
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
3 . LØPSDAG torsdag 01.05.08 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 

 
Løp 1 
Sak til behandling: Hest nr. 9 Nakleika ble strøket av veterinæren på grunn av manglende 
grunnvaksine. 
Avhørt: Trener Cathrine Erichsen 
Forklaring: Trener forklarte at hun ikke hadde sjekket at hesten var riktig vaksinert, og beklaget dette. 
Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners ansvar å påse at alle vaksinasjonsbestemmelser 
følges. 
Kjennelse: Trener Cathrine Erichsen ilegges en bot på kr 1.200,- for hest nr. 9 Nakleikas manglende 
grunnvaksine. 
Regl. Pkt. 124 n, 489 c, generelle bestemmelser vedr. vanlige løp pkt. 14 
(vaksinasjonsbestemmelser.) 
------------- 
Løp 1 og 2 
Sak til behandling:Rytterne Pascolina Pinto og Espen Ski veid inn med veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Begge rytterne ble avhørt og forklarte at regn og sand var årsaken til overvekten. 
Bemerkning: DLV fulgte rytternes vekter nøye under løpsdagen.  Ved løpenes start, regnet det 
forholdsvis mye og flere ryttere ble veid inn med mye sand på drakt og annet utstyr.  Vektene viste en 
nedadgående tendens utover løpsdagen, fordi det sluttet å regne og banen tørket noe opp. Tatt i 
betraktning denne vurdering, fant DLV ikke å straffe omtalte ryttere. 
Kjennelse: 
Det rettes ingen forføyning for reglementsstridig overvekt mot rytterne Espen Ski og Pascolina Pinto. 
-------------- 
Løp 8 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter Espen Ski veid inn med 0,9 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Espen Ski 
Forklaring: E Ski beklaget at han ikke veide inn med korrekt ridevekt. 
Bemerkning: Da rytter har overtrådt de regler som reglementet setter for ridevekt, blir rytter å straffe. 
Kjennelse: Rytter Espen Ski ilegges en bot på kr 600,- for ikke å ha overholdt avtalt ridevekt. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 c 
------------- 
 
7. løp 
Sak til behandling: 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens  7.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 488. 
----------- 
Dopingprøver tatt 01.05.2008 
 
2. løp  Hest nr.  1 Salt Track    
3. løp  Hest nr.  5 Royal Hill     
6. løp  Hest nr.  3 Mia  
  
Dato: 01.05.08                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


