
       

Appellsak nr. 3-2009 

 

År 2009, 16.desember, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 
 

Saken Gjelder: Appell fra travtrener Vidar Hop over sanksjon ilagt etter 7. Løp på 

Bjerke Travbane den 25.november 2009. 

Appellkomiteens sammensetning: 

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

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

Dommerkomiteens avgjørelse: 

 Dommerkomiteen ved Bjerke Travbane traff 25.11.09 slik avgjørelse: 

 Vidar Hop ilegges bot, stor kr. 3000,- samt kjøreforbud f.o.m 9/12-09 

t.o.m 11/12-2009 for sjenering av hest nr. 6 Enzo i inngangen til første 

sving. 

(Det skal bemerkes at dommerkomiteen tok opp saken av eget tiltak, 

uten foreliggende protest.) 

Muntlige forhandlinger: 

Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted i Hestesportens Hus 

den 16. Desember 2009.  

AK fikk seg forelagt: 

-   Dommervideo fra det aktuelle løp 

-  ”Publikumsvideo” fra det aktuelle løp 

-   Dommerprotokoll fra aktuelt løp 

-   Startliste 

-   Premieliste 

-   Appell fra Vidar Hop av 30.november 2009 

-   Utvidet dommerrapport 

-   Datautskrifter over antall kjørte løp, samt registrerte sanksjoner for 

Vidar Hop 

 

Videre avhørte AK følgende vitner/parter: 



- Vidar Hop 

- Erik Killingmo 

- Øivind W. Johannessen 

Sakens faktum: 

Ak legger til grunn at det var fysisk kontakt mellom hest nr. 6 og sulky 

eller sulkyhjul tilhørende hest nr. 5, noe som resulterte i galopp for 

hest nr. 6 Enzo.    

AK’s vurdering: 

AK kjørte begge de tilgjengelige videoer et utall ganger, både i normal 

hastighet og i ”sakte kino”. Det er ingen tvil om at det var fysisk 

kontakt mellom ekvipasjene. Kontakten skjedde ved inngangen til 

første sving, da Vidar Hop forsøkte å erobre teten fra to innenfor 

liggende ekvipasjer. Under denne manøver kom Vidar Hop’s hest så 

nær nr. 2 Kings Sugarboy (Hans Chr. Holm), at Vidar Hop måtte 

korrigere utover i banen. Samtidig ”trøblet” Hops hest, som ble tatt 

noe opp og etter hvert galopperte. Som en følge av dette fikk 

bakenforliggende Enzo et ben i Vidar Hops sulky, hvoretter også Enzo 

galopperte. Etter Aks vurdering kan ikke Erik Killingmo bak Enzo lastes 

for ”medvirkning”. Vidar Hop innrømmet at sporkorrigering var 

nødvendig, og at det da er hans ansvar at sporskifte finner sted, og for 

følgene av dette. 

Etter dette mener AK at dommerkomiteens avgjørelse er riktig. 

 

Slutning:  Avgjørelsen fra dommerkomiteen ved Bjerke Travbane stadfestes. 

 

   Avgjørelsen er enstemmig. 

 

 

Oslo den 16.desember 2009  

 

 

 

 

Finn Hagen    Benny Rustviken   Halvor Høyem                                     



 


