
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

27. løpsdag fredag 10. oktober 2014 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud 
Stevnelege: O Reigstad   
 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 
___________________________________________________________________ 

Løp nr 1 

Meddelelse fra trener; hest nr. 4 Buffalo Soldier mistet en sko i løpet. 

 

Løp nr. 3 

Sak til behandling:  Rytter av hest nr. 3 Cultural Desert, A Pilroth mente seg sjenert 

ca 100 meter etter start av hest nr 5 Dickie Dickens, Rytter E Chaves. 

Avhørt:  

A Pilroth som forklarte at hest nr 5 Dickie Dickens gikk innover i banen ca 100 m etter 

start med den følge at hun måtte ta opp sin hest. 

E Chaves  

Forklarte at hesten henger innover i banen og at han gjør alt han kan for å holde 

hesten rett.  

Bemerkning 

DLV observerte at hest nr 5 gikk innover i banen 100 m etter start med den følge at  

rytter av hest nr. 3 måtte ta opp.  

Iht reglementet er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen 

måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV mener at rytter E Chaves  ikke gjør 

tilstrekkelig for å holde sin hest rett.  

 

Kjennelse: 

Rytter E Chaves ilgges en bot stor kr. 2000,- for å ha sjenert medkonkurrent 100 

meter etter start.  

Regl. pkt. 136e, 489c. 

 

Løp nr 5 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjefen - Rytter E Chaves veid inn med 1.3 kg overvekt. 

Avhørt: 

E Chaves om forklarte at han hadde tatt feil utstyr da han trodde at han skulle ri en 

tyngre vekt i dette løpet. 

Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri den vekt han/hun er kommet overens om å 

ri. 

Kjennelse: Rytter E Chaves ilegges bot stor kr. 1.200 for å ha veid inn med 1.3 kg 

overvekt. Regl. pkt. 140d og 489c.   

 

 

 



Løp nr. 6 

Sak til behandling: Hest nr. 1 Ash Hill Towers, prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener H Soma forklarte at de har jobbet mye med å få hesten til å puste 

riktig i tillegg fikk den innvendig spor som i dag var en stor fordel. 

Forklaringen er notert. 

 

 

Løp nr. 7 

Hest nr. 1 Mainline brøt løpet. 

 

Det ble nedlagt startforbud av veterinæren for hest nr 1 Mainline. 

  

 

Dopingprøver tatt 10. oktober 2014 

2. løp hest nr  2 This is Bajas                     

2. løp hest nr  4 Whatdoesthefoxsay                

4. løp hest nr  2 Farzan            

7. løp hest nr 6 Kanzee Gold    

---- 

Dato: 10. oktober 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


