
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
30. løpsdag fredag 18. oktober 2013 

DLV’s medlemmer: K Grundy, H E Jenssen, B Hermansen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  M M Reigstad 
   
____________________________________________________________________ 
1. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 3 Outlaw – Rafael Schistl bruk av pisk på oppløpet. 
Avhørt: Rytter R Schistl 
Forklaring: Rytter R Schistl forklarte at bruk av pisk var en reflekshandling. 
Bemerkning: DLV’s representant på trenertribunen observerte at R Schistl bruker pisk på 
oppløpet.  Dette bekreftes også av videoopptaket. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges kr 2.000,- i bot samt lisensinndragning 4 dager, er, 
30. oktober, 3. november, 6. november og 8. november 2013 for å ha brukt pisk på oppløpet. 
DLV legger til grunn at pisken ikke ble brukt for å avverge en farlig situasjon. DLV vurderte 
diskvalifisering av hesten, men mente at hendelsen ikke hadde innflytelse på rekkefølgen i 
mål. Regl. pkt.374, 489 g    
---- 
2. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 10 Elusive Thought – Rafael Schistl holdt ikke rett bane etter start slik at 
medkonkurrent ble sjenert. 
Avhørt: 
1. Rytter Anna Pilroth – 7 Cheeky Chick 
2. Rytter Rafael Schistl – 10 Elusive Thought 
Forklaring: 
1. Rytter A Pilroth forklarte at hun ble sjenert av hest nr 10 Elusive Thought etter start. 
2. Rytter R Schistl mente at han ikke hadde sjenert noen. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke blir sjenert. 
DLV observerte på videoopptaket at hest nr 10 Elusive Thought – R Schistl går innover i 
banen etter start og sjenerer hest nr 7 Cheeky Chick.  DLV kan ikke se at rytter R Schistl 
forsøker å rette opp sin hest i tilstrekkelig grad. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr  1.800,- for å ha sjenert konkurrent.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt forseelse. 
Regl. pkt. 136 e, 489 c 
 
----- 
 
Sak til behandling: Hest nr. 7 Cheeky Chick sin prestasjon i løpet. 
Avhørt:  
1. Rytter A Pilroth 
2. Trener W Forsth 
Forklaring: 
1. Rytter A Pilroth forklarte at hesten ikke hadde noe mer å gi etter ca 400. Hun mente at 
hesten ikke var konkurranseklar.  
2. Trener W Forsth forklarte at hesten hadde trent tilstrekkelig å gått tilfredsstillende i trening. 
Hun stilte seg uforstående til prestasjonen og ville få hesten sjekket.  
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
 
3. løp 
Sak til behandling: 



Rapport fra paddocksjef – trener Are Hyldmo kom for sent i paddock med hesten 1 Majestic 
Song. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo ble innkalt, men møtte ikke. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal trener innfinne seg i paddock senest 15 minutter 
før start med hest. 
Kjennelse: Trener Are Hyldmo ilegges en bot stor kr 1.200,-  for å ha kommet for sent i 
paddock med hest 1 Majestic Song. I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt 
forseelse, samt at han ikke har møtt for DLV etter å ha blitt innkalt.  
Regl. pkt.  124 n,  489 c, 130 
---- 
5. løp 
Sak til behandling:Rytter F Salvador klagde på at han ble sjenert i svingen.   
Avhørt: 
1. Rytter F Salvador 
2. Rytter A Pilroth 
Forklaring: 
1. Rytter F Salvador mente seg sjenert av A Pilroth i søndre sving.   
2. Rytter A Pilroth kunne ikke se at hun hadde sjenert noen i svingen. 
Bemerkning: DLVs representant i svingen observerte hendelsen. DLV har i tillegg studert 
hendelsen på videoopptak.  Etter DLV sin mening forsøker rytter F Salvador å ri inn et sted 
der det ikke er plass.  Noen sjenering har derfor etter DLV sin mening ikke funnet sted. 
---- 
Sak til behandling: 
Rytter F Salvador sjenerer flere medkonkurrenter på oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter F Salvador 
2. Rytter A Pilroth 
3. Rytter E Ski 
Forklaring: 
1. Rytter F Salvador forklarte at han gikk innover i banen fordi hesten hadde fått sand i 
øynene.  Den var derfor vanskelig å styre. 
2. Rytter A Pilroth forklarte at hun ble sjenert av F Salvador på oppløpet slik at hun dyttet 
hest nr 12 Speedy Decision – P A Gråberg innover i banen.  
3. Rytter E Ski forklarte at han lå innvendig på oppløpet og måtte ta opp sin hest da han ble 
sjenert av hester som lå utvendig for ham. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres. 
DLV observerte på videoopptak at rytter F Salvador trekker mange spor innover i banen på 
oppløpet, og derved sjenerer flere av sine konkurrenter.  DLV kan ikke se at F Salvador gjør 
tilstrekkelig for å holde rett bane.  
Kjennelse: 
Rytter Frederick Salvador ilegges lisensinndragning en dag, 1. november 2013, for å ha 
sjenert konkurrenter på oppløpet.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt 
forseelse.  
Regl. pkt. 136 e, 489 d. 
---- 
6. løp Hest nr 5 Fredde mistet rytter rett etter start. 
---- 
7. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 12 Phili Boy – Rafael De Oliveira 
veid inn med 1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R De Oliveira 
Forklaring: Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde drukket litt for mye. 
Bemerkning:I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun er kommet overens om å 
ri. 



Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira rytterlisens inndras i  tre dager, 27. oktober, 30. oktober 
og 1. november 2013  for å ha veid inn med 1 kg overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt 
at dette er gjentatt forseelse.  Rytter R De Oliveira pålegges å sette opp sin ridevekt til 57 kg 
med umiddelbar virkning og gjeldende til og med 29. november 2013.  
Regl. pkt 454 3. ledd, 489 d, 140 d. 
-- 
Dopingprøve tatt 16. oktober 
8. løp hest nr 6 Justicia 
-- 
Dopingprøver tatt 18. oktober 2013 
1. løp hest nr 9 Plug And Play                   
2. løp hest nr  8 Charletti Row         
5. løp hest nr  8 Wood Top  
7. løp hest nr 12 Phili Boy     
---- 
   
Dato: 18. oktober 2013        DLV’s leder: K Grundy (sign.) 
  
 
 


