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DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT – 13.12.2019 

 

Saken gjelder: 

Anke fra rytter Allan Wallace på hesten Two Times (AW), 17.11.2019, 31. løpsdag, 7. løp. 

Etter å ha kommet først i mål veide Allan Wallace inn med 0,5 kg undervekt. DLV ila AW en 

bot på kr 1200- samt inndragning av ridepenger og andel av premiepenger. Hesten Two 

Times ble flyttet ned fra første- til annenplass i løpet. 

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 kvalifisert urimelighet opp mot straffen 

og diskvalifikasjonen. Anken skal ikke avvises og således fullt ut realitetsbehandles, jf. 

reglementet pkt. 12.2.2.  

DHV fastsetter selv hvordan saken skal behandles under hensyn til sakens karakter og de 

berørte interesser, jf. reglementet pkt. 12.3.4. DHV har avhørt AW samt leder av DLV. DHV 

hadde videre til hensikt å avhøre rytter av annenhesten, Elione Chavez, men denne besvarte 

ikke telefonoppringning fra DHV. DVH har mottatt en skriftlig redegjørelse fra Chavez. Ingen 

av DHVs medlemmer mener seg inhabile i saken.  

Bevisene 

DHV har avhørt følgende i saken: 

AW: Han forklarte at løpsdagen hadde vært uvanlig travel da en protest i første løp medførte 

forsinkelse. For å bøte på forsinkelsen ble oppholdene mellom løpene korte. Han hadde på 

grunn av dette ikke rukket å kontrollveie for å vite om han måtte kompensere med drikke. 

Han mente straffen var urimelig streng. Videre viste han til at vektene i vinnerpaddock og i 

vektrom ikke viste nøyaktig det samme og at det dermed var usikkert hvor mye undervekt 

han faktisk hadde.  Hesten hans vant lett og han var overbevist om at han ville vunnet også 

med korrekt vekt. Rytter av annenhest i mål, Elione Chavez, uttalte etter målpassering at han 

uansett aldri ville slått AWs hest.  

DLV v/leder Kristin Grundy: Når undervekt registreres i vinnerpaddock veier DLV i vektrom, 

det er sistnevnte vekt som teller. Vektsjefen registrerte 0,5 kg undervekt og avga rapport på 

dette.  

Elione Chavez: I henhold til avtale ble Chavez oppringt, men besvarte ikke telefonen. Han har 

avgitt en skriftlig redegjørelse som må tolkes dithen at han mener undervekten spilte en 

rolle og at DLVs avgjørelse om at AW ikke vant løpet var riktig.  

DHV studerte film fra løpet. 

Reglementet 
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Reglementet pkt. 10.3.6 slår fast at når det ved innveiing viser seg at rytter har ridd med 

undervekt, kan hesten diskvalifiseres eller fratas den oppnådde premie, og tildeles en lavere 

premie hvis det er tydelig at den ville oppnådd minst denne plassering, jf. punkt 10.5.2. 

Overstiger undervekten 1 kilo, skal hesten diskvalifiseres. 

Undervekt er et brudd på reglementet som danner grunnlag for å straffe rytter, under 

forutsetning av at rytter kan sies å ha utvist skyld.  

Om undervekt som ikke overstiger 1 kg skal medføre diskvalifikasjon må sees opp mot 

reglementet pkt. 10.1.6. Bestemmelsen slår fast at rytter eller hest som forårsaker en 

sjenering og som dømmes foran den sjenerte ekvipasjen i mål, skal kun diskvalifiseres 

dersom det er åpenbart at ekvipasjen grunnet sjeneringen har kommet foran den sjenerte 

ekvipasjen i mål. Selv om pkt. 10.1.6 omhandler diskvalifikasjon på grunn av sjenering må 

prinsippet legges til grunn i alle diskvalifikasjonssaker. Det innebærer at man må vurdere om 

undervekten var årsaken til at AW kom foran Elione Chavez i mål eller om han ville vunnet 

også med korrekt vekt.  

DHVs vurdering 

Når det gjelder straffutmålingen må AW selv ta ansvar for at vekten stemmer i de løp han 

har akseptert, også på løpsdager hvor det er travelt. At han ikke fulgte opp med 

kontrollveiing mellom løpene må ansees som uaktsomt og kravet om skyld er således 

oppfylt. DHV har ingen innvending mot DLVs straffutmåling.  

Når det gjelder betydningen av undervekten har DLV lagt til grunn en allment akseptert 

formel om at 1 kg representerer 1 lengde over 1600 meter. I dette tilfellet var løpet 2400 

meter, noe som må antas å innebære en større fordel en over en kortere distanse. DHV sier 

seg enige i DLVs avgjørelse om å diskvalifisere AW. 

Kjennelse: 

Anken tas ikke til følge og DLVs kjennelse av 17. november 2019, 31. løpsdag, løp nr. 7 blir 

stående med hensyn til Allan Wallace. Allan Wallace ilegges saksomkostninger på kr 1500-. 

Ankegebyret blir ikke å tilbakebetale.  

 

Hønefoss 13. desember 2019 

 

 

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


