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MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
25. løpsdag torsdag 23. september 2010 

---------------------------------- 
DLVs medlemmer: K Grundy, B Hermansen, A L Sørensen, Sekr: S Kolling 
Stevnelege:    O Reigstad    
       

2. løp 
Sak til behandling: Trener Åsa Edvardsson rapporterte at hest nr 2 Zit Zaid mistet en 
sko i løpet. 
--------- 
4. løp 
Sak til behandling: Rapport fra starter – hest nr 1 Lord Rossmo bortvist fra start. 
Avhørt: Trener Eva Sundbye 
Forklaring: Trener E Sundbye hadde ingen forklaring på hvorfor hesten ikke gikk i 
startboks.  Det har ikke vært problemer tidligere.  
Kjennelse: Trener Eva Sundbye ilegges advarsel for at hest nr 1 Lord Rossmo ble 
bortvist fra start. Hesten må godkjennes i startboks før den igjen kan starterklæres til 
løp. Regl pkt. 412, 489 a 
------- 
5. løp 
Sak til behandling: Rytter av hest nr 9 Suffolk County – Carlos Lopez  holder ikke  rett 
bane etter start og sjenerer flere konkurrenter. 
Avhørt: 
1. Rytter Carlos Lopez 
2. Rytter Marie Fretheim 
3. Rytter Tina Smith 
Forklaring: 
1. Rytter C Lopez forklarte at hesten skjente og at han måtte ri for å holde hesten 
rett.  Han mente at han ikke sjenerte noen. 
2.  Rytter Marie Fretheim forklarte at hun ble sjenert av hest nr 9 Suffolk County – C 
Lopez ved inngangen til nordre sving slik at hun måtte ta opp sin hest. 
3. Rytter T Smith forklarte at rytter C Lopez gikk innover i banen etter start. 
Bemerkning: DLV observerte fra tårn og ved granskning av videoopptak at rytter C 
Lopez skjener innover i banen etter start, og derved sjenerer flere konkurrenter. Etter 
DLV sin mening gjør rytter ikke nok for å rette opp hesten. 
Kjennelse: Rytter Carlos Lopez ilegges en ukes lisensinndragelse med virkning fra og 
med 2. oktober 2010 til og med 8. oktober 2010 for ikke å ha holdt rett bane etter 
start og som følge av dette sjenerte flere konkurrenter.  I straffeutmålingen er det lagt 
vekt på at dette er tredje sjeneringssak denne sesongen. 
Regl. pkt. 427, 422, 489 d 
------ 
Dopingprøver tatt 23. september 2010: 
1. løp hest nr    8 Home Straight     
2. løp hest nr    2 Cicinho 
4. løp hest nr    5  Alight     
4. løp hest nr     8  Intricate Talent  
6. løp hest nr    3  Phili Boy  
Dato: 23.09.2010  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


