
Det Norske Travselskap 

Appellkomiteen       

Appellsak nr. 3-2010 

 

År 2010, 17.mars, traff Appellkomiteen følgende avgjørelse: 

 

Saken gjelder: Appell fra travtrener Tom Erik Solberg over sanksjon ilagt ved Biri 

Travbane etter 6.løp på banen den 27.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 Biri Travbane traff 27.februar 2010 slik 

avgjørelse: 

 Kjører av hest nr.4, Tom Erik Solberg, ilagt bot kr. 4.000,- for sjenering 

av konkurrent. 

Muntlige forhandlinger: 

Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted i Hestesportens Hus 

den 17.mars 2010.  

AK fikk seg forelagt: 

 Appell fra Tom Erik Solberg av 1.mars 2010 

 Dommervideo fra det aktuelle løp 

 Publikumsvideo fra det aktuelle løp 

 Opptak av dommeravhør av Tom Erik Solberg og Thor Borg 

 Dommerrapport fra aktuelt løp 

 Dommerprotokoll fra aktuelt løp 

 Startliste 

 Premieliste 

 Datautskrifter over antall kjørte løp, Tom Erik Solberg 

 Datautskrift over registrerte sanksjoner, Tom Erik Solberg 

 

Videre avhørte AK følgende vitner/parter: 

- Appellant Tom Erik Solberg 

- Dommerleder Rune Sagvold 



- ”Fornærmet” kjører Thor Borg ble avhørt over telefon 

Appellkomiteens vurdering:  

  Appellkomiteen (AK) konstaterer innledningsvis at det på 

domstidspunktet ikke forelå noen protest mot appellantens 

opptreden. Dommerne har således truffet sin avgjørelse av eget 

initiativ. 

AK har fått avspilt de foreliggende videoer et utall ganger, både før, 

under og etter avhørene av herrene Sagvold og Solberg. Solberg er 

dømt for ”sjenering av konkurrent”. Den aktuelle sjenerte var K.L.M. 

Prelong, kjørt av Thor Borg. AK har på direkte spørsmål på telefon med 

Borg, fått opplyst at Borg ikke ble sjenert, og ikke følte seg som 

skadelidende. Konsekvensen av dette er at Solberg er dømt for 

sjenering av konkurrent, som imidlertid ikke opplever seg som sjenert. 

AK er av den klare oppfatning at avgjørelsen er feil, og må bli å 

oppheve. 

     

    

Slutning: Dommerkomiteen ved Biri Travbane sin avgjørelse mot Tom Erik 

Solberg av 27.februar 2010 oppheves. 

 

   Avgjørelsen er enstemmig. 

 

Oslo den 17.mars 2010  

 

 

 

 

Finn Hagen    Benny Rustviken   Halvor Høyem                                     

 


