
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
8. LØPSDAG FREDAG 29.MAI 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

--------- 

Vedr. løpsdag 7, 28. Mai 

2. løp Det ble ikke tatt dopingprøve av hest nr. 7 Tiger Goddess, men av hest nr. 1 Entangle. 

------- 

6. løp 

Sak til behandling: Sjenering i oppløpet ca 150 m før mål mellom hest nr. 5 Richard Dancer- 

T Smith, 8 Great Gambo – F Johansson og 12 Gipsy Hall – J E Neuroth. 

Avhørt: 

1. Rytter Fredrik Johansson 

2. Rytter Tina Smith 

3. Rytter Jan Erik Neuroth 

Forklaring: 

1. F Johansson forklarte at han ble sjenert og sannsynligvis mistet 5. plassen av den 

grunn. 

2. T Smith forklarte at hesten hennes hang, men at hun hadde gjort alt hun kunne for å 

forhindre det inntrufne. 

3. J E Neuroth forklarte at han hadde holdt rett bane til like før mål.  Han mente ikke å ha 

sjenert noen. 

Bemerkning:DLV observerte på film og fra måltårnet at hest nr. 5 Richard Dancer hang 

innover i banen, og hest nr. 12 Gipsy Hall gikk noe utover i banen. Videre at hest nr. 8 Great 

Gambo må tas opp.  Etter å ha studert videopptak mener DLV  at det er hest nr. 5 som 

forårsaker sjeneringen av hest nr. 8 Great Gambo.  DLV observerer også at T Smith flere 

ganger forsøker å hindre at hesten henger innover. 

Kjennelse: DLV legger til grunn at rytter T Smith forsøkte å unngå det inntrufne, og dermed 

ikke kan lastes for hendelsen. 

Regl. pkt. 136 e, 427 

------- 

Løpsdag 8, 29. Mai  

2. løp Sak til behandling: Hest nr. 6 City Trader sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Linda Dahl 

Forklaring: L Dahl forklarte at hesten fikk en muskelstrekk i sin siste start, men at den hadde 

fått behandling for det.  Hun mente at den fungerte greit i trening.  Hun skal få hesten sjekket 

av veterinær, og rapportere til DLV 

Regl. pkt. 484 f . 

------- 

4. løp 

Sak til behandling:Rapport fra starter – hest nr. 4 Whitesnipguy var vanskelig å laste og må 

godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til løp.. 

Regl. pkt. 412 

----------- 

Dopingprøver tatt 29. mai 2009  

 2. løp  hest nr.  9 Northern Pal 

5. løp  hest nr.  7 Espocitio 
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