
 

Travarhälsan kommer att besöka dig vid angiven tidpunkt. Vid besöket görs en kontroll av 
hästhållning och stallmiljö inom ramen för Travarhälsans campkontroll. Hör av dig om 
uppstallningsplatsen inte längre är aktuell eller om du har några frågor. Hör gärna av dig per sms.  

Med vänlig hälsning Mette Pökelmann 070-3905611 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM TRAVARHÄLSANS CAMPKONTROLL  
 
 
Vad innebär Travarhälsans campkontroll? 
 
– Det är ett stallbesök hos dig med tränarlicens där vi tillsammans tittar på hästhållningen. Besöken 
genomförs av särskilt utbildade regionkontrollanter med lång hästerfarenhet och kunskap om häst. Vid 
besöken tittar man precis som tidigare på olika delar i hästhållningen såsom hästar, utfodring och 
stallmiljö. Även träningslistor, behandlingsjournaler och hästpass kontrolleras.  
 
Varför ska stallen kontrolleras? 
 
– Galoppsporten måste kunna visa omvärlden att vi tar väl hand om våra hästar. Det är viktigt för att 
allmänheten och myndigheterna ska ha förtroende för oss och det har även betydelse för vår möjlighet 
att arrangera tävlingar med totospel. Svensk Galopp har ett samarbete med Travarhälsan för att 
kontrollera och kunna redovisa hur våra hästar mår samt att vi lever upp till djurskyddslagstiftningens 
krav. Samtidigt får vi underlag till utveckling av vår sport. Det tjänar alla på, inte minst våra hästar. 
 
Behöver jag som aktiv tänka på något speciellt inför en stallkontroll? 
 
– Oftast får du veta i förväg att campkontroll ska ske hos dig, så att antingen du eller någon som 
representerar dig ska kunna vara på plats vid kontrollen. För att underlätta kontrollen är det bra om du 
tagit fram hästpassen, journaler och även ditt tillstånd enligt djurskyddslagen om du bedriver 
tillståndspliktig hästverksamhet (mer omfattande eller yrkesmässig hästverksamhet). 
 
Vad händer sedan? 
 
– Du kommer att få ett protokoll via e-post eller post efter besöket. Regionkontrollanterna är kunniga 
och en resurs för dig som vill utveckla din hästhållning eller har frågor om djurskyddslagstiftningen. 
Resultatet av campkontrollen är också en form av feedback till dig på hur din hästhållning fungerar 
och vilka eventuella förbättringsmöjligheter som finns. 
 
 
Vem är kontaktperson på Svensk Galopp? 
 
– Teresia Åkesson som svarar på frågor via e-post teresia.akesson@svenskgalopp.se eller via telefon 
08-466 86 89 
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