SVENSK TRAVSPORTS MALL FÖR PÅFÖLJDER
Gäller fr.o.m. 21-01-01 (Påföljdsmall för ponny finns i slutet av dokumentet)
Påföljdsmallen syftar till att ange en riktlinje för böter och körförbud vid normalförseelser. Mallen ska följas men om omständigheterna i det enskilda fallet så
motiverar, får beslutande organ frångå mallen och utdöma påföljd som är lindrigare
eller strängare än vad mallen rekommenderar. Om förseelsen bedöms som unik och
svårbedömd kan påföljd ligga både över och under rekommendationen.
Mallen består av:
1. ”Indelning i påföljdskategori”, där olika förseelser indelas i olika
påföljdskategorier, betecknade med A, B, C eller D.
2. ”Rekommendation av påföljder”
I övrigt gäller följande.
För bestämmande av om det är en förstagångs-, andragångs- eller tredjegångsförseelse
i ”Rekommendation av påföljder” gäller nedanstående tabell om ”Upprepningstid”.
Denna tid räknas bakåt från dagen för den nya förseelsen, och i tiden inräknas också
tid för körförbud under perioden.
Beroende på antal körda lopp föregående 12-månadersperiod blir upprepningstiden
samt körförbudstiden för den nya förseelsen olika för olika körsvenner enligt följande
tabell.
Upprepningstid – körförbudstid
Antal körda lopp föreUpprepningstid
gående 12-månadersperiod

Drivningar

Körförbudstid

0 - 30
31 - 100
101 - 200
201 - 500
501 <

18 veckor
12 veckor
6 veckor
4 veckor
3 veckor

21 dagar
14 dagar
7 dagar
5 dagar
3 dagar

6 veckor
4 veckor
2 veckor
1 vecka
1 vecka

Svensk Travsport kan i undantagsfall flytta körsven till annan grupp för
upprepningstid än vad som anges här, om detta är påkallat p.g.a. t.ex. utlandsvistelse,
graviditet, skada eller sjukdom under föregående 12-månadersperiod, och detta kan ha
inneburit färre antal körda lopp än normalt.
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Vid bestämmande av förstagångs-, andragångs- eller tredjegångsförseelser skall beaktas ”upprepningsgrupper”, d.v.s. likartade förseelser räknas som en upprepningsgrupp.
Upprepningsgrupperna markeras i listan ”Indelning i påföljdskategori” genom att ett
genombrutet streck (- - -) skiljer grupperna åt. Sålunda räknas samtliga startförseelser
(typkod 101-110) som en grupp, och nästa grupp utgörs av typkod 201-228 etc.
Inom varje upprepningsgrupp skall beaktas alla B-, C- och D-förseelser. Den som
alltså har t.ex. en B-förseelse och en C-förseelse under upprepningstiden och skall
dömas för en B-förseelse skall då – om mallen tillämpas – få påföljd såsom för tredjegångs förseelse, om alla tre förseelserna tillhör samma upprepningsgrupp. Observera
att A-förseelser aldrig tas med i detta sammanhang.
Medvetna grova förseelser ska i normalfallet rendera dubbel körförbudstid och
dubbelt bötesbelopp mot vad som gäller för C-förseelse enligt mallen.
Förutom bestraffning, eller istället för bestraffning, kan licensinnehavaren hänvisas
till utbildningslopp/provlopp. I montélopp kan ryttare dömas till ett fystest.
I uttagningslopp och i lopp som kvalificerar för deltagande i final i insatslopp skall
bestraffningens bötesbelopp utdömas efter finalens förstapris (utan premiechansning)
dividerat med två. Detta gäller också i semifinaler i Breeders Crown.
Påföljd skall utdömas under aktuell tävlingsdag i så stor utsträckning som möjligt.
Utdömda körförbud träder i kraft 14 dagar efter förseelsen.
På resultatlistan skall anges mot vem förseelsen gjorts. Det är viktigt att körsven
informeras om att andragångs- respektive tredjegångsförseelse utdömts.
Förseelser i kval- och premielopp bestraffas endast om det är s.k.
djurskyddsförseelser, exempelvis felaktigt bruk av körspö eller övrig felaktig
drivning. Ordningsförseelser bestraffas dock på vanligt sätt.
Vid överträdelse av typkod 603 är normalpåföljden böter 1 000 kr, förutom i STL där
normalpåföljden är böter 2 000 kr.

Vid överträdelse av typkod 621 med sulky används påföljdsmallen för tränare, där är
normalpåföljden minst C-förseelse och max C- 3 gångare. Bedöm olycksrisken vid
utsättande av bestraffning, exempelvis sulky som går sönder i lopp och orsakar olycka
på grund av rostangrepp och/eller sprickor i skalm, bör vara C-3 gångare. Om sulkyn
genomgått av Svensk Travsport utförd kontroll och befunnits skadad men inte använts
den aktuella tävlingsdagen bör bestraffningen vara B- eller C- förseelse beroende på
omständigheterna.
För överträdelse av § 42 är bestraffningen minst 20 000 kr i böter samt körförbud för
en tid av minst 3 månader.
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Sko- och utrustningsinformation Kod 518
Tränare skall lämna uppgifter om vilken balans/hovbeslag och vilken typ av sulky
hästarna ska tävla i senast 15 minuter före första totolopp startar.
Vid för sent lämnade uppgifter (efter ovan nämnda tider men före defilering) är
normalpåföljden 500 kr.
Har felaktiga uppgifter lämnats, eller uppgifter lämnats efter defilering, är
normalpåföljden 1 500 kr.
Har tränare medvetet lämnat vilseledande uppgifter (t.ex. att samtliga startande hästar
skall tävla barfota, trots att det är otänkbart för en eller flera av dem) är
normalpåföljden 3 000 kr.
Sulkybyten får ske från amerikansk till sulky om detta anges senast i samband med
defilering till aktuellt lopp.
När det är barfotaförbud ska tränare som bryter mot förbudet bestraffas med 5 000 kr.
Svensk Travsport håller uppsikt över tränare som upprepat bryter mot förbudet.
Om en häst som gått barfota blöder i en hov efter genomfört lopp, skall tränaren
bestraffas med minst 5 000 kr i böter med kod 661. Vid grov förseelse (C-förseelse)
skall tränaren bestraffas med minst 15 000 kr och vid mycket grov förseelse (Dförseelse) ska ärendet överlämnas till Svensk Travsport.
Om förklaring vid kod 301 är ”ej godkänd” gäller omedelbart körförbud samt
överlämnande till Svensk Travsport. Om förklaringen är ”noterad” gäller B- eller Cförseelse, beroende på förseelsens art.
Drivningsförseelser
Enhandsdrivning ska bedömas som en D-förseelse, dvs. omedelbart körförbud. Detta
noteras på resultatlistan. Måldomaren meddelar Svensk Travsport som fastställer
påföljd och för samtal med aktuell körsven/ryttare. Spark samt medvetna grova
förseelser skall i normalfallet rendera dubbel körförbudstid och dubbelt bötesbelopp
mot vad som gäller för C-förseelse enligt mallen. Vid bedömningar av felaktig
drivning (kod 401 eller 402) i tvååringslopp skall hårdare bestraffning ådömas mot
vad som är normalt enligt påföljdsmallen. Vid en ev. D-förseelse av typkod 401 eller
402 skall körförbud träda i kraft omedelbart. Om kusk/ryttare bestraffas för felaktigt
bruk av körspö ska hästen undersökas efter loppet.
Svensk Travsports sportavdelning kommer att hålla körsvenner som bestraffas för
”felaktig drivning” under särskild uppsikt. Om någon körsven har flera sådana
bestraffningar i förhållande till antalet lopp han kör kommer körsvennen först att
meddelas en varning. Föranleder varningen inte en markant förbättring meddelas
körsvennen att varje ”felaktig drivning” under en period kommer att klassificeras som
en tredjegångsförseelse. I ”Lista Bestraffningar före tävling” kommer det att framgå
vilka körsvenner som är aktuella för tredjegångsförseelser.
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Olämpligt uppträdande Kod 641
Om person underställd Svensk Travsports tävlingsreglemente uppträder olämpligt ska
följande påföljdstrappa användas. Hänsyn ska vid utdömande av påföljd tas till
förseelsens art.

1.
2.
3.
4.
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Bötesbelopp:
1000
3000
5000
Överlämnas till ST

Körförbud:
x1
x3
D omedelbart körf.

Förfarande vid överklagningsbara påföljder
Måldomaren ansvarar för att samtliga aktuella filmer insänds direkt efter att
tävlingsdagen är slut till:
Svensk Travsport
Överdomstolen
Hästsportens Hus
161 89 STOCKHOLM
Använd mailadress overdomstolen@travsport.se för att skicka den skriftliga
rapporten. Detta gäller oavsett om påföljden kommer att överklagas eller ej.
Körsven/ryttare/tränare skall innan eventuell påföljd utdöms ges möjlighet att höras
och förhöret kan ske på telefon eller via ombud i förekommande fall.
En avgift tas ut via Svensk Travsports avräkningssystem av den klagande
kusken/ryttaren/tränaren. Beloppen är inklusive moms. Beloppet är baserat på det
antal lopp som denne har genomfört den senaste 12-månadersperioden enligt följande:
Antal lopp den senaste 12-månadersperioden räknat från aktuell
tävlingsdag
- 200
201 – 500
501 -

Avgift ink
moms
1 000 kr
3 000 kr
5 000 kr

Om den klagande får en nedsättning eller undanröjande av påföljden återbetalas
avgiften.
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Indelning i påföljdskategori
Påföljdskategori
Startförseelser
101

kört för tidigt över startlinjen

B (2)*

102

tagit fel spår i starten

B

103

stört medtävlare i starten

B

104

illa ledd volt

B

105

felaktig voltning

B

106

utan tillstånd använt medhjälpare i starten

B

107

medhjälpare i starten ej följt givna föreskrifter

B

108

ej hållit angivet startspår efter startbilen

B

109

dålig anslutning efter startbilen

B (2)*

110

dålig anslutning med ”flygande” start

C

Förseelser under loppet
201

ouppmärksam körning

B

202

ouppmärksam körning som stört medtävlare
(namn på störd häst)

B-C

203

körning i halvspår

B-C

204

körning i halvspår som stört medtävlare

B-C

205

kört för långt från bangränsen i ledande position

A(2)-B

206

kört för långt från bangränsen i ledande position och
därvid stört medtävlare (…)

B-C

207

kört för långt från bangränsen i ledande position varav
medtävlare (…) haft fördel

C

208

ej hållit rakt spår på upploppet

B

209

ej hållit rakt spår på upploppet vilket stört medtävlare (…)

B-C
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210

ej hållit rakt spår på upploppet varav medtävlare (…) haft fördel

B-C****

211

försökt passera framförvarande där tillräckligt utrymme ej fanns

B

212

kört utanför bangränsen

A(2)-D

213

otillåtet använt open stretch

B-C

214

felaktig nedtagning av galopperande häst

B-C

215

stört medtävlare (.…) vid nedtagning av galopperande häst

B(2)-C

216

kört mot tävlingsriktningen under pågående lopp

B

217

tempominskning efter mål

B

218

kört tävlingsmässigt med diskvalificerad häst

A(2)-C

219

för att ej avbrutit lopp med påtagligt trött/skadad häst

B-C

220

vårdslös körning

C

221

stört medtävlare (.…)

B-C

222

snäv körning (….)

B

223

snäv körning som grovt stört medtävlare (.…)

C

224

upprepad snäv körning (….och.…)

C

225

förseelse som orsakat diskvalifikation (….)

C

226

tempominskning som stört medtävlare (….)

B-C

227

lämnat fördel åt medtävlare (.…)

B-D

228

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

A-D

229
nedflyttning
C
----------------------------------------------------------301

ej kört tävlingsmässigt för bästa möjliga placering

B-D

302

ej kunnat lämna godtagbar förklaring till hästs formförändring

D
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-----------------------------------------------------------

401

felaktigt bruk av körspö / ridspö

B (2)-D

402

övrig felaktig drivning

B (2)-D

----------------------------------------------------------451

oljud under lopp

A(2)-B

452

ej haft fot i fotstöd

A-B

453

kört med släpande/hängande tömmar

A-B

----------------------------------------------------------Förseelser av ordningskaraktär
501

kört utan – hjälm/ ej spänt hakband /säkerhetsväst

A-B

502

kört utan nummertecken

A(2)-B

503

stört pågående defilering

A

504

kört för långt från banans ytterkant i bakvarv

A-C

505

sen ankomst till defilering

A-B

506

B

507

utan tillstånd defilerat med uppcheckad häst, eller
huvudstång anspänd
lämnat banan utan tillstånd efter defilering

508

ej segerdefilerat

A

509

felaktig tävlingsdräkt

A

510

ovårdad tävlingsdräkt

A

511

felaktigt nummertecken

B

512

dålig anspänning av nummertecken

A

513

ej gjort provstart

B

514

felaktig defilering/ej följt gällande defileringsbestämmelser

A

515

ej uppvisat häst för identifiering i föreskriven tid

B

8

B-C

516

ej återlämnat/ej rengjort vojlock/huvudbricka/stänkskärm

A

517

försenat starten

A-B

518

felaktig sko/utrustningsinformation
Se förtext

519

förseelse av ordningskaraktär

A-B

520

stört pågående segerceremoni

A

522

felaktig ridvikt

B-C

524 för sen ankomst till tävlingarna
A(2)***
----------------------------------------------------------601

felaktig anmälan av körsven

A-D

602

felaktig anmälan av häst

A-D

603

utan giltigt skäl uteblivit med anmäld häst/körsven

A(3)***

604

ej hästpass/felaktig vaccinationsuppgift

A(3)

605

lämnat banområdet före stadgad tid efter avslutat lopp (15 min)

B

606

ej inställt sig till kallat förhör

B

607

för att ej meddelat kastration

A(2)***

610

provlopp erfordras

612

körsvensändring

613 körsvensändring fel vid anmälan
----------------------------------------------------------621 bristfällig utrustning
A-C
622

ovårdad utrustning

A-B

623

använt otillåten utrustning

A-D

624 bristfällig anspänning
B-C
----------------------------------------------------------641 olämpligt uppträdande
Se förtext
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642

ohörsamhet mot funktionär

B-D

643

brutit mot bestämmelser angående berusningsmedel

D*****

644

lämnat osanna/oriktiga uppgifter

D

----------------------------------------------------------661

brustit i sitt tränaransvar

B-D

662

försökt starta/startat häst som ej var i tävlingsmässigt skick

B-D

663

brustit i tillsyn av häst i träning

B-D

664

felaktigt startat dräktigt sto, enligt § 18

B-D

----------------------------------------------------------701

uppenbart avsiktligt brutit mot gällande bestämmelser

D

----------------------------------------------------------901

ej betalt ådömda böter

D

902

körförbud tills vidare i avvaktan på utrednings slutförande

D

----------------------------------------------------------921

brutit mot dopningsbestämmelserna

D**

----------------------------------------------------------*)
Vid annan kod än denna, upprepningsperiod som förstagångare
**)
Ansvarsnämnd avgör ansvars- och påföljdsfrågan
***) Dubbel påföljd vid STL
****) Vid ändrad 1-3placering alltid C-förseelse
*****) Rekommenderade påföljder nedan
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Svensk Travsports rekommendation av påföljder
A-förseelser, Lindrigare förseelser – Ordningsförseelser
(inget beaktande av licenstyp eller loppets 1:a pris)
1:a gången 300 kr - 2:a gången 500 kr - 3:e gången 1 000 kr
B-förseelser, Medelsvåra förseelser, Startförseelser och Övriga förseelser
(typkod 101-110) (typkod 201 och högre)
C-förseelser, Grova förseelser
För förseelsen ”kört för tidigt över startlinjen” (typkod 101) tillämpas påföljden för en
andragångsförseelse redan vid en förstagångsförseelse och påföljden för en tredjegångsförseelse vid en andragångsförseelse.
För förseelsen ”vunnit fördel på otillåtet sätt” (använd typkod 110) i samband med ”dålig
anslutning efter startbilen” (flygande start) eller vid linjestart tillämpas påföljden för en
C-förseelse.
För förseelsen ”felaktigt bruk av körspö” (typkod 401) och förseelsen ”övrig felaktig
drivning” (typkod 402) tillämpas påföljden för en andragångsförseelse redan vid en
förstagångsförseelse och påföljden för en tredjegångsförseelse vid en andragångs
förseelse.

Medelsvåra-B
1:a pris* 0-19 999
1:a g
600
2:a g
900***
3:e g
kf+900

20-49 999
1 000
1 500
kf+1 500

50-149 999 150-499 999 500-999 999*
1 000 000-*
1 500
2 000<1%
1%
10 000**
2 000
3 000<1%
kf + 1%
kf +10 000**
kf+2 000 kf+3 000<1%
2xkf +1% 2xkf+10 000**

Grova-C
kf+900

kf+1 500

kf+2 000 kf+3 000<1%

2xkf +1%

2xkf+1%

* Vid premiechansning så gäller den prissumma som ekipaget kan vinna
** Gäller ej vid drivningsförseelser (kod 401 och 402), då är det 1 % av förstapriset
*** Vid drivningsförseelser gäller 1500kr som lägsta bötessumma
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För licensinnehavare som ej fyllt 25 år och som valt att ingå i denna kategori
För förseelsen ”kört för tidigt över startlinjen” (typkod 101) tillämpas påföljden för en
andragångsförseelse redan vid en förstagångsförseelse och påföljden för en tredjegångsförseelse vid en andragångsförseelse.
För förseelsen ”vunnit fördel på otillåtet sätt” (använd typkod 110) i samband med ”dålig
anslutning efter startbilen” (flygande start) eller vid linjestart tillämpas påföljden för en
C-förseelse.
För förseelsen ”felaktigt bruk av körspö” (typkod 401) och förseelsen ”övrig felaktig
drivning” (typkod 402) tillämpas påföljden för en andragångsförseelse redan vid en
förstagångsförseelse och påföljden för en tredjegångsförseelse vid en andragångsförseelse.
Medelsvåra-B
1:a pris
0-19 999
1:a g
kf 1 v
2:a g
kf 2 v
3:e g
kf 3 v

20-49 999
kf 1 v
kf 2 v
kf 3 v

50-149 999 150-349 999
kf 1 v
kf 2 v
kf 2 v
kf 3 v
kf 3 v
kf 4 v

350 000kf 2 v
kf 3 v
kf 5 v

Grova-C
kf 3 v

kf 3 v

kf 3 v

kf 4 v

kf 5 v

D-förseelser, MYCKET GROVA FÖRSEELSER
Bedöms efter det enskilda fallet, men högre rekommenderad påföljd än för 2xC-förseelse
skall gälla.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rutiner vid alkoholtest
Anteckning om tagna alkoholtester skall alltid göras på tävlingsdagens resultatlista.
I förekommande fall anges: ”Alkotest: samtliga prover var negativa” respektive ”Av
tagna prover har X st. lämnat positivt prov. Bestraffningar:…………………………”
Person som genomgått alkoholtest och där resultatet indikerar alkoholpåverkan, skall
genomgå ytterligare två tester under närvaro av en av måldomarnämnden utsedd
person. Dessa två nya tester skall snarast utföras, med ca 6-8 minuters mellanrum.
Medelvärdet av dessa två tester räknas som slutligt resultat. Måldomaren skall även
rapportera positiva prover till Svensk Travsport.

*) Påföljder vid överträdelse av 39 §
Person med kör-/tränarlicens eller annan som handhar häst under tävlingsdag
Positivt alkoholtest
0,2 - 0,49 promille

körförbud minst 1 månad och 5 000kr i böter

0,5 - 0,99 promille

körförbud minst 2 månader och minst 5 000kr i böter

1,0 - 1,49 promille

körförbud minst 3 månader och minst 5 000kr i böter

1,5 - 1,99 promille

körförbud minst 4 månader och minst 5 000kr i böter

2,0 -

körförbud minst 6 månader och minst 5 000kr i böter

promille

Anm. Ovan nämnda påföljder är minimipåföljder. Skulle vederbörande
dessutom förete tecken på avsevärd alkoholpåverkan skall längre körförbud
ådömas. Körförbudet träder i kraft omedelbart.
Positivt drogtest
Förbud att deltaga. Körförbud tills vidare. Kontakta Svensk Travsport (se särskild
instruktion). Minimibestraffning körförbud minst 3 månader.
Påföljder enligt ovan kan kombineras med eller ersättas av annan bestraffning enligt
68 §. Gäller särskilt personer som inte kör lopp.
Person som vägrar underkasta sig test eller utredning skall meddelas omedelbart
körförbud tills vidare. Ärendet skall överlämnas till Svensk Travsport.
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Påföljdsmall för tränar-licensinnehavare som ej kör lopp
Gällande påföljdsmall går ej att tillämpa på tränar-licensinnehavare dels p.g.a. att
körförbud inte kan ådömas, dels p.g.a. att gruppindelningen av bötesstraff ofta är
knutet till första-prisets storlek (0 - 14 999 etc.). Vidare är flertalet förseelser enligt
mallen rena körförseelser (grupperna med kod nr på 100, 200, 300 och 400) och alltså
inte aktuella för tränar-licensinnehavare.
En mall för tränar-licensinnehavare kan därför bara avse ”Förseelser av
ordningskaraktär” och då närmast grupperna med kod nr på 500 och 600.
För A-förseelse inom dessa båda grupper gäller samma rekommenderade påföljd som
för alla andra licensinnehavare.
För B- och C-förseelser rekommenderas följande påföljder för normalförseelser:

B-förseelse

A-tränare

B-tränare

1:a gång
2:a gång
3:e gång

900 kr
1 200 kr
2 000 kr

500 kr
700 kr
1 200 kr

C-förseelse

A-tränare

B-tränare

3 000 kr
4 000 kr
7 000 kr

1 800 kr
2 400 kr
4 200 kr

1:a gång
2:a gång
3:e gång

Upprepningstid vid B- och C-förseelser är 6 veckor för A-licens och 12 veckor för Blicens.
D-förseelse
D-förseelse skall bedömas efter det enskilda fallet men att högre rekommenderad påföljd
än för 2xC-förseelse skall gälla.
För överträdelse av 39 § första stycket Tävlingsreglementet utdömes böter lägst 5 000 kr.
Vid överträdelse av samma paragrafs sista stycke utdömes bötesstraff enligt nuvarande
mall.
För att få fram praxis beträffande normalpåföljder för A3-licensinnehavare skall Svensk
Travsports sportavdelning fortlöpande informeras om utdömda bestraffningar.
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PONNYTRAV
Gäller fr.o.m. 2017-01-01
Påföljdsmallen gäller med även för ponnytrav men med följande undantag.
Upprepningstid – Körförbudstid.
Beroende på antal körda lopp senaste året blir upprepningstiden samt körförbudstiden för den
nya förseelsen olika för olika körsvenner enligt följande tabell:
Antal körda lopp föregående 12-månadersperiod
0-10
11-30
31-

Upprepningstid

4 veckor
3 veckor
2 veckor

Drivningar

12 veckor
9 veckor
6 veckor

Körförbudstid

3 veckor
2 veckor
1 vecka

I lopp med 4 000 kronor eller mer i förstapris ska förseelse 401-402 alltid betraktas som en Cförseelse.
Skoinfo tillämpas inte vid ponnytravtävlingar.
Vid överklagan av domslut inom ponnytravet är avgiften 500 kronor.
Vid bestraffning i form av böter är beloppet 0 kronor för personer 25 år och yngre (licens AD). Gäller även utländsk körsven/ryttare/tränare 25 år och yngre (licens EU).
För person över 18 år (licens E) kan dock bötesbelopp utdömas för ordningsförseelser.
Information om anledning till bestraffning bör i möjligaste mån ges och då alltid direkt till
den som bestraffats men gärna tillsammans med vårdnadshavare.
Vikt och längdintyg (6 mån) för montéryttare gäller utan undantag.

15

Påföljdsmall för brott i enlighet med 12 § g) ST:s
Antidopningsreglemente

Behandlingsjournal
Saknas i samband med ”out of competition”-provtagning

Mininivå
3 000 kr

Väsentliga brister i befintlig journal

2 000 kr

Läkemedelsförvaring
Läkemedel i olåst skåp eller utrymme

3 000 kr

Överblivna tillåtna märkta receptbelagda läkemedel

1500 kr

Omärkta tillåtna receptbelagda läkemedel

3 000 kr

Läkemedel som inte är tillåtna att försäljas eller användas i Sverige 10 000 kr
Förbjudna substanser, ämnen eller läkemedel

*

Utrustning
Otillåten utrustning enligt 4 § e) Antidopningsreglementet

*

Flera brott
Utgångspunkten är påföljden för det grövsta brottet som ökas med 50 procent av
respektive påföljd för övriga brott.
Försvårande omständigheter
Ett flertal läkemedel, substanser, ämnen och/eller utrustning i strid mot ST:s
Antidopningsreglemente.
Upprepade brott i enlighet med 12 § g) ST:s Antidopningsreglemente.
* ST kan meddela beslut i enklare ärenden. Övriga ärenden hänskjuts till STAD
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