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DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT – 13.12.2019 

 

Saken gjelder: 

Anke fra Stall Perlen. Stall Perlen eier hesten Couccou Bella som 17.11.2019, 31. løpsdag, 1. 

løp kom inn som nr. 2 i mål. Vinner av løpet var hesten Shallow, ridd av Carlos Lopez. Carlos 

Lopez ble av DLV idømt bot for ureglementert piskbruk, men hesten ble ikke diskvalifisert.    

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 feil bevisvurdering da Stall Perlen er av 

den oppfatning av ureglementert piskbruk av Carlos Lopez var årsaken til at Shallow kom 

først i mål. 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 Carlos Lopez og leder av DLV 

samt observert film fra løpet.  

Bevisene 

DHV har avhørt følgende i saken: 

Carlos Lopez: Lopez forklarte at han dro igjennom pisken etter 200m. merket da han måtte 

bytte spor for å unngå en farlig situasjon. Årsaken til sporbyttet var at hesten foran, Coucou 

Bella, ikke holde rett spor og sjenerte han. Han var av den oppfatning at hans hest Shallow 

ikke hadde akselerert eller økt farten på grunn av at han dro pisken.   

DLV v/leder Kristin Grundy: DLV mente at bytte av pisken etter 200m. merket ikke var for å 

avverge en farlig situasjon. På denne bakgrunn hadde DLV bøtelagt Carlos Lopez. DLV var 

videre av den oppfatning at hesten Shallow ikke hadde akselerert på grunn av piskbyttet og 

at det derfor ikke var grunnlag for diskvalifikasjon.   

DHV studerte film fra løpet.  

Reglementet 

9.22.10 Fra 200m-merke før målpassering og inntil mål er passert, har rytteren ikke lov til å 

skifte pisken fra en hånd til den andre. Unntak gjelder for å avverge en farlig situasjon. Brudd 

på denne bestemmelsen kan medføre diskvalifikasjon av hesten og/eller straff for rytteren.  

10.1.6 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. 
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DHVs vurdering 

 

Brudd på forbudet mot å skifte pisk fra en hånd til en annen etter 200m. merket kan 

medføre diskvalifikasjon, men da under forutsetning av at det var piskbruken som medførte 

plasseringen. Prinsippet i reglementet pkt. 10.1.6 må legges til grunn i alle 

diskvalifikasjonsvurderinger, ikke bare de som gjelder sjenering. Etter å ha studert filmen sier 

DHV seg enige i DLVs vurderingen om at skifte av pisken fra en hånd til en annen ikke 

medførte at Shallow økte farten.  

Kjennelse: 

Anken tas ikke til følge og DLVs kjennelse av 17. november 2019, 31. løpsdag, løp nr. 1 blir 

stående med hensyn til Stall Perlen. Stall Perlen 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) 


