
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
23. løpsdag søndag 28. august 2011 

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, A L Sørensen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  O  Reigstad og J Macpherson 
___________________________________________________________________  
1. løp 
Sak til behandling: 
Rytter av hest nr 2 Zimon – Stephen Hugh Johnson bruk av pisk etter 3. hekk. 
Avhørt: Rytter S H Johnson 
Forklaring: Rytter S H Johnson forklarte at hesten hoppet dårlig og stoppet opp etter 
hekken.  Han var usikker på om han hadde en annen hest rett bak seg, så for å 
unngå at det ble en farlig situasjon, brukte han pisken. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårnet og på videoopptaket at rytter S H Johnson 
brukte pisken to ganger etter 3. hekk.  DLV observerte også at hesten hoppet dårlig 
over hekken og mistet farten.  Banen er svært tung  
Kjennelse: 
Det rettes ingen forføyning mot rytter Stephen Hugh Johnson.  Etter en vurdering av 
situasjonen og det faktum at banen er svært tung, aksepterer DLV at pisken her ble 
brukt for å avverge en farlig situasjon.  
------ 
2. løp 
Sak til behandling: Voldgiftsundersøkelse mot hest nr 4 Vainqueur – rytter Fredrik 
Johansson angående mulig sjenering på oppløpet. 
Bemerkning: DLV har etter å ha studert videoopptaket kommet fram til at sjeneringen 
ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål. Det rettes heller ingen forføyning mot 
noen rytter. 
------- 
Sak til behandling: 
Hest nr 6 Cincinnatus – rytter Rafael Schistl – holdt ikke rett bane ca 100 meter etter 
start og sjenerte flere konkurrenter. 
Avhørt: 
1. Espen Ski 
2. Rafael Schistl 
Forklaring: 
1. E Ski forklarte at han ble kraftig sjenert ca 100 meter etter start, og han måtte ta 
opp sin hest å gå utover i banen. 
2. R Schistl forklarte at han gikk sakte innover i banen, men da de andre rytterne 
ropte, gikk han rett fram igjen. 
Bemerkning: DLV observerte at hest nr 6 Cincinnatus – R Schistel går innover i 
banen, slik at det blir trangt for flere konkurrenter og de må ta opp sine hester.  Det er 
ikke tillatt å skifte spor 200 meter etter start. Videre skal rytter ri slik at andre hester 
ikke blir sjenert. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges bot stor kr 1.200,- for ikke å ha holdt rett 
bane etter start, og derved sjenert flere konkurrenter. 
Regl pkt. 136 e, 489 c, 427, 422 
 
------ 



3. løp 
Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 2 Explosive Hill og 11 Wood 
Top, for sent i paddock. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo 
Forklaring: Trener A Hyldmo beklaget det inntrufne 
Kjennelse: Trener ilegges en advarsel for å ha kommet for sent i paddock. 
Regl. Pkt. 124o, 489a. 
----- 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 7 Rambo’s Cinderella – Josefin Landgren 
rapporterte at startboks nr 7 åpnet seg sent. 
------ 
4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 12 Red Eishin sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo 
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at rytteren mente at det var for tung bane. 
Videre opplyste trener A Hyldmo at hesten er brunstig. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
------- 
5. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Hot Marta sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Isidro Vergara 
Forklaring: Trener I Vergara forklarte at hesten gikk veldig bra på tung bane og med 
lav vekt. Bemerkning: Forklaringen er notert. 
------ 
7. løp 
Sak til behandling: Roald Winger er starter i 7. løp. 
----- 
9. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 3 Hot Wing – Isidro Vergara rapporterte at 
hesten mistet en sko i løpet. 
------ 
10. løp 
Sak til behandling: Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 10.løp – samtlige 
prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 487f  
------ 
  
------ 
Dopingprøver tatt 28. august 2011: 
1. løp hest nr.    3  Omoto Sando  
2. løp hest nr.    4  Vainqueur 
4. løp hest nr.    9  On Offer 
6. løp hest nr.    3  La Zona 
6. løp hest nr.    4  Grafitti 
7. løp hest nr.  13 Alight 
9. løp hest nr.  13 Entangle 
10. løp hest nr.13 Without Fear 
10. løp hest nr.11 Manchester 
   
Dato:  28. august 2011                  DLV’s leder K Grundy (sign.) 


