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Den 1 januari upptäcker jag alltså av en ren slump att exakt den information jag försökt få fram 
genom den förre tränaren finns reglerat i Tävlingsreglementets p. 45. Det ledde till ett svidande argt 
mail till generalsekreterare Johan Lindberg, veterinär Antti Rautalinko, jurist Göran Wahlmann och 
domarbas Staffan Falk. Nedan har ni i helhet det mail jag skickade dem den 4 januari. Viss info 
dold för att inte hänga ut fler. Det är inte enskilda som ska hängas här. Det är ST's hantering. 

Hej igen. 

Har nu gått igenom min mailhistorik med Johan, Staffan och Göran. Därtill fått bekräftat av min 
kompis, som satt med mig i bilen på väg upp till SOT när jag ringde Antti, att min minnesbild av 
samtalet är korrekt. 

Så här är det alltså:
Den 25 augusti kontaktar jag Antti och förklarar problembilden så vitt jag då känner till den: 
nämligen att samtliga utkastade andelshästar hade vaccinationer som utgick mindre än två veckor 
senare och en häst var avlivad varför jag behövde redogöra för försäkringsbolaget kring tidigare 
veterinärundersökningar/ behandlingar av hästen. Jag berättade om mina sms-konversationer med 
tränaren och ville veta mina rättigheter som hästägare gentemot honom enligt ST's regelverk. 
Antti svarar, som jag uppfattar, att veterinärens skyldighet att utge journaler är omedelbar/direkt 
(minns ej exakt ord, men det är inte heller relevant). På upprepad, direkt fråga om inte tränaren har 
något ansvar svarar Antti i vart fall: nej, det får i så fall bli en tvist. 

Tvist för mig är detsamma som "stäm honom för att få ut dem."

Den 6 oktober mailar jag Göran ansökan om att Skiljenämnden ska avgöra tvisten. Ur ansökan: "Jag
fortydligade därfor (till Bjorn Goop: min kommentar), i sms, att jag onskade få ut samtliga hästars 
alla behandlingsjournaler."

Efter att Göran den 23 oktober meddelat att Skiljenämnden avvisat ansökan mailar jag: "Jag 
anmäler härmed även till ST's Disciplinnämnd/ ST's Ansvarsnämnd om brott mot djurskyddsregler 
då.... [en del info jag inte skriver offentligt] personalkommunikationkanal WhatsApp och underlag 
som visar på att hästen Bear Hopes vaccinationsintyg är förfalskat såväl i datumet den senaste 
vaccinationen påstås vara utförd som vem som utförde den, inlämnas inom kort. Utöver mig själv 
har jag vidtalat [döljer dessa namn] som med egna ögon vid upprepade tillfällen närvarat när 
vaccinationer utförts, inte "bara" av en ej veterinärutbildad person utan även utan att veterinär över 
huvud taget närvarat på gården."

På detta erhåller jag inget svar. 

Den 24 oktober ringer jag Johan. Jag förklarar telefonledes precis hela händelseförloppet, inklusive 
mina fyra sms till tränaren om att jag önskar få ut hästarnas behandlingshistorik, vilken han vägrar 
utge utan hänvisar till tre olika veterinärer. Två av dem inkommer sedermera med underlagen. Men 
uppskattningsvis cirka 100 påförda veterinärbehandlingar har fortfarande inga underlag trots två 
sms av mig direkt till veterinären tränaren anger. Sms nummer 2 svarar veterinären över huvud taget
inte på. 

Efter diverse telefon-, sms- och mailkorrespondens med Johan slutar detta i att Johan hävdar att 
inget regelverk fanns för tränarens skyldighet att utge informationen jag efterfrågar. Johan säger 
därför att "från och med nu" (10 november) måste dock tränaren ange behandlande veterinär på 
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fakturan. 

Därefter, den 28 november, kontaktas jag av Staffan. Staffan meddelar att ST "inväntar den 
civilrättsliga processen och inte kommer vidta några egna åtgärder." Staffan citerar även Antti. Efter
mitt svar meddelar Staffan i ett nytt mail den 29 november om de generella regler som finns för just
vaccinationer. Mitt svar på detta erhåller jag inget svar på. 

Jag har, i all kontakt med er alla, hela tiden beskrivit problembilden. Jag har kallat det såväl 
"behandlingsjournaler" som "behandlingshistorik" och "veterinärjournaler". Det är för mig 
nämligen helt horribelt att jag, en helt vanlig människa som försöker hjälpa till att få in lite fler 
hästägare i den här sporten och som liten 1/20-ägare privat, ska ha total koll på hela travsportens 
regelverk för de aktiva. När jag vänder mig till en a-licensierad travtränare som haft hästarna i 
träning och förklarar mitt problem med vaccinationerna förväntar jag mig att det är den, av er, a-
licensierade tränarens skyldighet att kunna reglementet HAN är underställd och inte jag. När jag, i 
desperation över att jag inte vet vart jag ska vända mig, kontaktar ST's veterinär för hjälp om hur 
jag ska gå till väga för att lösa mitt problem förväntar jag mig att han kan hjälpa mig med vilka 
rättigheter jag har även om han, som jag förstår tisdagens mailsvar, uppfattar att jag använder ordet 
"veterinärjournal" och inte "behandlingsjournal". Jag förväntar mig att ST's veterinär faktiskt förstår
vad jag efterfrågar för typ av information utifrån angiven problembild. 

När jag vänder mig till förbundsjuristen förväntar jag mig definitivt att han förstår exakt vad jag 
skriver och inser att detta inte förefaller överensstämma med reglementet han basar över. 

När jag berättar rubb och stubb, inklusive namnet på den som vaccinerar och förfalskar passen, i 
telefon till generalsekreteraren förväntar jag mig faktiskt att han, i vart fall NÅN gång under de 
TRE veckor av fortsatta diskussioner som hinner gå innan jag slutligen lämnar in fem 
stämningsansökningar, faktiskt ska kunna berätta att de, av djurskyddsskäls, känsligaste delarna av 
tvisten faktiskt finns reglerat och att sporten själv tar tag i detta innan jag lämnar in fem 
stämningsansökningar som sista utväg. 

När jag sen kontaktas av domarbasen (?) så kan jag, efter att ha läst vår mail-konversation tre 
gånger bara idag, ännu inte begripa hur han kan vägra att svara på mina frågor som så uppenbart 
handlar om att jag inte får ut något som, jag långt senare själv upptäcker, att ST's reglemente 
föreskriver att jag ska utges. 

Den 1 januari upptäcker jag alltså, av en ren slump, att det i ST's tävlingsreglemente i paragraf 45 
tydligt framgår att tränaren är skyldig att föra behandlingsjournal och att hästägaren har rätt att få ut
den. Idag, 4 januari, hittar jag av en slump under "notiser" på travsport.se vad en 
"behandlingsjournal" måste innehålla. 

Därav blir problemen följande: det jag efterfrågade av tränaren var just dokumentation över utförda 
vaccinationer det senaste året. Exakt detta är tränaren alltså skyldig att uppföra på varje häst med 
bland annat datum, vaccin, dos och vilken veterinär som utfört det samt att utge det till mig. Allt 
enligt ST's egna reglemente. 

Därför anser jag, Antti, att du ljög för mig den 25 augusti. 

Därför anser jag, Göran, att du begick ett tjänstefel när du inte tog informationen du fick vidare och 
agerade. 

Därför anser jag, Johan, att du både ljög och begick tjänstefel under hela vår konversation under 
oktober och november när du undanhöll denna information för mig. Vidare är ju din nya regel 
(vilken jag ännu inte sett er kungöra) förvisso bra, men helt verkningslös. Det finns redan en regel 
för detta som dessutom är bättre. 



Hur Staffan fick den otacksamma uppgiften att meddela mig att ni inte tänkte gå vidare med detta 
vet jag inte. Jag beklagar att du blev inblandad. Emellertid var det just du som vägrade svara på 
mina frågor/svarade ej sanningsenligt (ni kan ju alla läsa konversationen själva och avgöra vilket av
det som passar bäst) om ST's regler för tränarens skyldighet att föra behandlingsjournal för ALLT 
som innefattar karens OCH skyldigheten att utge denna journal till hästägaren. 

Under all denna tid som gått har nu en av landets största travtränare, och medialt mest 
uppmärksammade kusk, haft över fyra månader på sig att i lugn och ro bakdatera allting och be om 
veterinärernas signaturer. Samtidigt har ni tvingat fram att jag tvingas redogöra för allt detta i en 
tingsrätt. Sms:enmed tränaren, alla icke utgivna veterinärjournaler och behandlingsjournaler, 
direktiven till [döljer info], tvinga upp precis all Stall Goop-anställda personal under de senaste åren
i vittnesbåset där de en efter en, under ed, tvingas redogöra för både hur vaccinationerna går till och 
hur [döljer info] stolt skryter om hur duktiga de är på att förfalska veterinärernas signaturer i 
hästpassen. Därtill åker all vaccinationshistorik från ST's egna register upp i tingsrätten för att 
styrka exakt det jag skrev till Göran den 23 oktober. Därtill kommer precis allt detta jag skriver här 
att tvingas avges mig under mitt egna vittnesmål. 

Jag må ha kritiserat er många gånger under de senaste åren men det här tar fasen priset. 

I tisdags lämnade jag in sex stycken skriftliga yttranden på Stall Goops svaromål. I dem framgår att 
ST's reglemente föreskriver just tränarens skyldighet att utge behandlingsjournalerna. Ni kan 
knappast ha undgått att det är stort mediatryck på de här målen. Jag har redan fått flera frågor från 
hästägarna om hur i hela världen det kan vara möjligt att ST så totalt vände 175 andelsägare ryggen,
och fyra av de högsta tjänstemännen ljög/undanhöll att exakt det vi vände oss till er för att få hjälp 
med fanns reglerat, för att så uppenbart skydda travtränarens regelbrott. Jag har inga svar. Men de är
förbaskat förbannade och tyvärr helt utom hopp för den här sporten nu. Jag har lyckats hålla dem 
stenhårt och hållit dem borta från media i fem månader nu. Jag har slitit dag och natt för att inget av 
detta ska bli offentligt. 

När jag insåg att sporten själv vägrade hantera detta inom sig utan tvingade oss ut i offentligheten 
med allt slet jag fortfarande för att detta INTE skulle dra hela sporten i skiten. Jag har varit så noga 
med att detta gäller EN enskild travtränare och inte ska ställa hela travsporten i dåligt ljus. 

Men jag kan inte skydda sporten längre. Det ni har gjort är ingenting annat än en fullständig 
praktskandal. Och det allra jävligaste är att det handlar om djurskydd. Jag mailade er alla för tre 
dygn sedan. Endast Antti har över huvud taget bekräftat att han erhållit mailet. Vilken dag som helst
får media nys om detta. Om ingen hästägare tröttnar på att vara tyst och går ut före. I samma sekund
kommer jag tvingas att gå ut med allt jag skriver här offentligt. 

Jag må skälla på er på sociala medier och ha till jobb att se med kritiska ögon på hur ni förvaltar era 
uppdrag. Men jag har alltid försökt vara schysst, skilja på sak och person samt jobba ännu mer att 
faktiskt försöka påverka i det dolda än jag skriver om allt jag upptäcker offentligt. Och i just detta 
har jag varit mer reko mot svensk travsport (och då syftar jag inte bara på organisationen med det 
namnet utan även sporten) än jag någonsin kommer fatta att jag klarat av, men nu räcker det. Jag 
kan till och med dra det så långt att det numera, för första gången någonsin, är direkt personligt. 

Linn Andersson
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