
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

9. løpsdag onsdag 13. juni 2018 

 

 

DLV’s medlemmer:  K Grundy, N Cordrey, H E Jenssen, S Gjertsen,   

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege:  M Saeed  
Stevneveterinærer: I Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

Rytterendring 13. juni 

1. løp  5 Cincinnatus – Camilla Graver 65 kg 

2. løp 3 Fix Fox – Rafael Schistl 

3. løp 8 Kildare – Anna Pilroth 

4. løp 10 Dubai Next – Sergio Alonso 

---- 

1. løp 

Trener J B Hansen sin søknad om at hest nr. 3 Ponita skulle få gå først til start ble innvilget. 

---- 

Trener P Hallqvist sin søknad om at hest nr. 4 Borzakovski skulle få gå først til start ble 

innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter Camilla Graver – 5 Cincinnatus bruker tøylen som pisk på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Camilla Graver forklarte at hesten hang, men at hun ikke brukte tøylen som pisk. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å bruke tøylen som pisk. 

DLV observerer på videoopptaket at rytter C Graver gjentatte ganger slår hesten med tøylen 

på oppløpet. Etter DLV sin oppfatning opptrer rytter uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Camilla Graver ilegges en dags lisensinndragning, 28. juni 2018 for å ha brukt tøylen 

som pisk. 

Regl. pkt. 374, 489 d 

--- 

2. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Fix Fox sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Rafael Schistl forklarte at han hadde fått beskjed om å ligge som 2./3. hest, den 

beveget seg dårlig. Han mente hesten burde prøve seg på lengre distanse. 

2. Trener Hallvard Soma forklarte at han ikke var helt fornøyd med prestasjonen. Han mente 

hesten trengte lengre distanse på så rask bane. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at rytter Rafael Schistl gjør lite for å følge med feltet fra 

start. Etter DLV sin mening er rytter R Schistl også passiv i sin ridning på oppløpet. 



I henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter R Schistl sin hests sjanser på tilfredstillende 

måte, og opptrådte derfor uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 1.800,-, samt inndragning av ridehonorar og 

lisensinndragning en dag, 27. juni  2018 for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser. Regl. 

pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d 

 

---- 

3. løp 

Trener B Slot sin søknad om at hest nr. 1 Manchego skulle få gå først til start ble innvilget. 

---- 

4. løp 

Trener H Larsen Mjønli sin søknad om at hest nr. 2 Limited Edition skulle få gå først til start 

ble innvilget. 

---- 

Trener H Christensen sin søknad om at hest nr. 13 Tool Box Carlras  skulle få gå først til 

start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Mulig sjenering i søndre sving. 

Forklaring: 

Rytter Sandro De Paiva – 5 Dark Money forklarte at hesten hans ble redd for 

innenforliggende hest. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at 5 Dark Money brøt ut i svingen. Etter å ha hørt rytters 

forklaring, legger DLV til grunn at ingen kan klandres for det inntrufne. 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 2 Limited Edition brøt løpet. 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 8 Sans Appel – Anna Pilroth tok opp sin hest på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter A Pilroth forklarte at hesten ikke kjentes i orden. 

Trener: T Hellgren forklarte at hesten ikke var i orden etter løpet. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

--- 

6. løp 

Trener Y Durant sin søknad om at hest nr. 4 Aife skulle få gå først til start ble innvilget. 

---- 

Sak til behandling: 

Øreproppene på hest nr 1 Südtirol var ikke festet til hodelaget. 

Forklaring: 

Trener Niels Petersen forklarte at han hadde gitt beskjed til de som salet hesten at 

øreproppene måtte festes til hodelaget. 



Bemerkning: 

I henhold til reglementet er ørepropper tillatt under forutsetning av at de er festet til hodelaget 

under hele løpet. 

Kjennelse: 

Trener Niels Petersen ilegges en bot stor kr 600,-  for at øreproppene ikke var festet til 

hodelaget. 

Regl. pkt. 370, 489 c 

----- 

Sak til behandling: 

Trener av hest nr 6 Busy Earning – Niels Petersen forklarte at blinkersen falt ned på den ene 

siden like etter start, og at dette påvirket hestens prestasjon. 

--- 

7. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 5 Ticano sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1.Trener Cathrine Erichsen forklarte at hun ikke var fornøyd med hestens prestasjon, og hun 

forsto ikke hvorfor rytter sluttet å ri på oppløpet. 

2. Rytter Rafael Schistl forklarte at hesten ikke hadde noe mer å gå med, og at han derfor tok 

den opp. 

Bemerkning: 

DLV observerte på videoopptaket at rytter Rafael Schistl slutter å ri veldig tidlig på oppløpet. I 

henhold til reglementet skal rytter ved korrekt ridning best mulig ivareta sin hests sjanser i 

løpet. Etter DLV sin mening ivaretok ikke rytter R Schistl sin hests sjanser på tilfredstillende 

måte, og opptrådte derfor uaktsomt. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 1.800,-, samt inndragning av ridehonorar og 

lisensinndragning en dag, 28. juni 2018 for ikke å ha ivaretatt sin hests sjanser.  

Regl. pkt.136 e, jmf 424, 489 b, c og d 

---- 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Pride Molly Malone sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Sara Slot forklarte at hesten var vanskelig å styre. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.  4 Marshall Runner 

Løp 3 hest nr.  8 Kildare 

Løp 5 hest nr.  3 Learn By Heart 

Løp 7 hest nr.  3 Sir Zelmer 

                   

--- 

 

Dato  13. juni 2018  DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


