
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
27. løpsdag torsdag 27. september 2009 

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

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

 

3. løp 
Sak til behandling: 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 3.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488b. 
-------- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 3 Royal Hill – rytter Marie Fretheim gikk utover i banen like før mål og 
sjenerte hest nr. 9 Costumier – rytter Elione Chaves. 
Avhørt: 
1.   Rytter Elione Chaves 
2.  Rytter Marie Fretheim 
Forklaring: 
1.  Rytter E Chaves forklarte at han ble sjenert før mål av hest nr. 3 Royal Hill – rytter 
M Fretheim.   
2.  Rytter M Fretheim forklarte at hesten hennes hang utover i banen, men hun 
mente at den ville henge enda mer hvis hun forsøkte å rette den opp. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre konkurrenter ikke sjeneres. DLV 
observerte på film at rytter M Fretheim like før mål rir utover i banen slik at E Chaves 
blir forstyrret.   DLV mener at M Fretheim ikke gjør tilstrekkelig for å rette opp sin 
hest.  
Kjennelse :  
Marie Fretheim ilegges bot stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett bane før mål og 
derved sjenert konkurrent. 
Regl. pkt. 136 e, 489 c 
--------- 
5, løp 
Sak til behandling: 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr. 2 Sherlock etter løpet. 
--------- 
7. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr. 8 Very Welcome ble bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Tommy Gustafsson ble kalt opp via SMS og over høyttaleranlegget, men 
møtte ikke til avhør. 
Bemerkning: 
Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 
reglementet advarsel. 
Kjennelse: 
Trener Tommy Gustafsson tildeles en advarsel for at hest nr. 8 Very Welcome ikke 
ville gå inn i startboks.  Før bortvist hest igjen kan starterklæres, skal den godkjennes 



for startboks.  Dokumentasjon for at hesten er startboksgodkjent må sendes Norsk 
Jockeyklubs administrasjon. 
Regl. Pkt. 412, 489 a 
------ 
9. løp 
Sak til behandling: 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr. 5 General Ledger etter løpet. 
------- 
10. løp 
Sak til behandling: 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr. 10 Ghorio etter løpet. 
------- 
Dopingprøver tatt 27. september 2009  
1. løp hest nr   2  The One And Only   
3. løp hest nr   14 Match Point   
4. løp hest nr   11 Entangle 
6. løp hest nr    7 Ifannik Sacc 
7. løp hest nr    2 Runner Runner 
9. løp hest nr    3 Barros Jarpa 
 ---------- 
  
 
 
Dato: 27.09.2009  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


