
                                Sak nr. 2 – 2021 – Den høyere voldgiftsrett 

1) Innledning: 

Den høyere voldgiftsrett (DHV) ble satt den 20.07.21 kl. 10.00 i Derbystuen på Øvrevoll 

galoppbane. Til stede var rettens dommere, Thea Hofossæter (over Teams), Bjørn D. 

Finnbråten og Peter Chr. Meyer (rettens leder). I tillegg møtte «tiltalte» i saken jockey 

Manuel Martinez (MM) samt hans samboer/representant, Silja Støren. 

Retten erklærte seg habil. Ingen av de tilstedeværende hadde merknader til rettens 

sammensetning. DHV er førsteinstans i saker etter positiv dopingprøve av rytter, jfr. 

Skandinavisk reglement (SR) kap. 9 §6.4. DHV bestemmer selv hvorledes en sak skal 

behandles, men slik at saksbehandlingen i utgangspunktet skal være muntlig, jfr. SR kap. 9 

§23. rettens leder hadde i forkant av møtet avgjort muntlig saksbehandling, men slik at et av 

rettens medlemmer avgir møte via Teams, en metodikk retten ser på som nærmest 

likeverdig med fysisk tilstedeværelse. 

2) Sakens faktum: 

DHV hadde mottatt rapport fra Antidoping Norge (ADNO) hvor det ble opplyst at 

dopingprøve tatt av jockey Manuel Martinez (MM) etter løpene på Øvrevoll den 26.06.21 var 

positiv. Meddelelsen ble gitt 06.07. I prøven var gjort funn av stoffene metylfenidat og 

metabolitt ritalinsyre (d. gruppe s6). MM var blitt foreholdt den positive prøve, men stilte seg 

først helt uforstående til hvordan han hadde kunnet få i seg et slikt middel. Han hadde da fått 

sjekket at ritalin er et sentralstimulerende middel som gjerne gis til personer med diagnosen 

ADHD. Han lider selv ikke av denne sykdommen. Ved nærmere ettertanke hadde han 

imidlertid kommet på at han hadde forespurt en venn som jobbet på en stall rett ved der han 

jobbet om han kunne hjelpe ham med et smertestillende middel. MM må selv ha jevnlig 

inntak av smertestillende og antiinflammatoriske midler. Dette på grunn av at han har måttet 

operere inn metaller flere steder i kroppen, og ofte kjenner smerter, spesielt i høyre 

lårben/hofte. Han bruker derfor midler som Ibux, Voltarol og Paracet, alle fullt lovlige. Han 

hadde selv, angjeldende dag sluppet opp for smertestillende. Vennen sa at han hadde noe 

smertestillende oppbevart i hanskerommet i sin bil og ga MM nøkkelen til bilen. Han fant der 

i hanskerommet piller hvorav han inntok 1 på formiddagen lørdagen før løpene. Ved 

forespørsel i etterkant har vennen bekreftet MMs forklaring, men i tillegg forklart at han selv 

har diagnosen ADHD og bruker derfor også et middel inneholdende ritalinsyre som han også 

oppbevarte i hanskerommet. Han hadde ikke drømt om at MM kunne ta feil. Både MM og 

vennen har avgitt skriftlige forklaringer. MM som var til stede i retten fikk anledning til å 

utdype sin forklaring. I den forbindelse avga hans representant Silja Støren egen forklaring. 

Begge forklaringer støtter opp under det MM selv har forklart. MM forklarte også at han 

angjeldende løpsdag kun hadde 3 starter. Han hadde ingen problemer med å klare 

vektkravene i noen av løpene. Han ville derfor ikke hatt noen som helst interesse av bevisst å 

innta et middel inneholdende ritalinsyre. I det daglige er det for øvrig Silja Støren som hjelper 

ham med å sikre at han ikke får i seg noen forbudte stoffer. Han er selv dårlig både til å 

snakke og til å forstå norsk. 

3) Rettens vurderinger: 

Retten finner ingen tvil om at MM har forbrutt seg mot dopingbestemmelsene ved å ha tatt 

inn et middel som inneholder ritalin. En utøver er selv ansvarlig for det han/hun tar inn. Det  
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foreligger derfor intet grunnlag for full frifinnelse. MM blir således å dømme etter 

dopingbestemmelsene. Retten har imidlertid funnet MMs forklaring troverdig. Det samme 

gjelder de to vitners forklaringer. Retten har derfor kommet til at MM må ha fått i seg det 

forbudte stoff ved et uhell slik han selv har forklart. Dette er dog et uhell MM selv fullt ut er 

ansvarlig for. Han har ikke opptrådt med forsett, men har utvist en ikke helt uvesentlig grad 

av uaktsomhet. MM har «blindt» lagt til grunn at den/de piller han fant i vennens hanskerom 

ikke sto på noen dopingliste. Han burde helt klart ha forsikret seg om dette før inntaket. 

4) Straffeutmåling: 

I følge Skandinavisk galopps retningslinjer for straff gjeldende fra 01.06.21 vil inntagelse av et 

forbudt stoff etter WADAS dopingliste, innebære inndragning av rytterlisensen (rideforbud) i 

saker som dette, i utgangspunktet i minimum en måned. Det er imidlertid anledning for 

retten til å avsi både en mildere og en strengere (opptil 12 måneder) avgjørelse. 

Det er rettens enstemmige oppfatning at det i saken foreligger en ganske klar uaktsomhet 

hoe MM. Han foretok overhode ingen undersøkelser av det han fant i hanskerommet i 

vennens bil, men stolte blindt på at det var et helt «vanlig» smertestillende middel og intet 

annet. MM har imidlertid hele veien medvirket samt i tillegg selv avstått fra å ride en løpsdag 

da han rent formelt kunne ha ridd. Han har også avgitt en troverdig forklaring for retten.  

Retten har ved sin avgjørelse sett hen til lignende saker, og har da enstemmig kommet til å 

legge til grunn inndragning av EMs rytterlisens i 1 – en – måned. Antall dager han har vært 

suspendert kommer til fradrag i straffen. I tillegg fradømmes MM retten til prosenter av 

premiesum angjeldende løpsdag. 

Det ble avsagt slik enstemmig  

                                                           Kjennelse: 

Manuel Martinez idømmes en måneds rideforbud for brudd på SR kapitel 8, §17. Tidligere 

ilagt suspensjon frem til avsigelsen av denne kjennelse kommer til fradrag i straffen. I tillegg 

fradømmes MM retten til å heve prosentpenger for løpsdagen 26.06.21. 

Martinez dømmes til å betale saksomkostninger med kr. 2000,-. 

Kjennelsen er enstemmig. 

 

                                                       Oslo, 20.07.21 

 

Thea Hofossæter (sign)     Bjørn D. Finnbråten  (sign)    Peter Chr. Meyer (sign, leder) 

 


