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Det var ingen merknader til Domskomitéens sammensetning og forhandlingene ble erklært
lovlig satt.
Anmeldelsen
Det Norske Travselskap (heretter DNT) har i ekspedisjon av 11. januar 2017 anmeldt Fabrice
Souloy, Haras De Ginai, 61310 Ginai, Frankrike, til Det Norske Travselskaps Domskomité
(heretter DK) for overtredelse av § 2 (1) a) i DNT`s dopingreglement ved at travhestene Your
Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek, som han var ansvarlig innmelder for,
tester positivt for forbudte konsentrasjoner av stoffet kobolt i dopingprøve avlagt etter at
hestene deltok i travløp på Bjerke travbane søndag den 12. juni 2016.
Sakens bakgrunn.
Fabrice Souloy er profesjonell travtrener bosatt i Normandie i Frankrike, der han siden 1982
har drevet trenervirksomhet.
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Det ble tatt dopingprøve av travhestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone
Ek i etterkant av at de hadde deltatt i travløp på Bjerke travbane søndag den 12. juni 2016.
Fabrice Souloy var ansvarlig innmelder for hestene til omhandlede løp.
For Lionels vedkommende ble det tatt blodprøve, for de øvrige hestenes vedkommende ble
det tatt urinprøve.
En representant for hver av hestene var tilsted under prøvetakingen og har signert på
prøvetakingsprotokollen.
A-prøvene er analysert ved ALS Scandinavias Laboratorium, Luleå, på vegne av Statens
Väterinärmedisinska Anstalt (SVA) i Uppsala, Sverige. I A-prøvene ble det påvist høye
konsentrasjoner av kobolt.
B-prøvene er analysert ved Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), Verriéres le Buisson,
Frankrike. Analysen av B-prøvene bekreftet resultatet av A-prøvene.
Souloy ble underrettet om de positive dopingprøvene den 8. september 2016.
Saken er utredet av Utredningsutvalget for dopingsaker (heretter UUD).
DK’s behandling
Anmeldelsen ble oversendt Fabrice Souloy v/hans prosessfullmektig advokat Staffan
Uvabeck, Boks 243 Skövde, Sverige den 20. januar 2017. I oversendelsen ble det gitt en frist
på 3 uker til å fremsette tilsvar til anmeldelsen. Denne svarfristen er etter søknad forlenget til
28. februar 2017.
Som følge av at hesten Un Mec d`Heripre testen positivt for kobolt også etter start i
Eliteloppet på Solvalla den 29. mai 2017 har DNT og Svensk Travsport (ST) utredet saken i
fellesskap.
Av praktiske hensyn, og som følge av at det vil bli ført de samme vitner både for den
overtredelsen som har funnet sted i Norge og den overtredelsen som har funnet sted i Sverige,
er partene kommet fram til at sakene gjennomføres som en felles forhandling for både STs
Ansvarsnämnd og DNTs Domskomité. Det vil bli avsagt separate kjennelser fra hver av
domsinstansene i henhold til de respektive lands lovverk.
Muntlige forhandlinger
Muntlige forhandlinger med bevisførsel fant sted på Bjerke den 30. og 31. mai 2017.
Prosessfullmektigene holdt innledningsforedrag.
Fabrice Souloy avga partsforklaring.
Følgende vitner avga forklaring:
1.
2.
3.
4.
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Professor Mikael Hedeland, leder av dopinglaboratoriet ved SVA
Laboratoriesjef Ilya Rodushkin, ALS Scandinavia
Sjefsveterinær Antti Rautalinko, Svensk Travsport
Steen Morten Johansen, medlem UUD.

5. Professor Birgit Ranheim. Leder UUD
6. Veterinær Fransesco Alessandrini, Bologna, Italia
7. Professor Marco Montana, Milano, Italia
De muntlige forhandlingene ble avsluttet med prosedyrer.
DNTs prosessfullmektige, advokat Niels R. Kiær, har i det vesentlige anført følgende:
Det ble tatt dopingprøve av hestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone EK
etter at de hadde deltatt i travløp på Bjerke travbane søndag den 12. juni 2016.
En representant for hver av hestene var til stede under prøvetakingen og har signert på
prøvetakingsprotokollen.
Fabrice Souloy, Haras De Ginai, 61310 Ginai, Frankrike, var ansvarlig innmelder av hestene
til løpene.
Dopingprøvene (A-prøven) ble analysert ved Statens Väterinärmedisinska Anstalt i Uppsala,
Sverige. I denne prøven ble det påvist kobolt med følgende konsentrasjon:
Lionel:
Your Highness:
Un Med d´Heripre:
Timone Ek:

468 ng/ml (blod)
395 ng/ml (urin)
521 ng/ml (urin)
271 ng/ml (urin)

Vedtatt grenseverdi for kobolt er:
Urin:
100 ng/ml
Plasma (blod) 25 ng/ml
B-prøvene er analysert ved Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), Verriéres le Buisson,
Frankrike. Analysen av B-prøvene bekreftet resultatet av A-prøvene.
Souloy ble underrettet om de positive dopingprøvene av UUD ved uanmeldt besøk torsdag
den 8. september 2016.
I henhold til DNTs Lov § 11-2 kan straff ilegges personer som bryter DNTs Lov, reglement
mv. DNTs Dopingreglement er vedtatt av styret i DNT med hjemmel i DNTs Lov § 13-1, jfr.
Forskrift av 1. mars 2007 om forbud mot doping av hest § 7.
DNTs Dopingreglement for 2016 ble vedtatt av styret i DNT 12. desember 2015. DNTs
Dopingreglements § 2 (1), jfr. DNTs Lov § 13-1, angir hvilke forhold som anses som doping
og derav regelbrudd. I henhold til § 2(1) a) anses følgende som doping og regelbrudd:
Når et stoff, eller spor av et slikt stoff, som er forbudt i henhold til DNTs Forbuds- og
karenstidsliste (A-listen), er til stede i hestens dopingprøve ved prøvetaking i eller utenfor
konkurranse(treningsprøver). Det er ikke straffebefriende at hesten har vært behandlet for
skade eller sykdom.
I DNTs Forbuds- og karenstidsliste gjeldede fra 1.januar 2016 fremgår det under del AForbudslisten pkt.4 at: «Følgende stoffer, inkludert andre stoffer med liknende kjemisk
struktur eller liknende biologisk effekt, og deres utløsende/frigjørende faktor er forbudt å
oppbevare, tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra på ethvert
tidspunkt».
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Det fremgår av A. Forbudslisten pkt. 4.5 at tilførsel av unaturlig høy dose av naturlig
forekommende substanser, eksempelvis kobolt, hører inn under øvrige behandlinger og
substanser som er totalforbudt.
Kobolt er et grunnstoff som naturlig forekommer i små mengder i kroppen på hesten. I mindre
mengder finnes kobolt i kraftfor, kosttilskudd og medisiner som brukes til hest. Fordi kobolt
er en kroppsegen substans har det blitt etablert en internasjonal grenseverdi for stoffet med
bakgrunn i flere vitenskapelige studier og statistiske modeller anvendt på resultater fra et stort
antall hester. Denne grenseverdien er utarbeidet både for urin og plasma, og skal ikke kunne
overskrides ved normal foring, fortilskudd eller vitamininjeksjoner. Grenseverdiene
implementert i Norden i mai 2016 er publiser i DNTs Forbuds- og karenstidsliste pr. 1. juni
2016. Samme informasjon er også oversatt til engelsk og publisert på DNTs hjemmeside.
Kobolt er kjent fra humanidretten som er bloddopingsmiddel, med hensikt å øke aerob
kapasitet gjennom å øke kroppens egen produksjon av EPO. Kobolt er toksisk i store doser,
og mennesker som har brukt kobolt i prestasjonsfremmende øyemed har utviklet skader i bl.a.
skjoldbruskkjertel, hjertet og nervesystemet. I tillegg er selve behandlingen forbundet med
betydelig ubehag og smerte.
UUD avla Fabrice Souloy besøk på gården i Normandie torsdag 8 og fredag 9. september
2016. Det vises i denne sammenheng til UUDs rapport.
UUD har konkludert med at de positive dopingprøvene skyldes at de fire hestene Your
Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone EK ble tilført kobolt i form av koboltklorid
eller et annet koboltsalt med forsett kort tid før løpene på Bjerke travbane den 12. juni 2016.
Brudd på DNTs Dopingreglement ansees som et alvorlig regelbrudd og må sanksjoneres
adekvat, jfr. Dopingreglementets § 11.
I skjerpende retning skal det legges vekt på at det her er snakk om forsettlige brudd på
dopingreglementet av systematisk karakter på hester som konkurrerer på det aller høyeste
elitenivå innen travsporten. Det må videre anses som dyrevelferdsmessig forkastelig da det
overhode ikke finnes relevante grunner for å injisere store mengder tungmetaller i
forsvarsløse dyr.
DNT vil i denne sammenheng spesielt påpeke viktigheten av å ivareta travsportens
troverdighet og de grunnpilarer som skal gjelde for all virksomhet, nemlig dyrevelferd,
spillesikkerhet og konkurranse på like vilkår. Gjennom å, som UUDs utredning har kommet
fram til, tilføre store mengder kobolt kort tid før konkurranse har Souloy brutt mot samtlige
av de nevnte grunnpilarer for travsportens troverdighet.
DNTs prosessfullmektige, advokat Niels R. Kiær har nedlagt følgende påstand:
Det nedlegges prinsipalt påstand om at Fabrice Souloy idømmes utelukkelse på livstid, samt
bot NOK 250.000 i henhold til DNTs Dopingreglements § 11 (2) a), for forsettlig eller grov
uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) a).
Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:
- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.
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Subsidiært nedlegges påstand om at Fabrice Souloy idømmes bot kr. 1.000.000 samt
utelukkelse i 2 år i henhold til DNTs Dopingreglements § 11 (2) b, uaktsom overtredelse av
Dopingreglementets § 2 (1) a).
Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:
- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.
Fabrice Souloys prosessfullmektige, advokat Staffan Uvabeck, har i det vesentlige anført
følgende:
Fabrice Souloy bestrider ansvar for samtlige av de dopinganklagene som er reist mot ham, og
har anført at han ikke har tilført hestene kobolt i noen annen form ut over hva som framgår av
foringslistene og hva som er gitt av behandlende veterinær, Alessandrini. Han mener videre at
det foreligger feil og mangler med hvordan omhandlede analyser er utført, og at analysen ikke
er utført ved godkjente og akkrediterte laboratorier og analysemetoder.
Fabrice Souloy gjør også gjeldende at mangelfull merking av dopingprøvene gjør det umulig
å identifisere og følge prøvene under hele prosessen slik at man med sikkerhet kan si hvilke
prøve som tilhører hvilke hest. Dette gjelder både A og B prøvene. Det finnes så store
mangler med merking/oppbevaring av prøvene at prøvene ikke kan brukes som bevis i saken
og at Souloy følge av dette må bli frikjent for de anklager som er reist mot ham.
Det vises også til dopingreglementets § 3(2) hvor det fremgår at hest som skal delta i
konkurranse ikke skal utsettes for behandling som kan påvirke hestens prestasjonsevne i
negativ eller positiv retning.er Det er ikke viteskaplig bevist at kobolt har noen slik effekt.
Dersom Souloy finnes ansvarlig for de positive dopingprøvene gjøres gjeldende at Souloy
ikke har hatt kjennskap til at grensene er overskredet. Souloy har fulgt råd og anvisninger fra
veterinær Fransesco Alessandrini, noe som tilsier et det kun kan være snakk om et
uaktsomhetsansvar med formildende omstendighet, hvor det kun kan være aktuelt med
bøtestraff.
Dersom man skulle legge til grunn at analyseresultatene skulle være riktig, noe Souloy
bestrider, kan en forklaring på den høye verdien av kobolt i dopingprøven være at
omhandlede hester i tillegg til et Vitamin B 12 preparat (Coenzile) har fått for som er
sammensatt av flere elementer som alle har et naturlig innhold av kobolt samt en håndfull
honning hver dag.
Fabrice Souloys prosessfullmektige, advokat Staffan Uvabeck, har nedlagt følgende
påstand:
1. Fabrice Souloy frifinnes.
2. Dersom Fabrice Souloy finnes skyldig i brudd på DNTs dopingreglement dømmes han for
sitt treneransvar, subsidiert for uaktsom overtredelse av reglementet. Begge disse
overtredelsene straffes med bot.
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DKs vurderinger:
I henhold til Dopingreglementets § 6 har DNT bevisbyrden for at et regelbrudd har funnet
sted. Ved bevisvurderingen skal domsinstansen anvende en høyere bevisbyrde enn alminnelig
sannsynlighetsovervekt, men lavere enn at all rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.
I omhandlede sak er A-prøvene analysert ved ALS Scandinavias laboratorium i Luleå på
vegne av Statens Veterinærmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala. B-prøvene er analysert ved
Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), Verriéres le Buisson, Frankrike.
Anmeldte har bestridt resultatet av prøvene og påberopt at prøvene ikke er analysert i samsvar
med godkjente og akkrediterte analysemetoder og at analysen ikke er utført ved laboratorier
som er akkreditert for å utføre slike analyser. Anmeldte har vider påberopt at det er så store
mangler med merking og oppbevaring av prøvene at det ikke kan sees bort fra at prøvene kan
ha blitt forvekslet.
Vedrørende disse innsigelsene vises til forklaringer fra vitnene professor Mikael Hedin (sjef
ved SVA) og laboratoriesjef Iila Rodushkin, ALS Scandinavia. Begge disse vitnene bekreftet
at ALS Scandinavia i Luleå var autorisert for å foreta analyser av blod/veske hos hest. Videre
vises til fremlagt dokumentasjon fra SVEDAC om at ALS Scandinavia AB, Luleå er
akkreditert til å utføre slike analyser.
DK er på bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt av den oppfatning at analysen av
omhandlede dopingprøver er foretatt på et laboratorium som er akkreditert for å foreta slike
analyser.
DK vil i denne sammenheng bemerke at det ikke er fremsatt innvendinger mot det laboratoriet
som har analysert B-prøvene, Laboratoire des Courses Hippiques (LCH), Frankrike.
Resultatet av prøvene analyser ved LCH bekreftet resultatet av analysene fortatt av ASL
Scandinavia.
Når det gjelder mangelfull merking av dopingprøvene vil DK bemerke følgende:
Ved innhenting av prøve fra hest gis prøven et særskilt prøvenummer. Nummerert
fremkommer både på selve prøven og på dopingkontrollskjemaet. Ved ankomst til
laboratoriet gis prøvene et internt nummer (SVA lab nr). Dette nummeret føres også på selve
prøven og dette nummeret fremgår av analyserapporten fra ALS Scandinavia.
Etter DKs syn er det systemet man benytter ved SVA og ALS Scandinavia vedørende
merking av dopingprøver tilfredsstillende for å sikre at det ikke skjer en forveksling av
dopingprøver.
Det fremgår videre som direkte usannsynlig at alle prøvene avgitt på Bjerke og Solvalla skulle
være forbyttet med prøver som kom fra hester som alle var tilført ulovlig kobolt.
DK vil også nevne at Fabrice Souloy i juli 2016 ble utestengt i Frankrike etter funn av kobolt
hos travhesten Lover Face. Denne dommen er ikke anket og er således rettskraftig.
DK legger på bakgrunn av det som er anført ovenfor, til grunn at det er bevist ut over enhver
rimelig tvil at travhestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek deltok i
travløp på Bjerke travbane søndag den 12. juni 2016 i strid med DNTs Dopingreglement § 2,
1.ledd a).
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Skyldspørsmålet:
Av dopingreglementets § 7(1) fremgår det at hestens ansvarlige innmelder plikter å sørge for
at intet forbudt stoff tilføres hesten. Hestens ansvarlige innmelder er uten hensyn til skyld
ansvarlig for ethvert stoff eller spor av slikt stoff som blir funnet i hestens dopingprøve, jfr. §
2 (1) a) og b). For å kunne idømme utelukkelse må det foreligge forsett eller grov uaktsomhet,
jfr. dopingreglementets § 11 (2) a).
Souloy har forklart at hestene som har avlagt positiv dopingprøve ble behandlet med
preparatet Coenzile hver dag, eller annenhver dag, i perioder opp til ti dager.
Hestene ble behandlet spesielt etter harde treningsøkter i høye temperatur, og i forkant av
lengre reiser. Behandlingen med Coenzile ble foreskrevet av Souloys italienske veterinær,
Francesco Alessandrini, men det var oftest stallpersonalet som utførte behandlingen. Iflg.
Souloy ble denne behandlingen kun gitt til de hestene som har avgitt positive dopingprøver.
Det føres ikke helsekort på hester i Frankrike, og Souloy har ikke dokumentert behandlingen
av noen av de aktuelle hestene i form av journaler, helsekort eller lignende.
Souloy og Alessandrini har gitt ulike forklaringer knyttet til det foringsregimet som benyttes
på angjeldende hester, og det er heller ikke overensstemmelse mellom den doseringen de
stallansatte oppgir å ha administrert til hestene, og det Alessandrini og Souloy hevder er gitt.
De stallansatte har forklart at de behandlet hestene med 10 ml Coenzile hver annen dag i ti
dager, mens Souloy og Alessandrini har på sin side hevdet at dosen var på 20 ml Coenzile
hver annen gang opptil 5 ganger før avreisen til Oslo Grand Prix.
Vedrørende forklaringen om at hestene er behandlet med Coenzile vises det til en studie
vedlagt UUDs rapport. Studien viser at slik behandling ville krevd at hver av hestene ble
injisert med inntil 129 hetteglass Coenzile kort før prøvetaking for å oppnå de nivåer av
kobolt som er funnet i de respektive dopingprøver. DK anser at behandlingen med Coenzil,
enten det er med doser på 10 eller 20 ml. annenhver dag i ti dager, ikke alene kan være
årsaken til den høye verdien av kobolt som er påvist i dopingprøvene.
Etter DKs vurdering kan heller ikke Souloy eller Allesandrinis redegjørelse for hestenes
inntak av for og fortilskudd forklare de økte nivåer av kobolt. Det vises i denne sammenheng
til følgende konklusjon tatt inn i UUDs rapport:
Utrederne i denne saken er av den oppfatning at de fire hestene Your Highness, Un Mec
d`Heripre, Lionel og Timone EK ble tilført kobolt i form av koboltklorid eller annen
koboltsalt kort tid før starten på Bjerke travbane den 12. juni 2016.
DK finner det videre underlig at Souloy destruerte de øvrige flasker han hadde med Coenzile
etter at travhesten Love Face testet positivt for dette stoffet etter løp i Cabourg den 22. juli
2016. Dersom det var dette markedsførte og godkjente legemidlet som hadde forårsaket de
positive prøvene hadde det vært nærliggende å tro at det hadde vært i Souloys interesse å ta
vare på disse flaskene for en eventuell analyse, og ikke tilintetgjøre dem.
Basert på det som har kommet fram under saken, finner DK det bevist at kobolt som er
avdekket i dopingprøvene, skyldes at de omhandlede hestene ble tilført kobolt i form av
koboltklorid eller annet koboltsalt kort tid før starten på Bjerke travbane den 12. juni 2016 og
at dette ble gjort av Souloy eller noen som handlet på hans vegne etter Souloys ønske.
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Internasjonalt ble det innført grenseverdier for kobolt i 2016. Det er innført grenseverdier
både for urin og plasma. I Norge ble grenseverdiene implementert i mai 2016 og publisert i
DNTs Forbuds- og karenstidsliste pr. 1. juni 2016. Samme informasjon ble også oversatt til
engelsk og publisert på DNTs hjemmeside. Informasjon om grenseverdier for kobolt ble
følgelig publisert 12 dager før Oslo Grand Prix. Etter DKs oppfatning ble grenseverdiene for
kobolt publisert i så god tid før Oslo Grand Prix at det å påberope seg at man ikke hadde
kjennskap til grenseverdien ikke kan ha noen betydning for vurdering av skyldspørsmålet. Det
vises i denne sammenheng til Dopingreglementets § 7 (3):
Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene som til enhver tid er oppdatert og gjeldene på
DNTs hjemmeside er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.
Kravet om kjennskap til de dopingbestemmelsene som til enhver tid gjelder står i skarp
kontrast til hva Fabrice Souloy uttalt i sin partsforklaring. Souloy uttalte her at han ikke satte
seg inn i eller på annen måte gjort seg kjent med de dopingbestemmelsene som gjaldt i de
land han startet de hester han hadde i trening. Dette begrunnet han med at han ikke var
veterinær og at han verken hadde kjennskap til medisinering av hester eller karenstider. Alle
slike vurderinger ble overlatt til hans veterinærer.
DK finner det mildt sagt oppsiktsvekkende at en travtrener med så omfattende virksomhet
som det Souloy har, og som deltar med hester rundt om i hele Europa, tar
dopingproblematikken så lite seriøst at han ikke en gang undersøker hvilke regler som gjelder
i de land hvor han har til hensikt å starte.
DK vil bemerke at også før det ble innført grenseverdier for kobolt inneholdt forbuds- og
karenstidslisten et forbud mot unaturlig høye doser av naturlig høye doser av naturlig
forekommende substanser (f.eks. kobolt). Forholdet ville således også være straffbart etter
reglene som gjaldt fra 1. januar 2016.
DK vurderer overtredelsen som forsettlig.
Straffeutmåling
Fabrice Souloy er funnet skyldig i forsettlig regelbrudd, noe som rammes av sanksjonsbestemmelsene i Dopingreglementets § 11.
Av Dopingreglementets § 11 (2) bokstav a fremgår det at regelbrudd som skyldes forsett eller
grov uaktsomhet gjeldende stoffer, preparater eller behandlingsmetoder som angitt på DNTs
Forbudsliste (A-listen) idømmes utelukkelse, minimum 48 måneder – maksimalt livstid, samt
bot, jfr. pkt. 6.
DK vil nevne at travhesten Un Mec d`Heripre også testet positivt for kobolt etter å ha startet i
Eliteloppet i Sverige den 29. mai 2016. Videre har ytterligere en travhest i Souloys trening,
Lover Face, testet positivt for det samme preparatet etter en start i Cabourg i Frankrike den
22. juli 2016.
DNT har nedlagt påstand om at Souloy i tillegg til bot skal ilegges utelukkelse for livstid.
En utelukkelse for livstid er en meget streng reaksjon som kun kan komme til anvendelse for
de mest alvorlige forhold.
I denne saken står vi imidlertid ikke bare overfor et brudd på dopingbestemmelsene, men flere
overtredelser slik at det etter DKs oppfatning er nærliggende å definere det som doping satt i
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system.
Å injisere så store mengder tungmetaller til forsvarsløse dyr som det som er tilfelle i denne
saken, enten det har skjedd med eller uten bistand fra veterinær, er dyrevelferdsmessig
forkastelig og vitner om en total mangel på respekt for og forståelse for de regler som gjelder
for dyrevelferd.
DK kan ikke finne noen annen bakenforliggende årsak til det som har skjedd enn en kynisk
behandling av travhester for å oppnå mest mulig resultater. I dette ligger det også et
økonomisk motiv, vi snakker tross alt om deltagelse i løp hvor førstepremien i løpene ligger
på 1 million kroner eller mer.
Dersom slike forhold som de som er avdekket i denne saken mer eller mindre aksepteres og
ikke møtes med adekvat reaksjon vil dette på sikte kunne få svært alvorlige konsekvenser for
travsporten og bryte ned det verdigrunnlaget som må ligge til grunn på områder som
dyrevelferd, spillesikkerhet og konkurranse på like vilkår.
I skjerpende retning har DK lagt vekt på at dette gjelder en trener med mange hester og stor
trenervirksomhet og at dette er hester som deltar i mange av de største og mest prestisjetunge
løpene med høye premier.
Når det gjelder utelukkelsens lengde er DK ikke kjent med at det har vært tilsvarende saker
tidligere. Basert på sakens alvorlighet og omfang er DK av den oppfatning at det må reageres
med en relativt lang utelukkelse og DK har etter en samlet vurdering kommet til at Fabrice
Souloy blir å utelukke for en periode på 15 år samt ilegges bot stor NOK 500.000.
Kjennelse
Fabrice Souloy finnes skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs dopingreglement § 2 (1)
bokstav a ved at hestene Your Highness, Un Mec d`Heripre, Lionel og Timone Ek testet
positivt for Kobolt i dopingprøver uttatt etter travløp på Bjerke travbane den 12. juni 2016.
I medhold av dopingreglementets § 11 (2), bokstav a, jfr. DNTs lov 11-5, ilegges følgende
sanksjoner:
1. Fabrice Souloy utelukkes for et tidsrom på 15 – femten- år.
Utelukkelsen innebærer, jfr. dopingreglementets § 11 (1):
-

Tap av retten til å inneha lisens.
Tap av retten til, å delta i travløp.
Tap av retten til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT.

2. Fabrice Souloy ilegges en bot stor NOK 500.000,00 (kroner femhundretusen)
3. Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning, jfr. dopingreglementets § 22 (1).
Kjennelsen er enstemmig.
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