
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
8. løpsdag torsdag 30. mai 2013 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, O C Hallerud, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   O Reigstad     
  ____________________________________________________________________ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Voldgiftsundersøkelse vedrørende mulig sjenering på oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter av hest nr 5 Jeune Fils - Sergio M Pacheco 
2. Rytter av hest nr 1 Heavenly Spiced - Helene Smit 
Forklaring: 
1. rytter S M Pacheco forklarte at han ble sjenert av hest nr 11 Entourage – P S Sønsteby og 
hest nr 1 Heavenly Spiced – H Smit. 
2. Rytter H Smit erkjente at hesten hang utover i banen, men hun var ikke klar over at hun 
sjenerte noen. 
Bemerkning: 
DLV har studert videoopptak og registrerer at rytter av hest nr 1 H Smith trekker utover i 
banen fra utgangen av svingen og oppover hele oppløpet slik at hun sjenerer rytter av hest 
nr 5 Jeune Fils.  DLV vurderte å diskvalifisere hest nr 1 Heavenly Spiced, men konkluderte 
med at hendelsen ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. 
Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta si hests sjanser i løpet.  Dog er det 
forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å ødelegge for sine 
konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Helene Smit ilegges to dagers rideforbud, lørdag 8. juni og torsdag 20. juni 
2013 for å ha sjenert konkurrent på oppløpet. Regl. Pkt. 136 e, 489 d  
----- 
5. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 2 Walinda – Tina Smith rapporterte at hesten pullet hardt og salen skled 
framover slik at hun måtte sparke bena ut av bøylene. 
------  
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 10 Magic Cloud – Jacob Johansen 
veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter J Johansen 
Forklaring: Rytter J Johansen hadde veid ut uten å ta med drakten. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun er kommet overens om 
å ri. Kjennelse: Rytter Jacob Johansen tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg 
overvekt. Regl. Pkt. 140 d, 489 a 
--- 
6. løp 
Sak til Behandling: Flere hester ble sjenert rett etter start. 
Avhørt: 
1. Rytter Espen Ski 
2. Rytter Jacob Johansen 
3. Rytter Rafael Schistl 
4. Rytter Manuel Santos 
Forklaring: 
Rytter E Ski og J Johansen mente at de ble sjenert av hest nr 11 Royal Hope – R Schistl. 
3. Rytter R Schistl forklarte at han ble sjenert av hest nr 12 Ares – M Santos 



4. Rytter M Santos forklarte at hesten hoppet litt skjevt ut, han fikk rettet den opp og mente at 
han ikke hadde sjenert noen. 
Bemerkning: DLV observerer at hest nr 12 Ares – M Santos hopper litt skjevt ut av 
startboksen. DLV observerer videre  at hest nr 11 Royal Hope – R Schistl går innover i 
banen etter start og sjenerer flere av sine konkurrenter.   
Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta si hests sjanser i løpet.  Dog er det 
forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å ødelegge for sine 
konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert flere konkurrenter 
etter start. Regl pkt. 136 e, 489 c 
---- 
Sak til behandling: Hest nr 9 Anchor’s Award fullførte ikke løpet. 
Stevnets veterinær nedla startforbud for hesten etter løpet. 
----- 
7. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 8 Mississippi – Frederick Salvador sjenerer hest nr 7 
Great Choisir – Espen Ski flere ganger i søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter E Ski 
2. Rytter F Salvador 
Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at han ble sjenert av F Salvador flere ganger i søndre sving. 
2. Rytter F Salvador forklarte at han ikke sjenerte noen. 
Bemerkning: DLV observerte på video og fra sin posisjon i svingen at F Salvador sjenerer E 
Ski i søndre sving. Rytter plikter ved korrekt ridning, best mulig å ivareta si hests sjanser i 
løpet.  Dog er det forbudt for rytter gjennom trengning, krysning eller på annen måte å 
ødelegge for sine konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Frederick Salvador ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrent 
i søndre sving. Regl. Pkt. 136 e, 489 c 
---- 
Sak til behandling: Trener av hest nr 10 Turn The Page – L Natt Och Dag meddelte at hesten 
hoppet rett i startboksdørene før de åpnet seg og dermed tapte flere lengder i starten. 
---- 
Dopingprøver tatt 30. mai 2013 
2. løp hest nr  1 Heavenly Spiced    
6. løp hest nr  1 Macbeth     
6. løp hest nr   2 Fairplay  
------ 
Dato:    30. mai 2013                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


