
 

 
      Appellsak nr. 2/2011  

 

År 2011, 4.oktober, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 

 
Saken gjelder:  
Appell fra travtrener Per Oleg Midtfjeld over sanksjon ilagt ved Klosterskogen Travbane den 
20.juni 2011.  
 
Appellkomiteens sammensetning:  
Halvor Høyem (leder), Finn Hagen og Benny Rustviken.  
Ingen av AKs medlemmer erklærte seg inhabile, og AK erklærte seg habil.  

 
Banedommerkomiteens avgjørelse:  
Dommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane traff 20.juni 2011 slik avgjørelse:  
Per Oleg Midtfjeld ilegges bot kr. 4000,00 i henhold til § 10-2, dyreetiske normer.  
 
Muntlige forhandlinger:  
Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted i Hestesportens Hus den 4.oktober 2011, etter 
å ha blitt utsatt i møte 14.september 2011, jfr. protokoll fra dette møtet. 
AK fikk seg forelagt: 

1. Appell datert 22.juni 2011  
2. Programutskrift fra 5.løp på Klosterskogen 20.juni 2011  
3. Resultatliste fra 5.løp på Klosterskogen 20.juni 2011  
4. Utskrift fra DNTs sanksjonsregister – Per Oleg Midtfjeld  
5. Rapport fra banedommerkomiteen på Klosterskogen Travbane 
6. Dommerprotokoll datert 20.juni 2011  
7. Utvidet dommerrapport datert 20.juni 2011  
8. Referat fra dommersamling 19.juni 2010. 

 
Per Oleg Midtfjeld avga partsforklaring. 
Representanter for Klosterskogen hadde ikke anledning til å møte, men både dommerleder 
Katrine Wikstrøm og plassjef Morten Tidemansen ble avhørt på telefon. 
 
AKs vurdering: 
AK beklager at ingen representant for Klosterskogens dommerkomité hadde anledning til å 
møte, og derved fremlegge sine synspunkter direkte for AK. 
Bevisene fremstår for det alt vesentlige i samme stand som før møtet 14.september, men med 
tillegg av Per Oleg Midtfjelds partsforklaring. 
Det fremkom at dommerkomiteen av eget tiltak bøtela Per Oleg Midtfjeld (og Johan Herbjørn 



Undem i samme løp), da ingen banefunksjonærer hadde rapportert noen av utøverne med navn. 
AK har sett de aktuelle videoer et utall ganger, og fått Per Oleg Midtfjelds kommentarer under 
kjøring av filmene. 
AK er enstemmige kommet til at fremlagte bevis ikke er tilstrekkelige til å kunne avsi en fellende 
kjennelse, og finner derfor å måtte oppheve den ilagte sanksjon. 
 
Slutning: 
Banedommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane sin avgjørelse mot Per Oleg Midtfjeld av 
20.juni 2011 oppheves. 
 
 
 
 
 

Avgjørelsen er enstemmig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo den 4.oktober 2011  
 
 
 
 
 
Halvor Høyem     Benny Rustviken    Finn Hagen 


