
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

4. løpsdag torsdag 8. mai 2014 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: J Macpherson   

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Jouye ble strøket av veterinæren før løpet. 

---- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Giovanni Nobile – Oliver Wilson cantret til start uten å ha bena i bøylene. 

Avhørt: 

1. Trener Annike Bye Hansen 

2. Rytter Oliver Wilson 

Forklaring: 

1. Trener A B Hansen forklarte at hesten holdt på å falle da den kom ut i banen, slik at rytter 

måtte ta bena ut av bøylene. 

2. Rytter O Wilson forklarte at han hadde bena i bøylene da hesten gikk ut på banen.  Den 

slo seg da vrang og rygget inn i railen.  Han måtte ta bena ut av bøylene for å få den frem.  

Bemerkning: 

DLV er av den oppfatning at rytter O Wilson burde ha forsøkt å få bena i bøylene igjen etter 

hendelsen.  

Kjennelse: 

Rytter Oliver Wilson tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten å bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Sweet As Candy – rytter Elione Chaves – flisblinkersen løsnet etter start. 

Avhørt: 

1. Rytter E Chaves 

Forklaring: 

Rytter E Chaves forklarte at flisblinkersen løsnet etter start slik at han måtte fjerne den under 

løpet. 

Bemerkning: 

Trener Jenny B Hansen ble innkalt til DLV, men møtte ikke. 

Kjennelse: 

Trener Jenny B Hansen ilegges bot stor kr 1.200,- for mangelfullt utstyr.  I skjerpende retning 

er det lagt vekt på at trener ikke rapporterte hendelsen til DLV og heller ikke møtte til avhør 

da hun ble innkalt. 

Regl. pkt. 124 n og p, 130, 489 c 

---- 



 

Dopingprøver tatt 8. mai 2014 

3. løp hest nr 9 Outlaw      

4. løp hest nr 2 Fighting Spirit       

6. løp hest nr 1 Majestic Dowsing   

 

Dato:  8. mai 2014  DLV’s leder:  K Grundy (sign) 

 


