
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
3. løpsdag torsdag 25. april 2013 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:    O Reigstad 
     
 
____________________________________________________________________ 
1. løp 
Sak til behandling 
Hest nr 2 Valley’s Rock strøket av veterinæren før løpet grunnet manglende grunnvaksine. 
Avhørt: Stedfortredende trener Annie De Mora 
Forklaring: Stedfortredende trener A De Mora forklarte at hun ikke hadde sjekket passet. 
Bemerkning: Trener er ansvarlig for at alle vaksinasjonsbestemmelser følges. 
Kjennelse: Stedfortredende trener Annie De Mora ilegges en bot stor kr 1.200,- for at hest nr 
2 Valley’s Rock ikke hadde korrekt vaksine og ble strøket fra løpet. 
Regl. Pkt. 124f, 484i, 489 c 
---- 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Flying Falk ble tatt opp før mål. 
Avhørt: 
1. Rytter Jack Wright 
2. Trener Knut O Arnesen 
3. Stevnets veterinær 
Forklaring: 
1. Rytter J Wright forklarte at hesten var uvillig og han fikk den ikke til å gå. 
2. Trener K O Arnesen mente at rytter kunne ha gjort litt mer.  I tillegg var banen veldig løs 
noe som hesten ikke liker. 
3. Stevnets veterinær rapporterte at hesten ble undersøkt av dem uten anmerkninger. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr 3 Indian Drive – Nathalie Mortensen – veid inn med 1,2 
kg overvekt. 
Avhørt: Rytter N Mortensen 
Forklaring: Rytter N Mortensen forklarte at hun hadde glemt å bytte til lettere støvler. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om 
å ri. 
Kjennelse: Rytter Nathalie Mortensen ilegges bot stor kr 600,- for å ha veid inn med 1,2 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er lærling. 
Regl. Pkt. 140d, 489c 
----- 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 3 Indian Drive – Siri Kolflaath Auen – ikke kontrollsjekket utveiingen. 
Avhørt: Trener S K Auen forklarte at hun ikke hadde sjekket utveiingen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener kontrollere at rytters vekt med sadel og 
utstyr er korrekt. 
Kjennelse: Siri Kolflaath Auen ilegges bot stor kr 600,- for ikke å kontrollert utveiingen. 
Regl. Pkt. 361, 489 c 
----- 
6. løp 
Sak til behandling: 



Rytter av hest nr 4 Majestic Song – Pascolina Da Costa mente seg sjenert i starten. 
Avhørt: 
1. Rytter Per-Anders Gråberg 
2. Rytter Rafael Schistl 
Forklaring: 
1. Rytter P A Gråberg forklarte at hesten hoppes skjevt ut, og at han red videre. 
2. Rytter R Schistl mente at han holdt hesten rett etter start. 
Bemerkning: I henhold til reglementet er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning 
eller på annen måte å ødelegge for sine konkurrenter.  DLV studerte videopptak av starten 
og mener at Per-Anders Gråberg ikke gjorde nok for å rette opp sin hest og derigjennom 
sjenerte konkurrent. 
Kjennelse: Rytter Per-Anders Gråberg ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert 
konkurrent etter start. Regl. Pkt. 136 e, 427, 489 c 
----- 
Dopingprøver tatt 25. april 2013 
1. løp hest nr   1 Hidden Fire Jr 
2. løp hest nr   6 Female Spring        
6. løp hest nr   4 Majestic Song   
------ 
Dato:    25. april 2013                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


