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ANSVARSYRKANDE

Troels Andersen är A-tränare på Gävletravet. Hästen Picasso, vilken Troels Andersen är
ansvarig tränare för, var först i mål i lopp 8 på Gävle travbana den 26 mars 2020 med
Troels Andersen som körsven. Efter loppet togs ett dopningsprov på hästen. Analyser av
provet visade förekomst av koffein och teofyllin i hästens blod. Koffein är ett
centralstimulerande medel med uppiggande effekt. Teofyllin är en metabolit
(nedbrytningsprodukt) till koffein. Koffein finns inte i något registrerat läkemedel för
häst i Sverige. Däremot finns det koffein ensamt eller i kombination med andra
läkemedelssubstanser i flera humanläkemedel. Koffein finns i ett antal livsmedel och
även förekomst i foder har tidigare konstaterats.

Under 2020 har ett flertal foderkontaminationer förekommit i Skandinavien, men
analyserade foderprover från Troels Andersen har inte påvisat någon
foderkontamination. Inte heller har Troels Andersen, enligt egen uppgift, använt det
foder, Marstall, som förekommit i kontaminationsfallen.

ST har inte funnit någon förklaring till det positiva dopningsprovet. Troels Andersen är
emellertid, i egenskap av tränare, ansvarig för att bestämmelserna i
Antidopningsreglementet följs, se 6 §. Svensk Travsport yrkar ansvar enligt det ”strikta”

tränaransvaret, se 12 § f) och anser att böterna kan bestämmas till minimibeloppet
10 000 kr.

UTREDNING

Troels Andersen har uppgett att han ställde in Picasso i en plomberad gästbox den
aktuella tävlingsdagen. I anslutning till gästboxen finns ett fikarum där amatörtränare
ofta brygger kaffe. Det är hans möjliga förklaring till det positiva dopningsprovet. Han
har yrkat på att det ska tas ett prov i den aktuella gästboxen.

Travlab vid Statens veterinärmedicinska anstalt har efter analys av dopningsprovet från
Picasso uttalat att det innehöll förekomst av koffein och teofyllin. B-provet har
analyserats vid Laboratoire des Courses Hippique i Frankrike och konfirmerar Aprovet.

ANSVARSNÄMNDENS BEDÖMNING

Det är genom analysresultaten klarlagt att Picasso haft koffein i blodet vid
dopningsprovet efter loppet den 26 mars 2020. Det har inte gjorts gällande att Troels
Andersen 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.
Detta gäller särskilt mot bakgrund av att han genom att bryta plomberingen av
gästboxen får anses ha accepterat gästboxens skick. Det är vidare helt utan betydelse ur
bevishänseende att låta genomföra en provtagning av gästboxen. Det kan ha hunnit
hända åtskilligt mellan den tidpunkt då Picasso stod i boxen den aktuella tävlingsdagen
och provtagningstillfället. Det kan inte heller anses som obilligt att utdöma påföljd.

Påföljden ska bestämmas till böter.

NÄMNDENS AVGÖRANDE

Ansvarsnämnden dömer Troels Andersen till böter 10 000 kr.

ÖVERKLAGANDE

Talan mot STAD:s 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 STAD

Sari Olausson

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

