
ØVREVOLL GALOPP AS 

 

MEDDELELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 
29 . LØPSDAG fredag 17.10.2008 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DLV’S MEDLEMMER:  K Grundy, B Hermansen, H Byrgin, S Kolling (sekr.) 

--------- 

1. løp Sak til behandling: Stevnets veterinær nedla startforbud etter løpet for hest nr. 1 Spirit 

Du Logis og hest nr. 7 Vivat. 

--------- 

4. løp 

Sak til behandling: Voldgiftsundersøkelse i forbindelse med ureglementert piskebruk på hest 

nr. 8 Flying Falk – Russell Masset i oppløpet. 

Avhørt: Rytter Russell Masset 

Forklaring: R Masset forklarte at pisken satte seg fast i tøylen og at han viftet med tøylen for å 

få den løs. Han mente at han ikke hadde brukt pisken på en ureglementert måte. 

Bemerkning: DLV sine representanter i tårnet og ved 200 meters merket observerte hver for 

seg at rytter R Masset brukte pisken aktivt på hestens skulder gjentatte ganger på oppløpet.  

Dette bekreftes også ved gjennomgang av løpsvideoen.  DLV antar at piskebruken hadde 

betydning for rekkefølgen i mål, og hesten blir derfor å diskvalifisere.  

Kjennelse: Hest nr 8 Flying Falk diskvalifiseres fra løpet.  Rytter Russell Masset ilegges bot 

kr 2.000,- samt at rytterlisensen inndras for en uke med virkning fra og med 26. oktober 2008 

til og med 1. november 2008 for ureglementert piskebruk i oppløpet. 

Regl. Pkt. 372, 373, jmf. Bestemmelser om bruk av pisk under løp.   

------- 

Sak til behandling: 

Hest nr. 2 Cajun Star sin prestasjon i løpet. 

Avhørt: 1.Trener Eva Sundbye 

2. Rytter Carlos Lopez 

Forklaring: 1.E Sundbye forklarte at hesten pleide å ligge bak og komme på innsiden i 

oppløpet.  Rytter forklarte etter løpet  at hesten kjentes dårlig ut.  Hun skulle sjekke hesten og 

gi rapport til DLV. 

2. C Lopez forklarte at han hadde fått beskjed om å ligge bakerst, men tett opptil feltet.  Han 

ble trengt etter start og klarte deretter ikke å få hesten opp til feltet. 

Bemerkning: Forklaringen er notert. 

Regl. pkt. 484 f 

---- 

Sak til behandling: Rapport fra paddocksjef – hest nr. 7 Dzius kom for sent i paddock. 

Avhørt: Trener Niels Petersen 

Forklaring: N Petersen forklarte at det var veldig kort tid mellom løpene og han ville ikke gå 

fra stallen før løpet før var gått. 

Bemerkning: Det er treners plikt å sørge for at hest innfinner seg i paddock senest 15 minutter 

før start. 

Kjennelse: Trener Niels Petersen ilegges en bot stor kr 600,- for å ha kommet for sent med 

hest i paddock.  I straffeutmålingen er det vektlagt at dette var 2. gangs forseelse. 

Regl. 489 c, 124 n 

----- 

Dopingprøver tatt 17. oktober 2008: 

 

1. løp hest nr.   3  Lavirdan     

2. løp hest nr.   3 Dickson 

5. løp hest nr.   3 Rapponghi 



 

Negative dopingprøver 17. oktober 2008: 

 

180908 Second Wind 

180908 Patalavaka 

250908 Indian Drive 

250908 No More Fuzz 

250908 Lucky Lucioni 

 

 

 

 

Dato: 17.10.08  DLV’s leder: K Grundy (sign.) 


