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Svensk Travsport 
STAD 
Ärende 1/2023 
 
 
  BESLUT 
 
 meddelat i Stockholm den 14 mars 2023 
 
 PARTER 
 
 Svensk Travsport  
 Företrädare Sara Axelsson 
 
 MOTPART 
 Tomas Malmqvist, Slågarps Kyrkoväg 55-5, 231 95 Trelleborg 
 
  

 
ANSVARSYRKANDE 
 
Svensk Travsport har yrkat ansvar gentemot Tomas Malmqvist enligt 4 § d) och e) 
Antidopningsreglementet för Svensk Travsport och påstått följande. 
 
Tomas Malmqvist är A-licensinnehavare på Jägersro Travbana. Den 9 november 
2022 genomförde Svensk Travsport ett oannonserat besök hos Tomas Malmqvist. 
I samband med kontroll i  stallutrymmena påträffades fyra flaskor franskt blister av 
märket Baume Caustique, en flaska cederolja och dropputrustning. Enligt A-listan 
avsnitt 4.5 e-f) i Karenstids- och förbudslistan är både cederolja och blister 
förbjudna substanser och därmed förbjudna att inneha. 
 
I utredningssamtal med Tomas Malmqvist har han medgett att han inte har någon 
kännedom om de påträffade preparaten och utrustningen.  
 
Enligt 6 § Antidopningsreglementet för Svensk Travsport är Tomas Malmqvist i 
egenskap av tränare ansvarig för att bestämmelserna i nämnda reglemente följs.  
Påföljd för överträdelsen ska därför dömas ut enligt 12 § Antidopningsreglementet 
för Svensk Travsport. 
 
UTREDNING  
 
I PM upprättat av Jesper Holm, som deltog vid det oannonserade besöket den 9 
november 2022 hos Tomas Malmqvist, tillsammans med Martin Fälling, Mattias 
Falkbåge, Linda Höijer och Johan Nilsson, är antecknat att kontroll gjordes av 
stallmiljön och medicinhantering. Vid denna kontroll har läkemedel påträffats i ett 
utrymme på ovanvåningen av stallbyggnaden. Flera av läkemedlen var uppmärkta 
med hästnamn och även namnet Tomas. I en låda påträffades fyra flaskor blister av 
märket Baume Caustique, en flaska cederolja och dropputrustning. Dessa fynd är 
fotodokumenterade och bilagda PM:et. Tomas Malmqvist var inte närvarande vid 
besöket. Den skötare som Svensk Travsports personal pratade med kunde inte ge 
några svar på var preparaten och utrustningen kom ifrån.  
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Jesper Holm har efter besöket kontaktat Tomas Malmqvist den 6 december 2022 
och ställt frågor om innehav av otillåtna preparat. Samtalet har återgetts i ett PM 
upprättat av Jesper Holm. Vid samtalet har Tomas Malmqvist bekräftat att han 
erhållit information av sin skötare om det besök som Svensk Travsport genomfört. 
Vidare informerades Tomas Malmqvist om att de preparat som hittades inte fick 
innehas enligt Svensk Travsports Antidopningsreglemente. Tomas Malmqvist 
ifrågasatte inte att det var fråga om otillåtna preparat men uppgav att det måste 
varit mer än 20 år gamla och att han haft stallet i över 20 år. Av anteckningarna 
framgår att Tomas informerades om att utgångsdatumen för preparaten enligt 
uppgift på förpackningarna var så sena som 2022 när det avsåg cederoljan. Enligt 
Tomas Malmqvist vet han inte varifrån cederoljan eller det franska blistret kommer. 
Han antar att detta måste ha kommit med olika hästar från utlandet som han fått 
till sig i sin träning. När det kommer hästar till honom kommer det med saker, 
utrustning och preparat, som inte behövs. De ställs undan i stallet. Tomas uppgav 
att han inte med säkerhet vet varifrån dessa preparat kommer. Han använder inte 
preparaten på hästar. 
 
Tomas Malmqvist har i e-post meddelande den 9 januari 2023 yttrat sig över den 
utredning som Svensk Travsport översänt till honom. När det gäller blistret anger 
han att han inte har någon förklaring men att det sannolikt kommit med utländska 
hästar som han fått i sin träning. Normalt skickas sådana saker tillbaka eller kastas, 
men av någon anledning har det i detta fall bara ställts undan. När det gäller blistret 
kan det också ha kommit med utländska hästar men det känns för honom som om 
någon kan ha ställt dit preparatet. De använder inte blister på sina hästar. När det 
gäller slangen så måste det varit någon veterinär som varit på plats och glömt den. 
Den har sannolikt lagts undan för att kunna lämnas tillbaka vid kommande besök 
av veterinären. 
 
Tomas Malmqvist har inte deltagit vid förhandlingen som genomfördes den 1 mars 
2023. Han har uppgett att han inte hade möjlighet att närvara av personliga skäl. 

 
Veterinären Antti Rautalinko har hörts i ärendet vid sammanträdet inför nämnden. 
 
NÄMNDENS BEDÖMNING 

 
Tomas Malmqvist har i och för sig förnekat att han haft kännedom om att 
förbjudna preparat m.m. funnits i stallutrymmena. Han har dock inte förnekat att 
de förbjudna preparaten m.m funnits i stallutrymmena. Nämnden har därför att 
utgå ifrån detta förhållande. Det ankommer på Tomas Malmqvist som tränare att 
förvissa sig om att det inte förekommer förbjudna preparat m.m. i hans 
verksamhet. En motsatt utgång skulle te sig helt orimlig då tränare skulle kunna 
förneka all kännedom om preparat och då frias, vilket inte kan ha varit 
Antidopningsreglementets mening. Tomas Malmqvist ska därför ådömas ett 
bötestraff. 
 
Enligt 12 g) § i Antidopningsreglementet för Svensk Travsport kan tränare dömas  
till böter med högst 100 000 kronor. Enligt nämnden bör de högre bötesbeloppen 
användas i fall där överträdelsen är betydligt grövre än vad Tomas Malmqvist gjort 
sig skyldig till i detta fall. Det är däremot inte tillräckligt när Tomas Malmqvist 
innehaft flera otillåtna medel och utrustning samt därmed brutit mot 4 och 6 §§ 
Antidopningsreglementet att stanna vi de lägsta bötesbeloppen. Nämnden bedömer 
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därför, att när det rört sig om flera förpackningar och substanser samt utrustning, 
det är motiverat att böterna ska bestämmas till belopp lägre än hälften av vad som 
är möjligt att döma ut men högre än en sjättedel av maximala bötestraffet.  
 
 
NÄMNDENS AVGÖRANDE 
 
Nämnden dömer Tomas Malmqvist enligt 12 § g) Antidopningsreglementet till 
böter 20 000 kronor. 
 

 
ÖVERKLAGANDE 
 
Talan mot STAD:s beslut får föras hos Svensk Travsports Överdomstol. 
 
Överklagandet ska 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 
 
 
Björn A Samuelson 
 
I avgörandet har deltagit Björn A Samuelson, Monique Wadsted, Lennart Olsson, 
Sven Eriksson, Johan Sundberg och Henrik Magnusson. Beslutet är enhälligt. 
 
 
 
 
 
 


