Doping kontroll av hunder: Steg for steg v/urin prøve
1. Utvelgelse av hund
Utvelgelsen av hund som skal dopingtestes er basert på krav fra den ansvarlige Anti-Doping
organisasjonen (ADO). Utvelgelsen foregår på 3 ulike måter:
- Tilfeldig. Basert på kriterier som f. eks plassering i løpet
- Målrettet utvelgelse (løper tilhører en internasjonal test gruppe (ITP) på engelsk Registered Testing
Pool, RTP.
- Etter forlangende av løpsveterinær.

2. Varsling om doping kontroll
En Doping kontrollør (Doping Control Offiser - DCO) eller personell (Doping Control Personel - DCP) vil
informere utøver om at hans eller hennes hund er utvalgt til doping kontroll. Offisielt ID kort og
opplysning om hvem som har bedt om prøvetaking skal forelegges utøver.
Doping kontrolløren (DCO) eller personell (DCP) skal underrette utøver om hans eller hennes
rettigheter og forpliktelser, inkludert vedkommendes rett til å ha en tredje person, f. eks lagleder,
tilstede under hele prosessen.
Den utvalgte hund skal identifiseres gjennom scanning av microship eller kontroll av tatovering og
minst de 6 siste tallene/og/eller bokstavene skal noteres ned i doping kontroll skjema og signeres
av både utøver og DCO.

Utøveren vil bli bedt om å signere doping kontroll skjemaet, og dermed bekrefte at han eller hun har blitt
underrettet om doping kontroll av en identifisert hund fra hans eller hennes spann, og at han eller hun
vil bidra med informasjon om hvordan ivareta og behandle hans eller hennes hund frem til selve doping
kontrollen. Utøver er ansvarlig for hva de skal gi hunden å drikke, slik at en urinprøve kan foretas. Utøver
er også selv ansvarlig for hva andre kan gjøre mot eller gi deres hund, hvilket betyr at den utvalgte hund
konstant må overvåkes av en person utøver har full tillit til.
Merk! Hunder behøver å drikke mer enn vanlig for å bli i stand til å urinere 50 ml ved første forsøk.
Dopingkontrolløren( DCO)/personell (DCP) og utøver blir enige om et nøyaktig tidspunkt, minst en time
senere, hvor utøver må møte frem på doping kontroll kontoret (Doping Control Station (DCS). Det avtalte
tidspunkt skal noteres på doping kontroll skjemaet før kopien som omhandler urin prøve blir gitt utøver.
Utøver mottar også et skjema kalt “scribble form” her skal det fylles ut nøyaktig, navn, adresse etc,
samt gis opplysninger om hva hunden er gitt de siste 6 mndr. Dette inkluderer medisinsk behandling
og alle kosttilskudd og hvilken type fòr (tørrfôr merke, kjøtt, tilleggs fòr, snack type/merke etc),
Hvis utøver av en eller annen grunn ikke kan være tilstede for å fullføre prøvetakingen av den utvalgte
hunden, må han/hun navngi og godkjenne en handler, lagleder eller annen ansvarlig person til å ta utøvers
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plass/rolle i nedenstående prosedyre. Den autoriserte personen vil ha samme rettigheter, forpliktelser og
ansvar som utøveren ville ha hatt angående doping kontroll prosedyren, og må kunne identifisere seg og
møte opp dopingkontrollen til avtalt tid. Hvis mulig kan dopingkontroll-skjemaet kontrasigneres av utøver
senere. Ved en positiv prøve (AAF) eller andre brudd på doping bestemmelsene er det utøveren som har
alt ansvar, rettigheter og plikter.

3. Fremmøte ved doping kontroll kontoret (DCS)
Utøveren, sammen med sin representant, skal møte frem til doping kontroll kontoret (DCS) på avtalt
tidspunkt- uten hund! Dopingkontrolløren kan gi utøver tillatelse til å møte senere enn avtalt tidspunkt
hvis vedkommende må delta i presse konferanse eller premie utdeling.
Hvis doping kontroll kontoret (DCS) er opptatt av dopingkontrolløren eller annet autorisert personell, må
den ny ankommende utøver vente utenfor kontoret på hans eller hennes tur eller til eventuelle nye
instrukser blir gitt.
Utøveren vil bli bedt om å vise legitimasjon med bilde hvis dopingkontrolløren ikke kjenner vedkommende
fra før
4. Valg av urinbeger

Utøveren vil kunne velge mellom ulike urinbeger og skal velge et. Utøveren må påse at begeret er helt,
rent og at forseglingen ikke har blitt utsatt defekt/skader. Utøveren må ha kontroll over begeret hele
tiden.
Utøveren blir også gitt valget mellom forskjellige par forseglede plasthansker og skal velge et par. Også
her må utøver bekrefte at hanskene er hele, rene og at forseglingen ikke har blitt utsatt for
defekt/skader. Utøver skal beholde plasthanskene på hele tiden inntil urin prøven er delt og forseglet.
5. Avgivelse av urinprøve
Når utøver har valgt beholder og hansker, skal utøver, hans/hennes representant samt doping
kontrolløren sammen gå mot utøvers bil, hvor hunden venter i lukket og/eller låst kasse/bur og hvor
hunden blir passet på av utøvers handler eller annen betrodd person. Utøver tar da på seg
plasthanskene og spretter plast forseglingen på begeret.
Utøveren tar av jakke eller ruller opp erme til albuen ( om vinteren, DCO kan sjekke ermene mens man
fortsatt er inne på Doping Control Stasjonen), tar på hanskene og lar handleren åpne den forseglede
plastikkposen, slik at utøver kan ta tak i urinoppsamlingsbegeret uten å berøre plastikkposen på utsiden.
DA kan handler ta hunden ut av bilen. Hunden skal holdes i bånd eller tjores ved sin faste plass rundt
bilen. Utøver må være klar til å fange opp urinprøven raskt så snart hunden begynner å tisse, spesielt
hvis hunden er en hann da de lett kan bli forstyrret og slutte å tisse. Hvis hunden er en tispe, kan man
la henne urinere i noen sekunder før utøver forsiktig putter begeret under henne. Tisper fortsetter stort
sett å tisse inntil de er ferdige. Dopingkontrolløren gir kun instrukser og råd under prøve takningen og
må ikke forstyrre eller påvirke ved å røre ved verken hund eller begeret. Utøver må selvsagt prøve å
unngå å få snø, sand eller annet ukjent stoff i begeret.

24.01.2018 ags

Når hunden har avgitt tilstrekkelig mengde urin, blir utøver bedt om å sette lokket på urinbegeret godt
på samt beholde plasthanskene på.
Hundens identitet blir sjekket enda en gang ved scanning av mikrochip, og nummeret skrevet på
dopingkontroll skjema enda en gang og sjekket av utøver. Hunden kan deretter puttes tilbake i bilen og
utøver bærer det forseglede urinbegeret tilbake til doping kontroll kontoret (DCS).
6. Mengde urin
Doping kontrolløren skal bekrefte, i utøvers påsyn, om volumet av urin er nok til å tilfredsstille laboratoriets
krav på minimum 50 ml. Hvis mengden av urin ikke er i samsvar med minimumskravet, skal utøver
fortsette med en delprøve prosedyre (se siste avsnitt).

7. Valg av urinprøve transport forpakning

Hvis hunden har avlevert riktig mengde urin, skal utøver, når vedkommende returnerer til doping
kontoret (DCS), bli gitt valget mellom minst tre urinprøve transport pakninger og velge ett. Utøver må
bekrefte at forseglingen på transport pakningen ikke er brutt eller skadet/defekt på noen måte. Utøver
skal åpne pakningen og bekrefte at kode nummeret på flaskene, lokkene og transport pakningen er
identiske og at de samme kode numrene er skrevet korrekt på doping kontroll skjema.
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8. Deling av urinprøven

Utøver deler urinprøven selv, uten hjelp, på følgende måte:
Han/hun åpner “A” og “B” flaskene og fjerner den røde plastringen rundt flaskehalsen. Urinbegeret
åpnes ved at man drar i ringen mens man samtidig presser med den andre hånden hardt ned mot
bordflaten, slik som doping kontrolløren har instruert.
Utøver heller anvist mengde urin inn i ”B” flasken, minimum 10 ml. Resterende urin skal helles i ”A”
flasken.

9. Forsegling av prøven

Utøver forsegler både “A” og “B” prøven. Utøvers representant eller dopingkontrolløren skal bekrefte
at prøvene er riktig forseglet.
Utøver kan nå ta av plasthanskene

10. Måling av spesifikk vekt (ikke aktuelt for hunder)

11. Fullføre doping kontroll skjema

Utøver må i doping kontroll skjemaet oppgi sin bosteds adresse samt e-mail og om hunden tilhører
han eller henne eller om en annen person har den daglige omsorgen.
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Utøver blir bedt om å oppgi om hunden de siste 6 månedene har fått noen type medisin/tilskudd,
reseptbelagte eller ikke-resept belagte, Disse medikamentene/tilskuddene blir notert på skjema.
Hvis hunden er behandlet med preparater som står på den «Kontrollerte Listen» må veterinærgodkjent
skjema (Veterinary Medication Form) leveres dopingkontrolløren og dette må påføres Doping Control
Form (dopingkontroll skjemaet).
Utøver har rett til å notere kommentarer og bekymringer i forbindelse med utførelsen av doping
kontrollen.
Utøver skal bekrefte at all informasjon på doping kontroll skjema er korrekt, inkludert kode nummer på
prøvepakningen.
Doping kontrolløren/doping kontrollør personell, utøvers representant samt utøver selv skal bevitne
prøve takingen ved å underskrive på skjema når kontrollen er avsluttet.
Utøver mottar en kopi av doping kontroll skjema.
Den delen av skjema som laboratoriet mottar, må ikke inneholde noen informasjon som kan
identifisere utøver eller dennes hund.
12. Analyse prosedyrer (Laboratoriet)

Prøver er pakket for forsendelse på en slik måte at man kan garantere oppsporing og sikkerheten for
prøven. Prøven sendes til et godkjent laboratorium. Laboratoriet vil undersøke prøven når den
ankommer og forsikre seg om at det ikke finnes spor av forsøk på å forkludre prøven.
Laboratoriet vil overholde internasjonal standard for behandling av en slik prøve, påse at de rette
forskrifter blir fulgt hele tiden.
”A” prøven vil bli analysert for substanser fra Forbudt listen. ”B” prøven vil bli oppbevart forsvarlig i
laboratoriet og kan senere bli brukt til å bekrefte et positivt resultat av ”A” prøven.
Laboratoriet rapporterer resultatet av analysen til den respektive Anti - Doping Organisasjonen som
igjen er forpliktet til å rapportere til WADA (World Anti-Doping Agency)
13. Delprøvetaking
Forsegling av delprøve(r)
Når en utilstrekkelig mengde urin er gitt av en hund, må utøver slå sammen hans eller hennes hunds
urinprøver ved å helle delprøver inn i beholderen til den første prøven inntil tilstrekkelig mengde urin er
nådd. Innen denne prosedyren kan skje vil del-prøven(e) bli forseglet og oppbevart trygt og numrene på
urinbegeret(urinbegrene) og begerets voluminnhold blir notert på doping kontroll skjema.
Delprøvene skal være under dopingkontrollørens kontroll. Utøver blir gitt en ny tid, rundt en time
senere, hvor vedkommende igjen må møte ved doping kontroll kontoret. Utøver må da “vanne” sin hund
igjen. Videre prosedyre som over.
Slå sammen delprøver
Når tilstrekkelig mengde urin er samlet, må utøver kombinere hans eller hennes hunds prøver ved å
helle delprøvene over i begeret til den første prøven inntil ønsket volum er nådd. Deretter deles
prøven, og blir forseglet i henhold til forskriftene nevnt ovenfor.
Information from a WADA booklet for human athletes, changed to suit the urine sample
collection from dogs, by Carin Ahlstedt in February 2008.
Oversatt til norsk av NHF antidoping komité v/Marianne Lund, oktober 2008.
Revidert 24.01.18 av Anne-Grethe Sætrang, leder antidoping komité NHF/IFSS
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