
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

22. løpsdag torsdag 10. september 2015 

 

 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad     

Stevneveterinærer: K Hamnes og I Bakken  

__________________________________________________________________________  

2. løp 

Sak til behandling: 

Meddelelse fra starter - hest nr 8 Lifeofbryan ble strøket før løpet da den mistet en sko på 

startstedet. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef – rytter av hest nr 9 Mad About You – Maikel Narvaez forlot 

paddock uten å ha festet hakestroppen på hjelmen. 

Avhørt: 

Rytter M Narvaez 

Forklaring: 

Rytter M Narvaez beklaget det inntrufne. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal hakerem være festet før oppsitting i paddock til avsitting etter 

løp. 

Kjennelse: 

Rytter Maikel Narvaez tildeles en advarsel for å ha sittet opp i paddock uten å feste 

hakeremmen. 

Regl. Pkt. 136 c, 489 a 

---- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Seven Days – Sergio Alonso cantret til start uten bøyler. 

Avhørt: 

Rytter S Alonso  

Forklaring: 

Rytter S Alonso forklarte at hadde blitt fortalt at hesten var vanskelig.  Han valgte derfor å ri 

uten bøyler.  Han ønsket å ta bena i bøylene i banen, men fikk det ikke til. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene til start. 

Kjennelse: 

Rytter Sergio Alonso tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

---- 

8. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Barasti – Per-Anders Gråberg cantret til start uten bøyler. 

Avhørt: 



Rytter P A Gråberg 

Forklaring: 

Rytter P A Gråberg forklarte at han trodde det var lov å ri uten bena i bøylene til start. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri med bena i bøylene til start. 

Kjennelse: 

Rytter Per-Anders Gråberg tildeles en advarsel for å ha cantret til start uten bena i bøylene. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

 

 

Dopingprøver 10.09.15: 

Løp nr. 1 hest nr.   1 Messi          

Løp nr. 2 hest nr.   6 More Steps      

Løp nr. 3 hest nr.   2 Miss Rebel 

Løp nr. 7 hest nr.  7 Greased Lightning   

 

Dato: 10. september 2015 DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


