
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag torsdag 10. oktober 2019 

 

DLV’s medlemmer:  H Byrgin, S Gjertsen, H E Jenssen  

S Kolling (sekr.) 

Stevnelege: A Tandberg 

Stevneveterinærer: K Hamnes, I Bakken 
__________________________________________________________________________  

Kvalifiseringsløp: 

1 Cool Kid – ikke godkjent av starter 

2. This Is Bajas – tid 1.12.0 godkjent av starter 

--- 

1. løp 

Trener T Smith sin søknad om å få leie hest nr 2 Rare Emerald til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rapport fra paddocksjef, hest nr. 7 Kajal for sen i paddock. 

Forklaring: 

Trener Are Hyldmo forklarte at hesten ble skremt av at det var mye støy og trafikk fra den 

nye stallen under bygging og derfor vanskelig å sale og leie til banen.  

Bemerkning: 

Iht Reglementet skal hest innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start.  

DLV anser at hendelsen var utefor treners kontroll og det rettes derfor ingen forføyning mot 

trener. 

Kjennelse: Forklaringen er godtatt. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Kajal sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: Rytter Silja Støren forklarte at hesten fikk pusteproblemer i løpet. Hun mente den 

trengte tungestropp. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

--- 

2. løp 

Rapport fra starter - 5 Calcaterre tapte to lengder i starten. 

--- 

4. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å få leie hest nr 8 Borzakovski til start uten rytter ble 

innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Silver Dalen sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: Trener Niels Petersen forklarte at den ble skadet i startboks sist den skulle starte. 

Det var også første gang hesten gikk på dirt, og den gikk med blinkers for første gang. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 



-- 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   6 Buckyboy        

Løp 3 hest nr.   6 Point Boy 

Løp 4 hest nr.   5 Silver Dalen    

Løp 4 hest nr.   7 Callaway of Course   

Løp 5 hest nr.   9 Prince Field        

Løp 6 hest nr.   2 Aconcagua  

    

----      

                 

Dato  10. oktober 2019  - DLV’s leder: H Byrgin  (sign) 


