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Matchfixing

• Spil på tværs af landegrænser og kontinenter

• Der spilles på alle sportsgrene og på næsten alle sportslige niveauer

• Ødelæggende for troværdigheden og dermed for de idrætsgrene, som 
rammes.

Derfor er der både indenfor sportsgrenenes organisationer og på politisk 
niveau størst mulig fokus på emnet.   



Matchfixing

• Integritet og troværdighed

• Interessenter (medier, publikum, aktive, samarbejdspartnere)

Fremtiden:

• Nye og flere udbydere af spil med forskellige krav/ønsker

• Samarbejdspartnere

• Flere og nye typer af spil



Matchfixing

• Anti Doping Danmark (ADD)

• Hotline og fortrolige henvendelser

Proces

• Henvendelse til ADD 

• ADD kontakter DTC for redegørelse

• DTC kontakter omtalte personer og laver redegørelse

• ADD behandler redegørelse og vender tilbage til DTC

• To sager indtil nu (hvor DTC’s redegørelse er godkendt)



Matchfixing

• Vi bliver mere end nogensinde afhængige af SPILLET

- Og dermed af, at der er en høj grad af tillid til væddeløbssporten



Medicinering og doping
Det skandinaviske samarbejde

• Samarbejdet involverer Norge – Sverige – Danmark (Finland på nogle områder)

• NEMAC 

• Ekspertgruppe  

• SVA (Statens Veterinærer Anstalt i Uppsala) – foretager analyser for Sv-N og DK

• Skandinavisk Doping Komité (SDK)



Medicinering og doping
Det skandinaviske samarbejde

NEMACs arbejdsområde

• Farmakologer, veterinærer, SVA og personer fra forbundene

• Karenstider 

• Forskning

• Drøftelse og fastlæggelse af analysemetoder og udvikling

• Informationsformidler

• EHSLC – europæisk organisation ( en person fra NEMAC repræsenterer Norden)



Medicinering og doping
Det skandinaviske samarbejde

• Ekspertgruppen (tre professorer der bedømmer positive A-prøver fra SVA og er 
forbundenes ekspertvidner, ligesom den indgår i det europæiske samarbejde 
EHSLC)

• SVA (laboratorium der årligt analyserer 6000 prøver og udvikler nye metoder)

• SDK (5 personer, to veterinærer, en jurist, en professor og en administrativ person 
– etableret i 2014 som fællesorgan for SV/N/DK – dømmer ikke, men kommer 
med indstillinger)



Medicinering og doping
Det skandinaviske samarbejde

• Fælles regelsæt og fælles forbuds- og karenstidslister

• Behandlingsjournaler

• Stærkt videnskabeligt bagland (som DK ellers aldrig vil kunne mønstre)

• Udveksling af information landene imellem

• Ensartethed i behandling af overtrædelser af D/M – reglement (men struktur 
omkring fastlæggelse af domme i forskellig i N – SV – DK)

• Fælles analysested (kompetence, sparringspartner og stordriftsfordele)

• Væsentlig økonomisk fordel (analyser, jura, ekspertbistand, udvikling) 



Doping og medicinering
Hvordan udpeges heste, der testes?

På Løbsdage

• Forudbestemte løb (storløb/større løb) – fastlægges når sæsonplan er 
klar

• Udpeget af dommerne

• Udpeget af DTC

• Ønske fra SV og N

Før løbsdage

• Uanmeldte besøg (udvalgt af DTC)

• Ønske fra SV og N



Doping og medicinering
Typer af prøver/analyser

• Blod – urin – hårprøver

• Analyse straks efter modtagelse på SVA eller indfrysning hos SVA til senere brug

• Almindelig analyse (screening for en bred vifte af substanser)

• Special analyser (eksempelvis tildren, kobolt, peptider med flere)



Antal doping prøver

• KRAV fra UET til antal er minimum 10% af de afviklede løb

• REALISERET i 2020 var 348 prøver (afviklet ca.1.700 løb)

• REALISERET i 2019 var 357 prøver (afviklet ca.1.800 løb)

• Der gennemgås mere end 350 behandlingsjournaler årligt



Doping og medicinering
Begreber

• Detektionsgrænse: Laveste koncentration af et givet emne, som kan måles

• Screening limit: Kunstig grænse for at undgå uønskede resultater (lave koncentrationer af 
tilladte substanser, irrelevante rester af tilladte behandlinger eller kontamineringer) 

• Grænseværdi (kropsegne): Talværdi, der ifølge regler ikke må overskrides (ikke 
offentlige)

• For andre substanser findes rapporteringsværdier

• Detektionstid: Den tid, som et emne kan findes i en prøve (fastlægges af EHSLC)

• Karenstid: Detektionstid + sikkerhedsmargin (fastlagt videnskabeligt)



Doping og medicinering
Analysekæde hos SVA

• Registrering og kontrol af prøve ved modtagelse hos SVA

• A-prøve deles op i forskellige analytiske linjer

• Screeningsanalyse (findes der noget, som kræver konfirmering? – 2 til 3 uger)

• Konfirmerende analyse af A-prøve (udelukke kontaminering – kræver ekstra tid)

• B-prøve sendes til andet laboratorium



Doping og medicinering
Analysekæde hos SVA

Screeninganalyse

• Søger efter mange forskellige typer af substanser

• Ser bredt men ikke skarpt

• Skiller mistænkelige prøver ud

• Et positivt resultat af screening betragtes altid kun som foreløbigt, indtil det er 
konfirmeret 

• Screening + konfirmering tager 2 – 4 uger

• Specialanalyser foretages IKKE løbende, men samles fra de tre lande, så analyser 
sker samlet = svar foreligger MEGET senere.



Doping og medicinering
Forløb af dopingsag

• Forbund får besked fra SVA om positiv A-prøve 

• Forbund beder Ekspertgruppen vurderer prøven

• Forbund anmoder, efter svar fra Ekspertgruppen, SVA om at sende B-prøve til analyse 
ved andet laboratorium

• Uanmeldt besøg hos træner (forklaring, admin, medicinhåndtering)

• Udmelding om positiv A-prøve og startforbud nedlægges

• Ved positiv B-prøve udarbejdes udredning til SDK

• SDK behandler sag og kommer med udtalelse

• Dom hos forbund 

• Eventuel anke til Løbsdomstol



Doping og medicinering
Regler i UET (2017) (og dermed Skandinavien)

Baggrund

Skærpe opmærksomheden i alle led omkring vigtigheden af, at væddeløbssporten er ”ren”

Det skal være DYRT at blive taget i snyd 

Udelukkelse af hest ved positiv A-prøve

• 3 mdr ved kategori 1 præparater

• Minimum 6 mdr (op til livstid) ved kategori 2 præparater (forbudte metoder og 
præparater)

En ny situation

• Forhold mellem træner – ejer – veterinær (og forbund)

• Jura /ansvar



Doping og medicinering
Forholdet træner/veterinær/forbund

• Hvilket ansvar har veterinæren i dag

• Hvorfor skal ”vi” stille krav til veterinæren i fremtiden

• Hvad skal/kan ”vi” kræve af veterinæren

• Samarbejde med Dyrlægeforeningen Faggruppe Hest

• Hvordan skal DTC agere i forhold til veterinærer, som ikke overholder lovgivning


