
    ØVREVOLL GALOPP AS 
 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
4. LØPSDAG torsdag 6. mai  2010 

---------------------------------- 
DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, L Jensen (sekr.) 
STEVNELEGE:  O Reigstad 
 

 
1. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 3 Fly Away opplyste at hesten hadde mistet en sko i løpet. 
 
----------          
 
4. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr. 7 Pilgrim – Espen Ski sin prestasjon i løpet. 
Avhørt:Trener Rune Haugen 
Forklaring: Trener R Haugen opplyste at hesten er ny på stallen, og at den har vært 
fin i trening. Det har vært en halsinfeksjon på stallen og hesten har antagelig blitt 
smittet av den. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
 

----------   
        
6. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 1 Rapponghi – Per Anders Gråberg gikk inn i banen i søndre sving og 
sjenerte innenforliggende hester nr 6 Suffolk County – Kristin Arnkværn og nr 4 
Golden Pool – Carlos Lopez slik at sistnevnte måtte ta opp sin hest. 
 
Avhørt: 
1. Rytter Kristin Arnkværn 
2. Rytter Carlos Lopez 
3. Rytter Per Anders Gråberg 
 
Forklaring: 
1. Rytter K Arnkværn forklarte at hun, samt rytter C Lopez ble sjenert av rytter P A 
Gråberg. Hun ropte til Gråberg at det ikke var plass. 
2. Rytter C Lopez forklarte at de to utenforliggende hestene presset innover slik at 
han måtte ta opp sin hest. 
3. Rytter P A Gråberg forklarte at han hadde presset Arnkværn innover for å få henne 
til å ri inntil railen, men at han ikke var klar over at noen ble sjenert av handlingen. 
Han forsøkte å styre ut igjen da han ble tilropt av Arnkværn. Ved avspilling av 
videoopptak innrømmet han at det hadde vært en feilbedømming fra hans side. 
 
Bemerkning: 
DLV observerte fra svingdommer og fra videoopptak at hest nr 1 Rapponghi går inn i 
banen og sjenerer nr 6 Suffolk County – Kristin Arnkværn og nr 4 Golden Pool – 



Carlos Lopez slik at Lopez må ta opp sin hest. DLVs observasjoner stemmer overens 
med rytternes forklaring. 
 
Kjennelse: 
Rytter Per Anders Gråberg ilegges en bot stor kr 1200,- for å ha sjenert konkurrenter.  
Regl pkt. 136 e, 427, 489 c 
 
------- 
 
8. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 10 Dutchess of Bogstad – Marie Fretheim mente seg sjenert i 
nordre sving. 
 
Bemerkning: 
DLV gransket videoopptak men fant ikke grunnlag for å gå videre med saken.  
Regl pkt. 483 d 
 
------- 
 
Dopingprøver tatt 6. mai 2010: 
1. løp hest nr 5 Aaron’s Way og hest nr 6 Bit Noble 
4. løp hest nr 4 Dubai Samurai                        
6. løp hest nr 3 Hot Marta 
------- 
      
Dato: 06.05.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


