SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET
Disciplinnämnden (DIN)
Ärende nr 2017:10
Protokoll fört vid disciplinnämndens (DIN) möte 2017-09-04 per telefon.
Närvarande: Ledamöterna Cecilia Tholse Rogmark (ordförande) Elisabeth Lette, Mikael Sedolin,
Ragnar Olsson, Anna Thorstenson, Dan Nordenberg (referent) och Hans-Anders Odh. Adjungerad
Robert Solin, Svenska Ridsportförbundet (sekreterare).
Saken: Otillåten medicinering
Beslut
att meddelas 7 september 2017
Disciplinnämnden friar ryttaren.
Saken
Av utredningen i ärendet framgår sammanfattningsvis följande.
Det finska ekipaget deltog på tävlingarna i Tågarp 2017-04-16. Hästen togs slumpmässigt ut till
dopingkontroll. Analysprovet visade sig innehålla spår av Omeprazol.
Omeprazol förekommer på ”Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas” vari
anges att rapporteringsnivå gäller förekomst i urin. Därtill finns Omeprazol upptagen i lista
”Substansregister för läkemedel”. Det noteras också att Gastro Gard, vars aktiva substans
Omeprazol, finns upptagen i listan ”Karenstider för läkemedel till häst” vari anges att Gastro Gard
har 96 timmars karens.
Given tillfälle till yttrande har ryttaren uppgivit följande. Hon medger att hon givit hästen Gastro
Guard som innehåller Omeprazol och tar det fulla ansvaret. Det var inte hennes avsikt att bryta
mot de svenska reglerna. Vid längre resor ger hon ibland Gastro Guard för att hästens
välbefinnande. Hon kände inte till att Omeprazol var förbjudet enligt svenska regler. Preparatet är
tillåtet av FEI och även av finska ridsportförbundet som tillämpar FEI:s dopingbestämmelser.
Skäl
Det är i ärendet utrett att hästen visat positivt dopingprov för Omaprazol på tävling.
Disciplinnämnden anser inte att Svenska Ridsportförbundets regler för doping och otillåten
medicinering av häst 2007-09-01 (härefter Antidopingreglerna) är tillämpliga på Omaprazol då
Antidopingreglerna hänvisar till Förbudslista till Svenska Ridsportförbundets regler för doping och
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otillåten medicinering av häst 2007-09-01, den s.k. förbudslistan. I förbudslistan finns inte
Omaprazol med. Preparatet finns däremot på andra karenslistor, redovisade ovan.
Enligt Tävlingsreglemente I mom. 112 punkt 3 ska ryttaren förvissa sig om att hästen inte fått
otillåten medicinsk behandling före start.
Disciplinnämnden noterar att preparatet Omaprazol påverkar hästens digestionsorgan samt att
ryttaren givit hästen preparatet i syfte att underlätta digestionen under den långa resan från
Finland till Sverige och inte i ett prestationshöjande syfte.
För en utländsk ryttare som inte regelbundet tävlar i Sverige kan det vara svårt att i detalj sätta sig
in i de svenska dopingreglerna som är utspridda i en rad dokument på Svenska Ridsportförbundets
hemsida. Bedömningen ska göras till den tilltalades fördel.
Disciplinnämnden friar därför den finländska ryttaren.
Det noteras att Antidopingreglerna uppdaterades 2017-08-09.
DIN har varit enig i sin bedömning.
Överklagande
DINs beslut får senast 21 september 2017 överklagas hos RIN, med adress; Riksidrottsförbundet,
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. Ange ärendets nummer som referens.

Cecilia Tholse Rogmark (ordf)

Dan Nordenberg
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