
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
12. LØPSDAG torsdag 18. juni 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DLV’S MEDLEMMER:   B Hermansen, H E Jenssen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
----------- 
1.Løp 
Sak til behandling: Hest nr. 7 Edvard Den Fjærde var uregjerlig i paddock og startboks, og måtte 
forøvrig leies til start.  
Disse forhold ble bekreftet av stevnets veterinær og hestens rytter V Allers. 
Avhørt: Trener Carl Agner 
Forklaring: Trener C Agner uttalte at hesten ikke tidligere hadde opptrådt på en slik måte, og at disse 
forhold var nytt for ham. Trener opplyste videre at det også var i hans interesse å treffe tiltak som var 
nødvendig for hestens opptreden i løpssammenheng. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
--------- 
3. - 7. Løp 
Sak til behandling: 
Rytter Fredrik Johansson ble sykemeldt og ble erstattet av følgende ryttere: 
3. løp hest nr. 7 Fortaleza – Kim Andersen 
4. løp hest nr. 3 Galahad – Manuel Santos 
5. løp hest nr. 2 Tempura – Fernando Diaz 
6. løp hest nr. 2 East of India – Kim Andersen 
7. løp hest nr. 7 Home Made – Rafael De Oliveira 
----------- 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 1 Big Ant sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Åsa Edvardsson 
Forklaring: Hesten hadde hatt en pause på ett år, men hun trodde at hesten var i konkurransemessig 
tilfredsstillende stand, hvilket viste seg likevel ikke å være tilfelle.  
Kjennelse: Hest nr. 1 Big Ant må starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat før den igjen kan 
starte i totalisatorløp. 
Regl. pkt. 487 g jfr. Pkt. 410 
 ------ 
6. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 2 East Of India sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Kim Andersen 
2. Trener Marianne Tveter 
Forklaring: 1.  Rytter K Andersen forklarte at han måtte ri hesten hele veien, og da de kom til veien 
hadde ikke hesten mer å gi.  Han mente at hesten var sliten og at distansen var for lang og han valgte 
da å ta opp hesten. 
2. Trener M Tveter hadde gitt rytter beskjed om å holde seg fremme i feltet, og gi hesten en 
pustepause opp bakken på bortre langside. Hun var skuffet over resultatet, men hun utelukket ikke at 
distansen kunne vært for lang. 
Bemerkning: DLV observerte fra uteposisjoner samt løpsfilm at rytter Kim Andersen sluttet å ri ca. 200 
meter før mål. DLV oppfatter forholdet som reglementsstridig passiv ridning, og derfor ikke ivaretatt sin  
hests sjanser i løpet. 
Kjennelse: Rytter Kim Andersen idømmes en bot stor kr 1.800,- samt tap av ridepenger, for ikke å ha 
ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 
Regl pkt. 136 e, 424, 489 b, c, 490 b 
------- 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr. 1 Red Dragon – Åsa Edvardsson meddelte at hesten mistet en sko i løpet. 
------- 
Dopingprøver tatt 18. juni 2009  
   
1. løp  hest nr.  5 Quinta Do Lago    
3. løp  hest nr.  5 Yorkshire Lad   
7. løp  hest nr.  4 Fendi 
------- 
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