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MED HÄSTEN I CENTRUM

Fullt ös från  
start för Jesper 
I mitten av september började Jesper Holm 
sin tjänst som utredare i ärenden kring 
antidopning. Och han kastades in i hetluften 
på en gång när han redan första veckan var 
med på FPTK och även på besök hos aktiva. 

– Att sitta med på den förberedande 
proffstränarkursen var en perfekt inledning 
eftersom jag, som kommer utifrån, fick en 
bra bild av både travsporten i stort och det 
arbete vi gör på avdelningen. Det finns en 
stor expertis, självklart på min egen avdel-
ning, men också inom hela sporten och jag 
lär mig hela tiden mer. Jag ser fram emot 
att fortsätta att vara ute på fältet och träffa 
aktiva kombinerat med jobbet vid skrivbor-
det, det är det som är det roliga med min 
roll. Omväxlingen och informationsutbytet, 
säger han.

Stort intresse för FPTK  
I september hölls den förberedan-
de proffstränarkursen (FPTK) och 
intresset var stort från både svenska 
och utländska tränaraspiranter. I kursen 
ingår många delar som rör hästvälfärd, 
exempelvis utrustningsbestämmelser, 
tävlingsreglementet samt självklart an-
tidopning och smittskydd.  För utländ-
ska proffstränare som vill söka svensk 
licens är endast denna del obligatorisk, 
därför läggs mycket stor vikt vid 
djurskyddsfrågor under dessa dagar. 
Från avdelningen höll Antti Rautalinko 
och Agneta Sandberg i föreläsningarna 
kring antidopning, smittskydd och 
utrustningsbestämmelser. 

Campkontroller – 
därför gör vi dem  
Alla våra A- och B-tränare får besök av våra kontrollanter hemma på sina gårdar eller uppstall-
ningsplatser, men vad är det egentligen som ska kontrolleras och varför?
De flesta vet nog att vi kontrollerar förvaring av mediciner och preparat och att det finns 
behandlingsjournaler som är korrekt ifyllda, men kontrollerna innehåller så mycket mer. Fokus 
ligger på hästhållningen och hästarnas välmående. Exempel på vad kontrollanten kan titta på 
under besöket är storleken på boxarna, ventilation och hur den övriga stallmiljön ser ut, hur 
hästarna ser ut i hull och hur de sköts. 

– Anledningen till att vi gör dessa besök är för att kunna visa att vi i vår sport har en god 
djurhållning som lever upp till djurskyddslagstiftningens krav. Genom våra kontroller får vi 
underlag kring hur djurhållningen ser ut samtidigt som den enskilde aktive har möjlighet att 
ställa frågor och diskutera eventuella funderingar kring den egna hästhållningen. Kontrollerna 
ska vara till nytta för alla och då främst för våra hästar såklart, berättar avdelningens djur-
skyddsspecialist Agneta Sandberg. 

Kontakta oss! 
Du vet väl om att du kan höra av dig 
till oss på avdelningen om du ser 
saker som bryter mot Travarhälsan, 
Antidopningsreglementet eller på 
något annat sätt påverkar djurskyddet 
negativt. Det gör du enklast via 
mail eller telefon. Självklart har vi 
tystnadsplikt och du kan vara anonym.

ANTIDOPNING  
Jesper Holm   073-085 13 97 

  jesper.holm@travsport.se

BRISTANDE DJURHÅLLNING  
Agneta Sandberg   070-347 91 04 

  agneta.sandberg@travsport.se

Varje månad tas ett antal prover utanför 
tävling, både vid våra campkontroller och 
vid andra tillfällen. Många av proverna 
är rena rutinkontroller, men det kan även 
vara riktade prover som vi tar inför större 
lopp, så kallade pre-raceprover, eller övriga 
prover på startanmälda hästar för att vi fått 
in tips på t.ex. otillåtna behandlingar. Under 
perioden 1 maj - 30 september togs det to-
talt 230 prover utanför tävling. Alla negativa 
provsvar redovisas på travsport.se. 

Nytt forskningsprojekt
Forskare på SLU och SVA håller just nu 
på med ett forskningsprojekt kring såväl 
förväntningar på som upplevelsen av 
djurskyddskontroller. I projektet ingår 
Travarhälsan och forskarna kommer i 
samband med detta vara med vid ett antal 
campkontroller samt sätta upp en enkät 
som både djurhållare och kontrollanter får 
svara på. Målet med studien är att se hur 
kontrollerna i framtiden kan bli effektivare 
och kanske mer transparenta, vilket i sin 
tur kan leda till ett ännu bättre djurskydd.

230
träningsprover sedan i maj

mailto:jesper.holm@travsport.se
mailto:agneta.sandberg@travsport.se
https://www.travsport.se/hastvalfard/antidopning-och-karenstider/negativa-dopningsprov/

