
 

ØVREVOLL GALOPP AS 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

18. løpsdag torsdag 16. august 2018 

 

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

S Kolling (Sekr) 

Stevnelege: O Reigstad 
Stevneveterinærer: I. Bakken, K Hamnes    

__________________________________________________________________________  

1. løp 

Sak til behandling: 

DLV undersøkte en mulig sjenering på oppløpet ca 250 meter før mål. 

Bemerkning: 

Etter å ha studert videoopptak mener DLV at ingen reglementsstridig sjenering har funnet 

sted.  

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 1 Fort sto igjen mange lengder i starten. 

---- 

2. løp 

Trener av hest nr 6 Beau Nuage – Wido Neuroth mente at hest nr 5 Izakaya – Rafael Schistl 

forstyrret hans hest ved stadig å skifte spor på oppløpet. 

Forklaring: 

Rytter Shane Karlsson – 6 Beau Nuage forklarte at han ikke ble sjenert av hest nr 5. 

Bemerkning: 

Etter å ha hørt rytters forklaring og studert videoopptaket, mener DLV at ingen 

reglementsstridig sjenering har funnet sted. 

Kjennelse: 

Det rettes ingen forføyning mot noen rytter.  

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 5 Izakaya – Rafael Schistl cantret frem og tilbake på gresset ved start. 

Forklaring: 

1. Rytter R Schistl forklarte at han ikke visste at det ikke var tillatt. 

2. Trener Niels Petersen forklarte at rytteren skulle holde hesten i gang ved start. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet skal rytter ri til startsted etter anvisning fra paddocksjef. 

DLV observerte at rytter R Schistl cantrer på gresset vekk fra startstedet noe som ikke er i 

tråd med gjeldende anvisninger. 

Kjennelse: 

Rytter Rafael Schistl tildeles en advarsel for å ha ridd vekk og ikke holdt seg til startsstedet. 

Regl. pkt. 388, 489 a 

--- 

Sak til Behandling: 

DLV observerte at hest nr 3 Deadline Day – rytter Jacob Johansen går flere spor innover i 

banen ved utgangen til søndre sving. Etter å ha avhørt rytter Jacob Johansen og studert 



videoopptak mener DLV at han var klar av hesten bak da han byttet spor. Det rettes ingen 

forføyning mot noen rytter. 

--- 

3. løp 

Rapport fra starter – leier av hest nr 9 Hello Trouble var ved startboks uten hjelm, og flyttet 

seg ikke til tross for advarsler fra starter. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig forklarte at leieren ikke hadde hørt at starter ropte til henne. Leier pleide 

å låne hjelm på startstedet. Hun hadde fått beskjed om å ha med egen hjelm neste gang.  

Bemerkning: 

I henhold til reglementet er det ikke tillatt å oppholde seg foran eller bak startboks uten hjelm. 

Kjennelse: 

Trener Marie Lustig tildeles en advarsel for at hennes leier oppholdt seg ved startboksen 

uten hjelm.  

Regl. pkt. 409, 489 a 

--- 

4. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 3 Prince Divider sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 

1. Rytter Anna Pilroth forklarte at hesten ikke var villig til å gå. 

2. Trener Per Hallqvist forklarte at det har vært mye med hesten siste året, og han lurer på 

om det kan være noe i veien med den nå. 

Bemerkning: 

Forklaringen er notert. 

---- 

Sak til behandling: 

Rapport fra starter – hest nr 10 Pride Molly Malone bortvist fra start. 

Forklaring: 

Trener Marie Lustig forklarte at hesten ikke vil komme til start igjen. 

Kjennelse: 

Trener Marie Lustig tildeles en advarsel for at hest nr 10 Pride Molly Malone ble bortvist fra 

start. Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starte i løp. 

Regl. pkt. 412, 489 a 

--- 

5. løp 

Sak til behandling: 

Salen skled på hest nr 9 Asaks Ambition. 

Forklaring: 

Rytter Camilla Graver forklarte at hun sjekket gjorden før start, og at den var stram da.  

Bemerkning: 

DLV anser det som et hendelig uhell som ingen kan klandres for. 

--- 

6. løp 

Sak til behandling: 

Hest nr 7 Whip Up A Frenzy sin prestasjon i løpet. 

Forklaring: 



Trener Lenitha Adolfsson forklarte at hun hadde slitt med å finne riktig distanse og underlag. 

Hun hadde ellers ingen forklaring. 

Bemerkning: 

I henhold til reglementet kan hest som flere ganger har vist dårlige prestasjoner blant annet 

av dyrevernmessige årsaker gis startforbud i totalisatorløp i en måned. DLV mener at hesten 

har vist dårlige prestasjoner i flere løp og velger derfor å sette den utenfor totalisatorløp i en 

måned. 

Kjennelse: 

Hest nr 7 Whip Up A Frenzy ilegges startforbud fra og med 17. august 2018 til og med 16. 

september 2018. Hesten må videre starte i kvalifiseringsløp med godkjent resultat, før den 

igjen kan starte i ordinære løp. 

Regl pkt. 410 siste ledd. 

---- 

7. løp 

Trener T Juneskans sin søknad om å leie hest nr. 2 Oh My Rose til start ble innvilget. 

---- 

Trener A Stjernstrand sin søknad om å leie hest nr. 11 Love To Love til start ble innvilget. 

-- 

8. løp 

Trener P Hallqvist sin søknad om å leie hest nr. 7 Borzakovski til start ble innvilget. 

--- 

Sak til behandling: 

Løpet ble flyttet til frå gress til dirttackbanen på grunn av dårlig lys. 

---- 

Sak til behandling: 

Rytter av hest nr 11 Seven Senses – Alan Wallace ikke ivaretatt sin hests sjanser i løpet. 

Forklaring: 

Rytter Alan Wallace forklarte at han måtte be hesten skifte galopp for å få mest mulig ut av 

hesten og fordi den hang.  

Bemerkning: 

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

løpet.  DLV observerte på videoopptak at rytter Alan Wallace flere ganger i løpet drar hesten 

fra side til side. Spesielt på oppløpet observerer DLV at rytter A Wallace drar i hesten slik at 

den kommer i kraftig ubalanse. Rytter mener at det er nødvendig å ri på denne måten fordi 

hesten må skifte galopp da den henger på de andre hestene. DLV kan imidlertid ikke se at 

videopptaket støtter rytters forklaring om at hesten henger på en slik måte at dette er 

nødvendig. DLV er av den oppfatning at rytter A Wallace ikke ivaretar sin hests sjanser når 

han drar den fra side til side. Konsekvensen er at hesten kommer i ubalanse og den mister 

også fart. DLV mener også at rytters ridning medfører risiko for uhell, spesielt på egen hest.   

DLV mener at rytters ridning er grovt uaktsom.  

Kjennelse: 

Rytter Alan Wallace sitt ridehonorar inndras og han ilegges lisensinndragning i 4 dager, 2. 

september, 4. september, 5. september og 6. september 2018 for ikke å ha ivaretatt sin 

hests sjanser. I straffeskjerpende retning er det lagt vekt på at ridningen medfører risiko for 

uhell og at ridningen anses grovt uaktsom. Regl. pkt.136 e, 424, 489 b og d 

--- 

Dopingprøver: 

Løp 2 hest nr.   2 Privilegiado     



Løp 4 hest nr.  10 Girlforce One    

Løp 5 hest nr.    8 Black Million   

Løp 8 hest nr.  13 Otama Obama    

    

                   

Dato  16. august 2018  - DLV’s leder: K Grundy (sign) 

 

 


