
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

21. løpsdag torsdag 6. september 2018 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, N Cordrey, H E Jenssen, S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Løpsdag 20, 26. august 2018 

Løp 7 og 9 

Sak til behandling: 

DLV observerte at rytter R Schistl dro ut øreproppene og holdt disse i hånden på hest nr 6 

Our Last Summer i 7. løp og hest nr 9 Square De Luynes i  9. løp. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at han hadde festet øreproppene med en liten tråd. Han 

ønsket ikke at øreproppene skulle dingle rundt hodet på hesten, og derfor hadde han laget 

sin egen løsning. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er bruk av ørepropper tillat, men øreproppene skal være festet til 

hodelaget under hele løpet. Ut fra videobildene er ikke øreproppene festet til hodelaget 

under hele løpet.  

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen ilegges en bot stor kr 1.200,- for ikke å ha festet øreproppene til 

hodelaget. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 

Regl. pkt 370, 489 c 

--- 

Løpsdag 21, 6. september 2018 

1. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 2 Justin Case – Danny Patil mente at han ble forstyrret av hest nr 3 Jessy’s 

Wonder – Niklas Lovén, da denne gikk flere ganger frem og tilbake på oppløpet. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak, mener DLV at hest nr 3 Jessy’s Wonder var foran hest nr 2 

Justin Case da den byttet spor, og at en reglementsstridig sjenering derfor ikke har funnet 

sted. 

--- 

2. løp 

Trener Y Durant sin søknad om å leie hest nr. 6 Buckyboy til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 1 Costasera – Ulrika Holmquist meddelte etter løpet at hesten var veldig 

urutinert, og at hun ikke fikk ridd den ordentlig før ca 300 meter før mål. 

--- 

Rapport fra starter – hest nr 5 Tinolo – bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Cathrine Erichsen forklarte at hesten er vanskelig. 

Kjennelse: 



Trener Cathrine Erichsen tildeles en advarsel for at hest nr 5 Tinolo ble bortvist fra start. 

Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 I See Fire sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael Schistl forklarte at hesten ikke var klar til å gå løp og han hadde fått beskjed 

om å gi den et lett løp. 

2. Trener Niels Petersen forklarte at hesten hadde hatt problemer og at han måtte bruke 

løpet som treningsløp. Han støttet rytters forlaring. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er trener ansvarlig for at hest som trenes av ham som starter i løp er 

konkurranseklar. Hest som starter i løp skal rides for å vinne/oppnå best mulig plassering og 

rytter skal ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i løpet. DLV observerer på 

videoopptak at rytter R Schistl slutter å ri hesten ca 200 meter før mål.  Etter DLV sin mening 

burde rytter ha ridd mer aktivt for å ivareta sin hests sjanser på en tilfredstillende måte. Dette 

er rytters eget ansvar selv om han får andre rideordre fra trener. Med bakgrunn i rytter og 

treners forklaringer legger DLV videre til grunn at løpet er brukt som treningsløp og at hesten 

ikke er ridd for å oppnå best mulig plassering. Dette er ikke i tråd med reglementet. Både 

trener og rytter anses å ha opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl frakjennes rett til ridehonorar og ilegges bot stor kr 2.500,-, samt 

lisensinndragning en dag, 21. september 2018, for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser i 

løpet. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.  

Trener Niels Petersen ilegges en bot stor kr 3.000,- for å ha brukt løpet som treningsløp og 

startet hest som ikke er konkurranseklar.   

Regl.pkt.124a, 136 e, 424, 489 b, c og d 

--- 

3. løp 

Sak til behandling  

Flere hester var involvert i en mulig sjenering på oppløpet ca 400 meter før mål. 

Etter å ha studert videopptak, mener DLV at ingen enkelt rytter kan klandres for det 

inntrufne.  

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 1 Cool Kid sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Gina Mathisen forklarte at det var litt rask bane og at hesten var gått opp i handicap. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert.  

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Clear Eclipse sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Alan Wallace forklarte at han opplevde at hesten ikke var startklar. 



2. Trener Jan Bødker Sørensen forklarte at hesten tapte mange lengder i starten, og at den 

manglet rutine. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 11 Buffalo Soldier – Carlos Lopez mente seg sjenert av hest nr. 6 Elusive 

Thought – Nora H. Holm i nordre sving. 

Forklaring: 

Rytter av hest nr. 6 Nora H Hom forklarte at det var løst i svingen. Da hesten fikk tak dro den 

innover i banen.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri slik at andre hester og ryttere ikke sjeneres.  

DLV observerer på videoopptaket at hest nr. 6 Elusive Thought går innover i banen i nordre 

sving og sjenerer hest nr. 11 Buffalo Soldier slik at rytter C Lopez må ta opp sin hest. DLV 

mener at Rytter Nora H Holm burde har vært mer oppmerksom og anses dermed å ha 

opptrådt uaktsomt. 

Kjennelse:  

Nora H Holm ilegges en bot stor kr. 1000,- for å ha sjenert medkonkurrent. I 

straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Regl.pkt. 427, 489c. 

--- 

8. løp 

Stevnets veterinær nedla startforbud for hest nr 8 Symbol In The Sand etter løpet. 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   3 Jessy’s Wonder       

Løp 3 hest nr.   2 DJ’s Dream      

Løp 6 hest nr.   5 Dickie Dickens   

Løp 7 hest nr.   1 Reckless   

    

                   

Dato  6. september 2018  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


