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Den 3 januari pulicerade travsport.se en krönika av Linda Höijer, vilken arbetar på ST's 
Hästvälfärdsavdelning. Mycket i den krönikan är bra. Eller "bra och bra". Linda skriver svart på vitt
att problemet med obehöriga och felaktiga (oetiska) behandlingar av hästarna är större än ST trott. 
Det är givetvis väldigt o-bra, men ovanligt befriande att ST nyktert ser att även jobbiga saker kan 
funka dåligt. Insikt är ju som bekant steg 1 för att förbättra något. 

I ST's regelverk föreskrivs en mängd olika saker. Det är personerna med licens som är skyldiga att 
kunna sportens regelverk. På samma vis som inom alla idrotter och sporter. Travsporten skiljer sig 
dock från alla andra organiserade sporter genom att travsporten även har hästägare. Hästägarna är 
förvisso lite reglerade de också. Betalar vi inte våra TDS-fakturor kan ST belägga alla ens 
företrädda hästar med anmälningsförbud och beter vi oss illa på en travbana kan vi ådömas förbud 
att vistas på travbanor. Det kan dock alla typer av åskådare så är ingen specifik regel för just 
hästägare. Hästägarna är sportens kunder. Eller stolta sponsorer. Lite oklar gräns ibland. 

Hästägaren har dock även vissa rättigheter enligt samma regelverk. Ett är vår rätt att alltid erhålla 
information om vad våra hästar behandlats med för karensbelagda medel. Enligt 
tävlingsreglementet är alltid hästens tränare skyldig att föra behandlingsjournaler för varje häst. Den
ska innehålla bland annat datum för behandlingen, behandlande veterinär och vad för medel hästen 
getts. Ganska logiska och enkla saker. Tränaren är ju skyldig att hålla stenkoll på karenstider och att
en hästägare alltid har rätt att få veta vilka medel och mediciner ens häst fått är ju självklart. Allt 
detta regleras i tävlingsreglementets § 45. Straffet regleras i § 72:7. 

För några veckor sedan kunde vi läsa om amatörtränare, vilken inhyser sig på en gård vilken ST 
enligt samma reglemente äger rätt att besöka, hos vilken ett out of competiton-test fick avbrytas 
efter gårdsägarens hot mot ST's tjänstemän. Straffet blev en böteslapp på 5.000 kronor. Reglementet
är överlag riktigt mesigt vad gäller att vägra att inställa hästen till provtagning. Det föreskrivs mest 
att hästen inte får starta i eventuellt lopp den redan är anmäld till. Jag kan ha missat nån paragraf 
men för mig låter det helt otroligt att hästen inte får startförbud ända tllls den lämnat ett negativt 
prov igen. 

Hur som helst, vi går åter till det här med behandlingsjournalerna. De som alltså personerna 
underställda tävlingsreglementet ska känna till och följa dessa regler och, vid det fall den inte gör 
det, är sanktionerna kännbara. 

Under augusti månad bytte några travhästar tränare. Den tidigare, a-licensierade, tränaren hade 
regelbundet informerat hästägaren om att hästarna vaccinerats och även påfört en fakturapost med 
vaccinationer ungefär varannan månad på samtliga hästar. Behandlande veterinär eller typ av vaccin
framgick inte av fakturan och inga som helst underlag hade någonsin erhållits. Att professionella 
travtränare dock verkligen anlitar veterinärer för att utföra just veterinära åtgärder förutsätter nog 
dock de flesta hästägare. Få hästägare frågar nog också vad det egentligen är hästen vaccinerats mot
utan nöjer sig med svaret "enligt ST's vaccinationsprogram". Vid något tillfälle hade dock 
hästägaren frågat tränaren om det verkligen var normalt att hästar vaccinerades varannan, eller 
ibland till och med varje, månad. Men men, en del travtränare är ju svårare att komma i kontakt 
med än vad en rysk ubåt är så svaret uteblev och jämfört med vad det kostar att ha en häst i 
proffsträning var de där 400 kronorna exklusive moms så att säga en shot i en Bag in Box. 
Men när hästarna sedermera bytte tränare uppstod stor förvirring. Samtliga hästarnas årliga 
vaccinationer utgick bara några dagar senare?! Hästägaren gjorde som den nya tränaren bad den 
om: kontaktade förre tränaren och bad om att få ut något sorts underlag från veterinären som 
vaccinerat så att den nya tränarens veterinär kunde få veta vad varje häst injicerats med och när. Vid



denna tidpunkt hade inte hästägaren vetskap om vad reglementet föreskrev utan agerade enligt, sig 
själv, bara sitt sunda förnuft. 

Hästägaren och travtränaren sms:ade kring detta under tre veckors tid. Men några underlag dök inte 
upp och heller ingen information om vem som vaccinerat. Alla hästarna tvingades därför helt enkelt 
att vaccineras om. Där kunde historien ha slutat. En onödig merkostnad på några hundralappar för 
hästägaren och hästar som kanske tvingades injiceras med mycket mer medel än vad 
veterinärmedicinen föreskriver. Men den här hästägaren gav sig inte utan tyckte det var 
jättemärkligt att ST inte på något sätt hade reglerat att tränaren måste berätta vad ägarens häst hade 
injicerats med för medel. Samtidigt började fler frågetecken dyka upp. En häst blev ett 
försäkringsärende och hästägaren behövde återigen den förre tränarens hjälp att få veta vilka 
undersökningar och behandlingar hästen fått så att underlaget till försäkringsbolaget kunde fyllas i. 
Även detta vägrade den förre tränaren att lämna ut. Så efter några veckor ringde hästägaren den 
ende den kunde komma att tänka på som kunde hjälpa till: ST's veterinär. Detta ledde till en tre 
månader lång diskussion med såväl veterinären som generalsekreteraren juristen och domarbasen. 
Och det är nu det riktigt horribla börjar. 

Hästägaren hade alltså vid denna tidpunkt ingen som helst aning om att tränaren var skyldig att utge
behandlingsjournalen enligt tävlingsreglementet tränaren är underställd. Efter ett par veckors 
grubblande ringde då hästägaren den enda den kunde tänka sig kunde hjälpa till: ST's veterinär. 
Problembilden beskrevs och hästägarens raka fråga var: "finns det verkligen inte reglerat att en a-
licensierad travtränare måste bistå till att lämna ut information om vad hästarna injicerats med och 
att lämna ut underlag på vilka eventuella veterinärundersökningar och behandlingar som gjorts på 
en häst som vid ett tränarbyte visade sig så allvarligt skadad att försäkringsbolaget kopplades in?" 
Svaret var ett glasklart: "Nej, svensk travsport har ingen sådan regel för tränaren utan det får i så fall
bli en tvist." 

Hästägaren kontaktade en dryg månad senare juristen. Där erhölls över huvud taget inga svar. 
Hästägaren mailade då en anmälan till ST's Disciplinnämnd brott mot ST's Code of Conduct att a-
tränaren vägrade utge denna information. Ej heller detta mail erhöll hästägaren något svar på. 
Härvid började hästägaren tappa humöret ordentligt och ringde ST's generalsekreterare. Samtalet 
varade en halvtimme varav ca 25 minuter var en lång monolog från hästägaren dels om hur varje 
del, varje sms och varje fakturerad vaccination utan ens angiven veterinär medförde ohyggligt 
mycket merjobb och om hur "förbannat trött hästägaren var på ST's flathet och kassa regelverk." 
Generalsekreteraren sade gång på gång att ST inte hade något regelverk för vad tränaren var skyldig
att utge för information. Hästägaren frågade därvid om det verkligen var det bästa för travsportens 
anseende att hästägaren skulle behöva stämma tränaren så denna historia avgjordes av det allmänna 
rättsväsendet? Under de kommande tre veckorna av samtal, mail och sms framgick dock ingen som 
helst information som ledde till annat än att hästägaren kunde välja en annan utväg än att lämna in 
en stämningsansökan för att yrka på att tingsrätten skall förpliktiga tränaren att utge hästarnas 
veterinärjournaler eller jämförlig information. Mitt i alltihop blandades även domarbasen in vilken 
fick den otacksamma uppgiften att meddela hästägaren om att ST inte tänkte vidta några egna 
åtgärder utan inväntade den civilrättsliga processen. 

Fyra månader och sex dagar efter samtalet till veterinären hittade hästägaren av en ren slump själv §
45. Det mailet som därav skickades till de fyra herrarna var inte särskilt milt i tonen. Svaret var 
bland den mest bisarra försök till bortförklaring jag någonsin läst. 

Så framöver kommer alltså denna tvist avhandlas av en tingsrätt. Som kommer konstatera att de inte
är rätt instans för detta eftersom detta regleras i sportens egna regelverk. Men ingenstans i 
regelverket står hur hästägaren ska gå till väga för att få ut informationen av tränaren. När 
hästägaren väljer att både be ST om hjälp och att göra en formell anmälan väljer ST att ömsom 



blåljuga och ömsom undanhålla sanningen. Därför måste tingsrätten bli rätt instans. För något som 
sporten reglerar i sitt eget regelverk men väljer att istället förskjuta till samhällets rättsväsende. Så i 
det vittnesbåset ska de fyra höga tjänstemännen inställa sig och förklara det här. På samhällets 
bekostnad. I en historia där det inte står en krona på spel utan bara hästägare som vill ha fram 
sanningen kring vad hästarna injicerats med, när och av vem. 

ST är inte bara ett rättshaveri. Det är svårt att finna en organisation där kunderna är mer rättslösa än 
vad de är inom svensk travsport. 
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