Svensk Travsport
Ansvarsnämnden
Ärende nr 2
BESLUT
meddelat i Stockholm den 25 juni 2019
PARTER
Svensk Travsport
Företrädare Göran Wahlman
MOTPART
Mika Haapakangas, Klabböle 252, 905 87 Umeå

ANSVARSYRKANDE
Mika Haapakangas är A-licensinnehavare på Umeå travbana. Hästen Special Major,
vilken Mika Haapakangas är ansvarig tränare för, behandlades med osphos den 4
augusti 2018 och tävlade därefter två gånger på Bodens travbana den 20 september
2018 och en gång på Umeå travbana den 29 september 2018. Osphos har en
karenstid på 60 dagar och således har hästen tävlat tre gånger under pågående
karenstid. Karenstidsbrottet upptäcktes efter ”out of competition”-provtagning den
18 mars 2019 när ST:s veterinär Antti Rautalinko gick igenom behandlingsjournaler
från Mika Haapakangas. Därefter begärde Antti Rautalinko även in
veterinärjournalerna för Special Major, vilka styrkte att osphosbehandling gjorts
den 4 augusti 2018.
Mika Haapakangas har varit helt samarbetsvillig under utredningen och tillsammans
med sin fru Marianne tagit på sig att de gjort ett misstag. Mika Haapakangas trodde
att karenstiden var 28 eller 30 dagar och kommunikationen med Marianne, som är
den som sköter behandlingsjournaler, brast när hästen anmäldes till start igen efter
sin skada.
Mika Haapakangas har av oaktsamhet startat Special Major under pågående
karenstid.
Tävlingsreglementet 44 § och 72 § 2 mom. åberopas.

UTREDNING
Mika Haapakangas erkänner oaktsamt brott mot reglementet.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Mika Haapakangas har erkänt brott mot reglementet begånget av oaktsamhet. Hans
erkännande vinner stöd av såväl behandlingsjournaler som veterinärjournaler vilket
gör att han skall dömas i enlighet med ansvarsyrkandet.
NÄMNDENS AVGÖRANDE
Ansvarsnämnden dömer Mika Haapakangas enligt 44 § och 72 § 2 mom.
Tävlingsreglementet till böter om 45 000 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, Sven
Eriksson och Lennart Ohlsson. Beslutet är enhälligt.

