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DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT – 24.09.2019 

Saken gjelder:  
Anke fra trener Wido Neuroth, 18.09.2019, 22. løpsdag, 7. løp. Hest nr 4 Jet 
Action, trenet av Wido Neuroth, ble diskvalifisert og flyttet ned til andreplass 
for å ha sjenert hest nr 3 Careless Whisper rett før mål.  

I henhold til Norsk Jockeyklubs reglement (reglementet) pkt 11.4.4 kan DLVs 
avgjørelser ankes til DHV når anken er begrunnet i saksbehandlingsfeil, feil 
bevisbedømmelse, feil reglementstolkning, eller at avgjørelsen er kvalifisert 
urimelig.   

Saken er fremmet innen ankefristen og begrunnet i at avgjørelsen er kvalifisert 
urimelig. Urimeligheten er oppgitt å gjelde piskbruk av rytter av Careless 
Whisper, Carlos Lopez. Etter Wido Neuroths oppfatning var det Careless 
Whisper som skulle vært diskvalifisert og Carlos Lopez straffet. Neuroth viser i 
den forbindelse til reglementet pkt. 9.22.8 og pkt. 9.22.10.  

DHV kan ta stilling til forhold som DLV ikke vektla i sin vurdering. DHV finner 
således å vurdere hvorvidt Carlos Lopez sin ridning var reglementsstridig og 
dersom så var tilfellet om dette får betydning for reaksjonen overfor Jan Erik 
Neuroth.  

Bevisvurdering: 

• Avhør av Carlos Lopez: Lopez ble vist film fra det aktuelle løpet. Lopez
bekreftet å kjenne det norske piskreglementet. Han hevdet videre at
hans stil innebar ridning med armene ut til hver side, uten at dette
medførte bruk av tøylen som pisk. Ridestilen mente han var best egnet til
å holde hesten rett. Han benektet å ha brukt tøylen som pisk i det
aktuelle løpet.

• Film: DHV så film fra det aktuelle løpet, både head on og fra siden.

Reglementstolkningen:  
I henhold til «Bestemmelser for bruk av pisk under løp» av 2019 pkt. 3, ref. 
reglementet pkt. 9.22.8 skal rytter ri med begge hender på tøylene. Bruk av 
tøylen som pisk er forbudt. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre 
diskvalifikasjon av hesten og/eller straff for rytteren. Videre fremgår det av pkt. 
4, ref. reglementet pkt. 9.22.9 at pisk kun kan nyttes for å avverge en farlig 
situasjon.  
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DHV er av den oppfatning at den eneste straffriende årsak til bruk av pisk er for 
å avverge en farlig situasjon. Dersom pisk er brukt i andre situasjoner enn 
farlige skal rytter staffes og da i henhold til pkt. 5, 2. ledd, ref. reglementet pkt. 
9.22.10 som lister opp straffereaksjonen overfor rytter, uavhengig av utøvd 
skyld.  

Når det gjelder eventuell diskvalifikasjon som følge av ureglementert piskbruk 
slår pkt. 3 kun fast at diskvalifikasjon «kan» skje. Etter DHVs oppfatning må 
man se til reglementet pkt. 10.1.6 om at diskvalifikasjon kun foretas dersom 
det er åpenbart at en eller flere hester ville oppnådd en bedre plassering uten 
den diskvalifiserende hendelsen.  

DHV vurdering:  
Etter å ha studert nevnte film grundig har DHV kommet til at Carlos Lopez 
ridestil innebærer at han bruker tøylen som pisk flere ganger på oppløpet, både 
før og etter Jan Erik Neuroths sporbytte. Etter DHVs oppfatning er dette ikke 
noe Carlos Lopez gjør for å unngå en farlig situasjon. Han skal dermed straffes i 
henhold til «Bestemmelser for bruk av pisk under løp» pkt. 5, 2. ledd, ref. 
reglementet pkt. 9.22.10.  

DHV er videre av den oppfatning at tøylen som pisk ble brukt som 
fremdriftsmiddel og var årsaken til Careless Whispers plassering lang frem i 
feltet. Av dette følger at uten den reglementsstridige piskbruken ville Careless 
Whisper vært plassert lenger bak i feltet og dermed ikke blitt sjenert av Jan Erik 
Neuroths sporbytte. Det antas videre sannsynlig at også hest nr 6., Sir Leo ville 
vært foran Careless Whisper i mål uten den reglementsstridige piskbruken.  

Rekkefølgen i mål blir således:  
Nr. 1: Hest nr. 4 Jet Action 
Nr. 2: Hest nr. 6 Sir Leo      
Nr. 3: Hest nr. 3 Careless Whisper 

Kjennelse: 
Carlos Lopez diskvalifiseres til fordel for hest nr. 4, Jet Action og hest nr. 6 Sir 
Leo, og rekkefølgen i mål blir:  
Nr. 1: Hest nr. 4 Jet Action 
Nr. 2: Hest nr. 6 Sir Leo      
Nr. 3: Hest nr. 3 Careless Whisper 
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Carlos Lopez ilegges straff i henhold til «Bestemmelser for bruk av pisk under 
løp» pkt. 5, 2. ledd, ref. reglementet pkt. 9.22.19 til en bot på kr 2000 og 2 
dagers lisensinndragning. I henhold til reglementet pkt. 12.4.1 d) iverksettes 
lisensinndragningen fra den 9. dag f.o.m. dagen etter at domfelte er 
underrettet om domfellelsen.   

Anken har ført frem og DLVs kjennelse fra 18.09.2019, 22. løpsdag, løp 7, settes 
til side. Den ankende part idømmes ingen saksomkostninger. Ankegebyret blir 
å tilbakebetale, jf. reglementet pkt. 12.3.1. 

DHVs avgjørelse er enstemmig. Ingen av DHVs medlemmer kjenner seg inhabile 
i saken. 

Hønefoss 24.09.2019 

Kathinka Mohn (sign., leder)    Bjørn D. Finnbråten(sign.)     Morten Aasen(sign.)

Tilleggsinformasjon
Dato for lisensinndragning Carlos Lopez: Torsdag 3. og lørdag 5. oktober.


