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Instruks for promilletesting 

Jf. DNTs Løpsreglements kapittel 9  

 

1. Antall tester: 
V75-stevner: samtlige starterklærte utøvere skal gjennomføre promilletest. 
Øvrige totalisatorstevner(ikke V75): arrangør skal gjennomføre minimum 25 vilkårlige 
promilletester pr. kvartal.  
Det skal i tillegg gjennomføres promilletest dersom det foreligger berettiget mistanke om at 
utøver eller funksjonær er påvirket av alkohol. 
 

2. Ansvarsforhold: 
Det er banedommernemnden på den enkelte bane som er ansvarlig for promilletesting.  
Den praktiske gjennomføringen kan delegeres til kvalifisert personell i innskrivningen. 
Minimum to personer, heretter kalt kontrollører, skal være til stede når promilletesting 
gjennomføres, i tillegg til den som testes.  
Personell som forestår promilletesting er underlagt løpsreglementets bestemmelser om 
habilitet, jfr. § 3-5, 5.avsnitt. 
 

3. Prosedyre: 
Prosedyre for promilletesting i tilknytning til travløp omfatter pusteprøve i godkjent 
alkometer. Alkometer skal være kalibrert i henhold til anvisning fra leverandør. 
 

4. Lokaliteter m.m.: 
Promilletesting skal gjennomføres i egnede lokaler. Lokalene skal være skjermet, og med 
mulighet til å stenge av for gjennomgang, innsyn etc. Kun kontrollørene, utøver som skal 
gjennomføre testen, samt eventuelt representant for utøver skal være til stede når testingen 
pågår.  
Dersom den personen som skal testes ønsker å ha egen representant til stede, skal dette 
etterkommes så fremt det ikke forstyrrer/vanskeliggjør testingen.  
Mindreårige personer skal alltid ha representant til stede ved testing. 
All informasjon knyttet til testingen er taushetsbelagt. 
 

5. Innkalling til promilletesting: 
Utøver som blir tatt ut til promilletesting skal møte i innskrivningen omgående etter at varsel 
om testing er fremsatt, men senest én time før det kalles til start i det løp utøver skal delta i, 
jfr. § 11-1. Obligatorisk promilletest skal uansett være avlagt før utøver kjører/rir ut i 
løpsbanen. 
Dersom kjører/rytter ikke har avlagt promilletest innen 15 minutter før det kalles til start i 
det løp utøver skal delta i, kan banedommernemnden foreta kjøre-/rytterendring. 
 
Umyndig person har rett til å avstå fra å gjennomføre obligatorisk promilletest, men får da 
ikke kjøre/ri travløp den angjeldende løpsdag. 
 
 

 



2 
 

 

6. Gjennomføring: 
Ingen utøver skal gis anledning til å foreta en prøvetest, avlagt test anses som gjeldende. 
Kontrollørene skal ha en liste over alle utøvere som skal testes. Listen skal minimum 
inneholde opplysninger om dato og hvilken bane testingen er utført på, samt utøvers 
signatur. Positive utslag skal føres på egen skjema. 
Alle avvik fra vanlig prosedyre skal noteres i et eget avviksskjema. 
Den kontrolløren som har bevitnet den enkelte test skal undertegne gjeldende skjemaer. 
Signerte lister, samt eventuelle avviksskjemaer, skal etter fullført testing leveres 
banedommernemnden. 
 
Banedommernemnden skal omgående varsles ved positivt utslag på en test, eller dersom 
utøver unndrar seg testing i henhold til § 9-5, pkt.1, bokst. b) til og med e). Med positivt 
utslag menes ethvert utslag på alkometer (pusteprøve), også utslag under 0,2 promille. 
Ved positivt utslag på test skal vedkommende utøver møte direkte i dommertårn for ny 
verifiserende test. Det skal uansett ikke gå mer enn 15 minutter mellom den test som ga 
positivt utslag, og ny verifiserende test. Avvik på mer enn 15 minutter kan sanksjoneres. 
Utøver skal ikke gis anledning til å avlegge en tredje test. 
Utøver skal alltid ha følge av en funksjonær til dommertårn for ny verifiserende test. 
 

7. Positiv test: 
Med positiv test menes ethvert utslag på alkometer (pusteprøve). 
- Dersom første test viser positivt utslag med en promille på 0,20 eller mer, regnes utøver 

uansett for å ha avlagt positiv prøve, og skal nektes deltakelse i travløp den angjeldende 
løpsdag. Dersom verifiserende test bekrefter positivt utslag på 0,20 eller mer, skal 
sanksjon ilegges i henhold til § 9-8. Dersom verifiserende test  
 

- Dersom første test viser promille lavere enn 0,20, og verifiserende test viser promille 
høyere enn 0,20, skal vedkommende nektes deltakelse i travløpene, og sanksjon ilegges i 
henhold til § 9-8.  
Tilsvarende skal utøver nektes deltakelse i travløp den angjeldende løpsdag dersom 
verifiserende prøve viser stigende promille sammenliknet med første test, uavhengig av 
om begge resultatene viser promille under 0,20. 
 

- Dersom første test viser promille lavere enn 0,20, og med en påfølgende verifiserende 
test som viser synkende promille, skal promilletesten anses som negativ.  
 

Det er alltid resultatet av den verifiserende prøve avgitt i dommertårn som skal legges til 
grunn ved sanksjonering.   
  


