
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
17. løpsdag torsdag 21. Juli 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad 
___________________________________________________________________  
4. løp 
Følgende rytterbytte ble foretatt: 
1 Cawakimi fra Danny Patil til Marcos Robaldo 
----- 
1. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 3 Chief Eric – Espen Ski mente han ble sjenert av utenforliggende 
hester ved inngangen til søndre sving. 
Bemerkning: 
Etter å ha studert videoopptak fra løpet, mener DLV at det ikke har funnet sted noen 
sjenering og at utenforliggende hester holdt sine spor. 
----- 
Rytter av hest nr 3 Chief Eric – E Ski meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Findus Zaid – Nathalie Mortensen falt av hesten etter 
målpassering og fikk ikke veid inn. 
Bemerkning: 
DLV er av den mening at rytter på grunn av skade ikke kunne veie inn DLV har ikke 
grunn til å tro at hesten har båret feil vekt. 
Regl. pkt. 450 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 7 Brave Hawk og nr 10 Hawk And I – Yvonne Durant hadde ikke 
oppnevnt stedfortreder. 
Bemerkning: 
Er trener forhindret fra å være tilstede på banen, skal hun oppnevne en dertil skikket 
person som ansvarlig stedfortreder.   
Kjennelse: 
Trener Yvonne Durant tildeles en advarsel for ikke å ha oppnevnt stedfortreder. 
Regl. pkt. 125, 489 a 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 10 Sophies Love bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Wibecke Jegard 
Forklaring: 
Trener W Jegard hadde ingen forklaring på hvorfor hesten ikke gikk i startboks.  
Hesten fikk gå igjennom startboksen etter løpet, og det var ikke noe problem. 



Kjennelse: 
Trener Wibecke Jegard tildeles en advarsel for at hest nr 10 Sophies Love ble 
bortvist fra start.  Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starterklæres til 
løp. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
----- 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 15 Silouette bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Isidro Vergara 
Forklaring: 
Trener I Vergara hadde ingen forklaring på hvorfor hesten ikke gikk inn i startboks, 
men hesten var sprek. 
Kjennelse: 
Trener Isidro Vergara tildeles en advarsel for at hest nr 15 Silouette ble bortvist fra 
start.  Hesten må startboksgodkjennes før den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
------ 
Dopingprøver tatt 21. Juli 2011: 
1. løp hest nr   4 Yorkshire Lad 
3. løp hest nr    10 Hawk And I 
5. løp hest nr   2 Symbol Of Arch 
7. løp hest nr   5 Golden Memory   
------- 
 
Dato:  21. Juli 2011                  DLV’s leder:  K Grundy (sign.) 


