
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
14. LØPSDAG torsdag 2. juli 

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

DLV’S MEDLEMMER:   K Grundy, B Hermansen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 

----------- 

2. og 3. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 4 Edvard Den Fjærde i 2. Løp og hest 

nr. 2 Quercus i 3. Løp – trener Carl Agner kom for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Carl Agner 

Forklaring: Trener C Agner møtte ikke til avhør etter å ha blitt kalt opp via sms og over 

banens høyttaleranlegg. 

Kjennelse: Trener Carl Agner ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl. Pkt. 124n, 489a. 

----- 

Sak til behandling: Hest nr. 7 Buenos Aires fullførte ikke løpet. 

Avhørt: Trener Dennis Persson 

Forklaring: Trener D Persson forklarte at hesten hadde problemer med å følge med tempoet 

på denne banen og den ble sliten.  Det var dessuten lenge siden den hadde startet sist. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

----------   

3. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef- hest nr. 7 Welsh Dragon – trener Olle Stenstrøm. 

Avhørt: 

1. Trener Olle Stenstrøm 

Forklaring: Trener O Stenstrøm forklarte at han var klar med hesten, men han måtte vente på 

salen fra rytteren som red i hekkeløpet løpet før. 

Kjennelse: Trener Olle Stenstrøm ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock. 

Regl pkt. 124n, 489a 

-------  

4. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 13  Enmore ble sjenert av hest nr. 12 Firefox i søndre sving. 

Avhørt: 

1.  Rytter Espen Ski 

2.  Rytter Mette Kjelsli 

Forklaring: 

1. Rytter E Ski forklarte at hest nr. 12 Firefox brøt ut foran ham i svingen og sjenerte ham. 

2. Rytter M Kjelsli forklarte at hun måtte ta opp hesten og at den da brøt ut.  Hun fikk 

problemer med å styre hesten. 

Bemerkning: Ut fra løpsfilm og observasjoner fra svingdommer, sammenholdt med rytternes 

forklaringer, legger DLV til grunn at hest nr. 12 Firefox bryter ut i svingen og at rytteren ikke 

klarer å styre den.   

Kjennelse: Da DLV legger til grunn at rytter M Kjelsli ikke kan klandres for det inntrufne, 

rettes det følgelig ingen forføyning mot henne. 

-------- 

5. løp 

Sak til behandling: 



Rytter av hest nr. 8 Yorkshire Lad – Marie Fretheim mente hun ble sjenert ved inngangen til 

søndre sving av hest nr. 9 Lam of Mull – Rafael Schistl.  Trener Jacob H Fretheim meddelte 

også at hesten tråkket av seg en forsko i løpet. 

Avhørt: 

1. Marie Fretheim 

2. Rafael Schistl 

3. Manuel Santos 

Forklaring: 

1. Marie Fretheim mente at hun ble sjenert av hest nr 9 Lam Of Mull – R Schistl slik at hesten 

hennes snublet. 

2. Rafael Schistl forklarte at han følte at hans hest ble dyttet til siden av hest nr. 8 Yorkshire 

Lad, slik at han kom i ubalanse.  Han mente M Fretheim presset seg fram mellom hester der 

det ikke var plass. 

3. M Santos forklarte at de lå tre hester ved siden av hverandre, og at det ble litt trangt når de 

skulle svinge. 

Bemerkning: Ut fra løpsfilmen samt fra observasjoner DLV sine medlemmer, legger  DLV til 

grunn at hest nr. 8 Yorkshire Lad snubler i søndre sving.  Løpsfilmen og DLVs observasjoner 

gir etter DLV’s mening ikke støtte til rytter Fretheims forklaring.  

Det rettes ingen forføyning mot noen av rytterne.  

-------- 

9. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 14 Talwandi sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Inger Skrede 

Forklaring: Trener I Skrede forklarte at hesten er ustabil prestasjonsmessig. Utover dette 

hadde hun ingen annen forklaring. 

-------- 

Dopingprøver tatt 2. juli 2009  

   

2. løp  hest nr.  8 Zimon      

5. løp  hest nr.  10 Fair Flair      

6. løp  hest nr.   1 Appel Au Maitre 

9. løp  hest nr.   1 Espocitio 

------- 

 

Dato: 02.07.2009                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


