
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
37. løpsdag torsdag 1. desember 2011 

 
DLV’s medlemmer:  K Grundy, A L Sørensen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   J Macpherson             
___________________________________________________________________  
1. løp 
Viser til sak fra 27. oktober vedrørende hest nr 2 Well Fitted sin prestasjon i løpet. 
Bemerkning: 
Saken avsluttes. 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 4 Quest Dynamite sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
Trener Lena Natt och Dag 
Forklaring: 
Trener forklarte at det var første gang hesten løp i mørket og at den reagerte på 
«alt».  Distansen var litt for lang, og hesten var ikke klar. 
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 4 Quest Dynamite  må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den 
igjen kan starterklæres til vanlige løp. 
Regl. Pkt 410, 124 a. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 9 Milly hoppet skjevt ut av startboksen og sjenerte konkurrenter. 
Avhørt: 
1.  Rytter P A Gråberg 
2. Rytter A Pilroth 
Forklaring: 
1. Rytter P A Gråberg forklarte at hesten hans hoppet skjevt ut av startboksen, men 
at han valgte å fortsette å ri, da han mente han var foran konkurrentene.  Han mente 
at han bare gikk to spor inn før han gikk rett spor. 
2. Rytter A Pilroth mente at P A Gråberg sjenerte henne minst ved å ri fram. 
Bemerkning: 
DLV observerte fra tårn og på videoopptak at P A Gråberg sin hest hopper skjevt ut 
av startboksen og fortsetter å gå flere spor innover i banen etter start. DLV kan ikke 
observere at P A Gråberg gjør forsøk på å rette opp hesten før han har gått 4 til 5 
spor innover i banen. 
Kjennelse: 
Rytter Per Anders Gråberg ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha holdt rett bane etter 
start. 
Regl. Pkt. 422, 489 c 
----- 



5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 10 Decibel – rytter Aase Marie Brown hoppet skjevt ut av startboks. 
Avhørt: 
1. Rytter: Michael B Jenner 
2. Rytter Aase M Brown 
Forklaring: 
1. Rytter M B Jenner forklarte at hest nr 10 Decibel sprang skjevt ut og sjenerte ham 
grovt. 
2. Rytter AA M Brown forklarte at venstre tøyle hadde hengt seg opp i fortøyet da 
starten gikk, slik at hesten hoppet til venstre ut av startboksen. Hun prøvde å rette 
opp hesten så fort hun kunne. 
Bemerkning: 
DLV’s representant ved startstedet observerte hendelsen og ser at hest nr 10 Decibel 
hopper skjevt ut og sjenerer hest nr 9 William Hepburn.  DLV observerer også på 
videopptaket at rytter AA M Brown prøver å rette opp sin hest så raskt som mulig. 
Hendelsen ansees som et hendelig uhell som ingen kan lastes for. 
----- 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 3 Aventurin – Silja Støren mente seg sjenert ved inngang til 
svingen. 
DLV kan ikke se at noen sjenering har funnet sted. 
-----  
6. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 8 Happy Larry – bortvist fra start. 
Avhørt: 
Assisterende trener Tom Lühnenschloss møtte ikke til avhør etter å ha blitt innkalt pr 
sms. 
Kjennelse: 
Assisterende trener T Lühnenschloss ilegges en advarsel for at hest nr 8 Happy 
Larry ble bortvist fra start.  Happy Larry må godkjennes i startboks før den igjen kan 
starterklæres til løp. 
Regl. Pkt. 489 a, 412 
---- 
Dopingprøver tatt 1. desember 2011: 
 
3. løp hest nr  1 Cool Water Oasis  
4. løp hest nr  4 Merseyside Star 
----- 
Negative dopingprøver 1. Desember 2011: 
 
111027 Royal Games 
111027 Archived 
111027 Cassano 
111103 Lord Rossmo 
111103 Pecoiquen 
111103 Home Straight 
----- 
 Dato: 1. desember 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


