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Den Høyere Voldgiftsrett – 10.oktober 2012 
 
Sak til behandling: Positiv dopingprøve av hesten Cave Man i forbindelse med 
treningsprøve, tatt 8. mai 2012 av Antidopingutvalget hos trener Are Hyldmo 
 
Saken var brakt inn til Norsk Jockeyklub av Antidopingutvalget. Av utvalgets rapport 
fremgår at tilsvarende prøver ble tatt hos flere andre trenere samme dag som åpenbarte 
mangler ved helsekort, uten at dette er begjært påtalt av Antidopingutvalget. DHV vil 
tilskrive utvalget og be om en redegjørelse for årsaken til dette.  
 
Retten var sammensatt av Bjørn Finnbråten, Knut Austad og Kathinka Mohn (leder). 
DHV er førsteinstans i saker med positiv dopingprøve, jf regl. § 500 d). 
 
Innkalt for å avgi forklaring var trener Are Hyldmo, dette ble gjort 20.09.2012. Det forelå 
en skriftlig rapport fra Antidopingutvalget.  
 
  
INNLEDNING 
Antidopingutvalget tok uanmeldt treningsprøve hos Are Hyldmo, 8. mai 2012. Kontrollen 
ble gjennomført av leder Birgit Ranheim, sekretær Marit Nesje og medlem Anne 
Wangen.  Ett formål med å ta treningsprøver er å kontrollere at all legemiddelbehandling 
føres fortløpende på hestens helsekort. Det ble funnet fenylbutason i Cave Mans prøve. 
Denne behandlingen fremgikk ikke av hestens helsekort på prøvetakingstidspunktet og 
på forespørsel til trener ble det heller ikke opplyst at slik behandling var gitt. Senere 
samme dag ble det mottatt e-post fra veterinær Werner Giesen med opplysninger om at 
Cave Man var blitt behandlet med fenylbutason den 3. og 4. mai 2012. 
 
 
Norsk Jockeyklub nedla påstand om advarsel. Begrunnelsen var at forhold som 
beskrevet må anses som mindre alvorlig enn en ordinær positiv dopingprøve. Det ble 
også vist til at det foreligger enighet mellom Norsk Jockeyklub og Norsk travselskap om 
at for fremtiden skal mangelfullt utfylt helsekort behandles administrativt. Dette vil bli 
inkorporert i reglementet ved første revisjon.   
 
 
PARTSFORKLARING 
Are Hyldmo forklarte at hesten gikk løp 3. mai, og at han etter løpet registrerte at hesten 
hadde hevelse i begge forben. Han kontaktet veterinær Giesen, som lovet å komme 
innom å se til Cave Man samme kveld, etter løpene.  AH hadde avtale å hente sin kone fra 
jobb. WG var først ferdig kl. 2330 og AH kunne ikke vente lenger for å fylle ut helsekortet. 
CM ble også behandlet dagen etter, det vil si 4.mai. 
 
Are Hyldmo hadde ingen forklaring på hvorfor helsekortet ikke var korrekt utfylt da 
Antidopingutvalget foretok kontrollen fem dager senere, den 8. mai. Etter kontrollen tok 
han umiddelbart kontakt med Giesen som i e-post til Antidopingutvalget opplyste om 
behandlingen og at årsaken til dette var at det var påvist kroniske forandringer i begge 
forben.  
 
 
DHVS VURDERING 
Av Norsk Jockeyklubs dopingreglement pkt 11.2 går det frem at ansvarlig trener skal 
sørge for at hest som skal delta i løp har fullstendige, korrekte og tidfestede opplysninger 
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om de behandlinger hesten har fått, ført inn i hestens helsekort. Videre sier 
bestemmelsen at i de tilfelle hvor opplysninger er bl.a. ufullstendige og uriktige er dette å 
anse som en positiv dopingprøve. 
 
DHV har ikke grunn til å betvile Are Hyldmos forklaring om at Cave Man ble behandlet 
etter at den gikk løp 3. mai. Videre legges til grunn at årsaken til manglende utfylt 
helsekort var basert på en forglemmelse. Dette er alvorlig med tanke på formålet med 
bestemmelsen, nemlig å forhindre og følge opp mistanke om brudd på Norsk 
Jockeyklubs reglement. Det må allikevel anses som mindre alvorlig enn dersom det 
hadde foreligget et positivt resultat på en konkret dopingprøve. DHV er derfor av den 
oppfatning at Norsk Jockeyklubs påstand om en advarsel vil være en korrekt reaksjon i 
denne saken.  
 
 
DOM 
Are Hyldmo ilegges en advarsel for overtredelse av dopingreglementet § 11.2, jf 
reglementet § 509 a). Dommen er enstemmig. 
 
Are Hyldmo ilegges saksomkostninger på kr 3500,jf reglementet § 511. 
 
Oslo 19. oktober 2012 
 
 
 
Knut Austad                          Bjørn Didrik Finnbråten                         Kathinka Mohn 
 
 


