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ANSVARSYRKANDE
Agneta Gotthardzon är B-licensinnehavare på Jägersro travbana. Hästen Cazanova
Schack, vilken Agneta Gotthardzon var ansvarig tränare för, startade i lopp 4 på Jägersro travbana den 11 april 2017 med Markus Niklasson som körsven. Efter loppet togs dopningsprov på hästen. Analyser av provet visade förekomst av ketoprofen och flunixin (en s.k. ”cocktail”) i hästens urin. Både ketoprofen och flunixin är
smärtstillande substanser med antiinflammatoriska och febernedsättande egenskaper. Substanerna är inte kroppsegna eller hänförliga till naturligt foderintag och har
en karenstid på minst 14 dygn.
Agneta Gotthardzon är i egenskap av tränare till hästen ansvarig för att hästen fått i
sig substanserna.
Vid utredarnas besök i Agneta Gotthardzons stall påträffades DMSO och
Phenylarthrit, båda karenstidsbelagda preparat som inte var inlåsta i medicinskåp eller annat utrymme.
Tävlingsreglementet 44 och 45 §§ samt 72 § 4 och 7 mom. åberopas.
UTREDNING
Agneta Gotthardzon vitsordar förekomsten av den aktuella substansen i dopningsprovet och är medveten om det strikta tränaransvaret. Hon tycker att det är oförklarligt hur hästen fått i sig de aktuella substanserna och ifrågasätter om det inte rör
sig om sabotage. Beträffade de karenstidsbelagda preparaten som hittats i hennes
skåp tror hon att de härrör från någon av de inackorderingar som hon hade på
1990-talet.
Travlab vid Statens veterinärmedicinska anstalt har efter analys av dopningsprovet
från Cazanova Schack uttalat att det innehöll förekomst av ketoprofen och flunixin.

B-provet har analyserats vid Laboratoire des Courses Hippique i Frankrike och
konfirmerar A-provet.
Veterinär Antti Rautalinko och säkerhetsansvarige Johan Nilsson har hörts angående hur utredningen gick till.
ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Det är genom analysresultaten klarlagt att Cazanova Schack haft ketoprofen och
flunixin i urinen vid dopningsprovet efter loppet den 11 april 2017. Det har inte
gjorts gällande att Agneta Gotthardzon uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett att
hästen fått i sig substansen. Han kan dock som hästens tränare inte undgå det
strikta tränaransvaret för det inträffade. Det kan inte anses som obilligt att utdöma
påföljd, eftersom sabotageteorin endast rör sig om spekulationer.
Vidare ska hon dömas för att hon förvarat karenstidsbelagda preparat i olåst utrymme. I denna del konstaterar Ansvarsnämnden att Antti Rautalinko uttalat att
preparaten var gamla och inte såg ut att ha använts varför brottet i denna del inte
kan anses vara särskilt allvarligt.
Påföljden ska bestämmas till böter.
NÄMNDENS AVGÖRANDE
Ansvarsnämnden dömer Agneta Gotthardzon enligt 44 och 45 §§ första stycket
samt 72 § 4 och 7 mom. Tävlingsreglemente för Svensk Travsport till böter 10 000
kr.
ÖVERKLAGANDE
Talan mot Ansvarsnämndens beslut får föras hos Svensk Travsports överdomstol.
Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in till Svensk Travsport inom 14
dagar från den dag klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas kan därefter också motparten överklaga beslutet. Det skall då ske inom en vecka från det
att tiden för överklagande gick ut för den som först överklagade.
För Ansvarsnämnden

Sari Olausson
I avgörandet har deltagit Sari Olausson, Anette Fassl, Hans Bernhardsson, Lennart
Ohlsson och Sven Eriksson. Beslutet är enhälligt.

