
VEILEDNING – ANTIDOPINGREGLER– NORGES RYTTERFORBUND 
Regelverk: 

Hester kan ikke delta i konkurranser under påvirkning av smertestillende, prestasjonsfremmende, 

stimulerende eller beroligende stoffer. 

Norges Rytterforbund (NRYF) har en avtale med Antidoping Norge (ADNO) om gjennomføring av 
dopingkontroll og behandling av dopingsaker i ryttersporten. ADNO har egne prosedyrer for 
dopingkontroll av hest. 

NRYF følger de internasjonale regler for antidoping som er fastsatt av Federation Equestre 

Internationale (FEI). 

FEI’s regelverk omfatter dopinglisten for hest. Dopinglisten deler substanser inn i grupper og angir 
om stoffet er doping eller medisinering i strid med reglene, dvs. alvorlighetsgraden av et funn under 
et stevne. 

I tillegg gjelder:  

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser i kraft 01.07.2021, som i § 11 gir pålegg om 

Forbuds- og karenstidsliste utarbeidet av Det Norske Travselskap, gjeldende for NRYF: Listen 

omfatter både substanser, metoder og karenstider. 

Karenstid betyr at en behandling er tillatt brukt, men at hesten tidligst kan starte konkurranse etter 
at karenstiden er over. I noen tilfeller vil det ta lenger tid før stoffet er ute av hestens kropp og da må 
man vente med å konkurrere. 

Hvem gjelder antidopingregelverket for? 

Reglene gjelder både for ansvarlig person (AP) for hesten, og for støttepersonell, f. eks trener og 
hestepasser som kan straffes på lik linje som AP. Rytters ansvar som AP er like strengt selv om 
støtteapparat også kan straffes. 

Nærmere om stoffene og søknad om medisinsk fritak: 

Regelverket skiller mellom stoffer som er totalt forbudt (banned substances) og medisin brukt i 

forbindelse med behandling (controlled medication substances).  

Stoffer som er oppført på FEI’s liste over banned substances, er stoffer som ikke har noen legitim 

anvendelse som medisin til hest og/eller har et stort potensial for misbruk. Disse er forbudt både i og 

utenfor konkurranse. 

Controlled medication substances er en uttømmende liste over medisin som er forbudt i 

konkurranse. Disse er anerkjent som stoffer med terapeutisk effekt, men har potensial til å være 

prestasjonsfremmende. Ved bruk av controlled medication substances, skal dette dokumenteres i 

hestens pass (medication logg-book) og være ute av hestens kropp før konkurranse. 

Gjennomføring av dopingkontroll: 

ADNO skal gjennomføre uanmeldte dopingkontroller av hest. Ved kontrollen skal ADNO opplyse om 

at dopingkontrollen blir gjennomført på bakgrunn av avtale mellom NRYF og ADNO om 

dopingkontroll av hest. Dopingprøvene blir analysert ved et laboratorium anerkjent av FEI.  

https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-21Apr2021-Final-%20Gender%20neutral%20-%20clean.pdf
https://inside.fei.org/fei/cleansport/ad-h/prohibited-list
https://lovdata.no/static/lovtidend/ltavd1/2020/sf-20201209-2647.pdf
https://www.rytter.no/sport/antidoping/doping-og-medisinlister


Dyrevelferdskontrollører/stewarder som er til stede på oppdrag fra arrangør/NRYF kan bistå ADNO 

med innhenting av urinprøve under dopingkontrollen. Ved høyintensive stevner, hvor NRYF har 

oppnevnt stevneveterinærer, kan disse bistå med å innhente blodprøver.  

Dopingkontrollen gjennomføres ved at AP innkalles til dopingkontroll av hest uten varsel og ved 

direkte kontakt mellom AP og kontrollør. AP må bekrefte at innkallingen er forstått. AP kan velge å 

oppnevne en ledsager til å bevitne prøveavleggelse og prosedyre. AP har krav på nærmere 

informasjon om gjennomføringen. Det kan tas både blod- og urinprøve etter nærmere fastsatte 

prosedyrer. 

Som ansvarlig person plikter man blant annet å følge hestedopingkontrollørs instrukser, herunder 

identifisere hesten og la den avgi en dopingprøve.  Å nekte, manipulere, unnlate eller unndra hesten 

fra kontroll vil bli vurdert som en positiv dopingprøve. Hesten skal være under kontinuerlig tilsyn av 

en anvist og autorisert person fra innkalling til dopingprøven(e) er avgitt.  Det er første urin etter 

innkalling som skal avgis. Hestens inntak av mat og drikke er etter innkalling AP’s ansvar, med bruk av 

eget utstyr. 

Saksbehandling ved positiv dopingprøve: 

Hvis analysen av prøven viser tilstedeværelse av forbudt stoff, eller overtredelse av karenstidsregler 

etter bruk av medisin som er forbudt i konkurranse, blir dopingsak opprettet og saken vil bli 

etterforsket av ADNO. Det samme skjer ved nektelse, manipulasjon eller å unnlate eller unndra 

hesten fra kontroll. 

Når saken er tilstrekkelig opplyst og anses ferdig etterforsket, sendes den med ADNOs innstilling til 

Påtalenemnden, som er et uavhengig oppnevnt organ og består av medlemmer med juridisk og 

medisinsk kompetanse. Påtalenemnden vurderer sakens beviser og innstiller på påtale eller 

henleggelse. Ved samtykke kan saken også avgjøres direkte av nemnda ved forenklet behandling. 

Ved påtalebegjæring behandles saken i Norges Idrettsforbunds Domsutvalg som aviser dom. 

Behandlingen kan skje muntlig eller skriftlig. Dommen kan ankes til Norges Idrettsforbunds 

Appellutvalg. 

https://www.antidoping.no/om-adno/organisasjon/p%C3%A5talenemnd

