
ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

2. løpsdag torsdag 22. April 2010 

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

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, O C Hallerud, A L Sørensen, S Kolling (sekr.) 

STEVNELEGE:  J Horn 

______________________________________________________________________ 

1. løp 
Sak til behandling: Hest nr 9 Orson sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Sigmund Tandberg 
Forklaring: Trener S Tandberg forklarte at det var hestens første løp og at den var 
ukonsentrert og at den ikke presterte som forventet.  Hesten hadde ikke tatt seg ut og var 
ikke sliten etter løpet. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-------- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr. 5 Cool Match sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter Espen Ski 
Forklaring: Rytter E Ski forklarte at han lot hesten ligge litt bak i feltet, men når han ba den 
gå, svarte den ikke.  Hesten pustet unormalt tungt etter løpet. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
-------- 
Sak til behandling: Hest nr 10 Prince Jonathan sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Margret Johnson 
Forklaring: Trener M Johnson forklarte at det ikke var noe feil med hesten, men at 2400 
meter muligens var litt langt første gang ut i år.  Den ble liggende langt bak og for å kunne 
prestere trenger hester rundt seg. 
Bemerkning: Forklaringen er notert.  
------- 
5. løp  
Sak til behandling: Hest nr. 9 Enmore – Rafael Schistl går inn I banen ved inngangen til 
nordre sving og sjenerer derved hest nr. 5 Romund – Kristin Arnkværn og hest nr 3 Dutchess 
Of Bogstad – Tina Smith. 
Avhørt: 
1.  Rytter Tina Smith 
2.  Rytter Kristin Arnkværn 
3.  Rytter Rafael Schistl 
4.  Rytter Anna Pilroth 
Forklaring: 1.  Rytter T Smith forklarte at hun ble påridd ved inngangen til svingen av hest nr. 
5 Romund – K Arnkværn slik at hesten hennes holdt på å falle.  Hun mente at det var hest nr 
9 Enmore – R Schistl som lå utvendig for hest nr 5 Romund som gikk inn i banen og derved 
presset hest nr 5 Romund innover i banen. 
2.  Rytter K Arnkværn forklarte at hest nr. 9 Enmore – R Schistl presset henne innover i 
banen slik at hun sjenerte hest nr 3. 
3.  Rytter Rafael Schistl forklarte at han så seg for og merket at det ble trangt, og at han da 
prøvde å styre ut, men da lå det en hest utenfor ham. 
4.  A Pilroth mente at hun ikke var i nærheten av noen. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårn og filmopptak at hest nr 9 Enmore – R Schistl går 
innover i banen ved inngangen til nordre sving.  Dette stemmer godt overens med 



forklaringene til rytterne T Smith og K Arnkværn.  For så vidt stemmer også rytter R Schistls 
forklaring, men DLV mener at rytter korrigerte sin hest alt for sent, slik at det førte til 
sjenering av konkurrenter. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrenter ved 
inngangen til nordre sving. 
Regl. pkt. 136 e, 427, 489 c 
------- 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest 2 Mind The Gap – Per-Anders 
Gråberg veid inn med 0,5 kg overvekt. 
Kjennelse: Rytter Per-Anders Gråberg tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,5 kg 
overvekt. Reg. 140 d, 454, 489 a 
------- 
6. løp 
Rytter av hest nr 2. Pilgrim – Rafael De Oliveira veid inn med 0,5 kg undervekt. 
Avhørt: Rytter Rafael De Oliveira 
Forklaring: Rytter R De Oliveira forklarte at han hadde drukket for lite i løpet av løpsdagen og 
derfor mistet mye vekt. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt man er kommet overens om.  DLV har vurdert at 
undervekten ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha veid inn med 0,5 
kg undervekt. Regl. pkt. 140 d,  454, 489 c 
 
--------- 
7. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr. 6 Flying Falk -  Frederick Salvador veid inn med 0,5 
kg overvekt. 
Kjennelse: Rytter Frederick Salvador ilegges en advarsel for å ha veid inn med 0,5 kg 
overvekt. Regl .pkt. 140 d, 454, 489 a 
 
 
Dopingprøver tatt 22. April: 
1.  løp hest nr.   5 Happy Larry 
    7 Lord Rossmo 
4. løp hest nr.   2 Aragorn 
    3 The Bishop’s Joy 
 
Dato: 22.04.2010             DLV’s leder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


