
DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT 2. MAI 2018 
  

Saken gjelder: Anke fra rytter Raphael Freire vedrørende Den Lavere 
Voldgiftsretts (DLV) avgjørelse 1. løpsdag torsdag den 19. april 2018. 
 
I DLVs rapport fremgår at rytter av hest nr 4 Mauruds Unexpected, Raphael 
Freire, brukte tøylen som pisk på oppløpet. 
 
Denne avgjørelse er bestridt av rytter og påanket i brev 24.4.d.å. til Norsk 
Jockeyklub. Anken har innkommet før fastsatt ankefrist og videreformidlet til 
Den Høyere Voldgiftsrett. 
Den høyere Voldgiftsrett(DHV) behandlet saken i møte 2. mai d.å. 
 Som dommere møtte: Bjørn D. Finnbråten, Harald Dørum og Morten Aasen. 
Rettens leder, Kathinka Mohn erklærte seg inhabil i saken. 
 
Retten skal bemerke: Av reglementet pkt. 491 fremgår at DLVs avgjørelser kan 
påankes til DHV begrunnet bla. i (b) saksbehandlingsfeil som kan ha betydning 
for sakens utfall og (c) når skyldspørsmålet er vurdert som forsettlig eller grovt 
uaktsomt. Den sistnevnte regel er av forholdsvis ny dato, og bakgrunnen for 
regelen var å begrense omfanget av ankesaker. Poenget var å ha en generell 
regel om ankebegrensning i stedet for at konkrete opplistede saker ikke var 
gjenstand for anke. 
 
Hvorvidt DLV har vurdert skyldkravet i omhandlende sak vites ikke. Det fremgår 
ikke av protokollen. Skal DHV kunne håndheve betingelsene for anke og 
eventuelt realitetsbehandle en anke, må man kunne lese i protokollen hvilket 
skyldkrav som er lagt til grunn av DLV. DHV ser på forholdet som 
saksbehandlingsfeil som har betydning for sakens prosessuelle utfall. DHV må 
kunne selv ta saken opp på dette grunnlag selv om forholdet ikke er påberopt i 
anken. 
Anken har oppsettende virkning til DHV har behandlet saken, jfr. 492, siste 
ledd. 
 

Kjennelse: 
Boten på kr. 2000,- og 2 dagers lisensinndragning som er ilagt rytter Raphael 
Freire for å ha brukt tøylen som pisk oppheves og saken henvises til DLV for 
eventuell ny vurdering. 
 
Oslo, 2. mai 2018 
 
Bjørn D. Finnbråten(sign)        Morten Aasen(sign)        Harald Dørum(sign) 


