
    ØVREVOLL GALOPP AS 
 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
21. løpsdag torsdag 22. august 2010 

---------------------------------- 
DLVs medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, A L Sørensen. Sekr: S Kolling/L 
Jensen 
Stevnelege:  O Reigstad          
 

Sak til behandling: Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i løp 1, 7 og 8. – Samtlige 
tester var negative. Regl. Pkt. 140g, 488. 
 

 
1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 6 Percussionist, James P O’Farrell, veide inn 
med overvekt 
Avhørt: Rytter J P O’Farrell 
Foklaring: Rytter J P O’Farrell forklarte at vekten var riktig da han veide ut, og han 
hadde ingen forklaring på hvorfor han veide for mye når han veide inn. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter James P O’Farrell ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 
0,8 kg overvekt. Regl. pkt. 140 d, 489 c. 
 
3. løp 
Sak til behandling:Rytter av hest nr. 3 Hawkleaf Flier – Emilia Hvitved meldte avbud 
og ble erstattet av rytter Mari Vaadan. 
 
3. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 4 Mohikan – Rodrigo Olechea veid inn med 0,8 
kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R Olechea 
Forklaring: Rytter R Olechea forklarte at han hadde veid ut med riktig vekt.  
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Rodrigo Olechea ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 
0,8 kg overvekt. Regl. pkt. 140 d, 489 c. 
 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 8 Zafirah sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Hallvard Soma 
Forklaring: Trener H Soma forklarte at han hadde tro på hesten i dag.  Forrige gang 
den startet var banen for tung, men i dag hadde den tørket noe mer opp. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
Regl. pkt. 484 f 
 
3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra stevnets veterinær – trener av hest nr 8 Zafirah – 
Hallvard Soma kunne ikke fremvise hestens pass. 
Avhørt: Trener H Soma 
Forklaring: Trener H Soma kunne ikke finne passet og beklaget dette. 
Bemerkning: 



Hestepasset skal medbringes hver løpsdag og fremvises på forespørsel. 
Kjennelse: Trener Hallvard Soma ilegges bot stor kr 1.800,- for ikke å ha kunnet 
fremvise hestens pass på forespørsel. Regl. pkt. 124 k, 489 c 
 
5. løp 
Rytter av hest nr 5 Demeanour – Rafael Schistl veid inn med 0,9 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R Schistl 
Forklaring: Rytter R Schistl hadde ingen forklaring på overvekten.  Han hadde bare 
tatt en slurk vann. 
Bemerkning: Det er rytters plikt å ri den vekt han er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 
0,9 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at dette er gjentatt forseelse. 
Regl. pkt. 140 d, 489 c. 
 
8. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 3 Sir Lando, Wido Neuroth, nedla protest mot 
førstehest i mål, nr 9 Go Go Gadget, på grunn av sjenering ca 400 m fra mål. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårnet og på videoopptak at hest nr 9 Go Go Gadget 
og hest nr 3 Sir Lando gjentatte ganger kom i nærheten av hverandre nedover 
oppløpet. DLV mener at det ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Protesten tas ikke til følge. Det rettes for øvrig ingen forføyning mot rytter 
av hest nr 9 Go Go Gadget. 
Regl. pkt. 458 
 
-------- 
Dopingprøver tatt 22. august 2010: 
1. løp hest nr    6  Percussionist 
2. løp hest nr    3  Uhadada 
3. løp hest nr    8  Zafirah 
5. løp hest nr    8  Magnificence 
7. løp hest nr    5  Touch Of Hawk 
8. løp hest nr    9  Go Go Gadget 
8. løp hest nr    3  Sir Lando 
9. løp hest nr    9  Light The Fire 
10. løp hest nr  3  Aylar 
11. løp hest nr  3  Hayley Cropper 
------ 
 Negative dopingprøver 22. august 2010: 
100729 Wonderful Bahare 
100729 Go Go Gadget 
100729 Alyshakeys 
100729 Bello Secondo 
  
 
------ 
Dato: 22.08.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


