
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
10. LØPSDAG mandag 8. juni 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

----------- 
1.  og 5. løp 
Sak til behandling: 
1. løp -Rapport fra vektsjef - rytter av hest nr 2 Winner By An Inch – Rafael Schistl veid inn 
med 0,9 kg overvekt. 
5. løp – rapport fra vekstsjef – rytter av hest nr. 2 Spider Dancer – Rafael Schistl – veid inn 
med 0,6 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter R Schistl 
Forklaring: 
Vedr. løp nr. 1 - R Schistl mente at han ikke skulle veie inn med beskyttelsen til gjorden.   
Vedr. løp nr. 5 – hadde han ingen forklaring til overvekten. 
Bemerkning: Da overvekten i dette tilfellet overskrider 0,9 kg av korrekt ridevekt, blir rytter 
etter reglementet å straffe. 
I forbindelse med kontrollveiingen til løp nr. 1 observerte DLV at rytter forsøkte å kvitte seg 
med deler av utstyret før han ble veid.  
Kjennelse: Rytter  Rafael Schistl  ilegges bot stor kr 900,- for å ha veid inn med 
reglementsstridig overvekt.  I skjerpende retning er det lagt vekt på at R Schistl forsøkte å 
redusere vekten ved å kvitte seg med utstyr. 
Regl. Pkt. 140 d, 454, 2. ledd, 489 c 
------- 
6. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr. 7 Omimmi bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Johnny Bjørnsen 
Forklaring: Trener J Bjørnsen hadde ingen forklaring på hvorfor ikke hesten gikk inn i 
startboksen.     
Bemerkning: Trener av hest som bortvises fra start første gang i sesongen, gis i henhold til 
reglementet advarsel. 
Kjennelse: Trener  Johnny Bjørnsen  tildeles en advarsel for at hest nr. 7 Omimmi  ikke ville 
gå inn i startboks.  Før bortvist hest igjen kan starterklæres, skal den godkjennes for 
startboks av arrangørens starter. 
Regl. Pkt. 412, 489 a 
--------- 
7. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 10 Ibrahim – rytter Manuel Santos sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter M Santos 
Forklaring: Rytter forklarte at hesten ved siden av hoppet skjevt ut av startboksen.  Da 
hesten hans kom bak i feltet, var den ikke interessert i å følge feltet. 
--------- 
 
Dopingprøver tatt 8. juni 2009  
   
2. løp  hest nr.   9 Entangle  
3. løp  hest nr.   5 Evening Rose 
6. løp  hest nr.   2 Fighting Spirit 
7. løp  hest nr.  6  Nasdaq 
 
-------Dato: 08.06.2009                  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


