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SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET 
Disciplinnämnden (DIN) 
Ärende nr 2017:17 

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 och Hans-Anders Odh. 
Adjungerad Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare). 

Saken: Otillåten medicinering 

Beslut 
att meddelas 2017-11-12-07 
 
Disciplinnämnden dömer ryttaren enligt punkt 10.2 i Antidopingreglerna till böter på 1000 kr.  
 
Disciplinnämnden beslutar även att resultaten och poängen från tävlingen 2017-07-22 ska strykas, 
liksom förlust av eventuellt vunna priser och premier, enligt § 9 Antidopingreglerna. 
 
Skäl 
Utredning och bakgrund 
 
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande: 
 
Vid tävlingar i Kristinehamn 22 juli 2017 testades hästen positivt i A-provet för teofyllin och spår av 
koffein samt i B-provet för endast teofyllin.  
 
Ryttaren har i förhör från platsbesök i augusti 2017 framfört att hästen kan ha kontaminerats med 
koffein. Under tävlingsdagen hade ryttare förvarat chokladbollar och kaffe i en behållare som 
sedan hästen druckit vatten ur.  
 
Disciplinnämnden har infordrat ett yttrande från leg. vet. Peter Kallings, där sammanfattningsvis 
följande framgår: 
”Teofyllin är en luftrörsvidgande substans som finns i flera läkemedel. Preparatet är i Sverige 
endast registrerat för användning till människa under bl. a. läkemedelsnamnen Teofyllamin samt 
Theo-Dur®. Teofyllin har tidigare använts även till häst, men idag används framför allt s.k. beta 2-
agonister (klenbuterol, t ex Ventipulmin) vid luftrörsproblem på häst. 
 
Koffein är en stimulerande substans och finns även det i vissa läkemedel för människa. Nivån i det 
aktuella provet är lägre än den internationella rapporteringsnivån. 
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Båda substanserna är tillsammans med teobromin s.k. metylxantiner. Teofyllin kan brytas 
ned till koffein och tvärtom, varför det inte går att säga att de skulle ha givits i låga doser som s.k. 
cocktail, även om effekterna är likartade. Koffein finns framför allt i kaffe och teobromin i 
kakaobönor samt tillsammans med teofyllin i té. Även i energidrycker förekommer höga halter 
koffein, bl a från guarana. Kontamination med kakaoskal, kaffebönor och choklad har förekommit i 
fall inom såväl svensk som internationell hästsport.  
 
Karenstid för teofyllin föreligger inte, då det inte är ett läkemedel registrerat för häst. Det har 
generellt som luftrörsvidgande läkemedel minst 14 dygns karenstid. Koffein har enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter (L17) en karenstid om 14 dygn, varför även SvRF har detsamma.  
 
Enligt Förbudslistan i SvRFs regler klassificeras teofyllin som ”andra bronkodilaterande 
medel” (luftrörsvidgande medel), under II: Otillåten medicinering. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att då bägge substanserna kan föreligga utifrån varandra och 
de förekomster i av ryttaren angiven förklaring kan inte utesluta kontamination, lika lite som att 
hästen behandlats med någon av dessa substanser. 
 
Internationella Ridsportförbundet FEI klassar koffein och alla dess metaboliter (teopylline, 
teobromin och praxantin) som så kallade Controlled Medication Substances, men även som 
Specified Substances. Specified Substances är substanser som ofta förekommer i 
foderkontaminering och det kan finnas en naturlig förklaring varför de finns i foder i vissa länder. 
Strattmätningen för Specified Substances ligger på från en varning upp till sex (6) månaders 
avstänging.  
 
Skuldfråga och bestämmande av påföljd 
Disciplinnämnden tillämpar i detta ärende Svenska Ridsportförbundets regler för doping och 
otillåten medicinering av häst 2007-09-01 (härefter Antidopingreglerna). 
 
För varje häst som deltar i tävling ska det finnas en ansvarig person. Ansvarig person är oftast den 
som rider hästen under tävlingen. Den ansvariga personen är ansvarig för att hästen fysiskt är i 
sådant skick att den inte bryter mot Antidopingreglerna.  
 
Antidopingreglerna 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, så har Svenska Ridsportförbundet uppfyllt sin bevisbörda (§ 3.1). 
Bevisbördan går då över till den ansvariga personen.  
För att kunna få strafflindring krävs att den ansvariga personen kan visa avsaknad av betydande fel 
eller försummelse (§ 10.5.2).  
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Disciplinnämnden finner att förklaringen att hästen kan ha kontaminerats vara en sannolik 
förklaring till det positiva provresultatet. Nivåerna för båda substanserna är mycket låga. Gällande 
koffein så är nivån under rapporteringsnivå. För teofyllin finns ingen rapporteringsnivå och då 
rapporteras all förekomst, även de lägsta nivåerna, som ett potitivt analysresultat.  
 
Disciplinnämnden anser att ryttaren varit oaktsam när hon förvarat livsmedel innehållande koffein 
i närheten av hästen. Ryttaren har dock inte haft något uppsåt att förbättra hästens prestation. 
Disciplinnämnden finner att ryttarens oaktsamhet är ringa. 
 
Disciplinnämnden dömer därför ryttaren till böter på 1 000 kr enligt § 10.2 samt att resultaten och 
poängen från tävlingen ska strykas. Eventuella priser och premier ska återlämnas. 
 
Disciplinnämnden har varit enig i sin bedömning.  
 
Överklagande  
Disciplinnämndens beslut får senast onsdag 2017-12-29 överklagas hos Riksidrottsnämnden. 
Adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets 
nummer som referens.  
 
 
 
Cecilia Tholse Rogmark (ordf)   Anna Thorstenson  
 


