
Kommentarer til Forbudslisten. ( IFSS Prohibited List) 

 
Nedenstående tekst er hentet fra IFSS prohibited List: 
 

1. Substances and methods prohibited at all times (in- and out-of-competition) 
 

A. The following groups of substances are prohibited at all times 
 
Forklaring til teksten fra IFSS: 
“At all times” leses forståelig nok av de aller fleste som forbudt til enhver tid. Men det betyr 
faktisk ikke det samme som ”for evig og alltid” uansett om produktet alltid er forbudt å 
benytte. Skulle behovet oppstå at man må benytte et slikt produkt i behandling av sin hund, så 
kan man delta i løp med hunden bare man vet at produktet er ute av hundens kropp. Men vær 
oppmerksom på at du må avbryte behandlingen i god tid før konkurransen, ettersom det ikke 
finnes så mye forskning på hvor lang tid et legemiddel befinner seg i hundens kropp (De 
samme reglene gjelder for utøver også) 
Altså; må du behandle din hund for en sykdom/skade/tilstand og din veterinær sier at her er 
det ingen vei utenom, et forbudt middel må benyttes, så kan du gjøre dette men da må du lytte 
til veterinærens anbefaling om karenstid og overholde denne før du starter i konkurranse. 
 
RTP  (Registered Testing Pool) – utøvere   
At hunden skal være fri for medikamenter i konkurranse er en ting, men hva da med RTP 
utøvere som også er underlagt utenfor konkurranse testing? I Norge har vi foreløpig kun én 
internasjonal RTP-gruppe som består av 9 utøvere. Systemet med rapportering for disse 
gjennom ADAMS er ikke satt i gang ennå. Når dette kommer, blir de utvalgte RTP utøvere 
varslet og de må oppgi en konkurranse hundepool til IFSS. Utøver må også skrive inn enhver 
medisinsk behandling hundene i deres pool får, og om en eller flere hunder er sykemeldte for 
en periode. Du må søke om dispensasjon for å medisinere en konkurransehund med et forbudt 
stoff og meddele at den hunden utgår fra din konkurransepool inntil den er friskmeldt og fri 
for preparatet. Skulle utøver få hjemmebesøk, vet både prøvetakere og IFSS at en sykemeldt 
hund er innrapport som nettopp dette, slik at man ikke behøver å frykte at man dopingtester 
og eventuelt får en sak ut av tester fra akkurat denne hunden. Starter du i et løp med en 
sykemeldt hund, eller du har unngått å rapportere, får du problemer. Det sier seg selv.   
 
For alle andre utøvere som ikke står på RTP listen gjelder det at behandlingen er avsluttet i så 
god tid før konkurransen at det ikke finnes spor av dette i hundens kropp. 
Det er akkurat de samme regler for utøver også. Blir du syk, må du kontakte din lege og 
rådføre deg om du kan bruke et ”tillatt” legemiddel, eller du må vente med å konkurrere til det 
ikke finns rester av forbudte substanser i kroppen din. 
Samme regler gjelder altså for hund og utøver, bare du er sikker på at legemiddelet er 
ordentlig ute av kroppen, så er det OK å starte. Husk at det kan være store individuelle og 
rasemessige forskjeller.  
 
ATC-listen som ligger som link på siden er svensk og gjelder bare i Sverige. Det svenske 
regelverket er vesentlig strengere enn IFSS sitt. De svenske karenstidene er basert på den tid 
de svenske veterinæreksperter har ansett at hunden trenger for å bli frisk av den skade eller 
sykdom som legemiddelet er foreskrevet mot, ikke bare for hvor lenge medisinen sitter i 
kroppen.  Hvis du konkurrerer i Sverige er det disse karenstider som gjelder. Hvis en starter 
en hund før karenstiden har gått ut vil en kunne bli dømt for brudd på dopingregelverket selv 



om det ikke er spor etter preparatet i doping prøven. En vil da kunne bli dømt på grunnlag av 
journal eller at en selv har oppgitt at en har brukt preparatet i karenstiden. 
ADK og NHF’s veterinærgruppe har laget en veiledningsliste med antatt karenstider for ulike 
preparater. Listen vil forhåpentlig fungere som en pekepinn på hvor lenge norske 
veterinærene tror ulike legemiddel blir i hundens kropp. Men til syvende og sist er det utøvers 
ansvar å ikke starte med en medisinert hund. Selv om en holder seg til veiledende tider vil en 
kunne bli dømt hvis det finnes ulovlige stoff i urinprøven/blodprøven under løp. I Norge 
følger vi regelen til IFSS og ESDRA om at det er stoff i prøven som bestemmer om en hund 
er positiv eller negativ og ikke når utøver sier at hunden er medisinert. Det lønner seg derfor å 
ha en god sikkerhetsmargin selv om vi tror alle hunder skal være fri etter den tiden vi har satt i 
veiledningslisten. Denne listen vil bli fortløpende oppdatert hvis det kommer 
forskningsresultater som gjør utskillelsestiden mer forutsigbar. Det er viktig å be veterinæren 
ikke bruke depot preparater med lang utskillelses tid ved behandling av konkurranse hunder. 


