
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
24. LØPSDAG TORSDAG 10. SEPTEMBER 2009 

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

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

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 1 Fighting Spirit cantret til start på gressbanen i stedet for på dirttrackbanen. 

Avhørt: 

1.  Rytter Manuel Santos 

2. Trener Lisette Olai-Olssen 

Forklaring: 

1. Rytter M Santos forklarte at hesten var litt vanskelig å få inn på dirtbanen, og da var det lettere å gå 

gressbanen. 

2. Trener L Olai-Olssen forklarte at hun hadde gitt beskjed både til rytter og leier at de skulle cantre på 

dirtbanen. 

Bemerkning: Rytter gjorde ikke nok for å følge anvisningen til treneren om å cantre på dirtbanen. 

Kjennelse: Rytter Manuel Santos tildeles en advarsel for å ha latt hest nr. 1 Fighting Spirit galoppere til start 

på gressbanen. 

Regl. pkt. 489 a 

--------- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 4 Sweet Soul Diva – Mette Kjelsli og rytter av hest nr. 7 Dark Pride – Silja Støren falt av i 

nordre sving. 

Avhørt: 

1.  Rytter Mette Kjelsli 

2. Rytter Silja Støren 

3. Rytter Julie Stormfelt 

4. Rytter Charlotta Ericsson 

Forklaring: 

1.  M Kjelsli forklarte at hesten hennes snublet i bena til hest nr 5 Rainbow Barrel- rytter Charlotta Ericsson 

som gikk inn i banen.   

2. S Støren forklarte at hun falt av da hesten hennes snublet i rytteren av nr 4 Sweet Soul Diva. 

3. J Stormfelt forklarte at hun lå i sitt spor og at det ble trangt. 

4. C Ericsson forklarte at hun holdt sitt spor. 

Bemerkning: 

DLV observerte på filmopptak og fra sin posisjon i nordre sving at rytter av hest nr 4 Sweet Soul Diva – 

Mette Kjelsli gikk inn i banen ved inngangen til nordre sving, og det ble trangt for hest nr. 1 Bonne Geni – 

Julie Stormfelt.  DLV observerte også at hest nr. 4 Rainbow Barrel – Charlotta Ericsson samtidig også gikk 

innover i banen.  Deretter faller rytter av hest nr. 4 Mette Kjelsli av sin hest. Med den følge at også rytter av 

hest nr. 7 Silja Støren faller av sin hest. 

DLV bemerker at rytter av hest nr. 4 Mette Kjelsli synes å komme i ubalanse og faller av hesten uten at dette 

skyldes disposisjoner fra rytterne rundt henne.  

Kjennelse: Det rettes ingen forføyninger mot noen av rytterne. 

--------- 

Dopingprøver tatt 3. september 2009  

  1. løp hest nr  3 Buckham 

2. løp hest nr  3 Sheika   

4. løp hest nr  3 Vamp 

6. løp hest nr 12 Wattan               

------- 

Dato: 10.09.2009  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


