
DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT 7. og 11.  MAI 2018 
 
Som dommere møtte: Bjørn D. Finnbråten, Morten Aasen, Harald Dørum. 
 
Sak til behandling: Anke over Den Lavere Voldgiftsretts(DLV) kjennelse av 19. april 
d.å. løp 1. Rytter av hest nr. 4 Mauruds Unexpected – Raphael Freire brukte tøylen 
som pisk på oppløpet. Han ble ilagt en bot på kr. 2000.- samt 2 dagers 
lisensinndragning som straff. 
 
Saken ble 2. mai d.å. behandlet av Den Høyere Voldgiftsrett(DHV). DHV opphevet 
saken av eget tiltak og henviste den til fornyet behandling i DLV da avgjørelsen 
manglet en vurdering av skyldkravet. Dette ble vurdert som en saksbehandlingsfeil. 
Saken ble på nytt behandlet av DLV 3. mai d.å. som  vurderer rytters ridning som 
villet(forsettlig) eller grovt uaktsom. DLV opprettholder sin avgjørelse, men nye 
løpsdager mht lisensinndragning. 
 
DHV har fått skriftlig meddelelse fra rytter Freire 7. mai d.å. om at anken 
opprettholdes. 
Vilkårene for anke er nå til stede, jfr. reglementet pkt. 502 a) og b). og saken kan 
realitetsbehandles, jfr. reglementet 501. 
 
Anken følger sakens dokumenter. 
 
Rytter Freire ble avhørt av DHV den 2. mai d.å. Han fikk anledning til å kommentere 
filmen. Han hadde med seg rådgiver. 
 
Han anførte i det vesentligste følgende: 
Først da han så videoen skjønte han hvor stygt det så ut. Tøyleendene var veldig 
lange. Han hadde ikke hatt tid til å knyte tøylene før han gikk inn i startboks. Videre 
hadde hesten vært urolig før start. Han erkjente seg ikke skyldig i å ha brukt tøylen 
som pisk. 
 
Retten skal bemerke: 
I anken påberopes en del forhold som fører til frifinnelse etter den ankende parts 
mening. 
Etter DHVs mening faller anførselen mht til ridestil utenfor reglementets rettslige 
rammer og har ingen betydning for vurderingen av hvorvidt rytter har brukt tøylen 
som pisk. 
Når det gjelder spørsmålet om hvilke dager rytteren settes på «bakken» er DLVs 
avgjørelse/praksis en konsekvens av reglene i reglementet og kan ramme noe 
tilfeldig. Etter det DHV kjenner til, praktiseres disse regler på samme måte i 
Skandinavia. Dette forhold har heller ingen betydning for vurderingen av hvorvidt 
tøylen er brukt som pisk i dette tilfelle. 



Av ankens subsidiære påstand fremgår det at rytter tildeles en advarsel. Dette kan 
oppfattes som straffeutmålingen ankes. 
Advarsel er også i reglementets forstand en straff. DHV oppfatter dette som en 
innrømmelse av straffbarhet uten at dette forholdet tillegges avgjørende betydning. 
Ved brudd på piskebestemmelsene er straffen fastsatt i reglementet, jfr. pkt.489 h). 
Straffeutmålingen som er foretatt i dette tilfelle kan ikke påankes, jfr. reglementets 
pkt. 491 e). 
 
Av reglementets pkt. 374 fremgår bl.a. at «bruk av tøylen som pisk er forbudt og vil 
bli straffet». 
 
Det som gjenstår som et reelt ankegrunnlag i anken er bevisbedømmelsen, jfr. pkt. 
491 c). 
Når det gjelder DLVs skjønnsmessige avgjørelser skal det mye til før DHV overprøver 
og eventuelt setter disse til side. Da må det foreligge spesielle forhold – noe det ikke 
foreligger i dette tilfelle. 
Det avgjørende bevismiddel er filmen. Den viser tydelig også etter DHVs mening at 
rytter bruker tøylen som pisk. Da reglementets pkt. 374 er overtrådt og skyldgraden 
av DLV og DHV er vurdert som forsettlig eller grov uaktsom, er både de objektive og 
subjektive vilkår for straff til stede. 
DHV har ved bevisvurderingen vurdert rytters forklaring. 
 
Rytter Freire har tapt saken. DHV finner det rimelig at han dekker DHVs  
saksomkostninger, jfr reglementets 511. Disse setter til kr. 600.- 
 
Det vises til E-post av 11.mai d.å.  
Avslutningsvis bemerkes at en erklæring gitt av en utenforstående(tidligere jockey) 
person i anledning saken, neppe har særlig bevisverdi etter DHVs mening. 
 

Domsslutning: 
1. Anken fra Raphael Feire av 24.4.2018 over DLVs avgjørelse 19. 4. 2018 

forkastes. 
2. DLVs avgjørelse av 19.4. 2018  - løp 1 – stadfestes. 
3. Rytter Raphael Feire ilegges saksomkostninger med kr. 600.- til Norsk Jockey 

Klub. 
4. Nye løpsdager for lisensinndrgning blir 24.mai og 31.mai 2018. 

 
Oslo den 7. mai 2018. 
 
Bjørn D. Finnbråten(sign)       Morten Aasen(sign)    Harald Dørum(sign) 
 
 
 


