
       

Appellsak nr. 5-2010 

 

År 2010, 21.juni, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 
 

 

Saken gjelder:  

Appell fra kjører Ole Johan Østre over sanksjon ilagt etter 4.løp på Bjerke Travbane den 

15.mai 2010. 

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 Bjerke Travbane traff 15.mai 2010 slik avgjørelse: 

Ole Johan Østre ilegges bot, stor kr. 6000,- samt kjøreforbud f.o.m. 31/5-2010 t.o.m.  

6/6-2010 for brudd på kode 160, § 12-4, pkt. 3-7, sjenering av konkurrent. 

 

Muntlige forhandlinger: 

Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted Hestesportens Hus den 22.april 2010.  

Appellkomiteen fikk seg forelagt: 

 Dommervideo fra det aktuelle løp   

 Publikumsvideo fra det aktuelle løp 

 Opptak av avhør av de involverte parter.  

 Dommerprotokoll 

 Dommerrapport 

 Startliste 

 Premieliste 

 Appell fra Ole Johan Østre av 23.mai 2010 

 Utvidet dommerrapport 

 Datautskrifter over antall kjørte løp, samt registrerte sanksjoner for Ole Johan Østre. 

   

 

 



 

Videre avhørte AK følgende vitner/parter: 

 Ole Johan Østre 

 Øivind Johannessen  (Dommerkomité)  

 

AK’s vurdering: 

Når det gjelder den forseelse som appellanten, Ole Johan Østre, er dømt for av Bjerke 

Travbanes dommerkomité, fremgår det helt klart av dommervideoen at Østres styring 

representerer et brudd på Løpsreglementets § 12-4, pkt.3 (banekryssing eller sporskifte slik 

at andre deltakere derved hindres, forstyrres, oppholdes eller blir sjenert). Østre forklarte at 

han, da han innså at han var i ferd med å sjenere, ikke kunne legge inn igjen, uten fare for å 

kunne klippe forbein på Angel Ås (Tom Horpestad). Derved hadde Østre satt seg i en håpløs 

situasjon, som han imidlertid selv hadde det fulle og hele ansvar for. Selv om forseelsen 

isolert sett neppe kan karakteriseres som grov, rammes Østre av sanksjonsnormenes 

bestemmelser om flere forseelser innen gjentakelsesperioden, slik at 

banedommerkomiteens straffutmåling er den mildeste som kunne anvendes i saken.  

 

Slutning: 

Avgjørelsen fra banedommerkomiteen ved Bjerke Travbane av 15.mai 2010 opprettholdes. 

Avgjørelsen er enstemmig. 

 

 

 

Oslo den 21.juni 2010 

 

 

 

Halvor Høyem    Benny Rustviken   Finn Hagen                                  

 


