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Travarhälsan
Våra kontroller (både
campkontroller och
stallbackskontroller)
har rullat på som
vanligt trots corona,
men med ett extra
smittskyddstänk.

Rapportering
från Elitloppet

Utrustningsbestämmelserna är
uppdaterade.
Läs mer här.
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juni 2020

Vi genomförde som vanligt ett flertal provtagningar och kontroller inför Elitloppet under maj
månad och de rullade på enligt plan. I år var första året vi införde övervakningsstall (även
kallad detention barn) i samband med Elitloppet och vi fick många positiva reaktioner från de
aktiva runt elitloppshästarna. Värdet av att samla alla hästarna i samma stall med extra kontrollanter och provtagare och dessutom kameraövervakning är mycket stort och det underlättar verkligen vårt arbete. Dessutom fick hästarna mycket mer lugn och ro jämfört med tidigare
år och skötarna fick göra sitt jobb utan att ha folk springande i stallen. Planeringen inför
övervakningsstallet har pågått i flera månader och tack vare ett mycket bra samarbete med
Solvalla blev detta test-år en lyckad insats. Sedan finns det alltid saker som kan förbättras och
det tar vi med oss nu när vi kör på med övervakningsstallen på andra banor resten av året.

Barfotaprojekt
Ny påföljdsmall och
strängare påföljder
vid enhandsdrivningar
Från och med 1 juni är
påföljdsmallen ändrad
så att enhandsdrivning
alltid anses som en
”mycket grov förseelse”
och medför omedelbar
avstängning. Läs mer

Start av
visselblåsarsystem
Svensk Travsport har tillsammans med
Got Ethics Whistleblower arbetat fram
ett digitalt visselblåsarsystem kopplat
till travsport.se. Via ett krypterat system kan man tipsa/informera om ärenden som är kopplade till exempelvis
dopning, hästvälfärd eller vår Code of
Conduct. Man kan delge informationen
anonymt eller skriva under med sitt
namn. Funktionen kommer att finnas
med en länk i footern på travsport.se
från och med början av juli.

Läs mer om den
vetenskapliga
studien kring barfotatävlande.

Publicering av tre
positiva prover
Under maj månad publicerades tre positiva
dopningsprover för substanserna testosteron,
Koffein/teofyllin och triamcinolonacetonid.
Utredningarna kring dessa fall påbörjades
under Elitloppsveckan genom omfördelning
av resurser och fortgår under sommaren.

