
 

 
INFORMATION OM ÖVERVAKNINGSSTALL MED ÖVERNATTNING 
 
Välkommen som deltagare i C Th Ericssons Memorial - STL Gulddivisionen den 26 mars på 
Solvalla. Ett deltagande som medför uppstallning i Övervakningsstallet på banan kvällen innan 
tävlingsdagen.  
 
Övervakningstall är en del av Svensk Travsports antidopningsarbete. De regler som gäller för 
Övervakningsstallet finns i Svensk Travsports antidopingreglemente §5, och underställd detta 
reglemente är de fysiska och juridiska personer som anges i §1 i Tävlingsreglemente för Svensk 
Travsport. 
 
Svensk Travsport övervakar hästarna och tar ej över ansvaret som hästhållare i Övervakningsstallet. 
Det är därför viktigt att ni som ansvariga hästhållare känner att ni kan utöva tillsyn enligt era behov. 
Uppstår det ett behov av dialog kring detta så kan kontakt tas enligt kontaktuppgifter på nästa sida. 
 
Hästen ska vara på plats i Övervakningsstallet mellan kl 20.00-23.00 på fredagen den 25 mars 
2022. Om hästen inte skulle vara på plats senast vid den angivna tiden kan Svensk Travsport besluta 
att den ska strykas ur loppet, se information om detta i Antidopingsreglementet §5 C.  Det är 
tränarens ansvar att se till att hästen är på plats i tid. 
 
Om hästen bedöms komma för sent till Övervakningsstallet pga oförutsedda icke påverkansbara 
omständigheter ska hästens tränare så snart det är möjligt ta en kontakt enligt kontaktuppgifter på 
nästa sida och meddela sin sena ankomst. Information som stödjer påståendet kring oförutsedda 
icke påverkansbara omständigheter till förseningen skall kunna presenteras.  
  
Observera att tillträde till Övervakningsstallet kommer att vara strikt begränsat. Det är endast 
tränaren, hästskötaren och en representant för hästägaren som får tillgång till Övervakningsstallet. 
Namn på hästskötare och tränare hämtas från aktuellt program för tävlingen. Om behov finns av 
ytterligare personal som inte namnges i aktuellt program, exempelvis hovslagare eller liknande, skall 
detta stämmas av och godkännas av Svensk Travsport innan tävlingsdagen. 
   
Området kring Övervakningsstallet kommer kontrolleras av vakter och det finns endast en in- och 
utgång. Det sker kontroller vid inpassering till Övervakningsstallet för att säkra tillträde för endast 
behöriga personer samt för att förhindra att otillåtna preparat eller otillåten utrustning tas med in. 
Kontrollen kan även bestå av ett genomsökande av personers kläder, material eller utrustning för de 
som har tillgång till Övervakningsstallet, i enlighet med Antidopingsreglementets § 5 E. Ett eventuell 
genomsökande genomförs i så fall av speciellt utpekad personal och hänsyn tas till kön. 
 
I Övervakningsstallet kommer alla kontakter med din häst att observeras av bevakningspersonal. All 
aktivitet i Övervakningsstallet kommer även att bevakas med övervakningskameror med inspelning.  
 
Vid lopp med kvalificering och final samma dag är alla hästar som deltar i kvalificeringslopp 
underställda regelverket för Övervakningsstall till dess att ett definitivt loppresultat är fastställt. De 
hästar som inte gått vidare till final blir då friställda från regelverket medan hästarna som ska delta i 
finalen omedelbart ska återvända till Övervakningsstallet och är fortsatt underställda regelverket till 
dess att ett slutgiltigt finalresultat har fastställts. 



 

 
Vid endast ett lopp är hästarna underställda regelverket till dess att ett definitivt loppresultat 
fastställts. Notera även att Svensk Travsports regler för dopningsprovtagning alltid gäller och att 
hästar uppstallade i Övervakningsstallet med största sannolikhet kommer att bli provtagna. 
 
Det är tränarens ansvar att ge denna information till hästskötaren och den ägarföreträdare som har 
tillträde till Övervakningsstallet. 
 
Gällande de extra kostnader som uppstår med anledning av övernattningen så kan du höra av dig till 
Linda Höijer (tel 070-4020216) senast torsdag 24/3 för få hästskötarens extra övernattning bokad 
och betald på ett hotell nära Solvalla. Svensk Travsport bekostar denna hotellnatt då det vid detta 
tillfälle är en del av ett pilot-projekt att testa övernattningskonceptet. 
  
På större tävlingar framöver där övernattning sker inom ramen för Övervakningsstallet kommer de 
extra kostnader som uppstår med anledning av övernattningen vara en del av förutsättningarna för 
att få delta i det aktuella loppet och ersätts således ej.  
 
Har du frågor kring Övervakningsstallet? Vänligen kontakta: 
 
Mattias Falkbåge: +46705272194 
 
Linda Höijer: +46704020216 
 
Jesper Holm: +46730851397 
 
Vänliga hälsningar, 
Svensk Travsport 
 
 
 
 
 


