
    ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
1. LØPSDAG torsdag 15. April 2010 

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

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 

STEVNELEGE:  D Bastian 

 

 

1. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr. 1 Happy Larry – rytter Kristin Arnkværn – prestasjon i løpet. 

Avhørt: 

1.   Rytter Kristin Arnkværn 

2.  Trener Eva Sundbye 

Forklaring: 

1.  Rytter K Arnkværn forklarte at hesten skulle lære å gå løp, da den ikke hadde gjort så mye 

i trening.  Den hang utover gjennom hele løpet og ble sliten siste 200 meter. 

2.  Trener E Sundbye forklarte at hesten skulle lære å gå løp og at rytter red tilfredsstillende. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hest som starter rides for å vinne. Videre skal hest som starter i 

løp være forsvarlig trent og konkurranseklar. DLV observerte at rytter K Arnkværn ikke red 

hesten aktivt på oppløpet.  Både trener og rytter forklarte også at hesten skulle lære å gå løp.  

Etter DLV sin mening ble ikke hestens sjanser i løpet ivaretatt i tilstrekkelig grad verken 

gjennom trenerens rideordre eller gjennom rytters ridning. 

Kjennelse: 

Rytter  Kristin Arnkværn idømmes en ukes rideforbud med virkning f.o.m. 24. april 2010  

t.o.m.  30. april 2010, samt frakjennes rett til ridehonorar og premieprosenter. 

Regl. pkt. 136 e, 424, 489 b, 489 d 

Trener Eva Sundbye ilegges en bot stor kr 1.800,-. 

Regl. pkt.  124 a, 424, 489 c. 

--------  

5. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 5.løp – samtlige prøver var negative. 

Regl. Pkt. 140g, 488. 

----- 

7. løp 

Rytter av hest nr. 6 Hattan – Tina Smith er sykemeldt og blir erstattet av Mari Vaadan. 

------- 

Dopingprøver tatt 15. April 2010: 

1. løp hest nr   4 One Cool Buck            

4. løp hest nr 5 Most Wanted                      

6. løp hest nr 2 Delily       

------- 

  

     

Dato: 15.04.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 


