl. pkt. 483 a 

 

 

 



Dopingprøver tatt 23. April 2009  

2. løp  hest nr.  2  Buen Rumbero 

4. løp  hest nr.  1  Fly Away   

6. løp  hest nr.  8  Head Above Clouds 

 

 

Dato: 23.04.2009                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


