
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
10. løpsdag torsdag 14. juni 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O Reigstad     
 
____________________________________________________________________ 
Viser til saker fra 120531 og 120607 angående form til hestene Minnie McGinn, Tumaco og 
Red Hearts.  Trener A Bye Nunez rapporterte at hestene er blitt veterinærundersøkt og det 
viser seg at hestene har dårlige blodverdier. 
Sakene er avsluttet. 
---- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 11 Maraboux Javilex sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Wido Neuroth 
Forklaring: Trener W Neuroth forklarte at den ikke liker Øvrevolls gressbane. 
Bemerkning: Forklaringen er godtatt. 
---- 
4. løp 
Sak til behandling: 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 4.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 487f  
--- 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 15 Hurry Harry – Jonna Gustafsson 
veid inn med 2 kg undervekt. 
Avhørt: 
1. Rytter Jonna Gustafsson 
2. Trener Marie Lustig 
Forklaring: 
1. Rytter J Gustafsson forklarte at hun mistet blydekkenet ved avsadlingsplassen, og derfor 
veide inn med 2 kg undervekt. 
2. trener M Lustig forklarte at hun hadde sjekket utveiingen og at den var korrekt.   
Bemerkning: Rytter skal ri med den vekt som er avtalt. Viser det seg ved innveiing at 
undervekten overstiger 1 kg skal hest diskvalifiseres.  
DLV finner at J Gustafsson har opptrådt uaktsomt ved at hun ikke fikk med alt utstyret ved 
innveiing.  
Kjennelse: Hest nr 15 Hurry Harry diskvalifiseres.  
Rytter Jonna Gustafsson sin rytterlisens inndras onsdag 27. juni, torsdag 28. juni for å ha 
veid inn med 2 kg undervekt.  Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør. 
Regl.pkt  454, 469, 489 d. 
--- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 1 Silke – Carlos Lopez veid inn med 1 kg overvekt. 
Avhørt: 
1.Rytter Carlos Lopez 
2. Trener Cathrine Erichsen 
Forklaring: 
1. C Lopez forklarte at han ikke hadde greid vekten. 
2. Trener C Erichsen forklarte at hun ikke hadde kontrollveid. 
Bemerkning: 



I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens om å ri.  Videre ligger 
det under treners ansvar å kontrollere at rytters vekt med sadel og utstyr er korrekt. 
Kjennelse: Rytter Carlos Lopez sin lisens inndras torsdag 28. juni 2012 for å ha veid inn med 
1 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt forseelse. 
Trener Cathrine Erichsen ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollveid ved utveiing. 
Regl. Pkt. 124 n, 361,140 d, 489 c og d  
  
--- 
6. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 12 Marked By Zorro –Carlos Lopez veid inn med 1 kg 
overvekt. 
Avhørt: 
1.Rytter Carlos Lopez 
2. Trener Annike Bye Nunez 
Forklaring: 
1. C Lopez forklarte at han ikke hadde greid vekten. 
2. Trener A B Nunez forklarte at hun ikke fikk ikke sjekket utveiingen da hun fikk salen sent 
og hadde dårlig tid. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt man er kommet overens om å ri.  
Videre ligger det under treners ansvar å kontrollere at rytters vekt med sadel og utstyr er 
korrekt. 
Kjennelse: Rytter Carlos Lopez. sin lisens inndras torsdag 28. juni 2012 for å ha veid inn 
med 1 kg overvekt, jamfør sak i løp 5. 
Trener Annike Bye Nunez ilegges bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollveid ved utveiing. 
Regl. Pkt. 124 n, 361,140 d, 489 c og d  
--- 
Dopingprøver tatt 14. juni 2012 
2. løp hest nr     4 Entangle    
4. løp hest nr     6 Imperial Skylight 
7. løp hest nr     5 Jubilance 
7. løp hest nr     7 East Meets West 
------ 
Negative dopingprøver tatt av hester i trening 8. mai 2012 
Entangle 
Grey’s Dominator 
Grey’s Electra 
Home Straight 
Dancing Party 
Rockinger 
Second Floor 
Berta Isabel 
---- 
Dato:    14. juni 2012                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


