
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
12 . LØPSDAG torsdag 26.06.08 

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

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

 

-------- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Trener av hest  nr. 2 Fair Flair – Pål J Nordbye nedla protest mot vinneren av løpet - hest nr. 5 

Angelina for sjenering ca. 300 meter før mål. 

Avhørt: 

Rytter Manuel Santos 

Forklaring: 

Rytter Manuel Santos forklarte at han prøvde å gå i en luke, men hestene foran ham gikk 

sammen slik at han mente å bli stengt.  Han mente også å ha tapt plassering på dette. 

Bemerkning: 

Ved egne observasjoner og  gransking av videofilmen  finner ikke DLV at noen sjenering har 

funnet sted. 

Kjennelse: 

Protesten tas ikke til følge. 

------- 

4. løp 

Sak til behandling: Hest nr 4 Toteca sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 1. Rytter Fernando Diaz,  2. Trener Petter Kjær 

Forklaring: 1. Rytter F Diaz forklarte at hesten gikk uvillig og han måtte ri på den hele veien. 

2. Trener P Kjær mente at hesten kom for sent i gang og ble liggende for langt bak.  I de 

tidligere løpene har den vært med fremme hele veien. 

Han vil for sikkerhets skyld også veterinærsjekke hesten. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

------ 

5. løp 

Sak til behandling: Hest nr. 2 What Budget – rytter Tina Smith mente hun ble sjenert ca. 300 

meter før mål. 

Avhørt:  1. Rytter Tina Smith,  2. Rytter Jacob Johansen,  3. Rytter Espen Ski 

Forklaring: 

1. Rytter T Smith mente at hun ble sjenert ca. 300 meter før mål. 

2. Rytter J Johansen forklarte at han holdt rett bane. 

3. Rytter E Ski mente han holdt rett bane. 

Bemerkning: DLV observerte at rytter Espen Ski red innover i banen og presset rytter J 

Johansen innover i banen hvilket medførte at T Smith måtte ta opp hesten sin og skifte spor.  

Det beskrevne hendelsesforløp medførte etter DLV’s mening  sjenering av rytter T Smith.  

Etter DLV’s mening gjorde ikke E Ski nok for å rette opp sin hest. 

Da DLV først ble klar over alvoret i hendelsen  etter  protestfristens  utløp, måtte DLV avstå 

fra å vurdere diskvalifikasjon. 

Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges bot stor kr 1.200,- for sjenering av konkurrent i oppløpet. 

Regl. Pkt. 136 e, 427, 489 c. 

----- 

5. løp 



Sak til behandling: Hest nr. 8 Sibelius sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Rytter Mark Larsen 

Forklaring: Rytter M Larsen forklarte at hesten skled litt og fikk hester foran seg, og ville 

deretter ikke noe mer. 

Forklaringen er notert. 

----- 

6. løp 

Sak til behandling: Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens  6.løp – samtlige prøver var 

negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488. 

 

---------- 

Dopingprøver tatt 26. juni 2008: 

2. løp hest nr.  5 Orkan     

3. løp hest nr.  5 Angelina     

6. løp hest nr.  1 Theatrical Award 

6. løp hest nr.  15 Latakia  

------- 

Negative dopingprøver 26. juni 2008: 

29.05.08 Big Player 

29.05.08 Maria Møy 

29.05.08 Volo Cat 

 

Dato: 26.06.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


