
                                      Sak nr. 7 2021. Den høyere voldgiftsrett. 

1) Innledning: 

Den høyere voldgiftsrett (DHV) ble satt kl. 15.30 den 08.12.21 i Derbystuen på Øvrevoll 

galoppbane. Til stede var rettens dommere, for anledningen Thea Hofossæter, Bjørn D. 

Finnbråten, Morten Aasen og Peter Chr. Meyer (rettens leder). I tillegg møtte ankende part i 

den sak som var til behandling Manuel Martinez (MM) over teams samt med fysisk oppmøte 

hans representant/samboer Silja Støren. 

 

Retten erklærte seg habil. Ingen av deltagerne hadde noe å innvende mot rettens 

sammensetning. Saken er en fornyet behandling etter at DHVs tidligere avgjørelse av 

05.10.21 ved kjennelse av 08.11.21 var blitt opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil og 

hjemvist til ny behandling i DHV. Behandlingen gjelder derfor ny behandling av MMs anke 

over DLVs avgjørelse av 16.09.21 hvor retten avsa slik kjennelse: 

«Rytter M. Martinez idømmes 2 dagers utelukkelse, 2. og 3. oktober 2021 for 

reglementsstridig bruk av pisk. I straffutmålingen er lagt vekt på at det er gjentatt forseelse.» 

Det ble opplyst fra retten leder at MM nå ville få en fullstendig ny behandling av sin anke 

uten hensyntagen til rettens tidligere avgjørelse i saken. 

 

2) Hendelsesforløpet: 

Hva gjelder hendelsesforløpet vises til DHVs avgjørelse av 05.10.21 punkt 2. 

3) Anken og bevisførselen: 

Hva gjelder den ankende parts anførsler vises også til DHVs avgjørelse punkt 3, underpunkt 

1-5. Ankende parts representant tilføyde til sin tidligere forklaring at etter hennes mening 

bruker Alle rytterne pisken på samme måte. MM brukte den i angjeldende løp ikke for å 

forsøke å øke hesten hastighet. Rent generelt fremhevet hun også at det er vanskeligere å 

håndtere pisken nå enn før da den er lengre enn tidligere. Hun redegjorde ytterligere for 

hestens problemer hvor den var svært redd for andre hester og kunne skjære ut når som 

helst nærmest uten grunn. Det var derfor viktig for hestens rytter å være «føre var». 

 

Rytter MM fikk også anledning til å forklare seg igjen og han besvarte spørsmål fra retten. 

Han, hans representant og rettens medlemmer så videofilm fra løpet på storskjerm sammen 

flere ganger. Både MM og hans representant fikk anledning til å gi sine kommentarer. For 

øvrig vises til de beviser som ble ført ved forrige gangs behandling av anken. Etter dette ble 

retten formelt hevet, og MM/Sila Støren forlot lokalet. 

4) Rettens vurderinger: 

Retten studerte sammen videoen fra løpet en rekke ganger til under den derpå følgende 

konferanse. Retten vil innledningsvis bemerke at MM har erkjent å ha brukt pisk, men ikke at 

bruken var reglementsstridig. 

 Retten er fortsatt av den oppfatning at det ikke kan legges til grunn at man under løpet var 

«rett før» en farlig situasjon kunne/skulle oppstå, slik at bruk av pisken kunne legitimeres.  

Retten kan ikke se at rytteren gjør noe annet forsøk på å holde hesten rett, enn å bruke 

pisken, selv om han kjenner hesten og dens redsel for andre hester godt, herunder dens 

«tendens» til å bryte ut. Riktig nok kan det se ut som om hesten foran «vinglet» noe, men 

uten at det virker som om Norok reagerer på dette.  

Retten har under sin vurdering og avgjørelse nøye vurdert MMs og representantens 

forklaringer opp mot øvrige bevis i saken. Retten vil tilføye at MM er en meget erfaren rytter 



og godt kjent med at pisk som utgangspunkt ikke skal benyttes, ei heller i 2 års løp, selv om 

man der har anledning til å medbringe en sådan men kun bruke den «for å avverge en farlig 

situasjon». 

Retten har etter dette kommet til at DLVs kjennelse blir å opprettholde. DLVs straffutmåling 

vurderes som rimelig, spesielt sett på bakgrunn av at det er snakk om en gjentatt forseelse. 

Etter omstendighetene ilegges ikke saksomkostninger. Ankegebyret tilbakebetales ikke. 

 

Det avsies slik kjennelse: 

1) Den lavere voldgiftsretts avgjørelse opprettholdes, men slik at rytter Manuel 

Martinez idømmes 2 – to - dagers utelukkelse, henholdsvis den første A- og første B-løpsdag i 

Skandinavia 2022. Jfr Skandinavisk Galopps retningslinjer for utmåling av rideforbud.    

 

2) Sakskostnader ilegges ikke. 

 

3) Avgjørelsen er enstemmig. 

 

  

                   Thea Hofossæter      Bjørn D. Finnbråten    Morten Aasen    Peter Chr. Meyer 

 


