
Sak: Positiv dopingprøve avlagt på Øvrevoll 25.08.2019 av rytter Pat Cosgrave. Prøven er positiv på 
prednison eller prednisolon. Saken er behandlet av DHV på e-post og telefon. Ingen av DHVs 
medlemmer kjenner seg inhabile.  
  
I henhold til Norsk Jockeyklubs reglement om Forbud mot rytters bruk av doping fra 2019 skal DHV 
behandle saken når det foreligger en positiv prøve, jf. pkt 6. Videre påhviler det rytter som er 
foreskrevet medisin av lege et ansvar for at disse er tillatt å bruke, jf. pkt 7.  
 
Det er for DHV uklart hvordan man har tenkt denne bestemmelsen anvendt. DHV har valgt å se hen til 
Antidoping Norges regler om medisinsk fritak fra dopinglisten § 3 (i kursiv):  
 
§ 3 Kriterier for medisinsk fritak 

For å få godkjent medisinsk fritak må følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres: 

a) Utøver ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel inneholdende det forbudte 

stoffet/metoden. 

b) Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen kjent prestasjonsforbedring utover 

normaltilstand. 

c) Det er ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddel inneholdende det forbudte 

stoffet/metoden. 

d) Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke være en konsekvens av 

tidligere ulovlig bruk av stoffer på dopinglisten. 

DHV har innhentet uttalelse fra: 
 

• Dr Tim Poate, London Bridge Hospital, Pat Cosgraves behandlende lege: Pat Cosgrave var i 
juli d.å. til konsultasjon for en medisinsk tilstand, og han foreskrev legemiddel inneholdende 
prednisolon.   

• Chief Medical Adviser Dr. Jerry Hill, BHA: Pat Cosgrave underrettet BHA i juli d.å. om at han 
jevnlig bruker medisiner inneholdende prednisolon pga. en medisinsk diagnose.  

• Overlege PhD Ole Reigstad, medisinsk ansvarlig løpslege på Øvrevoll: Stoffet prednisolon er 
forenelig med medisinering opp mot Pat Cosgraves medisinske diagnose. 

• Astrid Gjelstad, Antidoping Norge: Antar at stoffet prednisolon er forenelig med medisinering 
opp mot Pat Cosgraves medisinske diagnose 

 
I tillegg har Pat Cosgrave oppgitt å ta medikamenter inneholdende stoffet prednisolon da han ble 
testet på Øvrevoll, 25.08.2019. 
 
På bakgrunn av nevnte uttalelser er DHV er av den oppfatning at Antidoping Norges regler om 
medisinsk fritak § 3 Kriterier for medisinsk fritak er oppfylt i denne saken, og at Pat Cosgrave således 
innvilges medisinsk fritak for bruken av legemiddel inneholdende prednisolon.  
DHV er enstemmig i sin avgjørelse.  
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