
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
24. løpsdag torsdag 20. september 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   J Macpherson  
____________________________________________________________________ 
Rytterbytter torsdag 20. september: 
3. løp 6 Silent Place – Jacob Johansen 55 kg 
6. løp 7 Sonja – Helena Rosen 52 kg 
----- 
Vedrørende 6. løp, 23. løpsdag 13. september 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Cool Hill – Sergio Martin Pacheco – veid inn med 
0,5 kg undervekt. 
Avhørt: 
1. Rytter S M Pacheco 
2. Trener Are Hyldmo 
Forklaring: 
1. Rytter S M Pacheco forklarte at han hadde mistet mye væske.  
2. Trener A Hyldmo forklarte at han ikke kontrollveide selv, men at rytteren opplyste at 
vekten var i orden. 
Bemerkning: 
Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om, trener er videre 
pliktig til å kontrollere utveiingen.  
Kjennelse: 
Rytter Sergio Martin Pacheco ilegges en dags lisensinndragning, 4. oktober 2012 for å ha 
veid inn med 0,5 kg undervekt. Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er amatør.  
Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 900,- for ikke å ha kontrollert vekten.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse. 
Regl. Pkt. 454, 489 c,d, 140 d, 124 
----- 
 
24. løpsdag 20. september 
2. og 6.løp 
Sak til behandling: 
2. løp Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 2 Caerus – Carlos Lopez veid inn med 0,6 kg 
overvekt. 
Avhørt: 
1. Trener K E Swartling 
2. Rytter Carlos Lopez 
Forklaring: 
1. Trener K E Swartling forklarte at han hadde sjekket utveiingen og at vekten var korrekt. 
2. Rytter C Lopez forklarte at utstyret var vått og skittent. 
6. løp Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 6 Quick Brazilera – Carlos Lopez veid inn med 
0,9 kg overvekt. 
Avhørt: 
1. Rytter C Lopez 
2. Trener JE Lindstøl 
Forklaring: 
1. Rytter C Lopez forklarte at utstyret var vått og skittent. 
2. Trener J E Lindstøl forklarte at han hadde veid utstyret. 
Bemerkning: 



Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om.  
Kjennelse: 
Rytter Carlos Lopez ilegges en dags lisensinndragning, 3. oktober 2012 for å ha veid inn 
med 0,6 kg og 0,9 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er fjerde gangs 
forseelse. 
Trener Jens Erik Lindstøl ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha kontrollert vekten med 
rytter og utstyr. 
Regl pkt. 140 d, 489 c, d, 124 
------ 
3. og 4. løp 
Sak til behandling: 
3. løp Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 3 Goldmaster – Rafael De Oliveira veid inn med 
0,9 kg. overvekt. 
4. løp Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 5 Loire – Rafael De Oliveira veid inn med 0,9 
kg. overvekt. 
Avhørt: 
Rytter Rafael De Oliveira 
Forklaring: 
Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde drukket litt, og ved en feiltakelse hadde han litt for 
tungt utstyr på seg.  Han opplyste at trener hadde kontrollveid ved utveiing, og at vekten da 
hadde vært korrekt. 
Bemerkning: 
Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om.  
Kjennelse: 
Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 600,-.   
Regl pkt. 140 d, 489 c 
--- 
4. løp 
Sak til behandling: 
Trener N Petersen rapporterte at hest nr 8 Mad Men mistet en framsko i løpet. 
------ 
6. løp 
Hest nr 5 Lady Artemis ble strøket av veterinæren før løpet på grunn av transportskade. 
------ 
7. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 6 Habenaria- rytter Mick Jenner hopper skjevt ut av startboksen . 
Avhørt: 
Rytter M Jenner 
Forklaring: 
Rytter M Jenner forklarte at hesten kastet seg til venstre etter start.  Han gjorde det han 
kunne for å rette opp hesten. 
Bemerkning: 
DLV har studert filmopptak og mener at rytter gjorde det han kunne for å rette opp hesten. 
Det rettes ingen forføyning mot rytter M Jenner. 
 
Dopingprøver 20. september 2012 
2. løp hest nr     2 Caerus 
4. løp hest nr     5 Loire  
7. løp hest nr     1 Pannacotta 
----- 
 
Øvrevoll 20. september 2012   
 
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 



 


