
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
8 . LØPSDAG torsdag 05.06.08 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 

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

 3. løp 

Sak til behandling: Hest nr.  6 John Lee sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 1. Rytter John McLaughlin  

             2. Trener Kjell Erik Swartling 

Forklaring: 1. Rytter J McLaughlin forklarte at hesten gikk greit fra start, men den vek 

deretter unna feltet og ville ikke gå. 

2. Trener K E Swartling forklarte at hesten går godt i trening, men at den trenger mer erfaring. 

Videre var  distansen på 2200 meter  alt for lang. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. Regl. Pkt. 484 f 

---------- 

3. løp 

Sak til behandling:  

Rytter av hest nr. 9 Toteca – Rafael Schistl sin anvendelse av pisk i oppløpet. 

Avhørt: Rytter Rafael Schistl 

Forklaring: Rytter R Schistl innrømmet at han slapp tøylen og holdt pisken mellom ørene på 

hesten.  Han hevdet  ikke å ha slått hesten med pisken. 

Bemerkning: DLV observerte på videoopptak at R Schistl gjentatte ganger slapp tøylen på 

oppløpet og snudde pisken i luften.  Deretter red han med pisken mellom ørene på hesten. 

I henhold til reglementet skal rytter ri med begge hender på tøylen.  Videre kan pisk kun 

brukes for å unngå farlige situasjoner.  DLV finner at rytter R Schistls håndtering av pisken i 

foreliggende tilfellet er reglementsstridig. 

I det protestfristen var utløpt da DLV ble oppmerksom på forseelsen, vurderte ikke DLV 

diskvalifikasjon av hesten. 

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

for ureglementert bruk av pisk.  Lisensinndragningen gjelder fra og med lørdag14. juni 2008 

til og med fredag 20. juni 2008. 

Regl. Pkt. 372, 489 d, g, jmf. Bestemmelser for bruk av pisk under løp.  

------- 

6. løp 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 7 Flying Edge for sent i paddock. 

Avhørt: Stedfortredende trener for Peter Jardby – Gisela Jardby. 

Forklaring: Stedfortredende trener G Jardby forklarte at leieren gikk feil vei. 

Kjennelse: Trener P Jardby ilegges en advarsel for at hest nr. 7 Flying Edge kom for sent i 

paddock. 

 

Dopingprøver tatt 05.06.2008 

1. løp Hest nr.  4  Spirit Du Logis     

2. løp Hest nr.  4  Hermion               

5. løp Hest nr.  9  Lach  

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

Negative dopingprøver 05.06.2008 

08.05.08 Pan Tostado 

”  Dark Pride 



”  Dzius 

----------- 

 

Dato: 05.06.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


