
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

6. løpsdag torsdag 30. mai 2019 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Gjertsen,  

C W Slettemark (ikke løp 4), S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: M T Hestmo 

Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    
__________________________________________________________________________  

Vedrørende løp nr 8 17. mai: 

Hest nr 6 Captain America sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Carlos Lopez forklarte at han trodde det var noe galt med hesten fra start. 

2. Trener Annike Bye Hansen forklarte at hesten var fin etter løpet. Hun hadde ellers ingen 

forklaring. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

1. løp 

Rapport fra vektsjef – samtlige ryttere veide inn med ca 1 kg overvekt. DLV aksepterte dette 

da det kom et skybrudd rett før start. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 6 Celebrate Me sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael Schistl forklarte at han forsøkte det han kunne, men hesten ville ikke gå på 

oppløpet.  

2. Trener Niels Petersen forklarte at han forventet et bedre resultat, og hadde ellers ingen 

forklaring. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 6 Celebrate Me – Rafael Schistl brukte tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter R Schistl forklarte at han forsøkte å få hesten til å gå på oppløpet. Han innså at han 

hadde brukt tøylen for mye.  

Bemerkning: 

Bruk av tøylen som pisk er forbudt. Brudd på denne regelen kan medføre diskvalifikasjon av 

hesten og/eller straff for rytteren. DLV observerte på videoopptak at rytter R Schistl bruker 

tøylen som pisk  på oppløpet.  

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 2.000,- samt to, 2,  dagers lisensinndragning, 13. 

juni og 15. juni 2019 for å ha brukt tøylen som pisk.  

Regl. Pkt. 9.22.8, 9.22.9, 11.4.1, h 

--- 

2. løp 



Sak til behandling: 

Hest nr 4 Leonardo sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Trener Per Strømberg forklarte at hesten fikk problemer med pusten, og at den skulle 

sjekkes av veternær. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

3. løp 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 8 DJ’s Dream bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener David Smith forklarte at hesten ble forsøkt lastet uten blendkappe, mens den 

vanligvis blir lastet med. 

Kjennelse 

Trener David Smith tildeles en advarsel for at hest nr 8 DJ’s Dream ble bortvist fra start. 

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

Regl. Pkt. 9.25.24, 11.4.1 a 

--- 

5. løp 

Trener A B Hansen sin søknad om å få leie hest nr. 9 Majestic Max til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Close To The Edge sin prestasjon I løpet. 

Forklaring: 

Trener Tina Smith forklarte at hesten gikk inn i startboksdørene flere ganger før start, og den  

traff heller ikke starten. Hun var også usikker på om baneforholdene i dag passet hesten. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

Stevneveterinæren la ned startforbud for hest nr 5 Tinnitus etter løpet. 

--- 

6. løp 

Trener Y Durant sin søknad om å få leie hest nr. 7 Fil Rouge til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 7 Dardenne – Wido Neuroth mente at hest nr 10 Story Minister – Sandro 

De Paiva gikk inn for tidlig ved utgangen av søndre sving.  

Bemerkning: 

DLV studerte videoopptak og konkluderte med at ingen reglementsstridig sjenering hadde 

funnet sted. 

--- 

7. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 12 Roman Princess til start ble 

innvilget. 

--- 

8. løp 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å få leie hest nr. 2 Backcountry til start ble innvilget. 



--- 

Sak til behandling: 

Hest nr 4 Vortex sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Jan-Erik Neuroth forklarte at hesten gikk tom for krefter på oppløpet. 

2. Trener Sigmund Tandberg forklarte at hesten hadde hatt utfordringer i fjor og at den derfor 

ikke hadde startet på lenge. Den hadde nå virket bra i trening, men den gikk tom for krefter i 

løpet.  

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

 

 

Dopingprøver: 

Løp 1 hest nr.   4 Perfect Illusion  

Løp 3 hest nr.   4 Gardinia 

Løp 4 hest nr.   6 Macjack  

Løp 4 hest nr.   4 Bouboulina 

Løp 6 hest nr.   9 Kildare  

Løp 8 hest nr.   1 Swedish Dream  

    

       

----      
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