
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

11. løpsdag torsdag 26. juni 2014 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, O C Hallerud, S Kolling (Sekr) 
Stevnelege:  I Eide 
 Stevneveterinærer:  M Pessl Norheim, I Bakken    
__________________________________________________________________________  

Distansene i følgende løp ble endret på grunn av baneforholdene: 

6. løp fra 1800 meter ytre sving til 1730 meter indre sving 

7. løp fra 1600 meter ytre sving til 1730 meter indre sving 

----- 

1. løp 

Sak til behandling: Salen skled på hest nr 9 El Grandioso – Josephine Kelly 

Avhørt: 

1. Rytter Josephine Kelly 

2. Trener Marie Lustig 

Forklaring: 

1. Rytter J Kelly forklarte at hun fikk utstyr av treneren som hun mente ikke var forsvarlig.  

Hun strammet gjorden det hun kunne ved startstedet, men det var ikke tilstrekkelig til at 

salen ble liggende som den skulle. 

2.Trener M Lustig ble innkalt pr sms og over høyttaleranlegget, men møtte ikke til avhør. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners ansvar at salutstyr er av tilfredsstillende 

beskaffenhet og riktig anvendt.  Trener har også ansvar for å meddele uforutsette hendelser 

og møte for DLV når han/hun blir innkalt. DLV mener at trenerens bruk av salutstyr i dette 

tilfellet må anses å være uforsvarlig og det kunne ha forårsaket en alvorlig hendelse. 

Kjennelse: Trener Marie Lustig ilegges en bot stor kr 2.500,- for ikke å ha benyttet 

tilfredsstillende salutstyr.  I skjerpende retning er det lagt vekt på at hun ikke rapporterte 

hendelsen og heller ikke møtte for DLV etter å ha blitt innkalt. 

Regl. pkt. 124 n, 124 p, 130, 489 c 

----- 

3. løp 

Sak til behandling: Hest nr 8 Dickie Dickens – rytter Rafael Schistl bryter innover i banen 

etter start/ved inngangen til nordre sving, slik at flere hester ble sjenert. 

Avhørt: 

1. Trener Pål J Nordbye – 2 Fair Flair 

2. Rytter Rafael Schistl – 8 Dickie Dickens 

Forklaring: 

1. Trener P J Nordbye forklarte at hest nr 2 Fair Flair ble sjenert av hest nr 8 Dickie Dickens 

ved inngangen til nordre sving slik at den måtte tas opp. 

2. Rytter R Schistl forklarte at hesten er vanskelig å ri, men at han ikke sjenerte noen. 

Bemerkning: DLV har studert videoopptaket og observerte at hest nr 8 Dickie Dickens – R 

Schistl går innover i banen etter start/ved inngangen til nordre sving og sjenerer 

medkonkurrenter. I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke 

sjeneres. 

Kjennelse: 



Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.000,- og en dags lisensinndragning, 10. juli 2014   

for å ha sjenert medkonkurrenter etter start/ved inngangen til nordre sving. I 

straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse.  

Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c og d 

---- 

4. løp 

John Fortune var starter i 4. løp 

---- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 4 Aaron’s Way – Danny Patil mente seg sjenert etter start. 

Bemerkning: DLV har studert videoopptak og ser at det det blir trangt for hest nr. 4. DLV 

finner imidlertid ikke å kunne laste noen for det inntrufne.  

----- 

Dopingprøver tatt 26. juni 2014 

2. løp hest nr 3 Messi           

3. løp hest nr  7 Royal Power     

5. løp hest nr 2 Ragazzo     

7. løp hest nr  3 Prinsessen 

7. løp hest nr 7 Amie Noire   

---- 

Dato: 26. juni 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 


