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Till Svensk Travsport 

 

 

Spara dopningsprov för senare kontroller 

ASVT vill att Svensk Travsport beslutar att spara dopningsprov tagna på hästar placerade 1-3 i grupp I 
lopp samt dopningsprov tagna vid anmärkningsvärda prestationer, för att senare kunna använda nya 
analysmetoder för att analysera dopningsproven igen. Dopningsproven bör sparas i 5-10 år. 

Dopningsfall som uppdagas flera år efteråt bör inte medföra att ägaren fråntas några prispengar. 
Däremot skall den ansvariga tränaren stå till svars. Syftet med att spara proverna är att det ska verka 
preventivt, man riskerar alltså att sådant som inte kan upptäckas idag kan komma att vara möjligt att 
upptäcka inom ett par år. 

Syftet med att spara prover tagna i grupp I lopp är att det är dessa lopp som bedöms vid 
avelsvärdering och avkommebedömningar samt vid utnämningar av Elitston. 

 
 

Dag som ovan 
 

För ASVT    
 
 

Sara Blomhage    
Biträdande generalsekreterare   
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Skrivelser från ASVT rörande anabola stereoider/tillväxthormon 
samt dopningsprov för senare kontroller 

 

Svensk Travsport har erhållit två skrivelser från ASVT, båda daterade 2013-04-02. En rör 
önskemål om utökade kontroller av anabola stereoider/tillväxthormon och den andra att spara 
tagna dopingprover för senare kontroller. 

Kontroller gällande anabola stereoider och tillväxthormon – Stickprovskontroller kan 
genomföras redan i dag på såväl importer som svenskfödda hästar. Det saknas dock än så 
länge tillräckliga laboratorieresurser för att kunna ha obligatoriska kontroller i samband med 
avelsvärderingen. ST:s målsättning är att inför ett sådant obligatorium så snart det är möjligt 
och under tiden ta sticksprovskontroller i samband med avelsvärderingen. 

Spara dopingprov för senare kontroller – Det nordiska samarbetsorganet för dopingfrågor 
NEMAC håller just nu på att arbeta med möjligheterna att spara tagna dopingprover för att 
kunna analysera vid senare tillfällen. Hästvälfärsavdelningen kommer att kunna informera om 
situationen när arbetet fortskridit lite till. 

 

Vänliga hälsningar 

SVENSK TRAVSPORT 

 

Christina Olsson 

Avd chef avel 
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