
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
18. løpsdag torsdag 9. august 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, B Hermansen, H E Jenssen (sekr.) 
Stevnelege:  James McPherson 
____________________________________________________________________ 
 
Løp nr. 3 
Sak til behandling: 
Hest nr. 3 Heavenly Spiced – prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter M Haugland 
Rytter forklarte at hesten virket stiv og beveget seg dårlig, men at den ble noe bedre etter 
hvert i oppløpet. 
Bemerkning Forklaringen er notert. 
 
Løp nr. 4 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr. 3 Marimba, H Rosén mente seg sjenert av rytter av hest nr. 6 Sophies 
Love, R Olechea i søndre sving. 
Avhørt :Rytter R Olechea som forklarte at han red frem inn i svingen og at han holdt sitt spor 
og Ikke sjenerte noen. 
Bemerkning: 
DLV observerte ved film opptak at rytter av hest nr. 6, R  Olechea styrer sin hest noe innover 
i banen ved inngangen til søndre sving og derved sjenerer hest nr. 3 Marimba som 
derigjennom sjenerer hest nr 9 Silvani. Iht. Reglementet skal rytter ri slik at øvrige hester og 
ryttere ikke sjeneres. Sjeneringen ansees ikke å ha hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 
 
Kjennelse: 
Rytter av hest nr. 6 Sophies Love, R Olechea ilegges bot stor kr. 1200 for å ha sjenert 
medkonkurrenter i søndre sving. 
Regl. 427, 489c. 
 
Løp nr. 5 
Sak til behandling: 
Hest nr. 9 Happy Larry bortvist fra start. 
Avhørt stedfortredende trener: T Lühnenschloss som forklarte at hesten ikke ville gå I 
startboks. Han hadde ingen nærmere forklaring. 
 
Kjennelse: 
Stedforttredende trener T Lühnenschloss tildeles en advarsel da hest nr 9 Happy Larry ble 
bortvist fra start. Hest nr 9 Happy Larry må godkjennes i startboks på løpsdag før den igjen 
kan starterklæres. 
Regl. Pkt. 412, 489a. 
 
 
Løp nr 8 
Sak til behandling 
Rytter av hest nr. 8 Windiana, S Støren og rytter av hest nr. 9 Hakuna Matata, D Heggum 
mente seg sjenert av hest nr. 1 Naja, rytter B Kvåle ved inngangen til søndre sving. 
Avhørt 
Rytter B Kvåle 



Rytter forklarte at hun red frem mellom to hester ved inngangen til søndre sving og at det ble 
trangt men at det ikke oppsto en farlig situasjon og at hun ikke sjenerte medkonkurrenter.  
Bemerkning: 
DLV observerte på film opptak at rytter B Kvåle går frem mellom to hester slik at fire hester 
blir liggende på linje inn i svingen. I og med at hest nr. 9 Hakuna Matata legger seg inn for å 
svinge blir det trangt for hest nr 8 Windiana.  
DLV finner ikke å kunne laste noen av rytterne for det inntrufne. 
 
 
Dopingprøver 9. august 2012 
3. løp hest nr. 5 Rago        
6. løp hest nr. 1 Zegna   
8. løp hest nr. 5 King’s Dancer 
 
Dato: 9. august 2012  
 
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


