
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
16. løpsdag torsdag 2. august 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, B Hermansen, H E Jenssen (sekr.) 
Stevnelege:  James McPherson 
____________________________________________________________________ 
Løp nr 2 
Sak til behandling: 
Hest nr 6 Accomplished strøket fra løpet pga. en hovsprekk. 
 
Løp nr 2 
Trener meddelte at hest nr.15 Salander mistet begge forskoene i løpet. 
Starter meddelte at hest nr. 12 Court Circular tapte ca 10 lengder i starten. 
 
Løp nr 4 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 4 Mahogny Man, Elione Chaves, veid ut med 1 kg overvekt.  
Avhørt: Rytter E Chaves  
Trener: H Engblom 
Rytter forklarte at han fikk beskjed av trener ved ankomst til banen at hesten skulle bære 54 
kg, men at han fint kunne greid den korrekte ridevekten på 53 kg.  
Trener mente det hele berodde på en misforståelse og at han beklaget det inntrufne. 
Bemerkning: Iht. Reglm. skal rytter ri med den etter proposisjonen korrekte ridevekt.  
Kjennelse: Trener H Engblom ilegges en bot stor kr. 600,- for uklar avtale om vekt. 
Reglm. Pkt. 124n, 489c.  
 
Løp 7 
Sak til behandling 
Voldgiftsundersøkelse: 
Hest nr. 8 Marked By Zorro – programoppført uten blinkers. Startet med blinkers i løpet. 
Avhørt: Trener Rune Haugen 
Trener forklarte at han mente at hesten var starterklært med blinkers. 
Bemerkning: 
DLV undersøkte med administrasjonen som opplyste at hesten var starterklært muntlig. 
Den sto etter starterklæring oppført uten blinkers på samtlige lister uten at dette ble korrigert 
av trener. 
Iht reglementet skal bruk av blinkers meddeles arrangørbanen samtidig med starterklæring 
for vedkommende løp. Dette skal bekjentgjøres. Videre kan diskvalifikasjon skje hvis en 
hest starter med hjelpemidler som ikke er oppgitt ved starterklæring. Blinkers er et vesentlig 
hjelpemiddel som kan ha betydning for hestens prestasjon i løpet og derigjennom 
løpsresultatet. 
Kjennelse: 
Hest nr. 8 Marked By Zorro diskvalifiseres fra løpet da hesten startet med hjelpemidler som 
ikke var oppgitt ved starterklæring. 
Trener Rune Haugen ilegges bot stor kr. 2.000  
 
Regl. Pkt. 124m, 369, 458 siste ledd, 462, 469b, 471i jfr. 369, 489c. 
 
Løp nr 7 
Starter meddelte at hest nr. 9 Max Manus mistet en sko på vei til start og hesten ble derfor 
strøket fra løpet. 
 



Starter meddelte at hest nr. 14 Cultural Desert var vanskelig å laste og må 
startboksgodkjennes før hesten igjen kan starterklæres. 
 
Det ble nedlagt startforbud av veterinæren etter løpet for hest nr. 4 Azincourt. 
 
Dopingprøver 2. august 2012 
3. løp hest nr. 3 Jubilance       
5. løp hest nr. 1 Silver Ocean  
8. løp hest nr. 10 Great Choisir 
 
Dato: 2. august 2012  
 
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


