
ØVREVOLL GALOPP AS 
 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
7. LØPSDAG TORSDAG 20. MAI 2010 

---------------------------------- 
DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 
STEVNELEGE:   O Reigstad 
 
 
Vedr. løpsdag 2, 22. April 
3. løp 
Det vises til sak vedrørende Cool Match sin prestasjon i løpet.  DLV’s undersøkelse 
av hestens prestasjon i dette løpet avsluttes. 
------- 
20. mai 2010  
2. løp 
Sakt til behandling: 
Hest nr. 2 Happy Larry – rytter Kristin Arnkværn sin prestasjon i løpet.  
Avhørt: Rytter Kristin Arnkværn 
Forklaring: K Arnkværn forklarte at hun trengte en ”lead” gjennom svingen, men da 
hun kom ut på oppløpet ble hesten veldig tung.  Hun var skuffet over resultatet. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
------ 
7. løp 
Sak til behandling: Rapport fra stevnets veterinær – hest nr 11 Rebetica strøket på 
grunn av manglende vaksine. 
Avhørt: Trener Karin Lindberger Gajda 
Forklaring: Trener K Lindberger Gajda forklarte at hesten har startet flere ganger i 
Sverige og England uten at noen har reagert på vaksinene.  Hun beklaget at hun ikke 
hadde sjekket vaksinasjonene selv. 
Bemerkning: Det er treners plikt å påse at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 
Kjennelse: Trener Karin Lindberger Gajda ilegges en bot stor kr 1.200,- for ikke å ha 
fulgt vaksinasjonsbestemmelsene. 
Regl. pkt. 124 f, 489 c 
------- 
Sak til behandling: 
Hest nr. 6 Ithica – rytter Benedichte Halvorsen går inn i banen ca 200 meter før mål 
og sjenerer flere konkurrenter. 
Avhørt: 
1.  Rytter Per-Anders Gråberg 
2.  Rytter Umesh Kumar 
3.  Rytter Benedichte Halvorsen 
Forklaring: 
1. Rytter P A Gråberg forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 6 Ithica og at han 
mistet 3. Plassen av den grunn. 
2.  Rytter U Kumar forklarte at han ble kraftig sjenert av hest nr 6 Ithica og måtte ta 
opp sin hest. 
3. Rytter B Halvorsen mente at hesten ble skremt av folk som sto inntil gjerdet og at 
den hoppet inn i banen og sjenerte flere konkurrenter.  Hun gjorde det hun kunne for 
å rette opp hesten. 



Bemerkning: 
DLV observerte fra tårn og videoopptak at hest nr 6 Ithica – B Halvorsen går inn i 
banen og sjenerer flere konkurrenter slik at de må ta opp sine hester.  DLV antok at 
sjeneringen hadde innflytelse på rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: 
Hest nr 6 Ithicha diskvalifiseres fra løpet som følge av grov sjenering av flere 
konkurrenter i oppløpet.  Rekkefølgen i mål endres tilsvarende.  Rytter Benedichte 
Halvorsen fritas for straff da DLV mener hun ikke kan klandres for hendelsen. 
Regl. pkt 428, 1. ledd,  a, b, samt 2. ledd, 484 a. 
------- 
Dopingprøver tatt 20. mai 2010: 
2. løp hest nr  1  Zaphir 
3. løp hest nr  7  Female Spring                
5  løp hest nr  9  Distant Beat                         
6. løp hest nr 13 Half Pint Bill    
------- 
  
     
Dato: 20.05.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


