
    ØVREVOLL GALOPP AS 
 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
5. LØPSDAG torsdag 13. mai 2010 

---------------------------------- 
DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
STEVNELEGE:  M Aamodt 
 

2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr. 4 Bonne Geni – Kjetil Kjær 
veid inn med 0,5 kg undervekt. 
Avhørt: Rytter Kjetil Kjær 
Forklaring: Rytter K Kjær forklarte at han veid ut med riktig vekt, men at han svettet 
mye.  Han hadde ikke noen annen forklaring. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han er kommet overens 
om å ri.  Det antas at undervekten ikke har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Kjetil Kjær ilegges en advarsel for å ha veid inn med 0,5 kg 
undervekt.  
Regl. pkt. 454, 489 a 

-------  
4. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr. 5 Livigno nedla protest mot hest nr. 6 Royal Hill 
for sjenering ved utgangen av søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter Carlos Lopez 
2. Rytter Marie Fretheim 
Forklaring: 
1. Rytter C Lopez forklarte at han ble presset av hest nr. 6 Royal Hill – M Fretheim 
gjennom hele svingen og at han måtte ta opp sin hest. 
2. Rytter M Fretheim forklarte at hun holdt sitt spor rundt svingen og at det var plass 
til hest nr. 5 Livigno på innsiden. 
Bemerkning: 
DLV observerte på filmopptak samt gjennom svingdommer at det var plass til hest nr. 
5 Livigno på innsiden gjennom svingen.  Det ble noe trangt ved utgangen av svingen, 
men DLV kan ikke se at dette hadde betydning for rekkefølgen i mål. 
Det rettes heller ingen forføyning mot rytter Marie Fretheim. 
Kjennelse: Protesten tas ikke tilfølge. 
Regl. pkt. 484 b 
-------  
Sak til behandling: Rapport fra starter – Hest nr 7 The Cube bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Lena Natt Och Dag 
Forklaring: Trener forklarte at de hadde trent masse i startboks, og at det ikke er noe 
problem på trening. 
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i 
henhold til reglementet advarsel. 
Kjennelse: Trener Lena Natt Och Dag ilegges en advarsel for at hest nr. 7 The Cube 
ble bortvist fra start.  Hesten må godkjennes i startboks på en løpsdag før den kan 
starterklæres på nytt til løp. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
------- 



5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr. 8 Angie’s Nap – rytter Frederick Salvador brøt til venstre like etter start. 
Avhørt: 
1. Rytter F Salvador 
2. Rytter K Arnkværn 
Forklaring: 
1.Rytter Frederick Salvador   forklarte at hesten hans brøt til venstre etter start, og at 
han prøvde å holde den rett gjennom hele løpet. 
2.Rytter K Arnkværn forklarte at rytter F Salvador red rett til venstre etter start, slik at 
hesten hennes ble trengt.   
Bemerkning: 
DLV har studert filmopptak og observerte at hest nr. 8 Angie’s Nap bryter innover 
etter start.  Rytter F Salvador kommer i ubalanse.  Etter DLV’s mening medfører 
dette en sjenering av innenforliggende hester, men DLV mener at rytter F Salvador 
forsøkte etter beste evne å begrense sjeneringen. 
Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot rytter F Salvador. 
------ 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 4 Speed Dancer bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Annike Bye Nunez 
Forklaring: Trener A B Nunez forklarte at hesten hadde vært dum å laste forrige 
gang, men da gikk det bra tilslutt. 
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i 
henhold til reglementet advarsel. 
Kjennelse: Trener Annike Bye Nunez ilegges en advarsel for at hest nr. 4 Speed 
Dancer ble bortvist fra start.  Hesten må godkjennes i startboks før den kan 
starterklæres på nytt til løp. 
Regl. pkt. 412, 489 a 
 
Negative dopingprøver 13. Mai 2010 
100415 One Cool Buck 
100415 Most Wanted 
100415 Delily 
------- 
Dopingprøver tatt 13. mai 2010: 
3. løp hest nr    2 Aylar            
5 løp hest nr   9 Cajun Star                     
7. løp hest nr   12 Reaching Nirvana 
------- 
  
     
Dato: 13.05.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


