
     

 

              Appellsak nr. 7/2010 

                            Appellsak nr. 8/2010 

 

Felles avgjørelse. 
 

Dommerkomiteen ved Leangen Travbane ila den 01.11.10 Noralf P. Brækken en bot på kr 

1000,-, samt utelukkelse i 5 dager for sjenering av konkurrent i løp 9. Samme komité ila den 

08.11.10 Marianne N. Olsen en bot på kr 1000,- samt utelukkelse i 15 dager for en uaktsom 

tildragelse etter målpassering i løp 9. 

Begge avgjørelser ble rett-tidig appellert til AK, og begge saker ble berammet til avholdelse 

på Leangen Travbane mandag 31.januar 2011. Fredag den 28.januar meldte en av AKs 

medlemmer forfall av medisinske årsaker. Medlemmets personlige varamann hadde heller 

ikke anledning til å møte, da han var innkalt som meddommer i en lokal tingrett. Det var 

dermed klart at AK ikke ville kunne være beslutningsdyktig den 31.januar. 

Begge saker var nesten 3 måneder gamle, og en ny berammelse kunne ligge noe usikkert 

frem i tid. 

Av hensyn til appellantene, som har krav på å få sine appeller avgjort innen rimelig tid, 

besluttet derfor AKs flertall, i full forståelse med Leangens banedommerkomité, den 

28.januar, å foreta full opphevelse av de ilagte sanksjoner. AK finner grunn til å presisere at 

opphevelsene ikke inneholder noen bebreidelser av den lokale banedommerkomités 

avgjørelser. Avgjørelsene ble meddelt appellantene og banedommerkomiteen samme dag, 

over telefon. 

AKs mindretall Finn Hagen kan ikke tiltre flertallet sin innstilling da det ikke er hjemlet i 

lovverk/reglement at en kan sette banedommerkomiteens avgjørelse til side, med 

begrunnelse om at det har tatt for lang tid for AK å få appellene behandlet. 

Appellene må realitetsbehandles i AK gjennom muntlige forhandlinger da annen 

saksbehandling er feil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Under henvisning til overstående, men med presisering av at avgjørelsen ikke skaper 

presedens, har AK, under dissens 2/1 kommet til følgende felles avgjørelse: 

 Leangens banedommerkomités avgjørelser i appellsakene nr. 7/2010 (Noralf P. 

Brækken) og nr. 8/2010 (Marianne N. Olsen) oppheves. 

 

 

 

 

 

Avgjørelsen er avsagt under dissens. 

 

 

Oslo den 23.juni 2011  

 

 

 

________________________ _________________________ ________________________ 

 Halvor Høyem   Benny Rustviken   Finn Hagen 


