
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

28. løpsdag torsdag 27. oktober 2016 

 

 

DLV’s medlemmer:   K Grundy,  H Byrgin, O C Hallerud , S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:   O Reigstad  

Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef - hest nr 3 Bourbon Bay gikk ikke med eiers registrerte farger. 

Forklaring: 

Trener Henrik Engblom forklarte at de hadde bestilt ny drakt som de ikke hadde fått ennå. 

Bemerkning: 

I henold til reglementet skal ryttere i offentlige løp ri i de farger hestens eier har registrert. 

Kjennelse: 

Trener Henrik Engblom ilegges bot stor kr 600,- for at hest nr 3 Bourbon Bay ikke bar eiers 

registrerte farger. 

Regl. pkt. 110, 489 c 

---- 

Sak til behandling: 

Voldgiftsundersøkelse vedrørende at hest nr 3 Bourbon Bay brøt ut i svingen. 

Avhørt: 

Rytter Per-Anders Gråberg forklarte at hesten ble ustyrbar og brøt ut. 

Bemerkning: 

Forklaringen er godkjent. 

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – trener Are Hyldmo kom for sent i paddock med hest nr 4 Tookwino 

og hest nr 6 Moonflash. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at han hadde fått to saler med samme startnummer, og brukte 

litt tid på å finne ut hvilken hest som skulle ha hvilken sal. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: 

Trener Are Hyldmo tildeles en advarsel for å ha kommet for sent i paddock med hest nr 4 

Tookwino og hest nr 6 Moonflash. 

Reg. pkt. 124 n, 489 a 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 8 Oui Je Veux sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 



Trener Jacob H Fretheim forklarte at hesten gikk bra i trening, men at den ikke presterer i 

løp. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Lucky Loke sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Åsa Edvardsson forklarte at hesten presterte dårligere enn forventet.  Den ble forsøkt 

på lengre distanse enn tidligere, og i tillegg mistet den tungestroppen. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.  1 Miss Kickoff                 

Løp 2 hest nr.  3 Nordlys 

Løp 4 hest nr.  8 Asaks Ambition        

Løp 6 hest nr.  1 J W Delight 

Løp 7 hest nr.  5 Captain America   

---- 

 

Dato  27. oktober 2016  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


