
Det Norske Travselskap 

Appellkomiteen       

Appellsak nr. 2-2010 

 

År 2010, 10.mars, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 

 

Saken gjelder: Appell fra travtrener Jan Rune Gaustad over sanksjon ilagt ved 

Drammen Travbane etter 1.løp på banen den 15.februar 2010. 

Appellkomiteens sammensetning: 

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

Ingen av Appellkomiteens medlemmer erklærte seg inhabile, og 

Appellkomiteen erklærte seg habil. 

Dommerkomiteens avgjørelse: 

 Dommerkomiteen ved Drammen Travbane traff 15.februar 2010 slik 

avgjørelse: 

 Kjører av hest nr.7, Jan Rune Gaustad, ilagt bot kr. 1.000,- samt 

utelukkelse f.o.m 18.3.2010 t.o.m 24.3.2010 for grov sjenering av hest 

nr. 11 på oppløpet. 

Muntlige forhandlinger: 

Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted i Hestesportens Hus 

den 11.mars 2010.  

AK fikk seg forelagt: 

 Appell fra Jan Rune Gaustad av 18.februar 2010 

 Dommervideo fra det aktuelle løp 

 Publikumsvideo fra det aktuelle løp 

 Opptak av dommeravhør av Kristian Malmin 

 Dommerrapport fra aktuelt løp 

 Dommerprotokoll fra aktuelt løp 

 Utvidet dommerrapport fra dommerkomiteen ved Drammen 

Travbane 

 Startliste 

 Premieliste 

 Datautskrifter over antall kjørte løp, Jan Rune Gaustad 

 Datautskrift over registrerte straffer, Jan Rune Gaustad 

 



Videre avhørte AK følgende vitner/parter: 

- Appellant Jan Rune Gaustad 

- Dommerformann Roger Humlebekk 

Appellkomiteens vurdering:  

  Appellkomiteen konstaterer at det på domstidspunktet ikke forelå 

noen protest fra ”fornærmede” kjører Kristian Malmin. Dommerne 

traff således sin avgjørelse av eget tiltak. Appellkomiteen får avspilt de 

foreliggende videoer et utall ganger, både før, under og etter 

avhørene av Gaustad og Humlebekk. Komiteen er delt i sin 

bevisvurdering, i et flertall og et mindretall. Mindretallet finner at Jan 

Rune Gaustad i sitt sporskifte går for langt ut, og derved forårsaker at 

Malmins hest blir sjenert. Flertallet finner derimot at insidenten 

skyldes at Malmins hest (Vosseprinsen) bryter noe innover fra sitt 

fjerdespor, og at dette er foranledningen til eventuell kontakt mellom 

ekvipasjene. Konklusjonen blir således at Jan Roar Gaustad etter 

flertallets oppfatning ikke kan lastes, og at den foreliggende 

dommeravgjørelse blir å oppheve. 

     

    

Slutning: Dommerkomiteen ved Drammen Travbane sin avgjørelse mot Jan 

Rune Gaustad av 15.februar 2010 oppheves. 

 

   Avgjørelsen er avsagt under dissens. 

 

Oslo den 11.mars 2010  

 

 

 

 

Finn Hagen    Benny Rustviken   Halvor Høyem                                     

 


