
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
33. løpsdag torsdag 3. november 2011 

 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad          
___________________________________________________________________  
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 Rakel sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Jan Canvert 
Forklaring: Trener J Canvert var skuffet over hestens prestasjon og skal få den 
undersøkt av veterinær. 
Bemerkning: Det er treners ansvar å påse at hest trent av ham/hun og som starter i 
løp er forsvarlig trent og konkurranseklar. 
Kjennelse: Hest nr 6 Rakel må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 
igjen kan starterklæres til vanlige løp. 
Regl. Pkt 410, 124 a.  
 
2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 2 Nomine De Jour – bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lone Bager 
Forklaring: Trener L Bager forklarte at de ble meget forsinket på grunn av en ulykke 
på veien slik at de fikk dårlig tid. 
Kjennelse: Trener Lone Bager tildeles en advarsel for at hest nr 2 Nomine De Jour 
ble bortvist fra start. Hesten må godkjennes av starter før den kan starterklæres på 
nytt. Regl. pkt. 412, 489 a 
 
----- 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 2 Nomine De Jour og 9 Remember Me – for sent i 
paddock. 
Avhørt: Trener Lone Bager 
Forklaring: Trener forklarte at de ble meget forsinket på grunn av en ulykke og at de 
derfor fikk dårlig tid. 
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot trener. 
------- 
Sak til behandling: Hest nr 4 Billy Shears sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Jan Canvert 
Forklaring: Trener J Canvert forklarte at han var skuffet, at hesten var halsoperert i 
sommer og at han ville få den undersøkt av veterinær. 
Bemerkning: Det er treners ansvar å påse at hest trent av ham/hun og som starter i 
løp er forsvarlig trent og konkurranseklar. 
Kjennelse: Trener Jan Canvert ilegges en bot stor kr 1.000,- for å ha startet hest som 
ikke er i konkurransemessig stand.  Hest nr 4 Billy Shears må starte i 
kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan starterklæres til vanlige løp. 
Regl. Pkt. 410,124 a, 489 c 
------ 
 
 
 



4. løp 
Sak til behandling:Hest nr 8 Party Booster – Madeleine Haugland går innover i banen 
ved inngangen til nordre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter Anders Bager – 3 Azzah 
2. Rytter Madeleine Haugland – 8 Party Booster 
3. Rytter Mari Vaadan – 6 Midnight Heart 
Forklaring: 
1. Rytter A Bager forklarte at han ble sjenert av hest nr 8 Party Booster ved 
inngangen til nordre sving. 
2. Rytter M Haugland forklarte at hennes hest hang noe innover i banen, men hun 
mente at hun ikke sjenerte noen. 
3. Rytter M Vaadan forklarte at hun ble sjenert av hest nr 8 Party Booster ved 
inngangen til nordre sving. 
Bemerkning: 
DLV observerte fra tårn og videoopptak at hest nr 8 Party Booster – M Haugland går 
innover i banen ved inngangen til nordre sving og derved sjenerer flere konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr 600,- for å ha sjenert 
konkurrenter ved inngangen til nordre sving.  I straffeutmålingen er det vektlagt at 
rytter er lærling. Regl. Pkt. 136 e, 489 c 
----- 
5. løp 
Sak til behandling:  
Trener av hest nr 7 Archived meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 
------ 
6. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 10 Minnie McGinn – Annike Bye Nunez nedla protest mot hest nr 
11 Merseyside Star for sjenering på oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Fredrik Johansson – 11 Merseyside Star 
2. Rytter Espen Ski – 10 Minnie McGinn 
Forklaring: 
1.Rytter F Johansson mente at han ikke sjenerte noen. 
2. Rytter E Ski mente seg sjenert av hest nr 11 Merseyside Star på oppløpet. 
Bemerkning: DLV mener etter egne observasjoner og videoopptak sammenholdt 
med rytteres forklaringer at ingen sjenering har funnet sted.  
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter Fredrik Johansson. 
------ 
Dopingprøver tatt 3. november 2011: 
2. løp hest nr   5 Lord Rossmo 
4. løp hest nr   5 Pecoiquen   
6. løp hest nr   2 Home Straight 
----- 
Negative dopingprøver 3. november 2011: 
111013 Sienna 
111003 Female Spring 
----- 
 Dato:  3. november 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


