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ANSVARSYRKANDE
Jeanette Prah är f.d. B-licensinnehavare på Solvalla travbana. Hon har haft B-licens
1998-2011. Hästen Out of Fashion, vilken Jeanette Prah då var ansvarig tränare för,
startade i lopp 3 på Visby travbana den 9 augusti 2011 med Elin Gustavsson som
körsven. Hästen inkom på första plats i loppet. Efter loppet togs, med motiveringen ”bra prestation”, dopningsprov på hästen. Analyser av provet visade förekomst
av tiludronsyra i hästens blod. Tiludronsyra används för behandling av hältor orsakade av sjukliga förändringar i cellomsättningen i skelettet. Substansen finns i läkemedlet Tildren, som är registrerat i Norge samt finns tillgängligt på licens i Sverige
och Norge. Läkemedlet ska ges intravenöst. Injektion i led förekommer men avråds
av tillverkaren. Karenstiden för Tildren är 14 dygn.
Jeanette Prah har av oaktsamhet orsakat att hästen fått i sig substansen. Alternativt
är hon ansvarig i egenskap av hästens tränare. Jeanette Prah har innehaft stora
mängder läkemedel, bl.a. Tildren, sprutor och kanyler, vilka hon smugglat till Sverige från Malta.
Tävlingsreglementet 44 och 45 §§, 72 § 2 alt 4 mom. samt 6 mom. Tävlingsreglemente för Svensk Travsport åberopas.
UTREDNING
Jeanette Prah vitsordar förekomsten av tiludronsyra i det aktuella dopningsprovet.
Hon bestrider att hon varit oaktsam, men medger ansvar i enlighet med det strikta
tränaransvaret. Hon medger vidare att hon brutit mot bestämmelsen i 45 § Täv

lingsreglementet om ordningsregler vid medicinering. Hon är dömd för smugglingsbrott i enlighet med vad som anförts under ansvarsyrkandet. Hon medger att
hon injicerat hästar och vitsordar att hon vetat om att Tildren är svårt att upptäcka
vid dopningsprovtagning.
Laboratoire des Courses Hippiques har efter analys av dopningsprovet från Out of
Fashion uttalat att det innehöll tiludronsyra.
Peter Forssberg, överveterinär vid Svensk Travsport, och säkerhetschef Michael
Halvarsson har hörts i ärendet.
ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING
Det är genom analysresultatet klarlagt att Out of Fashion haft tiludronsyra i blodet
vid dopningsprovet efter loppet den 9 augusti 2011.
Jeanette Prah är dömd för smuggling av preparat från Malta till Sverige och då bl.a.
Tildren. Hon har vidare under förhandlingen i Ansvarsnämnden vitsordat att hon
varit medveten om att Tildren är svårt att upptäcka vid dopningsprovtagning. Ansvarsnämnden finner mot bakgrund härav att ansvar för Jeanette Prah kan utkrävas
antingen för ett uppsåtligt agerande eller enligt tränaransvaret. Något ansvar för
oaktsamhet torde inte aktualiseras under rådande förhållanden. Svensk Travsport
har emellertid inte yrkat ansvar för ett uppsåtligt brott varför Ansvarsnämnden
endast finner sig kunna döma Jeanette Prah i enlighet med det strikta tränaransvaret.
Jeanette Prah ska vidare dömas för brott mot ordningsreglerna vid medicinering i
45 § Tävlingsreglementet. Ansvarsnämnden konstaterar att det såväl vid husrannsakan som vid införseln till Sverige från Malta beslagtagits ett mycket stort antal sprutor, kanyler och preparat bl.a. Tildren. Det har dessutom framgått både genom
Jeanette Prahs egna uppgifter och genom omfattande sms-korrespondens i den
förundersökning som hon varit föremål för att hon sålt preparat till verksamma
inom travsporten. Hennes agerande är givetvis oerhört skadligt för travsporten .
Vidare bör djurskyddsaspekterna beaktas då påföljden ska bestämmas eftersom det
är synnerligen allvarligt att hästar behandlas utan att veterinärer ordinerat detta och
då preparat säljs utanför myndigheternas kontroll.
Påföljden ska bestämmas till böter.
NÄMNDENS AVGÖRANDE
Ansvarsnämnden dömer Jeanette Prah enligt 44 § första stycket, 45 § och 72 § 4
smt 6 mom. Tävlingsreglemente för Svensk Travsport till böter 30 000 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 där-

efter 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 Halme
I avgörandet har deltagit Sari Halme, Anette Lind, Matts Olof Nord, Sven Eriksson
och Lennart Olsson. Beslutet är enhälligt.

