
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
2. løpsdag torsdag 21. april 2011  

 
DLV’s medlemmer: A L Sørensen, H Byrgin, H E Jenssen, L Jensen (sekr.) 
Stevnelege:  D Bastian 
 
____________________________________________________________________ 

 
1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 3 Buddy Miracle, rytter Tina Långstrøm, sjenering av hest 
nr 5 Like A Charm, rytter Natalie Mortensen og hest nr 1 Sophies Love, rytter Espen 
Ski, i inngangen av søndre sving. 
 
Avhørt:  
Rytter Espen Ski 
Rytter Natalie Mortensen 
Rytter Tina Långstrøm 
Trener Jenny Lindblad 
 
Forklaring: 
N Mortensen og E Ski forklarte at hest nr 3 Buddy Miracle brøt utover og sjenerte 
utenforliggende konkurrenter. 
 
Rytter av hest nr 3 Buddy Miracle, T Långstrøm, forklarte at hesten var vanskelig å 
styre og brøt utover til tross for at hun prøvde alt hun kunne korrigere den. Hun 
opplyste at hesten ikke har gått løp med venstresving før. 
 
Trener av hest nr 3 Buddy Miracle, Jenny Lindblad, forklarte at hesten ikke hadde 
hatt problemer med venstresvinger i trening, men at hesten kanskje hadde blitt noe 
forstyrret av at rytter mistet stigbøylen i startøyeblikket. Ellers hadde hun ikke noen 
forklaring til det inntrufne.  
 
Bemerkning: 
Rytter skal ri slik at øvrige hester og ryttere ikke sjeneres. 
 
Kjennelse: 
DLV finner at hestene nr 5 Like A Charm og nr 1 Sophies Love ble kraftig sjenert av 
hest nr 3 ved inngangen til søndre sving. Rytter av hest nr 3 Buddy Miracle, T 
Långstrøm, idømmes bot stor kr 1200 for sjenering av konkurrenter. 
 
Regl. pkt. 136e, 427, 429, 489 
-------------- 



 
3. løp 
 
Rapport fra starter: 
Hest nr 9 Arn bortvist fra start. 
Bemerkning: 
Hest nr 9 Arn må godkjennes i startboks før den kan meldes i løp. 
 
Regl. pkt. 411, 412 
------------- 
 
6. løp 
 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef:  
Rytter av hest nr 4 Emperor, Rafael Schistl, veide inn med 1,6 kg i undervekt. 
 
Avhørt: 
Rytter Rafael Schistl 
Trener Are Hyldmo 
 
Forklaring: 
R Schistl forklarte at han hadde veid ut alle salene med riktig vekt ved begynnelsen 
av løpsdagen men at han må ha mistet egenvekt underveis. 
 
Trener A Hyldmo forklarte at han fikk opplyst at R Schistl veide ut med riktig vekt og 
har ingen forklaring på hvorfor han veide inn med undervekt, og beklaget at han ikke 
selv hadde vært der ved utveiing. 
 
Bemerkning: 
Rytter skal ri med den vekt som er avtalt. Det ligger under treners ansvar å påse at 
hesten bærer korrekt vekt. Viser det seg ved innveiing at undervekten overstiger 1 kg 
skal hest diskvalifiseres.  
 
Kjennelse: 
Hest nr 4 Emperor diskvalifiseres. Riktig rekkefølge i mål blir nr 1: hest nr 10 
Milliondollarbaby, nr 2: hest nr 5 Irish Lad, nr 3: hest nr 6 Ifannik Sacc. 
 
Rytter Rafael Schistls rytterlisens inndras i en uke, f.o.m. 30. april 2011 t.o.m 6. mai 
2011, ilegges bot stor kr 2400, samt frakjennes retten til å heve ridehonorar, for å ha 
veid inn med 1,6 kg i undervekt. 
 
Trener A Hyldmo ilegges bot stor kr 1200 for ikke å ha kontrollert rytters vekt ved 
utveiing. 
 
Regl.pkt 124n, 344, 361, 454, 469, 489 b,c og d. 
------------ 
 
Dopingprøver tatt 21. april 2011 
 
2. løp hest nr 4 Giant Sandman 
5. løp hest nr 11 Marcelis 

 
Dato: 21. april 2011                  DLV’s leder: A L Sørensen (sign.) 


