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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2017:16 

Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte i Jönköping 2017-10-26  

Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Elisabeth Lette, Ragnar Olsson, 
Lars-Olof Axén, Anna Thorstenson (handläggare), Dan Nordenberg, Hans-Anders Odh.  
Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Otillåten medicinering  

BESLUT att meddelas 2017-11-22 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren till 6 månaders avstängning och hästens resultat från tävlingen 
2017-06-25 ska strykas. 
 
Skäl 
Bakgrund och utredning 
 
Av Ridsportförbundets utredning framgår bland annat följande: 
 
Vid tävlingar i Everlöv 25 juni 2017 testade Hästen positivt för hydroxibukivapain. Både A- och B-
provet bekräftar förekomst av hydroxibukivapain.  
 
Vid möte 2 augusti 2017  med ryttaren, veterinär Charlie Lindberg och veterinär Bo Segerstein 
uppgav ryttaren sammanfattningsvis följande: 
 
”Hästen har sprutats i ryggen tidigare under våren. Veterinär utförde injektionen. 
Behandlingsjournal fanns inte att tillgå på plats. Ryttaren ombads ombesörja att 
behandlingsjournalen sändes in till förbundet. Ryttaren hade funderat på om det funnits andra 
sätt som hästen fått i sig substansen, men någon medicin som innehöll detta preparat har inte 
funnits i stallet. Medicinskåpet kontrollerades som innehöll en ögonsalva och en flaska mot svamp. 
Skåpet stod bakom en låst dörr.” 
 
Disciplinnämnden har efter genomgång av inskickade veterinäranteckningar funnit att hästen 8 
augusti 2016 och 20 november 2016 behandlats med lokalbedövningsmedlet Marcain 2,5 mg/ml, 
2 ml (som innehåller bupivakain) samt Dexaject 2 mg/ml, 12 ml (som innehåller 
kortisonsubstansen dexametason). Behandling har skett ”mellan och runt tornutskott mot 
ligament och ner mot facettlederna i bakre thorakal- och hela ländryggen” (160808) respektive 
”ner mot facettlederna i länden” (161120). Efter detta har hästen enligt journalen behandlats med 
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Dexaject, 3 ml vid ”glutealmuskulaturens fäste” (161122) samt upprepade gånger med shockwave 
(stötvågsterapi), senast 3 april 2017. 
 
Disciplinnämnden har infordrat ett yttrande från legitimerade veterinären Peter Kallings vari 
framgår sammanfattningsvis följande: 
 
”Hydroxibukivapain är en metabolit till bupivakain. Då både A- och B-provet bekräftar 
hydroxibukivapain, är provet att betrakta som positivt analysresultat.  
 
Bupivakain är en långtidsverkande lokalbedövande substans. Preparatet är endast registererat i 
Sverige för användning till människa under läkemedelsnamnet Marcain®. Det har använts 
utomlands till häst och kan om veterinär så bedömer användas vid vissa specifika tillstånd hos häst 
då längre effekt önskas än de för häst registrerade lokalbedövningsmedlen i Sverige. 
 
Den påvisade substansen är i Sverige ett humanmedicinskt lokalbedövande läkemedel och inte en 
foderrelaterad eller kroppsegen substans för vilken varken gränsvärde eller så kallad 
rapporteringsnivå finns fastställt. Karenstid för substansen föreligger ej då det inte är ett 
läkemedel registrerat för häst, men har generellt som humanmedicinskt läkemedel för injektion 
minst 96 timmars karenstid eller om det injiceras i led minst 14 dygns karenstid. Då Marcain® är 
ett lokalbedövningsmedel för människa med lång effekt bör det inte användas till tävlingshäst 
överhuvudtaget. Om det ändå används så är det på behandlande veterinärs och ryttares egen risk 
då det inte finns någon fastställd karenstid inför tävling för den ingående substansen bupivakain. 
 
Injiceras substansen i led är det således minst 14 dygns karenstid, men som det angivits av 
behandlande veterinär i det aktuella fallet, ”mellan och runt tornutskott mot ligament” samt ”ner 
mot facettlederna i länden”, så kan preparatet hamnat såväl intramuskulärt (i muskel) som i 
omkringliggande vävnad (ligament, fett, under huden etc.) och därmed ha en osäker nedbrytning 
och utsöndringstid. I samband med tidigare fall inom såväl ridsport som trav- och galoppsport har 
det varnats för att använda detta långtidsverkande humanpreparat då det förefalla ligga kvar i 
hästens vävnad under lång tid. Har det som framgår av redovisat journalutdrag senast injicerats 
för över ett halvt år sedan torde det inte längre gå att påvisa i hästens urin. Om det som angivits 
av ryttaren injicerats under våren 2017 eller senaste veckorna/månad innan tävling går det dock 
inte helt att utesluta påvisbara nivåer då osäkerheten är stor hur länge substansen finns kvar i 
hästens kropp. Därför bör det inte heller användas till tävlingshäst”. 
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Skuldfråga och bestämmande av påföljd 
 
Disciplinnämnden tillämpar i detta ärende Svenska Ridsportförbundets bestämmelser för doping 
och otillåten medicinering av häst 2007-09-01 (härefter Antidopingbestämmelserna). 
 
För varje häst som deltar i tävling ska det finnas en ansvarig person. Ansvarig person är den som 
rider hästen under tävlingen. Den ansvariga personen är ansvarig för att hästen fysiskt är i sådant 
skick att den inte bryter mot antidopingbestämmelserna.  
 
Antidopingbestämmelserna för häst bygger på samma grunder som de bestämmelser som gäller 
för human antidoping enligt WADA-koden. I ärenden om doping och otillåten medicinering 
tillämpas i princip strikt ansvar (§ 2.1). Det innebär att när förekomst av en förbjuden substans har 
visats genom positivt analysresultat har Svenska Ridsportförbundet uppfyllt sin bevisbörda (§ 3.1). 
Bevisbördan går då över till den ansvariga personen.  
 
För att kunna frias från ansvar eller få strafflindring måste den ansvariga personen visa (1) hur den 
förbjudna substansen kommit in i hästens kropp. För att bli friad från ansvar krävs att den 
ansvariga personen dessutom visar (2) avsaknad av fel eller försummelse (§ 10.5.1). För att få 
strafflindring krävs att den ansvariga personen kan visa avsaknad av betydande fel eller 
försummelse (§ 10.5.2).  
 
När det gäller straffmätningen för otillåten medicinering av förbjuden substans är utgångspunkten 
sex (6) månaders avstängning (§ 10.2.), jfr FEI:s bestämmelser om otillåten medicinering, (Artikel 
10.2. Om den ansvariga personen gör övervägande sannolikt att hen inte kan läggas betydande fel 
eller försummelse till last kan avstängningstiden förkortas (§ 10.5.2). 
 
I aktuellt fall har hästen visat positivt för substansen bupivakain i såväl A-prov som B-prov. Enligt 
Förbudslistan (§ 4) klassificeras bupivakain som lokalbedövningsmedel och faller under ”Otillåten 
medicinering”.  
 
Eftersom Marcain är ett humanpreparat finns det inte specificerat på någon karenslista. En 
injektion i led har en karenstid på 14 dygn, en injektion oavsett preparat har 96 timmars karenstid 
och humanpreparat har 96 timmars karenstid. 
 
Ryttaren har gjort gällande att hästen kan ha fått i sig substansen då den ”sprutats i ryggen 
tidigare under våren”. Av behandlingsjournalen framkommer emellertid inte att hästen blivit 
behandlad med Marcain under våren, utan i augusti och november 2016. Disciplinnämnden finner 
det osannolikt att behandlingen med Marcain i november 2016 fortfarande finns i hästens kropp i 
juni 2017. Således måste hästen fått i sig preparatet vid ett annat tillfälle. 
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Disciplinnämnden finner sammantaget att ryttaren inte visat hur substansen har kommit in i 
hästens kropp. Det har inte heller framkommit några omständigheter som visar på avsaknad av 
betydande fel eller försummelse.  
 
Även enligt Tävlingsreglemente I mom. 112 punkt 2 ska ryttaren dessutom förvissa sig om att 
hästen är i tävlingsmässigt skick före tävlingsstart. Enligt mom. 112 punkt 3 ska ryttaren också 
förvissa sig om att hästen inte fått otillåten medicinsk behandling före start. Enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur är 
injektion i led (14 dygn) och injektion oavsett preparat (96 h) otillåten medicinsk behandling om 
det görs inom de angivna karenstiderna. 
 
På grund av det positiva analysresultatet har hästen dessutom inte varit i tävlingsmässigt skick vid 
start. I samband med anmälan till tävling i Tävlingsdatabasen (TDB) erinras särskilt om ryttarens 
ansvar enligt mom. 112. Ryttaren har startat hästen på tävling i strid med TR I mom. 112 punkt 2 
och 3 samt mom. 171.  
 
Karenstiderna är uppställda på grund av djurskyddsskäl och anses vara en väsentlig del i 
Ridsportens regelverk. Den som innehar grönt kort ska känna till karenstider för behandlingar och 
andra åtgärder.  
 
Beslut 
 
Hästens resultat från tävlingen 2017-06-25 ska strykas, enlig § 9 Antidopingbestämmelserna.  
 
Enligt Antidopingbestämmelserna § 10.2 ska vid otillåten medicinering för en första förseelse av § 
2.1 en avstängning i maximalt ett (1) år tillämpas, men standarden är enligt FEI (Internationella 
ridsportförbundet) sex (6) månader. Eftersom ryttaren inte har kunnat visa hur den otillåtna 
medicineringen har kommit in i hästens kropp och inte heller visat avsaknad av betydande fel eller 
försummelse, kan ingen strafflindring ske (§ 10.5.2.) och sex (6) månaders avstängning ska därför 
tillämpas (§10.2).  
 
Disciplinnämnden dömer därför ryttaren till 6 månaders avstängning. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.  
 
Status under avstängning (10.9) 
En ansvarig person som dömts till avstängning får under avstängningstiden inte delta som 
tävlande, ledare, funktionär eller på annat sätt vid tävling eller annan aktivitet som organiseras av 
Svenska Ridsportförbundet. Dessutom kan sportsligt finansiellt stöd eller andra sportrelaterade 
förmåner helt eller delvis dras in av Svenska Ridsportförbundet. 
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ÖVERKLAGANDE  
 
DINs beslut får senast 2017-12-13 överklagas hos Riksidrottsnämnden RIN, med adress; 
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61  Stockholm. Ange ärendets nummer som 
referens.  
 
 
 
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Anna Thorstenson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


