
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
25. løpsdag søndag 23. september 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, B Hermansen, O C Hallerud, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   O Reigstad   
____________________________________________________________________ 
Rytterbytter søndag 23. september: 
8. løp 8 You’re The Top – Philip A Carberry 
----- 
1. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 13 Archived – Rafael De Oliveira – veid inn med 0,8 
kg overvekt. 
Avhørt: 
1.Rytter Rafael De Oliveira 
2. Trener Are Hyldmo 
Forklaring: 
1. Rytter R De Oliveira mente at han hadde veid inn med korrekt vekt. 
2. Trener A Hyldmo ble kalt opp via sms og flere ganger over høyttaleranlegget, men møtte 
ikke til avhør. 
Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om, trener 
er videre pliktig til å kontrollere utveiingen. Det ligger under treners ansvar å møte for Den 
Lavere Voldgiftsrett når han/hun blir innkalt. 
Kjennelse: Rytter Rafael De Oliveira ilegges en bot stor kr 900,- for å ha veid ut med 0,8 kg  
overvekt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at det er gjentatt forseelse.  
Trener Are Hyldmo ilegges bot stor kr 1.200,- for ikke å ha kontrollsjekket utveiingen og for 
ikke å ha møtt når han ble innkalt.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette er gjentatt 
forseelse. Regl pkt. 140 d, 489 c, 124n, 130 
----- 
3. løp 
Det ble tatt alkotest av samtlige rytter i dagens 3.løp – samtlige prøver var negative. 
Regl. Pkt. 140g, 487f  
----- 
3. løp 
Sak til behandling:Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 7 Victoria Nguyen – Nikolaj Stott 
veid ut med 1 kg overvekt. 
Avhørt: Rytter Nikolaj Stott 
Forklaring: Rytter N Stott forklarte at han ikke hadde klart å ta av nok i badstuen. 
Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om.  
Kjennelse: Rytter Nikolaj Stott ilegges en bot stor kr 600,- for å ha veid ut med 1 kg 
overvekt..   
Regl pkt. 140 d, 489 c 
--- 
Sak til behandling:  
Rytter av hest nr 11 Cincinnatus – Espen Ski – mente seg sjenert i starten. 
Bemerkning:DLV studerte filmopptak som viser at noen hester hopper skjevt ut fra start, men 
at ingen enkeltryttere kan lastes for det inntrufne. 
---- 
8. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 8 You’re The Top – Philip A 
Carberry – veid inn med 0,6 kg overvekt. 
Avhørt: 



1.Rytter Philip A Carberry 
2. Trener Hanne Bechmann 
Forklaring: 
1.Rytter P A Carberry forklarte at han hadde drukket litt for mye. 
2. Trener H Bechmann forklarte at hun hadde kontrollert utveiingen, og vekten hadde da 
vært i orden. 
Bemerkning: Iht. reglementet skal rytter ri med den vekt man er kommet overens om, trener 
er videre pliktig til å kontrollere utveiingen.  
Kjennelse:Rytter Philip A Carberry tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,6 kg overvekt. 
Regl. Pkt 140 d, 489 a, 124n 
---- 
Sak til behandling: Hest nr 3 Monfalcone ble tatt opp. 
Avhørt: Trener Tor Wiggo Ellefsen 
Forklaring: Trener T W Ellefsen forklarte at hesten ble tatt opp da den gikk helt tom og 
rytteren fant det uforsvarlig å hoppe siste hinder. 
Sak til behandling: Hest nr 4 King’s Dancer sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Rytter Mattew Batchelor 
Forklaring: Rytter M Batchelor forklarte at hesten virket som den hadde falt ut av form. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
9. løp 
Sak til behandling: Hest nr 6 Symbol Of Gold ble tatt opp. 
Avhørt: Trener Hanne Jørgensen 
Forklaring: Trener H Jørgensen forklarte at salen skled framover,  og hesten ble derfor ble 
tatt opp. 
Hest nr 9 Morning Dress ble tatt opp, og stevnets veterinær nedla startforbud mot hesten 
etter løpet. 
---- 
10. løp 
Sak til behandling: 
Trener av hest nr 1 Fair Flair mente at hesten ble sjenert av hest nr 2 Golden Memory på 
oppløpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Rafael De Oliveira 
2. Rytter Per-Anders Gråberg 
Forklaring: 
1. Rytter R De Oliveira forklarte at han ble sjenert av hest nr 2 Golden Memory på oppløpet.  
2. Rytter P A Gråberg forklarte at han var forbi hest nr 1 Fair Flair før han skiftet spor.  
Bemerkning: DLV observerte på filmopptak at hest nr 2 Golden Memory passerer hest nr 1 
Fair Flair og deretter skifter spor.  DLV kan imidlertid ikke se at noen sjenering har funnet 
sted. Kjennelse: Det rettes ingen forføyning mot noen ryttere. 
----- 
Dopingprøver 23. september 2012 
2. løp hest nr   8 Ragazzo     
3. løp hest nr   14 The Kicker     
3. løp hest nr   2 Hovsa 
5. løp hest nr   4 Daydream Believer  
6. løp hest nr   4 Diamant 
8. løp hest nr   8 You’re The Top 
8. løp hest nr   6 Omoto Sando 
10. løp hest nr 3 Entangle   
----- 
 
Øvrevoll 23. september 2012   
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 


