
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
28. løpsdag torsdag 29. september 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, A L Sørensen, O C Hallerud , S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:        
___________________________________________________________________  
1. løp 
Sak til behandling: Roald Winger er starter i 1. løp. 
----- 
2. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 1 Troonie Legend – 
Federico Navarro ikke veid inn etter løpet. 
Avhørt: Rytter F Navarro 
Forklaring: Rytter F Navarro forklarte at han ikke visste at han måtte veie inn etter 
løpet. 
Bemerkning: Dersom rytter unnlater å veie inn etter løp skal hest diskvalifiseres. 
Kjennelse: Hest nr 1 Troonie Legend diskvalifiseres fra løpet da rytter Federico 
Navarro ikke veide inn etter løpet. 
Rytter Federico Navarro ilegges en ukes lisensinndragning med virkning fra og med 
11. oktober 2011 til og med 17. oktober.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter 
er amatør.  På grunn av allerede ilagt utestengelse til og med 10. oktober, starter 
aktuelle utestengelse fra og med den 11. oktober 2011. 
Regl. Pkt. 450, 489 d 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 1 Funny’s Brother sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Pascolina Da Costa 
2. Trener Pål J Nordbye 
Forklaring: 
1. Rytter P Da Costa forklarte at det er en stor og tung hest og hun mente at banen 
ikke passet den og at hesten muligens ikke var i orden. 
2. Trener P J Nordbye forklarte at de la hesten litt bak i feltet da den var redd for 
sprut og derfor også gikk med sandmaske. Han skal sjekke hesten i morgen tidlig for 
mulig soreshins. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-----  
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 1 Livigno sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener C W Slettemark 
Forklaring: Trener C W Slettemark forklarte at hesten må lastes sist, men det ble den 
ikke.  Hesten steilet opp i starten. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 2 Yorkshire Lad – J H Fretheim mente at hans 
hest ble sjenert ved inngangen til søndre sving. 



Bemerkning: DLV mener etter rapport fra svingdommer samt ved granskning av 
videoopptak at hest nr 5 Rapponghi – M Haugland ligger foran ved inngangen til 
svingen, og at hun holder sitt spor hele svingen.  DLV kan ikke se at noen sjenering 
har funnet sted. 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 10 Home Straight – trener Are 
Hyldmo, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo møtte ikke til avhør etter å ha blitt kalt opp over 
høyttaleranlegget samt på sms. 
Kjennelse: Trener ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent i paddock.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 
Regl. Pkt. 124o, 489 c. 
 
Dopingprøver tatt 29. september 2011: 
5. løp hest nr.  7 Bello Secondo  
7. løp hest nr   1 Mohikan 
----- 
Negative dopingprøver 29. september 2011: 
110908 Grey’s Electra 
110908 Wattan 
110908 Most Wanted 
 
 Dato:  29. september 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


