
       

Appellsak nr. 4-2010 

 

År 2010, 22.april, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 
 

Saken gjelder: Appell fra travtrener Steen Juul over sanksjon ilagt etter 10.løp på 

Klosterskogen Travbane den 3.april 2010. 

Appellkomiteens sammensetning: 

 Halvor Høyem (leder), Finn Hagen og Benny Rustviken. 

Ingen av AKs medlemmer erklærte seg inhabile, og AK erklærte seg habil. 

Dommerkomiteens avgjørelse: 

 Dommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane traff 3.april 2010 slik 

avgjørelse: 

 Steen Juul ilegges bot, stor kr. 50.000,- samt kjøreforbud f.o.m. 26/4-

2010 t.o.m. 16/5-2010 for brudd på kode 160, § 12-4, pkt. 3-7, grov 

sjenering. 

 

Muntlige forhandlinger: 

Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted i Hestesportens Hus 

den 22.april 2010.  

AK fikk seg forelagt: 

    Dommervideo fra det aktuelle løp 

  Publikumsvideo fra det aktuelle løp 

   Dommerprotokoll 

  Dommerrapport 

    Startliste 

    Premieliste 

   Appell fra Steen Juul av 6.april 2010 

    Utvidet dommerrapport 

   Datautskrifter over antall kjørte løp, samt registrerte 

sanksjoner for Steen Juul. 

   

 

Videre avhørte AK følgende vitner/parter: 

- Steen Juul 



- Arvid Johansen  (Dommerkomité) 

- Grethe Hjermundrud (Dommerkomité)   

- Lutfi Kolgjini (på telefon) 

AK’s vurdering: 

    Appellkomiteen (AK) kjørte begge de tilgjengelige videoer et utall 

ganger. Det fremgår klart at Steen Juul søker seg ut fra annet til tredje spor, som imidlertid 

ikke var fullt ut ledig. Der oppstår en situasjon hvor det kommer til kontakt mellom Juuls 

hest og ekvipasjen Navy Seal U.S/Bo Westergaard, med det resultat at Navy Seal U.S. faller i 

banen. Flere bakenforliggende ekvipasjer blir ytterligere sjenert. Steen Juul har i sin appell 

innrømmet sin forseelse, og bekrefter dette under den muntlige forhandlingen. Han hevder 

imidlertid at han ikke kan dømmes for de tragiske konsekvensene av forseelsen, da disse 

skyldes andres medvirkning. 

AK har kommer til at forseelsen må resultere i en sanksjon, men at de dramatiske 

konsekvensene ikke er adekvate følger av forseelsen. Den ilagte sanksjon fra 

banedommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane blir derfor å redusere, fra NOK 50.000,- 

til NOK 10.000,- (titusen) 

Når det gjelder kjøreforbudet, har det oppstått et problem, ved at Juuls appell ikke fullt ut er 

gitt oppsettende virkning. Dette kan delvis skyldes at Klosterskogen Travbanes standard 

dommerrapport ikke er påført opplysning om at ilagt straff/rettighetstap kan appelleres og 

at en appell gis oppsettende virkning. Dette har resultert i at Steen Juul noen dager har vært 

forhindret fra å melde til løp i Danmark. AK anser derfor utelukkelsen som ferdig sonet. 

 

Slutning: Avgjørelsen fra banedommerkomiteen ved Klosterskogen Travbane av 

3.april 2010 oppheves, og erstattes med en sanksjon stor NOK 

10.000,-. Kjøreforbudet ansees ferdig sonet. 

 

   Avgjørelsen er enstemmig. 

 

Oslo den 22.april 2010 

 

 

 

Finn Hagen    Benny Rustviken   Halvor Høyem                                     

 


