
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
28 . LØPSDAG fredag 10.10.2008 

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

DLV’S MEDLEMMER:  A L Sørensen, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

1. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Popeye – P Pinto og hest nr. 7 Lucky Flight – K Andersen sine prestasjoner i løpet. 

Avhørt: 

1. Kim Andersen 

2. Pascolina Pinto 

Forklaring: 

1. Rytter K Andersen forklarte at hesten var godt med de første 50 meterne, før den begynte å 

titte på andre ting og ville ikke prestere. 

2. Rytter P Pinto forklarte at hesten er preget av at den er fersk. 

Bemerkning: Forklaringene er notert. 

------- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Lucky Flight og hest nr. 8 Let’s Do It kom for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Are Hyldmo. 

Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at traktoren sperret veien ved 900 meter starten slik at 

hestene måtte snu og gå en annen vei. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners plikt å innfinne seg i paddock med 

hestene senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha kommet for sent i paddock 

med hest nr 7 Lucky Flight og nr. 8 Let’s Do It.  I skjerpende retning legges det vekt på i 

straffeutmålingen at dette er 3. gang i denne sesongen at trener kommer for sent med hester til 

paddock. 

Regl. pkt, 124 n, 489 c 

------ 

2. løp 

Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr. 8 Lucky Punch bortvist fra start. 

Avhørt: Trener Ole Larsen 

Forklaring: Trener O Larsen forklarte at hesten bare har ett øye og derfor er ganske engstelig.  

Hesten var godt trent for startboks. 

Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 

reglementet advarsel. 

Kjennelse: Trener Ole Larsen tildeles en advarsel for at hest nr. 8 Lucky Punch ikke ville gå 

inn i startboks.   
Regl. Pkt. 412, 489 a 

----- 

5. løp 

Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr. 5 Latakia ble bortvist fra start. 

Avhørt: Trener Niels Petersen 

Forklaring: Trener N Petersen hadde ingen kommentar. 

Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 

reglementet advarsel. 

Kjennelse: Trener Niels Petersen tildeles en advarsel for at hest nr. 5 Latakia ikke ville gå inn 

i startboks.  Latakia må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp.  



Regl. Pkt. 412, 489 a 

------ 

Dopingprøver tatt 10. oktober 2008: 

 

3. løp hest nr.  2 Dan Tucket     

5. løp hest nr.  4 Hansinger 

6. løp hest nr.  5 Miles 

 

 

Negative dopingprøver 10. oktober 2008  

080909 Girls Don’tlie 

080909 Catching The Storm 

080909 Mekong 

080918 Latakia  

 

Dato: 10.10.08  DLV’s leder: A L Sørensen (sign.) 


