
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

26. løpsdag søndag 5. oktober 2014 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 
Stevnelege: J Macpherson      
 Stevneveterinærer: I Bakken og K Hamnes 
__________________________________________________________________________  

Rytterbytter 5. oktober: 

4. løp 2 Night Of St George – Marin Rodriguez 

5. løp 9 Hongkong Star – Jacob Johansen 

8. løp 5 Majestic max – Andres Polanco 

----- 

1. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr 12 Erin’s Grace for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Erica Fredriksson 

Forklaring: Trener E Fredriksson forklarte at hun ble forsinket da hun først salet opp med feil 

sal. 

Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners plikt at hesten innfinner seg i paddock 

senest 15 minutter før start. 

Kjennelse: Trener Erica Fredriksson tildeles en advarsel for at hest nr 12 Erin’s Grace kom 

for sent til paddock. Regl. pkt. 124 n, 489 a  

------ 

Sak til behandling: Hest nr 13 Zafir Zaid sin prestasjon i løpet. 

Avhørt:  Trener Åsa Edvardsson 

Forklaring: Trener Å Edvardsson forklarte at hesten ikke likte banen. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

---- 

2. løp 

Sak til behandling: Hest nr 4 Silver Ridge sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: Trener Rune haugen 

Forklaring: Trener R Haugen forklarte at hesten fikk et kutt i benet i svingen. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

----- 

8. løp 

Sak til behandling: Manuel Santos kunne ikke ri hest nr 5 Majestic Max til tross for akseptert 

ritt. 

Avhørt: Rytter Manuel Santos 

Forklaring: Rytter M Santos forklarte at han måtte rekke et fly. 

Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter innfinne seg til oppsitting i rett tid. 

Kjennelse: Rytter Manuel Santos ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha uteblitt fra akseptert 

ritt. Regl. pkt. 136 b, 489 c 

----- 

7. løp 

Sak til behandling: Rytter av hest nr 10 Icecapada – Rafael Schistl brukte pisk inn på 

oppløpet. 

Avhørt: Rytter Rafael Schistl 

Forklaring: Rytter R Schistl forklarte at han brukte pisken for å korrigere hesten. 



Bemerkning: I henhold til reglementet er bruk av pisk kun tillatt for å avverge en farlig 

situasjon.  DLV observerte på videoopptaket at rytter R Schistl brukte pisken på hest nr 10 

Icecapada inn på oppløpet.  DLV legger til grunn at dette ikke var for å avverge en farlig 

situasjon.  DLV vurderte diskvalifikasjon, men fant at det inntrufne ikke hadde innflytelse på 

rekkefølgen i mål. 

Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.000,-, samt en dags lisensinndragning, 

19. oktober 2014, for å ha brukt pisk på hest nr 10 Icecarpada på oppløpet. Forseelsen var 

av en slik karakter og så langt fra mål, at DLV fant å kunne fravike hovedregelen når det 

gjelder straffeutmålingen i pkt. 489 g.  

Regl. pkt. 374, 489 c, d og g     

------ 

8. løp 

Sak til behandling: Hest nr 9 Mississippi – rytter Rafael Schistl sjenerer medkonkurrenter 

etter start. 

Avhørt:1. Rytter R Schistl 

2. Rytter P A Gråberg 

Forklaring: 

1. Rytter R Schistl forklarte at han gikk innover i banen.  De andre rytterne ropte til ham, og 

da rettet han opp umiddelbart. 

2. Rytter P A Gråberg forklarte at R Schistl gikk innover i banen like etter start, slik at det ble 

veldig trangt for flere medkonkurrenter. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at R Schistl gikk innover i banen rett etter start, slik at 

medkonkurrenter ble sjenert.  I henhold til reglementet skal rytter ri slik at øvrige 

medkonkurrenter ikke blir sjenert. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 2.000,- for å ha sjenert medkonkurrenter etter start. 

Regl. pkt. 136 e, 489 c  

---- 

10. løp 

Sak til behandling: 

Det ble tatt alkotest av samtlige ryttere i 10. løp. 

Bemerkning: 

Samtlige tester var negative. 

Regl. pkt. 484 m 

---- 

Dopingprøver tatt 5. oktober 2014 

1. løp hest nr 1 Point Man                    

4. løp hest nr 12 Miss Tiffany               

5. løp hest nr 14 Hi Finn  

5. løp hest nr 2 The Seducer  

6. løp hest nr  6 Manchego         

9. løp hest nr 1 Omoto Sando  

10. løp hest nr  8 Torres 

10. løp hest nr 9 Energia Prince   

---- 

Dato: 5. oktober 2014  DLV’s leder: K Grundy (sign) 


