
    ØVREVOLL GALOPP AS 
 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
8. LØPSDAG TORSDAG 27. MAI. mai 2010 
---------------------------------- 
DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 
STEVNELEGE:    M Aamodt 
 
Vedrørende løpsdag 7, 20. Mai 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra stevnets veterinær – Trener Wido Neuroth ikke innlevert pass ved 
dopingkontroll av hest nr 9 Distant Beat. 
Avhørt: Trener Wido Neuroth ble innkalt via sms, men møtte ikke til avhør. 
Bemerkning: I henhold til reglementet plikter trener å ha med hestepass til 
løpsdagen, og at dette skal kunne framvises på forespørsel. 
Kjennelse: Trener Wido Neuroth ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha fremvist 
hestepass på forespørsel. 
Regl. pkt. 124 k, 489 c 
------ 
Løpsdag 8, 27. mai 
2. løp 
Sak til behandling: Hest nr 7 Parbold Hill – rytter Frederick Salvador, salen skled 
framover slik at rytter måtte ta bena ut av bøylene. 
Avhørt: 
1. Rytter F Salvador 
2. Trener John Nielsen 
Forklaring: 
1. Rytter F Salvador forklarte at gjordene muligvis ikke var stramme nok slik at salen 
skled framover.  Han sjekket ikke gjordene før start, da han har ridd mye for trener J 
Nielsen og sadlingen da har vært i orden. 
2. Trener J Nielsen forklarte at han hadde strammet gjordene godt, men at det var 
strikkgjorder.  Hesten var sterk slik at salen likevel gled framover.  
Bemerkning: 
DLV observerte at salen gled framover og at rytter F Salvador måtte sparke ut 
bøylene slik at han ikke kunne ri hesten sin fullt ut. 
Kjennelse: Ingen kan lastes for det inntrufne. 
------- 
Sak til behandling: 
Hest nr 5 Home Straight – rytter Kim Andersen sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
1. Rytter K Andersen 
2. Trener Are Hyldmo 
Forklaring: 
1.Rytter K Andersen forklarte at han hadde ridd hesten i en jobb forrige torsdag og 
mente da at den ikke fungerte bra.  Hesten har etter dette fått skåret ut en hovbyll.  
2. Trener A Hyldmo forklarte at hesten hadde vært halt for en måned siden. Sist uke 
ble hesten skodd og ble skåret ut for en gammel hovbyll. Han vil få hesten 
veterinærundersøkt. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 



----- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr. 10 Enmore – rytter Espen Ski gikk innover i svingen og sjenerte Hest nr. 3 
Zit Zaid – rytter Mette Hansen og hest nr 6 Zafir Zaid – rytter Per-Anders Gråberg. 
Avhørt: 
1. Rytter P A Gråberg 
2. Rytter M Hanssen 
3. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter P A Gråberg forklarte at rytter E Ski gikk innover i svingen og sjenerte ham 
slik at han måtte ta opp sin hest. 
2. Rytter M Hanssen forklarte at rytter E Ski gikk innover i svingen og sjenerte henne 
kraftig slik at hun nesten gikk overende. 
3. Rytter E Ski forklarte at han bare svingte og mente ikke at han hadde sjenert noen. 
Bemerkning: 
DLV observerte på videoopptak og av svingdommer at rytter Espen Ski gikk innover i 
svingen og sjenerte flere konkurrenter.  
Kjennelse: 
Rytter Espen Ski ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter i svingen. 
Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c 
------- 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 2 Speed Dancer bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Annike Bye Nunez 
Forklaring: Trener A B Nunez forklarte at de hadde trent i startboks med ”Monty 
Roberts” dekkenet og at det hadde gått fint.  Hun trodde derfor at problemet var løst. 
Bemerkning: 
Hesten ble bortvist fra start for samme forseelse 13.mai. 
Kjennelse: 
Det nedlegges startforbud for hesten Speed Dancer.  Før den igjen kan starterklæres 
til løp, må den starte i prøveløp med startboks med godkjent resultat på løpsdag. 
Regl. pkt. 412 
------ 
Dopingprøver tatt 27. mai 2010: 
1. løp hest nr   2 Fendi 
4. løp hest nr   4 Nosferatu               
5. løp hest nr   1 Hakuna Matata                         
7. løp hest nr   5 Livigno  
------- 
  
     
Dato: 27.05.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
 


