
DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT – 08.06.2021 

DHV var satt med følgende sammensetning: 

Bjørn D. Finnbråten, Thomas Randby og Harald Dørum     

Saken gjelder 2. løpsdag torsdag 27.mai 2021  

Sak til behandling: 

Rytter Kaia S Ingolfsland ble erstattet av andre ryttere i syv løp 2. løpsdag torsdag 27. mai 2021 da 

hun var i karantene på grunn av utenlandsreise.  

Fra DLV protokoll fremgår følgende: 

«Sak til behandling: 

Rytter K S Ingolfsland ble erstattet av andre ryttere i syv løp da hun var i karantene på grunn av 

utenlandsreise. 

Rytter har forklart seg skriftlig da hun ikke svarte på telefon på løpsdagen. Hun opplyser blant annet 

at hun sjekket med FHI og at hun har fått til svar at hun kunne ri i Sverige søndag og i Danmark 

mandag så lenge hun hadde negativ Covid19-test og bevis på at hun var på arbeidsreise. Hun skulle 

da inn i vanlig fritidskarantene når hun kom hjem. 

Øvrevoll Galopp opplyser at rytter var informert om at hun måtte i reisekarantene dersom hun dro til 

Danmark. 

Bemerkning: DLV legger til grunn at det i utgangspunktet er rytters ansvar å kjenne til gjeldende 

regler. Videre legges det til grunn at rytter var i Danmark og red mandag 24. mai. Hun aksepterte 

flere ritt ved starterklæring tirsdag 25. mai. Hun var orientert fra Øvrevoll Galopp om at hun ville 

måtte gjennomføre karantene dersom hun red i Danmark. 

K Ingolfsland opplyser at hun selv har undersøkt med FHI og ut fra svaret hun fikk la hun til grunn at 

hun kunne ri på Øvrevoll torsdag. Etter DLVs synspunkt ville det være naturlig å forhold seg til råd fra 

Øvrevoll Galopp. Dette fordi dette spørsmålet var viktig også for andre ryttere og at spørsmålet 

derfor var grundig avklart av dem. 

Kjennelse: Rytter K. S  Ingolfsland ilegges rideforbud en dag, 10. juni 2021 samt en bot kr. 750,- for 

ikke å kunne gjennomføre aksepterte ritt. I straffeutmålingen er det lagt vekt på at rytter er lærling. 

Punkt 5.11.1a og 11.4.1a.» 

Kaia S. Ingolfsland anket DLV’s avgjørelsen med begrunnelse i at hun ved henvendelse til FHI hadde 

oppfattet at fritak fra karantenebestemmelsene kom til anvendelse når reisen var i arbeidsrelatert. 

Da K. Ingolfsland definerte reisen som arbeidsreise, hun kunne fremvise negativ Covid-19 test og 

hennes oppfatning var at FHI bestemmelser om karantene i slike tilfeller er begrenset til 

fritidskarantene. Kaia S. Ingolfsland mener det var godt kjent i miljøet på Øvrevoll at hun hadde ridd i 

Aarhus den 24. mai og hennes tolkning av praktiseringen av Covid bestemmelsene ble styrket da 

ingen arbeidskollegaer eller andre i miljøet reagerte når hun var tilbake på jobb på morgenen den 25. 

juni.   

Subsidiært er hun av den oppfatning at hun allerede er fradømt ritt på løpsdagen 27. mai på Øvrevoll 

og forhindret fra å akseptere ritt, den 30. mai i Gøteborg. 



Anken ble behandlet av DHV’s leder Kathinka Mohn 01.06.21 jfr. reglementets § 12.3.3. I protokollen 

fra denne behandling frem kommer følgende vurdering: 

«Anken er rettidig innkommet. Anke kan fremmes på følgende grunnlag: saksbehandlingsfeil, feil 

bevisbedømmelse, feil reglementstolkning, kvalifisert urimelig avgjørelse, jf. Norsk Jockeyklubs 

reglement pkt. 11.4.2. Dersom det er åpenbart at anke ikke fører frem til behandling i DHV og skal 

avvises, behandles saken alene av DHVs leder, jf. NJKs reglement pkt. 12.3.3. 

I anken påberopes ikke saksbehandlingsfeil, bevisbedømmelsen eller reglementforståelsen, men at 

DLVs avgjørelse er kvalifisert urimelig. 

DHVs leder er av den oppfatning at Kaia Sofie Ingolfsland var godt orientert fra NJKs side om følgende 

av å reise til Danmark. Hun har heller ikke fremlagt dokumentasjon på at FHI hadde en annen 

forståelse av regelverket enn NJK, til tross for at NJK har etterlyst dette. DHV kan ikke se at påstanden 

om kvalifisert urimelighet i DLVs avgjørelse vil kunne føre frem til behandling i DHV og saken blir 

således å avvise, jf. NJKs reglement pkt 12.3.3.» 

I et udatert brev anker Kaia S. Ingolfland DHV’ s leders avgjørelse med bakgrunn i påstått 

saksbehandlingsfeil, reglementforståelsen og at avgjørelsen er kvalifisert urimelig.  

Kaia S. Ingolfsland krever at saken ikke skal behandles av DHV’s leder alene, jfr. 12.3.3., men av en 

samlet voldgiftsrett, jfr. 12.3.2.  

DHV’s vurdering:  

Rettslig interesse:  

DHV har vurdert realitetsbehandling av saken, jfr. pkt. 12.2.1 a) og en vurdering av saken jfr, pkt 

12.3.2. 

På bakgrunn av sakens spesielle karakter, vurdering av sakens mulige omdømme implikasjoner for 

galoppsporten og mulige brudd på reglementet jfr. § 14.1 5 b), og den ankedes rettslige interesse har 

DHV funnet å realitetsbehandle saken, jfr. 12.2.1 og 12.3.1 a), jfr 11.4 2 

Ingen av DHV’s medlemmer kjenner seg inhabile i saken og anken vil bli behandlet i henhold til 

reglementet pkt. 12.3.4 og 12.3.5 og hensiktsmessigheten av en muntlig behandlingsform. 

DHV hadde tilgjengelig korrespondanse i saken, inkludert mailutveksling mellom Kaia S. Ingolfsland 

og Norsk Jockeyklub 17., 21. og 27. mai 2021. Videre DLV’s behandling av saken 27. mai og DHV’s 

leders behandling 1. juni 2021. 

Kaia S. Ingolfsland og sportssjef Liv Kristiansen var innkalt til møte i DHV den 08.06.21.  

Partsforklaringer:  

Kaja S. Ingolfsland anker i et udatert brev det idømte rideforbud den 10. juni 2021 og bot stor kr 

750,-. 

Bakgrunnen for anken er: 

- Feil reglementsbruk 

- Påstått forankring i de nasjonale retningslinjer om nødvendig jobbreise ved telefonsamtale 

med FHI i forbindelse med reise og løpsridning på Jægersro i Sverige søndag 23.05, Århus i 

Danmark mandag 24.05. og deretter retur via Sverige til Norge.  



- At jobbreisen kan gjennomføres under forutsetning av fremleggelse av negativ Covid-19 test, 

bekreftelse på jobbreise og fritidskarantene. 

- At ingen av de trenere som engasjerte henne til å ri den 27. mai stilte spørsmål ved hennes 

reise til Aarhus og om hun var rammet av eventuelle karantenebestemmelser.  

Kaja S. Ingolfsland opplyser at hun på reise tilbake fra Aarhus i Danmark til Norge via Sverige ble 

stoppet på grensen, hvor hun måtte fremlegge negativ Covid-19 test og arbeidspapirene fra Norsk 

Jockeyklub. På grensekontrollen opplyste hun hvor hun hadde vært, fikk beskjed om fritidskarantene 

og kunne fortsette reisen hjem.  

Kaja S. Ingolfsland møtte som normalt på jobb hos trener Wido Neuroth 25. mai 2021. Det var ingen i 

miljøet på Øvrevoll som på starterklæringsdagen 25. mai overfor henne problematiserte hvorvidt 

hun kunne ri løp den 27. mai 2021.   

Liv Kristiansen beskrev sportssjefens oppgaver ved starterklæring. Deretter forklarte hun seg om 

mailutveksling med Kaia S. Ingolfsland 17. og 21. mai 2021, hvor hun opplyste om at reise til Danmark 

ville medføre karantene plikt også i arbeidssammenheng.  

På starterklæringsdagen 25. mai var hun av den oppfatning at Kaia Ingolfsland ikke hadde reist til 

Danmark pga den påfølgende karanteneplikt. Dette var da bakgrunnen for at hun ikke reagerte når 

Kaia S. Ingolfsland ble starterklært av ulike trenere til løpsdagen 27. mai.  

26. mai fikk Liv Kristiansen en henvendelse fra jockey Oliver Wilson i Danmark med spørsmål om 

karanteneregler for ryttere fra Danmark og ble da gjort oppmerksom på at Kaia S. Ingolfsland hadde 

vært i Århus 24. mai. Dette avstedkom så en mail til Kaia S. Ingolfsland 26. mai 2021, hvor hun ble 

informert om at hun ville bli strøket fra de avtalte ritt 27. mai om hun ikke kunne fremlegge en 

bekreftelse fra FHI om at hun kun var pålagt fritidskarantene.  

Reglementsreferanser / tolkning:  

 

5.11 Rytters plikter 

5.11.1 Rytter skal: 

a) Nøye sette seg inn i sine rettigheter og plikter iht. reglement, utfyllende og 

generelle bestemmelser gitt av Norsk Jockeyklub. 

 

DHV’s vurdering. 

DHV er av den oppfatning at gjennom den fremlagte dokumentasjon var Kaia S. Ingolfsland godt 

orientert om de restriksjoner som ville følge av en reise til Danmark.  

DHV har ikke funnet det bevist at FHI hadde en annen forståelse av det nasjonale regelverket enn 

Norsk Jockeyklub, idet dokumentasjon for dette ikke er fremlagt.  

Videre er det DHV oppfatning at Kaia S. Ingolfsland den 25. mai påtok seg ritt til løpsdagen 27. mai, til 

tross for at hun hadde blitt advart om at jobbreise til Danmark ville utløse karanteneplikt. 

Riktignok var Norsk Jockeyklub medvirkende til at Kaia Ingolfsland påtok seg ritt i Danmark gjennom 

bekreftelse av lisenstype og antall seire 17. mai 2021. DHV er av den oppfatning at Norsk Jockeyklub 

på denne bakgrunn på starterklæringsdagen den 25. mai, burde ha foretatt undersøkelser for å 

klargjøre hvorvidt Kaia Ingolfsland gjennomførte de avtale ritt i Aarhus den 24.05.21 og ikke bare 

antatt at hun ikke oppfylte de inngåtte avtaler.  



DHV vil understreke at alle aktører tilknyttet galoppsporten må holde seg orientert om og nøye følge 

nåværende og fremtidige nasjonale og lokale reguleringer, som begrenser utøvelsen av aktivitet 

tilknyttet galoppsporten. Det påligger Norsk Jockeyklub et særskilt ansvar for å informere aktørene 

om dette.     

Generelt er regelverket knyttet til Covid-19 regler blitt endret mange ganger, er kompliserte og 

vanskelig for mange å forholde seg til og derigjennom overholde. DHV har imidlertid ved sin 

avgjørelse lagt særlig vekt på de allmennpreventive hensyn, respekt for nødvendige nasjonale tiltak 

for å bekjempe en pandemi og en åpenbar fare for å påføre sporten et uheldig omdømme. Det 

minnes om at Kaia S. Ingolfsland ved flere anledninger ble informert av Norsk Jockeyklub om det 

gjeldende regelverk og konsekvensene ved å dra til Danmark og ri løp. 

 

DHV’s konklusjon: 

Kaia S. Ingolfsland handlet i strid med NJK’s reglement punkt 5.11.1a jfr. 11.4.1a ved at hun i 

forbindelse med starterklæring den 25.05. påtok seg syv ritt på løpsdagen på Øvrevoll den 27.05.21.  

Den omstendighet at Kaia S. Ingolfsland innehar lærlinglisens hensyntas ved straffeutmålingen.  

 

Slutning: 

 

DHV beslutter at anken ikke tas til følge og at DLV’s kjennelse fra 2. løpsdag torsdag 27. mai 2021 bli 

stående uendret.   

 

Kaia S.  Ingolfsland ilegges således rideforbud en dag, torsdag 1. juli 2021, jfr. 11.4.1 Norsk 

Jockeyklubs straffemal - retningslinjer for utmåling av rideforbud m.m pkt 6., samt en bot kr. 750,-. 

 

Ankegebyret blir ikke å tilbakebetale, jf. reglementet pkt. 12.3.1.  

 

DHV’s avgjørelse er enstemmig.  

 

Oslo 10.06.2021 

  

Thomas Randby (sign.)    Bjørn D. Finnbråten (sign.)     Harald Dørum (sign. leder)    


