
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
13. løpsdag lørdag 7. juli 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:  J Macpherson      
 
____________________________________________________________________ 
Rytterbytte 7. juli: 5. løp – 9 Half Pint Bill – Jacob Johansen 
---- 
1. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 2 Imperial Skylight – Gina Mathisen rapporterte at 
hesten mistet en sko i løpet. 
---- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Cavallina – Tina Smith veid inn med 0,6 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Tina Smith 
Forklaring: Rytter T Smith forklarte at hun hadde våte klær og vått utstyr. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt man har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Tina Smith ilegges en advarsel for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt. 
Regl. Pkt 140 d, 489 a. 
---- 
2. løp 
Sak til behandling: Trener av hest nr 3 Old Pal – Niels Petersen nedla protest mot hest nr 4  - 
Jubilance – Jacob Johansen for sjenering ved utgangen av søndre sving. 
Avhørt: 
1. Rytter Per-Anders Gråberg 
2. Rytter Jacob Johansen 
3. Rytter Rafael Schistl 
Forklaring: 
1. Rytter P-A Gråberg mente at J Johansen krysset foran ham ut av svingen og måtte ta opp 
sin hest og at han derved tapte posisjon og tapte løpet. 
2. Rytter J Johansen forklarte at hans hest bryter litt utover ved utgangen av svingen og han 
prøvde å rette den opp.  Han mente at han ikke sjenerte noen.  
3. Rytter R Schistl anså seg ikke sjenert av J Johansen. 
Bemerkning: DLV observerte på filmopptak at hest nr 4 Jubilance bryter noe utover ved 
utgangen av svingen, men at rytter J Johansen gjør hva han kan for å rette opp sin hest.  
DLV anser således at ingen rytter kan lastes for det inntrufne. 
Kjennelse: DLV anser at det inntrufne ikke hadde betydning for rekkefølgen i mål.  Protesten 
blir således ikke tatt til følge slik at rekkefølgen blir stående. Det rettes ingen forføyninger 
mot noen av rytterne. 
----- 
3. løp 
Sak til behandling: Hest nr 4 Illusive Spirit sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 1.Trener Hallvard Soma 
Forklaring: 
Trener H Soma forklarte at hesten ble tatt opp sist da rytteren mente den var halt.  Den ble 
undersøkt av stevnets veterinær etter løpet, men den var haltfri da den kom til stallen.  Han 
forklarte også at hesten likte den myke banen i dag. 
 
Stevnets veterinær og jockey Trond Jørgensen bekreftet forklaringen. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
---- 



4. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 Merseyside sin prestasjon i løpet. Saken gjelder også hestens 
prestasjon i 6. løp 28. juni 2012.  
Avhørt: 
1. Rytter Rafael Schistl 
2. Trener Rune Haugen 
Forklaring: 
1. Rytter R Schistl forklarte i forbindelse med løpsdagen 28. juni at hesten var sliten og at 
han hadde fått beskjed om ikke ri den helt ut da det kom viktigere løp.  Han tok derfor opp 
hesten 200 meter fra mål. 
Når det gjelder løpet 7. juli forklarte rytter R Schistl at hesten sto igjen i starten.  Han red den 
ikke direkte opp til feltet da han skulle spare kreftene til hesten. Ca 400 meter før mål var 
hesten på vei opp til feltet, da rytter mente at det skjedde noe med hesten og han tok den da 
opp. 
2. Trener R Haugen forklarte i forbindelse med løpsdagen 28. juni at hesten ikke lå i noen 
god posisjon og var sliten. 
Når det gjelder løpet 7. juli forklarte at han ikke hadde gitt spesielle rideordre, men at rytter 
måtte ri hesten slik den opplevdes der og da.  Hesten er veldig vanskelig.  Han mener at 
hesten ikke liker bløt bane. 
Bemerkning: 
I henhold til reglementet skal hest som starter i løp rides for å oppnå best mulig plassering. 
DLV observerte på filmopptak av løp både 28. juni og 7. juli at rytter R Schistl tar opp 
Merseyside Star henholdsvis 200 og 400 meter før mål . På bakgrunn av rytters forklaring ba 
DLV om veterinærsjekk av hesten.  Undersøkelsen viste at hesten ikke var halt etter løpet. 
DLV finner ikke grunnlag hverken i forklaringene eller i andre forhold som tilsier at rytteren 
ikke skulle ri for en best mulig plassering. 
Kjennelse: Rytter Rafael Schistl ilegges en bot stor kr 1.800,-, inndragning av ridepenger 6. 
løp 28. juni 2012 og 4. løp 7. juli 2012, samt lisensinndragning i fire dager, henholdsvis 18. 
juli, 19. juli, 21. juli og 22. juli 2012 for ikke å ha ridd for å oppnå best mulig plassering. 
Regl. Pkt. 424, 136 e, 489 b, c og d. 
---- 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 4 Fighting Spirit – Madeleine 
Haugland veid inn med 0,8 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Madeleine Haugland 
Forklaring: Rytter M Haugland forklarte at hun hadde hatt på seg våte klær. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt man har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Madeleine Haugland ilegges bot stor kr 300,- for å ha veid inn med 0,8 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 c 
---- 
6. løp 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 6.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 487f  
------ 
7. løp  
Roald Winger er starter. 
---- 
8. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra starter – hest nr 10 Tiger For Two bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Wido Neuroth 
Forklaring: Trener W Neuroth sier hesten gikk fint inn i trening. 
Kjennelse: Trener Wido Neuroth tildeles en advarsel for at hest nr. 10 Tiger For Two 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 
-- 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – Rytter av hest nr 1 First Choice – Anders Bager veid inn med 0,9 kg 
overvekt. 
Avhørt: Rytter Anders Bager 
Forklaring: Rytter A Bager forklarte at han hadde tatt feil utstyr. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt man har kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Anders Bager ilegges bot stor kr 300,- for å ha veid inn med 0,9 kg 
overvekt.  I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 c 
--- 
Dopingprøver tatt 7. juli 2012 
1. løp hest nr    5 Artistic Light      
6. løp hest nr    7 Sir Lando 
7. løp hest nr    7 Chips O’Toole 
------ 
Negative dopingprøver 7. juli 2012 
120614 Entangle 
120614 Imperial Skylight 
120614 Jubilance 
120614 East Meets West 
----  
Dato:    7. juli 2012                                   DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


