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MED HÄSTEN I CENTRUM

Välkommen 
Mattias!  
Sedan mitten av januari 
finns Mattias Falkbåge på 
plats som utredningschef 
och även chef för vår avdel-
ning för hästvälfärd. Han har en 
lång bakgrund som utredningschef inom 
några av Sveriges största myndigheter och 
den första tiden har mycket fokus lagts på 
att se över processer och arbetssätt och se 
vilka utvecklingsbehov som kan finnas.

– Det jag ser är att vi behöver tydliggö-
ra våra utredningsprocesser för att höja 
kvaliteten ytterligare. Vi behöver hela 
tiden jobba med att skapa en så kvalitativ 
utredningsprocess som möjligt, vilket ger en 
förutsägbarhet och är förtroendeingivande, 
säger han och fortsätter:

– Under förra veckan var jag med på mitt 
första kontrollbesök hos några travtränare. 
Det var en positiv upplevelse där jag möttes 
av välmående hästar och tränare som var för-
stående och höll med om vikten av att detta 
arbete görs. Avdelningens kontrollarbete är 
otroligt viktigt för att säkra hästarnas välfärd 
och att det tävlas på lika villkor. Under 2021 
kommer vi höja vår ambitionsnivå ytterligare 
i antal besök och kontroller ute i landet. 

Hantera behandlings-
journalerna via  
användarkontot   
Sedan många år tillbaka finns det ett lagkrav 
på att det ska finnas behandlingsjournaler för 
alla hästar som fått någon form av veterinär 
behandling med läkemedel. Om hästen är 
upptagen på en träningslista är det tränarens 
skyldighet att föra en sådan, i annat fall är 
det hästägarens. Från och med 1 februari kan 
tränare och hästägare hantera behandlings-
journalerna för sina hästar digitalt via sitt 
användarkonto på travsport.se. 

En tränare kan fylla i och ändra journa-
ler för alla hästar som finns upptagna på 
dennes träningslista vid behandlingsdatu-
met. En hästägare (företrädare) kan alltid 
SE behandlingsjournalerna för alla hästar 
denne företräder, 
men kan endast 
fylla i och ändra i 
behandlingsjour-
naler för de hästar 
som vid behand-
lingstillfället inte 
står upptagen på 
en träningslista. 

Antidopningsarbetet 
är viktigt ur flera 
aspekter   
I travsporten utgår vi ifrån att enbart friska hästar skall tävla och vi ska ha en ren sport. Inom 
vår sport har vi en mycket striktare definition av dopning än inom exempelvis humanidrotten 
där det är tillåtet att tävla med olika läkemedel. Det betyder att det i princip är nolltolerans 
mot läkemedel och andra behandlingar i samband med tävling, och träning som kan jämställas 
med träning, i annat fall ses hästen som dopad. 

Varje år tar vi mer än 4 000 dopningsprover, både på tävlingsplatserna och utanför, vilket är 
fler än i all övrig sport i Sverige sammantaget. Detta gör vi självfallet för att säkerställa att alla 
hästar tävlar på lika villkor 
och sin egen bästa förmåga 
utifrån ett djurskyddsper-
spektiv, men också för att 
garantera spelsäkerheten. 
Vilka hästar som provtas väljs 
både av slumpen eller utifrån 
riktade insatser. Så kallade 
pre-race och out of compe-
tition-prover tas exempelvis 
inför många stora lopp, men 
även vid campkontroller och 
riktade kontrollbesök. Målet 
var att under 2021 ta över 
700 prover utanför tävling, 
men denna siffra nåddes 
redan 2020 då 702 prover 
togs under året. Alla negativa 
provsvar, såväl vid tävling 
som utanför, redovisas på 
travsport.se.

Glöm inte att  
kolla regelverken!  
Du vet väl att du enligt §1 i 
Tävlingsreglementet är skyldig att ha 
kunskap om sportens regelverk och 
eventuella förändringar? Därför är det 
alltid bra att kolla igenom dem efter 
varje årsskifte för att se om det dykt 
upp nyheter som påverkar dig i din 
roll inom travsporten. Du hittar alla 
regelverk på travsport.se/regelverk.

Utveckling i antal 
dopningsprover/år    

2020 Prover totalt: 4215, 
varav pre-race och 

out of competition 702

2019 Prover totalt: 4057, 
varav pre-race och out 

of competition 689

2018 Prover totalt: 4018, 
varav pre-race och out 

of competition 612

2017 Prover totalt: 3383, 
varav pre-race och out 

of competition 466

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/februari/premiar-for-digitala-behandlingsjournaler/
https://www.travsport.se/hastvalfard/antidopning-och-karenstider/negativa-dopningsprov/
https://www.travsport.se/regelverk

