
    ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
3. LØPSDAG torsdag 29. April 2010 

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

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

STEVNELEGE:  O Reigstad 

 

 
1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr. 5 Tumaco – Jacob Johansen ble forsinket og rakk ikke løpet. 
Avhørt: Rytter Jacob Johansen 
Forklaring:  
Rytter J Johansen forklarte at flyet var 35 minutter forsinket da flyet måtte vente på en passasjer.  

Bemerkning: Rytter som skal ri løp plikter å ha veid ut senest 30 minutter før det løp han skal ri. 

Kjennelse: Rytter Jacob Johansen ilegges en bot stor kr 600,-  for ikke å ha innfunnet seg til avtalt ritt. 

Regl. pkt. 361, 489 c. 

------- 

3. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 5 Mohikan – Espen Ski sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Trener Tollef Langvad 

2. Rytter Espen Ski 

Forklaring: 

1. Trener T Langvad forklarte at hesten gikk litt under form og at det muligens var litt kort tid 

mellom dette og forrige løp. 

2. Rytter E Ski forklarte at hesten virket litt stiv. 

Bemerkning: Forklaringene er notert. 

--------- 

5. løp 

Sak til behandling: Rytter Mari Vaadan ble observert på publikumsplass i jockey antrekk etter 

at hun hadde veid ut. 

Avhørt: Rytter M Vaadan 

Forklaring: Rytter M Vaadan forklarte at hun skulle snakke med agenten sin. 

Bemerkning: Etter utveiing har rytter ikke adgang til tilskuerplass før vedkommende har 

skiftet helt til sivilt antrekk og er ferdig med dagens ritt. 

Kjennelse:  

Rytter Mari Vaadan tildeles en advarsel for å ha oppholdt seg på tilskuerplass i jockey 

antrekk. 

Regl. pkt. 136 b, 489 a 

------- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 8 Great Fighter – Henrik Engblom hoppet ut fra startboks og stoppet. 

Avhørt: Trener Henrik Engblom 

Forklaring:Trener H Engblom forklarte at hesten aldri skulle gå løp for ham igjen. 

Bemerkning:Hesten må gå kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan 

starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 410, 3. Ledd 

------- 



Sak til behandling: Hest nr. 3 Golden Stepper – Roman Skrzydlo sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1. Rytter R Skrzydlo 

2. Trener H Hegland Kristiansen 

Forklaring: 

1.  Rytter R Skrzydlo forklarte at hesten byttet ben flere ganger og beveget seg dårlig.  Han 

mente også at distansen var for kort. 

2. Trener H Hegland Kristiansen mente at distansen var for kort.  Hun hadde bedt rytteren 

være med feltet. 

Bemerkning: 

På bakgrunn av forklaringen til rytteren, har DLV bedt om at hesten veterinærundersøkes og 

at DLV får en tilbakemelding før hesten igjen kan starterklæres til løp. 

Regl. pkt. 487 a 

----------          

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 11 Hallingdal Blue gikk inn i banen ved inngangen til søndre sving og sjenerte hest 

nr. 1 Fritz Zaid – Trond Jørgensen slik at han måtte ta opp sin hest. 

Avhørt: 

1.  Rytter Trond Jørgensen 

2.  Rytter Jan-Erik Neuroth 

3. Rytter Carlos Lopez 

Forklaring: 

1.  Rytter T Jørgensen forklarte at han ble sjenert av rytter J E Neuroth slik at han måtte ta opp 

sin hest. 

2.  Rytter J E Neuroth forklarte at hesten hang innover i banen da han måtte ta ned brillene.  

Han styrte hesten ut igjen så fort han kunne. 

3.  Rytter C Lopez ble ikke særlig forstyrret av det inntrufne. 

Bemerkning: 

DLV observerte fra svingdommer og fra videoopptak at hest nr. 11 Hallingdal Blue går inn i 

banen og sjenerer hest nr 1 Fritz Zaid slik at rytter T Jørgensen må ta opp sin hest. 

Kjennelse: 

Rytter Jan-Erik Neuroth ilegges en bot stor kr 600,- for å ha sjenert konkurrent.  Ved 

straffeutmålingen er det tatt hensyn til at rytter er lærling. 

Regl pkt. 136 e, 489 c 

------- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 3 River Landing sin prestasjon i løpet. 

Trener Pål J Nordbye rapporterte at hesten ble tatt opp da den  pustet unormalt. 

Dopingprøver tatt 29. April 2010: 

3. løp hest nr  6 Fighting Spirit               

4. løp hest nr  4 Vamp                        

7. løp hest nr  7 Most Wanted        

------- 

  

     

Dato: 29.04.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 


