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MED HÄSTEN I CENTRUM

Travsportens första 
antidopningshund   
Lykke är en 2,5-årig Riesenschnauzer som nu, tillsammans med 
sin förare Fia Mårdfelt, officiellt tagit plats som ytterligare ett 
verktyg i antidopningsarbetet inom Svensk Travsport.

Lykke är en 2,5-årig Riesenschnauzer som nu, tillsammans med sin förare Fia Mårdfelt, officiellt 
tagit plats som ytterligare ett verktyg i antidopningsarbetet inom Svensk Travsport.

Pilotprojektet med Lykke och Fia inleddes under våren 2021 och under november börjar de 
jobba aktivt. Det Lykke gör är sannolikt världsunikt. Han söker nämligen inte bara efter sprutor, 
burkar eller liknande som kan innehålla preparat, så som ”vanliga” sökhundar gör. Han söker 
också efter spår av preparat som kommer UR en häst och alltså redan gått genom kroppen. 
Han kommer bland annat att söka igenom boxar och urinfläckar både på tävlingsplatser och 
vid kontroller i träning för att peka ut hästar som kan vara behandlade och därmed bör provtas.

– Lykke har sedan i våras tränats in på flera preparat och vi kommer att träna in fler och fler 
allt eftersom tiden går. Lykkes kapacitet är stor och för hans känsliga nos finns nästan inga 
begränsningar, berättar Agneta Sandberg, djurskyddsspecialist på Svensk Travsport.

Glöm inte visselblåsarsystemet!  
Sedan början av sommaren är Svensk Travsports visselblåsarsystem 
i bruk. Systemet ger den som behöver möjlighet att skicka in tips på 
eventuella oegentligheter i vår sport, antingen anonymt eller med sitt namn.  
Fokus ska ligga på djurskydd och antidopning, men även andra saker går att tipsa 
om. Systemet är numera även mobilanpassat. En länk till systemet finns i footern på 
travsport.se, du hittar det även här.

Vi har nu genomfört alla utom ett övervak-
ningsstall under detta första ”riktiga” år då vi 
haft en stor geografisk räckvidd från Boden i 
Norr till Malmö i söder. Upplevelsen vi fått är 
att konceptet funkar väl och att det, förutom 
att vara ett verktyg i antidopningsarbe-
tet, har haft en positiv effekt på skötarnas 
arbetssituation. De känner sig trygga med att 
lämna sin häst under dagen då de vet att den 
övervakas av funktionärerna i stallet.

– På det stora hela är vi nöjda med årets 
övervakningsstall, men det finns alltid ut-
vecklingspotential. Vi har exempelvis märkt 
att vissa fysiska stallar funkat bättre och 
andra sämre på de banor vi varit på. Vi för 
en dialog med banorna både inför och efter 
tävlingsdagen för att både kunna utveckla 
konceptet ytterligare och samtidigt ha 
optimala förhållanden i stallet på tävlings-
dagen, en dialog som funkat mycket bra. 
Under året har vi också, i samarbete med 
aktuell bana, ytterligare utvecklat kommu-
nikationen till de aktiva inför övervaknings-
stallen. Vi ser fram emot kommande år då vi 
siktar på att utveckla och finslipa konceptet 
ytterligare, sammanfattar Jesper Holm på 
Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning.

Skriv ut...
Använder du digitala 

behandlingsjournaler via 
ditt användarkonto på 

travsport.se? Du vet väl 
att du numera enkelt kan 

skriva ut dem om  
du skulle behöva! 

Nya riktlinjer  
Vid årsskiftet förändras 
60§ i Tävlingsreglementet. 
Bland annat tas begreppet 
drivning bort och ersätts med 
maning. Det finns också nya 
riktlinjer för just maning.  
Läs mer på travsport.se.

Sju övervaknings- 

stall 2021 

https://svensktravsport.whistleblowernetwork.net/frontpage
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2021/oktober/vi-stravar-efter-en-attitydforandring/

