
1 
 

Informasjon om uanmeldt stallkontroll 

 

Som det fremgår av Dopingreglementet kan dopingkontroll gjennomføres uten forvarsel, også 

utenom løpsavvikling, for eksempel i form av et uanmeldt stallbesøk. Slike kontroller kan 

gjennomføres både av Det Norske Travselskap (DNT) eller av andre organisasjoner på vegne 

av DNT. Ofte utføres kontrollene i samarbeid med de lokale lisensnemndene. 

Her følger en kort oversikt over noe av det vi sjekker når vi kommer på stallkontroller. Hva 

som sjekkes på hver enkelt stall kan variere, denne informasjonen er derfor kun ment som et 

generelt eksempel. Vi henviser for øvrig til DNT s og Mattilsynets hjemmesider for mer 

informasjon om regelverk, forskrifter og lignende. 

 Kontroll av treningslisten; sjekke at den er oppdatert og at hestene som står på lista 

stemmer over ens med hestene som er på stallen. 

 

 Gå gjennom rutiner rundt medikamentoppbevaring og håndtering. Vi minner om 

Vedlegg 2 til DNTs Dopingreglement «Regler om behandling ved sykdom og skade» 

punkt 4 «Det er forbudt å oppbevare spesielle midler, apparatur for spesiell 

behandling, injeksjonssprøyter og kanyler usikret i stall hvor det oppstalles løpshest. 

Det er forbudt å gi/overlate legemiddel, stoff eller apparatur for spesiell behandling 

til hest eller til person annet enn den hest/person som angitt på resepten jfr. § 2 h). 

Spesielle midler, injeksjonssprøyter og kanyler og apparater for spesiell behandling 

skal oppbevares forsvarlig i låst skap i stall hvor det oppstalles løpshest. Nøklene til 

slikt skap skal oppbevares utilgjengelig for andre enn den som er ansvarlig for stallen. 

Etter avsluttet behandling skal rester av reseptbelagte medisiner som ikke er brukt, 

brukte sprøyter og kanyler fjernes fra stallen og forsvarlig tilintetgjøres.» 

 

 Kontrollere at alle hester har pass og helsekort og at helsekortene er ført på en 

tilfredsstillende måte. Jfr. Forskrift om velferd for hest § 6 «Alle hester skal ha 

helsekort. Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort er tilgjengelig for 

veterinær ved medisinsk behandling, og skal selv føre egenbehandling inn på 

helsekortet» (Alle behandlinger med karenstid skal føres i helsekort. Pass og helsekort 

skal følge hesten til en hver tid) 

 

 Undersøke generell dyrevelferd og stell, herunder fôring, oppstallingsforhold, 

hovpleie, treningsforhold osv. 

 

 Kontrollere at trenerstallen har nødvendig godkjenning fra Mattilsynet hengende 

synlig. Jfr. Forskrift om velferd for hest § 28. «Den som skal drive hestesenter, 

omsetning av flere enn 6 hester i året, 1 treningsstall eller hestepensjonat, skal søke 

Mattilsynet om tillatelse. Søknaden skal ha en form og et innhold som oppfyller 

kravene til melding etter § 26. Plikten til å melde fra om endringer etter § 26 gjelder 

tilsvarende. Tillatelsen skal henges opp på et lett synlig sted i stallen.» 

http://www.travsport.no/PageFiles/197988/DNTs%20Dopingreglement%202014.pdf
http://travsport.no/
http://www.mattilsynet.no/
http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2012/Mars/Har-du-tillatelse-til-a-drive-treningsstall/
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 I tillegg vil det som regel bli tatt prøver av utvalgte hester (tilfeldig eller planlagt). 

Dette kan være blodprøver, hårprøver eller evt. andre prøver. 

- Ved uttak av blodprøver vil det tas 8-10 blodglass, dette tilsvarer ca 80 ml blod. 

Dersom det tas ut blodprøver vil trener få gjenpart av det utfylte skjemaet. 

 

Vi har forståelse for at mange har dårlig tid og at vi kanskje kommer på ubeleilige tidspunkt, 

vi forsøker å få det til å gå så smidig som mulig for å oppholde dere kortest mulig. Hvor lang 

tid vi bruker varierer naturligvis med antall hester på stallen og hvor mange vi tar prøver av. 

 

En slik stallkontroll er en fin mulighet for treneren til å kunne stille spørsmål som man 

kanskje ikke rekker å stille ellers, til å gå gjennom stallen sin og se ting med nye øyne. 

Kanskje får man et lite puff til å gjøre ting mer oversiktlig og effektivt for seg selv? For oss er 

det hyggelig å komme ut i miljøet og bli bedre kjent med trenerne, og kanskje får vi innspill 

som gjør at vi kan forbedre noen av rutinene våre også. 

 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i året som kommer!  


