Afgørelse for Dansk Travsports Centralforbunds Løbsdomstol
Den 1. september 2020 blev der afholdt møde i løbsdomstolen til behandling af den klage
Enghavegård, Ålborg Aps har indgivet over DTC’s afgørelse af 10. juni 2020. Ved afgørelsen
har hesten Elliot fået startforbud i perioden fra 7. juni – 7. december 2020 på grund af behandling med Tildren den 3. december 2019.
Det bemærkes at afgørelsen oprindelig indeholdt en bestemmelse om fradømmelse af løbspræmier. Denne del af afgørelsen er frafaldet og derfor ikke en del af klagesagen.
Til stede var:
Løbsdomstolen, Ruben Nielsen, Gert Rasmussen, Jørgen Kold, Lars Raahauge, Jacob Schjern
Andersen og Erik Hollensen.
Det oplyses at løbsdomstolen på opfordring fra klager, er suppleret med Jacob Schjern Andersen, udpeget af Advokatsamfundet. Jacob Schjern Andersen har ifølge vedtægterne 3 stemmer, hvor de øvrige medlemmer har hver 1 stemme.
Klageren Enghavegård, Ålborg Aps v/Keld Gregersen og advokat Kasper Revsbech
DTC v/ Klaus Storm og advokat Carsten Lorentzen

Påstande:
Klageren påstod at startforbuddet ophæves.
DTC påstod stadfæstelse

Advokat Kasper Revsbech forelagde sagen, og løbsdomstolen fik lejlighed til at fremsætte
spørgsmål og kommentarer.
Klaus Storm og veterinærkonsulent og dyrlæge Peter Fog afgav forklaring.
Sagen procederedes.

Efter drøftelse nåede Løbsdomstolen frem til følgende afgørelse:
Løbsdomstolen konstaterede indledningsvist, at der ved sagens afgørelse lægges vægt på
hensynet til dyrevelfærd og retfærdig og fair konkurrence.
Det lægges til grund, at Elliot er behandlet med Tildren, mens den var 3 år.
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På behandlingstidspunktet var løbsbestemmelserne for 2019 gældende. I henhold til disse (s.
23) må bisposponater ”ikke anvendes til heste under 4 år”. Der er enighed om, at Tildren er et
bisposponat. Løbsdomstolen bemærker, at det er uhensigtsmæssigt at forbuddet mod behandling med Tildren til heste på 3 år ikke er nævnt under Forbudsliste men alene fremgår under
Karensliste. Dette forhold kan dog ikke ændre på, at der er tale om en forbudt behandling.
Løbsdomstolen lægger derfor til grund, at Elliot har modtaget en forbudt behandling den 3.
december 2019. Behandling med Tildren til heste, der er 3 år, er også forbudt i henhold til
løbsbestemmelserne, der gælder for 2020. På denne baggrund er det ikke afgørende for lovligheden af behandlingen, om den skal vurderes efter de regler der gælder for 2019 eller
2020.
Ved fastsættelsen af sanktionen er §38.10 afgørende. Når der er tale om forbudt behandling
følger det af §38.10, at der nedlægges startforbud på minimum 180 dage. Løbsdomstolen
mener ikke, at den uhensigtsmæssige formulering af reglerne gældende for 2019 kan medføre
en reduktion af sanktionen. Der er herved taget hensyn til, at behandling med Tildren af heste, der er 3 år, vurderes til at være en behandling, der i væsentlig grad tilsidesætter hensynet til dyrevelfærd. På denne baggrund er det ikke afgørende, om sanktionen skal vurderes
efter de regler der gælder for 2019 eller 2020.
Der er mellem parterne enighed om sanktionens starttidspunkt, og løbsdomstolen har derfor
ikke taget stilling til dette.
Løbsdomstolen har afholdt udgifter i forbindelse med udpegning af Jakob Andersen med 5.000
til Advokatsamfundet og salær til Jakob Andersen på 15.000. Klager skal betale omkostninger
til DTC med 20.000 plus moms til dækning heraf.
Bortset herfra skal ingen af parterne betale omkostninger til den anden part.
Afgørelsen er enstemmig.

På løbsdomstolens vegne
Erik Hollensen
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