Skandinavisk Galopps Antidopingreglement (Antidopingreglementet)
Dette reglement erstatter kapitel 10 i Tävlingsreglemente Svensk Galopp, § 108 och §§ 128–137 i
Dansk Væddeløbsreglement, kapitel 7 i Norsk Jockeyklubs Reglement og Norsk Jockeyklubs
Dopingreglement.
Ved Skandinavisk Galopp og med respektive galoporganisation forstås Svensk Galopp, Dansk Galop
og Norsk Jockeyklub.
Den af NEMAC fastsatte karens- og forbudsliste gælder for Skandinavisk Galopp. (Karens- og
forbudslisten)
Forkortelser, som anvendes i dette reglement er:
SDK: Skandinavisk Dopingkomité
STAD: Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd
ÖD: Svensk Travsports Överdomstol
EHSLC: The European Horserace Scientific Liaison Committee
NEMAC: Nordic Equine Medication and Antidoping Committee
Websites/hjemmesider:
svenskgalopp.se
danskgalop.dk
ovrevoll.no
§ 1 Reglementets indhold og anvendelsesområde
Antidopingreglementet er udviklet på baggrund af skandinavisk dyrevelfærdslovgivning, de
skandinaviske landes forvaltningsmyndigheders generelle råd om træning og konkurrenceforhold
hvor dyr indgår, aftaler inden for EHSLC og NEMAC, samt den fælles Karens- og forbudsliste.
§ 2 Omfattet af reglementet
Følgende er omfattet af dette reglement:
a) hesteejere, trænere, ryttere, hestepassere, hestetransportører og den som disse benytter, samt
andre, som er aktive på en skandinavisk galopbane, hvor der afholdes galopløb,
b) fysiske personer eller stedfortrædere for juridiske personer, som ejer, lejer eller låner heste, der
er optaget i en skandinavisk galoporganisations register,
c) fysiske personer eller stedfortrædere for juridiske personer, som ejer, lejer eller låner galopføl
som endnu ikke er registrerede,
d) opdrættere eller andre, som melder heste ind til registrering i de skandinaviske
galoporganisationers registre,
e) andre, som udsteder dokumenter (bedækningslister eller lignende) som tilstilles en skandinavisk
galoporganisation eller tilhørende selskab,

f) bestyrelsesmedlemmer, officials, ansatte hos en skandinavisk galoporganisation eller tilhørende
selskab/bane.
§ 3 Regler om anvendelse af lægemidler m.v.
a) En registreret galophest, som er i en alder, hvor den løber væddeløb eller yngre, må kun
behandles med lægemidler, som efter skandinavisk lægemiddellovgivning er godkendt til salg og
brug i Skandinavien.
b) En hest må kun tilføres receptpligtige lægemidler, hvor en veterinær har ordineret det til den
specielle, navngivne hest.
c) En hest, der er i behandling for substitutionsbehandling, betragtes ikke som at være i løbsklar
stand og kan ikke deltage i løb. Ved substitutionsbehandling forstås behandling, hvor kroppen
tilføres en substans, den normalt selv producerer, men som den på grund af sygdom ikke
producerer, eksempelvis behandling med skjoldbruskkirtelhormon. En hest, der er diagnosticeret
med en kronisk sygdom, eksempelvis kronisk luftvejslidelse, og som i den anledning har behov for
kontinuerlig medicinering, betragtes ikke som at være i løbsklar stand og kan ikke deltage i løb.
d) Der må ikke på heste, som står for at skulle deltage i anerkendte væddeløb eller trænes med
henblik herpå*, foretages særskilt behandling eller handlinger iøvrigt, som i forbindelse med løb
eller træning kan medføre en positiv eller negativ forandring af hestens aktuelle præstationsformåen
eller temperament.
* Ved ”trænes med henblik på at deltage i anerkendte væddeløb” forstås fysisk og psykisk
forberedelse af en hest med henblik på deltagelse i løb og hvor formålet med træningen er at
forberede hesten til væddeløb. Hesten belastes, fysisk eller psykisk, på en måde, som ikke
udelukkende er egnet til at bibeholde eller opnå grundlæggende fysisk kondition og mobilitet eller
grundlæggende mental træning.
Startboksgodkendelse, kvalifikationsløb, ikke anerkendte løb og andre løb, er at sidestille med
anerkendte væddeløb.
e) Injektioner må kun gives af veterinær eller af en person, der i hvert enkelt tilfælde er udpeget og
instrueret af veterinæren.
f) Indførelse af næsesvælgsonde og/eller infusionsbehandling må kun udføres af veterinær.
g) Enhver form for medicinering i banernes gæstestalde er forbudt. Det er ligeledes forbudt at
opstalde heste i banernes gæstestalde, så længe de er under medicinering samt under den
efterfølgende karenstid.

§ 4 Ordensregler ved medicinering
a) Trænere, eller hesteejere jf. §§ 6 og 7, skal løbende føre behandlingsjournal i det omfang, det
foreskrives i Karens- og forbudslisten. Behandlingsjournal skal på begæring udleveres til Skandinavisk
Galopp i forbindelse med kontrol.
b) Træneren har pligt til, på begæring, at udlevere behandlingsjournalen til hestens ejer.

c) Trænere må kun opbevare receptpligtige lægemidler, sprøjter og kanyler, såfremt de er
udskrevet/markeret til brug for en bestemt, navngivet hest og kun i den ordinerede behandlingstid.
Træneren skal angive hestens navn på emballagen.
d) Trænere må ikke være i besiddelse af forbudte substanser, stoffer eller lægemidler.
e) Trænere må ikke være i besiddelse af veterinærmedicinsk udstyr eller andet udstyr, som alene må
benyttes af kvalificeret person, samt udstyr, som kan sidestilles hermed.
f) I den ordinerede behandlingstid skal sprøjter, kanyler og lægemidler, samt præparater, der
indeholder substanser, for hvilke der er karenstid, opbevares i aflåst skab eller andet aflåst rum. Det
er trænerens ansvar, at nøglerne til det aflåste skab eller rum opbevares på betryggende vis. Ved
behandlingstidens afslutning skal tiloversbleven medicin, sprøjter og kanyler fjernes fra stalden.
g) Skandinavisk Galopp har ret til at beslaglægge besiddelser, som ikke er tilladte, i henhold til § 4 c)e).

§ 5 Overvågningsstald
a) Skandinavisk Galopp kan i forbindelse med visse løb beslutte, at deltagende heste skal opstaldes i
en særlig overvågningsstald.
b) Det respektive lands galoporganisation træffer bestemmelse om på hvilket tidspunkt hestene
senest skal være ankommet til overvågningsstalden.
c) Ankommer en hest til overvågningsstalden på et senere tidspunkt, kan hesten forbydes deltagelse
i løbet.
d) Kun de personer, trænere og/eller hestepassere, som er godkendt af Skandinavisk Galopp, har
adgang til overvågningsstalden.
e) Skandinavisk Galopp har ret til at visitere disse personers tøj, materialer, udstyr m.v., inden de
gives adgang til overvågningsstalden.

§ 6 Trænerens ansvar
a) Træneren er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i dette reglement.
b) Træneren er ansvarlig for sit personales og de af træneren benyttede personers (f.eks.
veterinærer, hovsmede og transportører) handlinger i relation til de heste, som træneren er
ansvarlig for.

§ 7 Hesteejerens ansvar
a) For en hest, som er i en alder, hvor den løber væddeløb eller yngre, men ikke er opført på nogen
træners træningsliste, bærer repræsentanten/den tegningsberettigede i den ejerkreds, som er
registreret i et af galoporganisationernes ejerregistre, ansvaret for, at bestemmelserne i dette
reglement overholdes.

b) Hesteejeren er ansvarlig for sit personales og de personer, som hesteejeren benytter, handlinger i
relation til heste, som ikke er opført på nogen træners træningsliste.
§ 8 Dopingprøver
a) De lokale dommerkomitéer, banens dyrlæge eller en af Skandinavisk Galopp bemyndiget person,
kan beslutte, at der skal tages dopingprøve.
b) Dopingprøve kan tages både i forbindelse med løb og på ethvert andet tidspunkt.
c) Hvis beslutning om dopingprøve træffes af andre end den lokale dommerkomité, skal den lokale
dommerkomité informeres om beslutningen, hvis det sker i forbindelse med afholdelse af en
løbsdag.
d) Når beslutning om at der tages dopingprøve er taget, skal hesten straks stilles til rådighed for
selve prøven samt for heraf afledte undersøgelser.
e) Den træner, der er ansvarlig for hesten, eller en af træneren udpeget person, eller den ansvarlige
hesteejer, hvis hesten ikke er opført på en træningsliste, har ret til at overvære prøvetagningen.
f) Der kan nedlægges startforbud indtil videre mod hest, på hvilken det ikke er muligt at tage
dopingprøve.

§ 9 Analyseresultater
a) Ved analyse af prøvematerialet (urin, blod, hud, hår m.m.) fra hest, som skal bringes til start, har
startet eller trænes med henblik på at starte, må prøvematerialet ikke indeholde substanser, som
ikke er kropsegne eller henførbare til naturlig foderindtagelse.
b) For visse kropsegne og visse foderrelaterede substanser, som fremgår af Karens- og forbudslisten,
er der fastsat grænseværdier, som ikke må overskrides.
c) For visse substanser, som fremgår af Karens- og forbudslisten, anvendes rapporteringsniveauer.
d) Ved analyser af prøvematerialet, som stammer fra en hest i anden sammenhæng end
konkurrence og træning, må prøvematerialet ikke indeholde forbudte substanser.
e) Ved analyser af prøvematerialet, som stammer fra en hest i anden sammenhæng end
konkurrence eller træning før konkurrence, må prøvematerialet ikke indeholde substanser, som ikke
kan føres tilbage til legitime behandlinger, opført i en behandlingsjournal.
§ 10 Karenstider og medicinerings-/behandlingsanvisninger
a) For visse substanser, visse behandlinger og visse tiltag gælder karenstider, som har betydning for
hestens start i væddeløb eller hestens mulighed for træning.
b) Karenstiden for heste, som det er hensigten skal starte i løb, regnes fra tidspunktet for afsluttet
behandling frem til tidspunktet for første løb på løbsdagen.
* Eksempel:
Hvis en hest behandles lørdag kl. 14.00 med en substans som har en karenstid på 7 døgn, må hesten
ikke starte den følgende lørdag, hvis løbsdagen begynder kl. 13.00, selv om hesten først skulle have
løbet i det løb, der skal starte kl. 15.00.

c) På galoporganisationernes hjemmesider findes anvisninger på medicinering og behandling, som
det er obligatorisk at følge (Karens- og forbudslisten).

§ 11 Konsekvenser for hestens ejer m.m.
a) En hest, som har deltaget i væddeløb i strid med Antidopingreglementet, skal fratages vunden
præmie. Dette gælder også ejer- og opdrætterpræmier.
b) Konstateres positiv dopingprøve på en hest, hvad angår forbudte substanser i henhold til Karensog forbudslisten, er hesten udelukket fra at deltage i løb i mindst seks måneder.
c) Konstateres positiv dopingprøve på en hest, hvad angår øvrige substanser i henhold til Karens- og
forbudslisten, er hesten udelukket fra at deltage i løb i mindst tre måneder.
d) En hest, som har eller skulle have deltaget i løb i strid med Antidopingreglementet, uanset om den
testes positiv i en dopingprøve, er udelukket fra at deltage i løb i mindst tre måneder.
e) I Karens- og forbudslisten angives det, afhængig af substans eller omstændighed, hvor længe en
hest normalt er udelukket fra at deltage i løb, når der er tale om en længere udelukkelse end
mindstetiden i henhold til b), c) og d) i denne paragraf, eller udelukkelsen gælder for altid.
f) Udelukkelsen træder i kraft den dag træneren, eller hesteejeren, jf. § 7, får underretning om
mistanke om brud mod Antidopingreglementet.
g) Foreligger der særlige omstændigheder kan forbud i henhold til b), c), d) og e) i denne paragraf,
lempes til hesteejerens fordel.
h) Konstateres positiv dopingprøve kræves der desuden en negativ dopingprøve, inden hesten kan
starte igen. Skandinavisk Galopp kan også kræve dyrlægeerklæring for den pågældende hest.
i) En hest, som har startet, eller man har til hensigt at starte i strid med Antidopingreglementet, kan
meddeles startforbud indtil videre.

§ 12 Straffe for trænere eller andre, der er underlagt dette reglement
a) For forsætligt brud mod § 3 c)-d), § 8 d), § 9 a)-d) eller § 10 a), dømmes træneren eller anden,
underlagt dette reglement, til tab af licens og helt eller delvist besøgsforbud for en periode af
mindst 2 år eller for altid, samt bøde på op til 1.000.000 kr. Er bruddet begået ved anvendelse af
forbudte substanser i henhold til Karens- og forbudslisten, gælder licensinddragelse og besøgsforbud
i mindst fire år, hvortil kommer bøde på op til 1.000.000 kr. Er bruddet begået af en hesteejer, kan
dennes ret til at være registreret som hesteejer i Skandinavisk Galopps hesteejerregister
tilbagekaldes eller ophæves for en periode eller for altid.
Straf ifølge dette punkt kan idømmes og have virkning, mens der afventes afslutning af sagens
undersøgelse.
b) Forsøg, anstiftelse og medvirken til forsætligt brud mod § 3 c)-d), § 8 d), § 9 a -d) eller § 10 a),
sidestilles med fuldbyrdet brud og der skal idømmes straf i henhold til a) i denne paragraf.

c) Vurderes straffen i henhold til a) eller b) i denne paragraf at være åbenbart urimelig i forhold
bruddets karakter, kan straffen ændres eller nedsættes.
d) For groft uagtsomt brud mod § 3 c)-d), § 8 d), § 9 a)-d) eller § 10 a) dømmes træneren eller anden,
underlagt dette reglement, til tab af licens og helt eller delvist besøgsforbud for en periode af
mindst 6 måneder og højst 5 år, samt bøde på op til 1.000.000 kr. Er bruddet begået af en hesteejer,
kan dennes ret til at være registreret som hesteejer i Skandinavisk Galopps hesteejerregister
tilbagekaldes eller ophæves for en periode eller for altid.
e) For uagtsomt brud på § 3 c)-d), § 8 d), § 9 a)-d) eller § 10 a) dømmes træneren eller anden,
underlagt dette reglement, til bøde på mindst 10.000 kr. og højst 1.000.000 kr. Derudover kan der
idømmes rideforbud, anmeldelsesforbud og/eller helt eller delvist besøgsforbud på op til tolv
måneder, enten som enkeltstående straf eller sammen med anden type straf. Normalstraf for
trænere efter dette punkt er bøde, hvor udgangspunktet for bødens størrelse er to procent af
trænervirksomhedens årligt gennemsnitligt indtjente præmiesum de seneste 36 måneder før
bruddet og desuden ti procent af førstepræmien i det pågældende løb. Foreligger der særlige grunde
kan bøden sættes op eller ned. I andengangstilfælde dømmes træneren efter dette punkt normalt til
fire procent af trænervirksomhedens årligt gennemsnitligt indtjente præmiesum de seneste 36
måneder før bruddet og desuden tyve procent af førstepræmien i det pågældende løb. I
tredjegangstilfælde af overtrædelse af dette punkt, sidestilles bruddet med a) i denne paragraf.
f) For brud mod § 3 c) -d), § 8 d), § 9 a) -d) eller § 10 a) skal træner, eller hesteejer jf. § 7, der ikke er
ansvarlig i henhold til a), d) eller e) i denne paragraf, idømmes bøder på mindst 10.000 kr. og højst
1.000.000 kr. Derudover kan der idømmes rideforbud, anmeldelsesforbud og/eller helt eller delvist
besøgsforbud på op til tolv måneder, enten som enkeltstående straf eller sammen med anden type
straf. Normalstraf for trænere efter dette punkt er bøde, hvor udgangspunktet for bødens størrelse
er en (1) procent af trænervirksomhedens årligt gennemsnitligt indtjente præmiesum de seneste 36
måneder før bruddet og desuden ti procent af førstepræmien i det pågældende løb. Foreligger der
særlige grunde kan bøden sættes op eller ned.
g) For brud mod § 3 a), b), e), f) samt § 4, skal træner, eller hesteejer jf. § 7, idømmes bøde på højst
100.000 kr., rideforbud, anmeldelsesforbud og/eller helt eller delvist besøgsforbud på op til seks
måneder, enten som enkeltstående straf eller sammen med anden type straf. For brud mod § 4
fremgår normalstraf af Skandinavisk Galopps straffeliste. Medvirken til brud sidestilles med
fuldbyrdet brud og medfører straf efter dette punkt, medmindre der foreligger særlige
omstændigheder.
h) For brud mod § 9 skal træner, eller hesteejer jf. § 7, idømmes bøde. Normalstraffen efter dette
punkt er bøde på 3.000 kr. Foreligger der særlige grunde kan bøden sættes op eller ned. I
andengangtilfælde er normalstraffen 6.000 kr. Foreligger der særlige grunde kan bøden sættes op
eller ned.
i) For personer, som er under mistanke om brud mod Antidopingreglementet og som medvirker til
opklaring af sagen, kan straffen nedsættes.

§ 13 Sagsbehandling
a) Ved positiv A-prøve skal hestens træner informeres i forbindelse med, at den af Skandinavisk
Galopp nedsatte gruppe til udredning af sagen, indleder sine undersøgelser. Træneren skal

informeres om sine rettigheder. Udredningsgruppen fremsender sin rapport til SDK til vurdering.
SDK afgør om Skandinavisk Galopp skal anmelde sagen til STAD.
b) Skandinavisk Galopp træffer afgørelser i henhold til § 8 f), § 11 og § 12 a) stk. 2.
c) Skandinavisk Galopp kan træffe afgørelse i sager af ukompliceret karakter, som behandles i
henhold til § 12 g) eller h). Som sager af ukompliceret karakter regnes sager, hvor straffen går op til
bøder på op til 10.000 kr. Alternativt henvises sagen til STAD.
c) STAD behandler sager efter skriftlig anmodning fra Skandinavisk Galopp.

§ 14 Anke
a) Skandinavisk Galopps afgørelser i henhold til § 8 f), §11 a) og i) kan ikke ankes.
b) Skandinavisk Galopps afgørelser i henhold til § 11 b) -d), § 12 § a) stk. 2 samt idømte bøder over
3.000 kr. jf. § 12 g) eller h) kan ankes til STAD.
c) Skriftlig anke skal være indleveret til STAD senest 14 dage efter den dag, meddelelse om
afgørelsen er kommet frem til modtageren.
d) Hvis Skandinavisk Galopp er første instans og afgørelsen indankes til STAD, kan STAD’s afgørelse
ikke indankes til ÖD.
e) STAD’s afgørelser i første instans kan indankes af enhver af parterne til ÖD. Har overtrædelsen
fundet sted i Danmark, ankes der i stedet til Dansk Galops Appeldomstol.
f) Skriftlig anke skal være indleveret til ÖD senest 14 dage efter den dag, modtageren har fået
meddelelse om afgørelsen.
g) Hvis Skandinavisk Galopp eller den dømte anker en afgørelse om straf, har modparten ret til selv
at anke afgørelsen senest syv dage efter den dag ankefristen ophørte for den, som først ankede
afgørelsen. En anke, som er sket rettidigt, bortfalder hvis den første anke tilbagekaldes eller af andre
årsager bortfalder.
Har en part ikke fået meddelelse om beslutningen, anses parten for at have fået meddelelsen om
beslutningen en uge efter at landets galoporganisations beslutning er kommet frem på e-mail til
klager. Landets galoporganisation anses dog for at have fået meddelelse om beslutningen på dagen
for meddelelsen. Indkommer anken for sent, skal den afvises.

