
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
31 . LØPSDAG fredag 31.10.2008 

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

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

----- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 2 Gifted Lass ble strøket av veterinæren før løpet pga. manglende friskmelding. 

------- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 5 Sky View – Lea Olsen meddelte at stigbøylen knakk i oppløpet. 

-------- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr. 2 No More Fuzz – Cathrine H Engebretsen mente at hun ble sjenert i 

inngangen til første sving. 

Avhørt: 

Rytter Lea Olsen 

Forklaring: 

Rytter L Olsen mente at hest nr. 6 Romund gikk inn slik at hun ble sjenert og måtte ta opp sin 

hest.  

Bemerkning:  

DLV observerte hendelsen  fra tårnet og studerte videoopptaket. DLV mener at det er flere 

involverte i ulike mindre hendelser som tilslutt fører til at C Engebretsen blir sjenert ved 

inngangen til nordre sving.  DLV mener at ingen alene kan lastes for hendelsen. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr. 8 Marteen – Gro H Thonander nedla protest mot vinneren i løpet – hest nr. 

3 Reaching Nirvana – Zoltan Benedek for sjenering på oppløpet ca. 200 meter før mål. 

Avhørt: 

1. Rytter Carlos Lopez 

2. Rytter Zoltan Benedek 

Forklaring: 

1. Rytter C Lopez forklarte at han ble sjenert av hest nr. 3 Reaching Nirvana i oppløpet og 

mente han ville ha vunnet løpet dersom sjeneringen ikke hadde funnet sted. 

2. Rytter Z Benedek forklarte at hesten hang noe på oppløpet, men at han ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: 

DLV observerte hendelsen fra tårnet og på videoopptak.  Ut fra videoopptaket fremgår det at 

hestene byttet spor ca. 200 meter før mål. Avstanden i mål var 2,5 lengde.  DLV kunne ikke 

se at hendelsen hadde innvirkning på rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: 

Ut i fra ovenstående ser DLV ikke noen grunn til å rette forføyning mot noen av rytterne. 

Regl. pkt. 484 b 

----- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 4 Line Prince sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

Trener Lone Bager 



Forklaring: 

Trener L Bager forklarte at hesten ikke ville gå.  Hun mente bestemt at hesten var frisk. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

Regl. pkt. 484 f 

-------- 

 

Dopingprøver tatt 31. oktober 2008: 

 

2. løp hest nr.  1  Royal Hill       

5. løp hest nr.  1  Rapponghi  

6. løp hest nr.   6 In The Flesh  

 

Negative dopingprøver 31. oktober 2008: 

 

02.10.08 Northern Pal 

”  Marteen 

“  Supergill 

 

 

 

 

Dato: 31.10.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


