
 
Den Høyere Voldgiftsrett 
 
Mandag 20. september 2010 møttes Den Høyere Voldgiftsrett (DHV) på Øvrevoll for 
å behandle sak da hesten Giant Sandman avla positiv dopingprøve etter seier i 6. løp 
10.06.2010 på Øvrevoll Galoppbane.  
Hesten trenes av Rune Haugen og eies av Sandman Stables. 
Retten var sammensatt av Knut Austad, Bjørn Finnbråten og Morten Aasen. Rettens 
formann Kathinka Mohn var sykmeldt. 
Adm. direktør Hans Petter Eriksen møtte fra Norsk Jockeyklub. Han rettet spørsmål 
til trener, vitne og sakkyndig, men nedla ingen påstand. Trener Rune Haugen møtte 
etter innkallelse. Videre møtte behandlende veterinær Lise Sundem-Eriksen. Som 
sakkyndig møtte Birgit Ranheim, Antidopingutvalget. 
 
Retten fikk fremlagt skriftlige utredninger fra Antidopingutvalget og Mattilsynet. 
 
1.DHVs behandling av saken. 
Dopingprøven påviste 0.2. nanogram /ml urin av Bupivakain som er et legemiddel 
klassifisert som et lokalanestetikum  som er virkestoffet i preparatet Marcain. Dette 
har markedsføringstillatelse til bruk i humanmedisin. Det er ingen legemidler med 
markedsføringstillatelse inneholdende Bupivakain til bruk på dyr i Norge. Karenstiden 
er minimum 96 timer.   
  
 2.DHVs vurdering av bevisene. 
DHV finner at trener må kunne stole på sin veterinær og at man kan forholde seg til 
karenstiden på 96 timer, men man må på den annen side vise særlig aktsomhet med 
et legemiddel det ikke er gitt markedsføringstillatelse for til bruk på dyr. Det må da 
betegnes som uaktsomhet å starte umiddelbart etter at karenstiden er ute. 
Det kan ikke tillegges betydning at hesten er diskvalifisert fra pengepremien i løpet. 
 
Av hensyn til sportens troverdighet er det nødvendig med en streng håndheving av 
dopingbestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
Rune Haugen ilegges bot kr.15 000,00 for overtredelse av Norsk Jockeyklubs 
forbuds- og karenstidsliste, kap B, jfr. forskrift om forbud mot doping av hest av 
01.03.2007 § 7 b, jfr. § 4 
 
Rune Haugen pålegges å dekke DHVs saksomkostninger kr. 4 500.00, Norsk 
Jockeyklubs reglement pkt. 511, 1. avsnitt. 
 
Avgjørelsen er enstemmig. 
 
 
Knut Austad                        Bjørn Finnbråten                       Morten Aasen 
 
Øvrevoll, 29. september 2010             
  
 


