
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
35. løpsdag fredag 22. november 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  M M Reigstad   
   
____________________________________________________________________ 
2. løp 
Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 2 Anchor’s Award etter 
løpet. 
-----  
4. løp 
Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 2 Hot Wing etter løpet. 
------ 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra paddocksjef – hest nr 7 Oh Felia Lo – trener Henrik Engblom kom for sent i 
paddock.  Dette førte til at han forsinket starten. 
Rapport fra starter – hest nr 7 Oh Felia Lo bortvist fra start. 
Avhørt: 
Trener Henrik Engblom 
Forklaring: 
Trener H Engblom forklarte at de ikke hadde fått tak i hesten i boksen og derfor kom for sent 
til paddock.  Han opplyste at hesten ikke vil komme til start igjen. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter før start. 
Videre skal hest som har vært bortvist fra start tidligere i sesongen, starte i prøveløp med 
startboks og med godkjent resultat før den igjen kan starterklæres til løp. 
Kjennelse: Trener Henrik Engblom ilegges en samlet bot stor kr 1.200,- for å ha innfunnet 
seg for sent i paddock og for at hest nr 7 Oh Felia Lo ble bortvist fra start for andre gang 
denne sesongen.  Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at han forsinket starten da han 
kom for sent i paddock. Regl. pkt. 124 n, 412, 489 c 
----- 
Sak til behandling: Hest nr 2 Cheeky Chick sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Waila Forsth 
Forklaring: Trener W Forsth forklarte at hesten ikke vil komme til start igjen. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
Dopingprøver tatt 22. november 2013 
1. løp hest nr  5 Ferdino                      
3. løp hest nr 10 Zafir Zaid                 
4. løp hest nr  3 Colourist  
---- 
  
 
Dato: 22. november 2013        DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
  
 
 


