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Antidopningsreglementet är beslutat av styrelsen för Svensk Travsport
och ges ut av Svensk Travsport AB.
Kontakt: Svensk Travsport, Box 201 51, 161 02 Bromma
Telefon: 08-475 27 00 (kundtjänst)
E-post: kundtjanst@travsport.se

Detta reglemente har beslutats av styrelsen för Svensk Travsport den 17 nov 2021
och börjar gälla den 1 januari 2023. 
(föregående Antidopningsreglemente gällde från och med 1 januari 2022)
 
 
Förkortningar som används i detta reglemente:
ST: Svensk Travsport
STAD: Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd
ÖD: Svensk Travsports Överdomstol
EHSLC: The European Horserace Scientific Liaison Committee
NEMAC: Nordic Equine Medication and Antidoping Committee
 
Länkar till Karenstids- och förbudslistan samt anvisningar till förande av
behandlingsjournal:
https://www.travsport.se/siteassets/regelverk/veterinart-och-djurskydd/karenstid-
soch-forbudslista.pdf?796
https://www.travsport.se/siteassets/relateradedokument/hastvalfard/b8001_be-
handlingsjournal.pdf?796
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1 §
Reglementets innehåll och tillämpningsområde

Svensk Travsports (ST) Antidopningreglemente är framtaget med grund i svensk
djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning 
och tävling med djur, överenskommelser inom The European Horserace Scien-
tific Liaison Committee (EHSLC) och Nordic Equine Medication and Antidoping 
Committee (NEMAC) samt ST:s Karenstids- och förbudslista. Regleras av Djur-
skyddslagen och tillhörande föreskrifter. Se 2§ i Tävlingsreglemente för Svensk 
Travsport. Smittskyddsreglementet tillämpas på samtliga smittsamma sjukdomar 
hos häst, inte enbart de sjukdomar som är upptagna som exempel i detta regle-
mente.

2 § 
Underställda reglementet

Underställd detta reglemente är de fysiska och juridiska personer som anges i 1 §
Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

3 § 
Regler om användning av läkemedel m.m.

a) Registrerad travhäst som är i tävlingsmässig ålder eller yngre får endast behan-
dlas med läkemedel som enligt läkemedelslagen (2015:315) är tillåtna att försäljas 
eller användas i Sverige.
 
b) Häst får tillföras receptbelagt läkemedel endast om veterinär för namngiven 
häst ordinerat detta.
 
c) Häst i behov av substitutionsbehandling är ej att betrakta som varande i täv-
lingsmässigt skick och får därmed inte delta i tävling. Med substitutionsbehan-
dling menas behandling där man tillför kroppen en substans som den normalt 
tillverkar, men på grund av sjukdom eller annat inte kan framställa, till exempel 
behandling med sköldkörtelhormon. Häst diagnosticerad för kronisk sjukdom, till 
exempel kronisk luftvägssjukdom, och som med anledning av detta är i behov av 
kontinuerlig medicinering, anses inte vara i tävlingsmässigt skick och är därmed 
inte tillåten att delta i tävling.
 
d) På häst, som avses starta i tävling eller tränas för tävling*, får inte vidtagas sär-
skilda behandlingar eller särskilda åtgärder som vid tävlingen eller träningen kan 
medföra en positiv eller negativ förändring av hästs aktuella prestationsförmåga 
eller temperament.
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* Med ”tränas för tävling” menas fysisk och psykisk förberedelse av ett djur som 
ska användas i tävling och där syftet med träningen är att förbereda djuret för 
tävling. Djuret ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat 
åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller 
grundläggande mental träning.
 
e) Injektion får endast utföras av veterinär eller av veterinär instruerad och i varje 
enskilt fall delegerad person.
 
f) Nedförande av nässvalgssond och/eller infusionsbehandling får endast utföras 
av veterinär.

4 § 
Ordningsregler

a) Tränare, eller ägare enligt 7 §, ska föra löpande behandlingsjournal i den om-
fattning ST föreskriver på travsport.se, se länk ovan. Behandlingsjournal ska på 
begäran överlämnas till ST:s kontrollpersonal i samband med kontroll.
 
b) Tränare är skyldig att på begäran lämna ut behandlingsjournal till hästens 
ägare.
 
c) Tränare får i sitt förvar inneha receptbelagda läkemedel, sprutor och kanyler 
endast om de utskrivits för namngiven häst och under ordinerad behandlingstid. 
Tränaren ansvarar för att hästens namn anges på förpackningen.
 
d) Tränare får inte inneha förbjudna substanser, ämnen eller läkemedel. Förbjudna 
läkemedel är de som inte är godkända att säljas eller användas enligt läkeme-
delslagen, i övrigt se Karenstids- och förbudslistan, länk ovan.
 
e) Tränare får inte inneha veterinärmedicinsk utrustning eller annan utrustning 
som endast får nyttjas av behörig person samt utrustning som är ägnad för förb-
judna åtgärder.
 
f) Under ordinerad behandlingstid ska sprutor, kanyler och läkemedel samt pre-
parat innehållande substanser med tävlingskarens förvaras i låst fastmonterat skåp 
eller annat låst utrymme. Nycklarna till sådant skåp eller annat låst utrymme ska 
på tränarens ansvar förvaras på betryggande sätt. Vid behandlingstidens slut ska 
överbliven medicin, sprutor och kanyler avlägsnas från stallet.
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g) Innehav som inte är tillåtet enligt 4 § c)-e) ska på anmodan överlämnas till 
behörig företrädare för ST.

5 § 
Övervakningsstall

a) ST kan inför vissa lopp besluta att deltagande hästar ska uppstallas i ett särskilt 
övervakningsstall.

b) ST bestämmer vid vilken tidpunkt hästarna senast ska ha anlänt till övervakn-
ingsstallet.
 
c) Häst som inte anlänt till övervakningsstallet senast den tidpunkt ST bestämt 
kan av ST förbjudas delta i loppet.

d) Endast de personer, tränare och/eller skötare, som ST godkänt har tillträde till 
övervakningsstallet.
 
e) För att få tillträde till, samt under vistelse i, övervakningsstallet har ST rätt att 
genomsöka godkända personers kläder, material, utrustning m.m. innan de ges 
tillträde till övervakningsstallet. Den som utan giltig anledning inte tillåter ST att 
genomsöka kläder, material eller utrustning ska inte ges tillträde till stallet eller 
avvisas därifrån.

6 § 
Tränarens ansvar

a) Tränaren ansvarar för att bestämmelserna i detta reglemente iakttas.
 
b) Tränaren ansvarar för anställdas och anlitade personers, t.ex. veterinärer, hovs-
lagare och transportörer, agerande med de hästar tränaren ansvarar för.

7 § 
Ägarens ansvar

a) För häst som är i tävlingsmässig ålder eller yngre och inte finns upptagen på 
någon tränares träningslista ansvarar företrädaren/firmatecknaren i det ägarskap 
som är registrerat i ST:s ägarregister för att bestämmelserna i detta reglemente 
iakttas.
b) Ägaren ansvarar för anställdas och anlitade personers agerande om hästen inte 
finns upptagen på någon tränares träningslista.
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8 § 
Dopningsprov

a) Måldomarnämnd, banveterinär eller av ST bemyndigad person äger rätt att 
besluta om dopningsprovtagning.
 
b) Dopningsprov kan tas både i samband med tävling och vid annan tidpunkt än i 
direkt anslutning till tävling.
 
c) När beslut om dopningsprovtagning meddelats av annan än måldomarnämn-
den ska, om provtagningen sker i anslutning till tävling, nämnden informeras om 
beslutet.
 
d) När provtagning är beslutad ska hästen omedelbart ställas till förfogande för 
provtagning samt vid den ytterligare undersökning som kan föranledas därav.
 
e) Ansvarig tränare för hästen, eller av tränaren utsedd person, eller ansvarig ägare 
om hästen inte finns upptagen på någon tränares träningslista, äger rätt att närvara 
vid provtagningen.
 
f) Häst som inte går att provta kan meddelas startförbud tills vidare.

9 § 
Analysresultat

a) Vid analys av provmaterial (urin, blod, hud, hår m.m.) från häst, som vid prov-
tagningstillfället är startanmäld till tävling eller har startat i tävling eller tränas för 
tävling, får provmaterialet inte innehålla substanser som inte är kroppsegna eller 
hänförliga till naturligt foderintag.
 
b) För vissa kroppsegna och vissa foderrelaterade substanser, vilka framgår av 
Karenstids- och förbudslistan, finns gränsvärden som inte får vara överskridna

c) För vissa substanser, vilka framgår av Karenstids- och förbudslistan, tillämpas 
rapporteringsnivåer.
 
d) Vid analys av provmaterial som tagits från häst i annat sammanhang än tävling 
eller träning för tävling får provmaterialet inte innehålla förbjudna substanser. 
e) Vid analys av provmaterial som tagits från häst i annat sammanhang än tävling 
eller träning för tävling får provmaterialet inte innehålla substanser som inte kan 
härledas till legitima behandlingar antecknade i behandlingsjournal.
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10 § 
Karenstider och medicinerings-/behandlingsanvisningar

a) För vissa substanser, vissa behandlingar och vissa åtgärder gäller karenstider 
då häst är startanmäld till tävling eller tränas för tävling.  Om behandling eller an-
nan åtgärd vidtas på en startanmäld häst ska karenstiden för detta vara utgången i 
enlighet med vad som framgår av punkten b). .
 
b) Karenstiderna för hästar som är startanmälda till tävling räknas från tidpunkten 
för avslutad behandling till tidpunkten för första loppet på tävlingsdagen.
* Exempel
Om en häst behandlas en lördag kl.14.00 med en substans som har en karenstid 
på 7 dygn, får hästen inte starta den följande lördagen om tävlingsdagen börjar 
kl.13.00, även om det lopp hästen är tilltänkt att starta i har starttiden kl.15.00.
 
c) På travsport.se finns anvisningar avseende medicinering och behandling som 
alltid ska följas.

11 § 
Påföljder för häst

a) Häst som tävlat i strid mot antidopningsreglementet ska fråndömas vunnet pris.
 
b) Har hästen lämnat positivt dopningsprov avseende förbjudna substanser enligt 
Karenstids- och förbudslistan ska hästen förbjudas delta i tävling i minst sex 
månader.
 
c) Har hästen lämnat positivt dopningsprov avseende övriga substanser enligt Ka-
renstids- och förbudslistan ska hästen förbjudas delta i tävling i minst tre månader.
 
d) Häst som tävlat eller avses att tävla i strid mot antidopningsreglementet, även 
om hästen inte lämnat ett positivt dopningsprov, ska förbjudas delta i tävling i 
minst tre månader.
 
e) I Karenstids-och förbudslistan anges, beroende på substans eller åtgärd, hur 
länge en häst i normalfallet ska förbjudas att delta i tävling, när det föreskrivs 
längre tid än minimitid enligt b), c) och d) i denna paragraf, eller för alltid.
f) Tävlingsförbudet träder i kraft den dag tränaren, eller ägaren enligt 7 §, delges 
misstanke om överträdelse av Antidopningsreglementet.
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g) Om särskilda skäl föreligger eller det annars anses oskäligt kan förbud enligt 
b), c), d) och e) i denna paragraf jämkas nedåt.
 
h) Har hästen lämnat positivt dopningsprov krävs dessutom ett negativt dopning-
sprov innan hästen får starta igen. Om ST inte bedömer det obehövligt krävs även 
friskintyg för aktuell häst.
 
i) Häst som tävlat eller avses att tävla i strid mot antidopningsreglementet kan 
meddelas startförbud tills vidare.

12 § 
Påföljder för tränare eller annan underställd reglementet

a) För avsiktlig överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § döms tränare 
eller annan, underställd detta reglemente, till förlust av licens och till totalt eller 
partiellt tillträdesförbud för viss tid, dock minst två år, eller för alltid samt böter 
högst 1.000.000 kr. Är överträdelsen begången genom användande av förbjudna 
substanser enligt Karenstids- och förbudslistan gäller minst fyra års licensindrag-
ning och tillträdesförbud samt böter högst 1.000.000 kr. Är överträdelsen begån-
gen av hästägare kan även dennes rätt att vara registrerad som hästägare i ST:s 
hästägarregister återkallas eller vägras för viss tid eller alltid.  
 
Påföljd enligt denna punkt kan beslutas gälla tills vidare i avvaktan på utrednings 
slutförande.
 
b) Försök, anstiftan och medverkan till avsiktlig överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 
9 § a)-d) eller 10 § likställs med fullbordad överträdelse och påföljd enligt a) i 
denna paragraf ska ådömas.
 
c) Bedöms påföljd enligt a) eller b) i denna paragraf uppenbart oskälig i förhål-
lande till gärningen kan lägre eller annan påföljd ådömas.
 
d) För överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § begånget av grov 
oaktsamhet döms tränare eller annan, underställd detta reglemente, till förlust 
av licens och till totalt eller partiellt tillträdesförbud för viss tid, dock minst sex 
månader och högst fem år samt böter högst 1.000.000 kr. Är överträdelsen begån-
gen av hästägare kan även dennes rätt att vara registrerad som hästägare i ST:s 
hästägarregister återkallas eller vägras för viss tid eller alltid.
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e) För överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § begånget av oaktsam-
het döms tränare eller annan underställd detta reglemente till böter, lägst 10.000 
kr och högst 1.000.000 kr. Kör-/ridförbud och/eller anmälningsförbud och/eller 
totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst tolv månader kan utdömas i stället för 
böter eller i kombination med böter.  
 
Normalpåföljd för tränare enligt denna punkt är böter, varvid utgångspunkten för 
böternas storlek ska vara två procent av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i 
träningsverksamheten de senaste 36 månaderna före överträdelsen, plus tio pro-
cent av förstapriset i aktuellt lopp. Om särskilda skäl föreligger kan bötesbeloppet 
jämkas uppåt eller nedåt.
 
Andra gången en tränare döms enligt denna punkt är normalpåföljden böter fyra 
procent av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i träningsverksamheten de se-
naste 36 månaderna före överträdelsen, plus tjugo procent av förstapriset i aktuellt 
lopp. 
 
Tredje gången en tränare döms enligt denna punkt jämställs överträdelsen med 
överträdelse enligt a) i denna paragraf. 
 
f) För överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § ska tränare, eller ägare 
enligt 7 §, om han/hon inte är ansvarig enligt a), d) eller e) i denna paragraf dömas 
till böter, lägst 10.000 kr och högst 1.000.000 kr. Kör-/ridförbud och/eller anmäl-
ningsförbud och/eller totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst tolv månader kan 
utdömas i stället för böter eller i kombination med böter.
 
Normalpåföljd för tränare enligt denna punkt är böter, varvid utgångspunkten för 
böternas storlek ska vara en procent av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i 
träningsverksamheten de senaste 36 månaderna före överträdelsen, plus tio pro-
cent av förstapriset i aktuellt lopp. Om särskilda skäl föreligger kan bötesbeloppet 
jämkas uppåt eller nedåt.

g) För överträdelse av 3 § a), b), e), f) samt 4 § döms tränaren, eller ägaren enligt 
7 §, till böter högst 100.000 kr. Kör-/ridförbud och/eller anmälningsförbud och/
eller totalt eller partiellt tillträdesförbud i högst sex månader kan utdömas i stället 
för böter eller i kombination med böter.
För överträdelse av 4 § anges normalpåföljder i ST:s påföljdsmall. Medverkan till 
överträdelse likställs med fullbordad överträdelse och påföljd enligt denna punkt 
ska ådömas, om det inte föreligger särskilda skäl. 



10

h) För överträdelse av 9 § e) ska tränare, eller ägare enligt 7 §, dömas till böter.
 
Normalpåföljd enligt denna punkt är böter 3.000 kr. Om särskilda skäl föreligger 
kan bötesbeloppet jämkas uppåt eller nedåt. 

Andra gången en tränare, eller ägare enligt 7 §, döms enligt denna punkt är nor-
malpåföljden 6.000 kr. 

i) För person som misstänks för överträdelse av antidopningsreglementet och som 
är behjälplig att avslöja överträdelse kan påföljden reduceras.

13 § 
Handläggning

a) ST meddelar beslut enligt 8 § f), 11 § och 12 § a) andra stycket.
 
b) ST kan meddela beslut i enklare ärenden som handläggs enligt 12 § g) eller h). 
Enklare ärenden är ärenden med påföljd om böter upp till 10.000 kr. Alternativt 
hänskjuts ärendet till STAD.
 
c) STAD prövar ärenden som skriftligen anmälts av ST.

14 § 
Överklagande

a) ST:s beslut enligt 8 § f), 11 § a) och i) får inte överklagas. 

b) ST:s beslut enligt 11 § b)-d) och 12 § a) andra stycket samt beslut om böter 
överstigande 3.000 kr enligt 12 § g) eller h) överklagas till STAD.
 
c) Skriftligt överklagande ska ha inkommit till STAD inom 14 dagar från den dag 
mottagaren anses ha fått del av beslutet.

d) Om ST varit första instans och beslutet överklagats till STAD får STAD:s 
beslut inte överklagas till ÖD. 

e) STAD:s beslut såsom första instans får överklagas av vardera part till ÖD. 

f) Skriftligt överklagande ska ha inkommit till ÖD inom 14 dagar från den dag
mottagaren anses ha fått del av beslutet.
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g) Om ST eller den person påföljden gäller överklagar ett beslut om påföljd, har 
motparten rätt att överklaga beslutet inom sju dagar från den dag överklagande-
tiden gick ut för den som först överklagade beslutet. förfaller, om det första
överklagandet återkallas eller av annat skäl förfaller.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för 
alla – alltid med travhästen i centrum.
 
Svensk Travsport är huvudorganisation för den 
svenska travsporten. Vi leder, organiserar och 
utvecklar travsporten samt fungerar som ett 
serviceorgan för landets travsportsintressenter. 
 
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi 
alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. 
Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyd-
det och säkerheten inom travsporten är därför, 
tillsammans med våra medlemmar, två av våra 
viktigaste uppdrag.


