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MED HÄSTEN I CENTRUM

Antidopningsarbetet 
har fortgått under 
hela pandemin  
Det senaste året har kantats av 
diskussioner om smittskydd och 
rekommendationer i samband med 
covid-19. På hästsidan gav utbrot-
tet av EHV-1 i Valencia upphov till 
liknande diskussioner inom hela 
hästnäringen. För hästvälfärdsav-
delningen har arbetet med såväl 
smittskydd som antidopning fortsatt 
som vanligt trots allt. Campkontrol-
ler genomförs, prover tas på både 
våra banor och hemma på camper-
na. Men självklart är detta arbete an-
passat och uppdaterat efter rådande 
rekommendationer och restriktioner 
med stort fokus på smittskydd. 

Summering Elitloppet   
Årets Elitlopp genomfördes, liksom 2020, utan publik och med en betydligt mindre skara perso-
ner på stallbacken än ett normalt år. Självklart är dock hästarnas välfärd lika mycket i fokus oav-
sett antal i publik eller på stallbacken. För andra året i rad stod alla Elitloppsdeltagare i övervak-
ningsstall hela söndagen. Till övervakningsstallet har endast en liten utvald grupp personer kring 
varje häst tillträde, exempelvis skötare, tränare, kusk och om man som tränare vill ha sin egen 
hovslagare på plats. Det märks att såväl hästar som skötare trivs med det lugn som detta medför. 
Liksom tidigare hade alla hästar också en bevakare med sig som följde hästen hela dagen.

Utöver de ”vanliga” dopningsproverna som alltid tas på hästar som placerar sig i topp tre i 
finalen fick samtliga Elitloppshästar lämna dopningsprov efter sitt lopp, antingen som utslagna 
efter försöken eller efter finalen. Dessutom har de alla provtagits inför loppet i en så kallad pre-
race-provtagning då både blodprov och hårprov togs. Detta gjordes, med några få undantag, 
inom en vecka från inbjudan.  

Det var inte bara Elitloppsdeltagarna som lämnade prover. Under hela helgen togs det ett stör-
re antal prover än vanligt och den utökade provtagningen gällde både urin-, blod- och hårprover.

Premiär för Svensk Travsports 
visselblåsarsystem  
Med hjälp av detta system kan vem som helst 
skicka in tips om eventuella oegentligheter eller 
överträdelser mot Svensk Travsports regel- 
verk. Det går att välja att vara helt anonym 
eller att skriva under med sitt namn. Genom en 
funktion som kallas Säker postlåda kan utreda-
ren hålla kontakt med den som tipsat även om 
denne önskar att vara anonym. 
Utredningschef Mattias Falkbåge,  
hur fungerar systemet? 

– Kort beskrivet kan man säga att en person 
skickar in ett tips genom det formulär som 
finns i systemet. Där kan han eller hon speci-
ficera vad tipset gäller, exempelvis djurskydd 
eller dopning, och ange vad som skett. I sam-
band med detta kan man även skapa en säker 
postlåda, genom vilken vi sedan kan hålla  

kontakt med personen  
och ställa uppföljande frågor  
trots att han eller hon valt att vara  
anonym. Att skapa en postlåda är  
inget måste för att skicka ett tips, men vi 
hoppas såklart att de allra flesta gör det så 
att vi kan ta kontakt vid behov. 
Vad kan man tipsa om?

– Fokus vill vi skall ligga på djurskydd och 
antidopning, men även andra delar går själv-
klart att tipsa om. Det är dock viktigt att det 
tipset gäller faktiskt är någonting som vi kan 
och ska utreda vidare. Civilrättsliga ärenden 
och händelser som kan anses vara brott mot 
svensk lagstiftning ska anmälas till polisen 
eller annan lämplig instans. Mer information 
om systemet finns på travsport.se 

Vi följde Million-
dollarrhyme – 
följde ni oss?   

Inför årets Elitlopp 
valde hästväl-
färdsavdelningen 
tillsammans med 
kommunikations-

avdelningen att följa en Elit-
loppsdeltagare från inbjudan till 
start för att få en inblick i hur li-
vet för en travhäst ser ut inför ett 
sådant stort lopp. Vad gör man, 
när tas prover och vilka, hur ofta 
tränar man och liknande frågor 
hoppades vi att få svar på. Med 
hjälp av Millions skötare Arthur 
Leportier fick vi en inblick i Mil-
lions liv under drygt två veckor. 
För den som vill titta i efterhand 
finns alla händelser sparade på 
vår Instagram @svensktravsport 
under Häng på Million.  

https://www.travsport.se/svensk-travsport/var-travsport/svensk-travsports-visselblasarsystem/
instagram.com/svensktravsport

