
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
19 . LØPSDAG torsdag 14.08.2008 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

1. løp 

Sak til behandling:  

Rytterne Fredrik Johansson og Jacob Johansen rakk ikke løpet, da flyet var forsinket. 

Forklaring:  

1. F Johansson forklarte at flyet var forsinket. Han ringte sekretariatet og ga beskjed om at 

flyet var forsinket. 

2. J Johansen forklarte at på grunn av stor flytrafikk på Gardermoen ble flyet forsinket fra 

Stockholm.  

 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ha veid ut senest 30 minutter før det løp vedkommende 

skal ri. DLV gjennomgikk rutetider for aktuelle fly, tog med videre og estimert tidsforbruk på 

den planlagte reisen fra Gardermoen til Øvrevoll.  Uavhengig av den dokumenterte 

forsinkelsen flighten hadde i dette tilfellet, er de tidsmarginer som er lagt inn, etter DLV’s 

mening, for knappe for å være sikker på å nå frem til løpene i tide.  Rytterne kan derfor etter 

DLV’s mening bebreides for å ha kommet for sent til første løp. 

Kjennelse: 

Rytter Jacob Johansen ilegges bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent til første løp. 

Rytter Fredrik Johansson ilegges bot kr 1.200,- for å ha kommet for sent til første løp.  I 

skjerpende retning er straffen for F Johanssons vedkommende hevet på grunn av gjentatt 

tilsvarende forseelse tidligere i sesongen.  

Regl. pkt. 136 b, 361, 489 c 

------- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Rytter Manuel Martinez veide ut for sent til 2. løp. 

Forklaring: 

M Martinez forklarte at flyet var forsinket fra Stockholm, og at det tok tid før han fikk 

bagasjen sin. 

Bemerkning:  

I henhold til reglementet skal rytter ha veid ut senest 30 minutter før det løp vedkommende 

skal ri. 

DLV gjennomgikk rutetider for aktuelle fly, tog med videre og estimert tidsforbruk på den 

planlagte reisen fra Gardermoen til Øvrevoll.  Uavhengig av den dokumenterte forsinkelsen 

flighten hadde i dette tilfellet, er de tidsmarginer som er lagt inn, etter DLV’s mening, for 

knappe for å være sikre på å nå frem til løpene i tide.  Rytteren kan derfor bebreides for å ha 

kommet forsent til første løp. 

Kjennelse: 

Rytter Manuel Martinez ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha kommet for sent til utveiing før 2. 

løp.  I skjerpende retning er straffen hevet på grunn av gjentatt tilsvarende forseelse tidligere i 

sesongen.  

Regl. pkt. 136 b, 361, 489 c 

------ 

 

 



6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 13 Dark Pride sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Rytter Fredrik Johansson 

Forklaring: Rytter forklarte at han hadde fått beskjed om å gå i front, men hesten var sliten og 

orket ikke mer. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

-------- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr. 7 Coneyboy – Nikolaj Stott veid inn med 1,4 kg 

overvekt. 

Avhørt: Rytter Nikolaj Stott 

Forklaring: 

Rytter forklarte at han hadde veid ut med vanlige bukser, men at han red løpet med 

gummibukser, og at han i tillegg hadde fått mye søle på seg. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal jockey veie inn med avtalt ridevekt. 

Kjennelse: 

Lærling Nikolaj Stott ilegges bot stor kr 1.000,- for å ha veid inn med 1,4 kg overvekt.  I 

skjerpende retning anføres at rytter ved innveiing og kontrollveiing prøvde å manipulere 

vekten ved å sette et ben utenfor vekten. 

Regl. pkt. 140 d, 489 c. 

 

Dopingprøver tatt 14. august 2008: 

2. løp hest nr. 1 Kilcoona 

7. løp hest nr.  7 Coneyboy 

8. løp hest nr.  3 Yorkshire Lad 

 

Negative dopingprøver 14. august 2008: 

09.06.2008 Onkel Blaa 

17.07.2008 Quanero 

17.07.2008 Royal Miswaki 

17.07.2008 Miss The Boat 

17.07.2008 What Budget  

 

 

 

Dato: 14.08.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


