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DEN HØYERE VOLDGIFTSRETT  
  
Saken gjelder:  
Anke fra rytter Luis Toro, 16. løpsdag 6. august 2020, 5. løp. Etter å ha vunnet 5. løp med 
nese ble Luis Toro flyttet fra første til annen plass grunnet innveiing med 200 g undervekt.  
 
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 bevisbedømmelse, feil 
reglementstolkning og kvalifisert urimelighet. Den 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.   
 
Ingen av DHVs medlemmer mener seg inhabile i saken.  
 
Bevis i saken: 
 

• Film fra det aktuelle løpet, som viser at London Rock vant løpet med nese. Det måtte 
målfoto til for å kåre vinneren.  

 

• Rapport fra vektsjefen som viser at Luis Toro veide ut med korrekt vekt i henhold til 
programmet, dvs. 65 kg pluss 1,5 kg for sikkerhetsvesten. 

 

• Avhør:  
 

o DLV: DLV var representert med leder Kristin Grundy og Helge Byrgin. De bekreftet 
DLVs protokoll med hensyn til Toros uttalelse om at han veide ut med korrekt vekt.  

 
Når det gjaldt nedflyttingen av Luis Toro til andreplass, redegjorde de for DLVs praksis 
med bruk av internasjonalt godkjent modell for vekt-avstandsberegning. Modellen 
tar utgangspunkt i at 1 kg = 1 lengde = 2 meter i mål, på 1600 meter. Dette endres 
noe ved kortere/lengre distanse, men etter DLVs oppfatning ikke så mye at det 
forandrer faktum i angjeldende sak. Da avstanden i forliggende tilfelle var nese (1-2 
cm) i mål og undervekten 200 gram, blir dette ifølge vekt/avstandsberegning 40 cm i 
mål. DLV hadde derfor ingen annen mulighet etter reglementet enn å diskvalifisere 
hesten.  

 
o Luis Toro: Toro møtte med Sebastian Benavides, som hadde fullmakt til å 

representere Toro. Da Toro snakker engelsk foregikk avhøret i all hovedsak direkte 
med han.  
 
Toro var av den oppfatning at 200 g var for lite til å spille en rolle for resultatet og at 
han ville vunnet løpet uansett. Hans forklaring på undervekten var at på varme dager 
var det realistisk å svette ut 200 g under løpet. Da vekten i løpet var høy var han ikke 
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dehydrert og svettet derfor normalt. Han kunne bekrefte at han veide ut med korrekt 
vekt, dvs. 65 kg pluss 1,5 kg for sikkerhetsvest.  
Han benektet å tidligere ha veid inn med undervekt i løpet av karrieren.  

 
o Are Hyldmo: Hyldmo møtte som trener av London Rock. Han var av den oppfatning at 

undervekt på 200 g var for lite til å kunne spille noen som helst rolle for resultatet, 
spesielt på en spintdistanse. Han etterlyst en oversikt fra DLVs side med hensyn til 
hvordan de kom frem til hvilken avstand 200 g undervekt representerte. Han viste 
videre til at på grunn av Korona var fasilitetene for jockeyene dårligere enn vanlig og 
eksempelvis hadde de ikke tilgang på vann. Vanlig praksis er at de fyller på med vann 
for å kompensere for vekttap gjennom løpsdagen etter utveiing. Han viste videre til 
at på varme dager er det ikke unormalt å svette kraftig under løpet.   

 
o Natalie Mortensen: Mortensen var stedfortredende trener for Madi Banja i det 

aktuelle løpet. Madi Banja ble flyttet frem til vinner av løpet pga. London Rocks 
undervekt. Mortensen viste til at avstanden i mål var svært liten og at etter hennes 
formening spilte 200 g undervekt en rolle i favør av London Rock. Hun mente Madi 
Banja ville vunnet løpet dersom London Rock hadde båret korrekt vekt.  

 
DHVs vurdering av ankegrunnlagene: 
 

• Bevisvurderingen: Toro har i sin klage anført at han veide ut med 65,5 kg og inn med 
65,3 kg, og således bar overvekt til tross for at han veide inn med 200 g mindre enn 
ved utveiing. DHV finner det bevist at Toro veide ut med korrekt vekt, dvs. 65 kg pluss 
1,5 kg for sikkerhetsvesten. Dette fremgår av vektsjefens rapport, av DLVs rapport og 
Toros muntlige forklaring til DHV.  

 

• Reglementstolkning: Toro har i sin klage vist til brudd på reglementets etiske 
bestemmelser pkt. 1.3.2, 1.3.3 og 1.3.4. Bestemmelsene omhandler forbud mot 
manipulering av løp. DLVs oppgave er å forvalte Norsk Jockeyklubs regelverk og påse 
at manipulering av løp ikke finner sted. DHV finner ingen holdepunkter for at DLV i 
denne saken selv skal ha forsøkt å manipulere løpsresultatet.   

 
Hvilke reaksjoner DLV kan og skal ilegge ved brudd på reglene om undervekt finner vi 
i reglementet pkt. 10.3.6 og 10.3.7. Ved undervekt opp til 1 kg kan hest diskvalifisere 
eller fratas oppnådd premie og tildeles en lavere premie hvis det er tydelig at hesten 
ville oppnådd minst denne plasseringen med korrekt vekt. Dersom undervekten 
overstiger 1 kg, skal hesten diskvalifiseres. Undervekt skal medføre straff.    

 
DHV er innforstått med at land det er naturlig å sammenligne seg med opererer med 
andre regler ved undervekt enn i Norge. DLV må forholde seg til Norsk Jockeyklubs 
reglement noe de etter DHVs oppfatning har gjort på en korrekt måte. 

 

• Kvalifisert urimelighet: DLV anvender en matematisk modell for omgjøring av 
undervekt til distanse. Dette fremgår av DLVs muntlige forklaring til DHV. DHV legger 
til grunn at modellen er forsvarlig og gir et riktigst mulig resultat i saker omhandlende 
undervekt, også i angjeldende sak. DHV viser til at det er rytters plikt å ri med korrekt 
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vekt og at rytter har ansvar for å kompensere for eventuell vektreduksjon etter 
utveiing med inntak av nødvendig væske.  

 
Kjennelse: 

 
DLVs kjennelse av 6. august 2020 5. løp overfor rytter av London Rock, Luis Toro, 
opprettholdes. Luis Toro idømmes saksomkostninger på kr 1500.   
 
Kjennelsen er enstemmig. Ankegebyret blir ikke å tilbakebetale, jf. reglementet pkt. 12.3.1.  
 
Oslo 23.08.2020 
 
 
Kathinka Mohn (sign, leder)   Bjørn D. Finnbråten(sign)        Morten Aasen(sign)         
 


