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ANSVARSYRKANDE
Daniel Hansson är B-licensinnehavare på Gävle travbana. Hästen Power Memphis,
vilken Daniel Hansson är ansvarig tränare för, var först i mål i lopp 5 på Solvalla
travbana den 22 januari 2020 med Lena Fritz som ryttare. Efter loppet togs
dopingprov på hästen. Analyser av provet visade på förekomst av testosteron i
hästens hår.
Testosteron är ett manligt könshormon och originalet till syntetiska anabola
steroider. I dopingsammanhang används anabola steroider för att öka
muskelmassa, fysisk styrka och uthållighet. Testosteron är förbjudet att använda till
hästar som ska tävla, som förbjuden substans enligt Karenstids- och Förbudslistan.
Daniel Hansson var ansvarig tränare för hästen vid starten på Solvalla den 22
januari 2020. Daniel Hansson hade hästen på sin träningslista mellan den 22
november 2018 och den 24 februari 2019 samt mellan den 4 oktober 2019 och den
8 juni 2020. A-licenshavaren Fredrik Palm hade hästen på sin träningslista mellan
den 25 februari 2019 och den 17 september 2019. Perioden den 18 september 2019
till och med den 3 oktober 2019 befann sig hästen på bete hos bekanta till Daniel
Hansson.
Av analysresultaten framgår att hästen tillförts testosteron mer än tre månader före
provtagningstillfället och utredningen har inte kunnat påvisa exakt när hästen
tillförts testosteron eller vem som var ansvarig för hästen vid tillförseln. Däremot
har Expertgruppen konstaterat att Daniel Hanssons alternativa förklaringsmodell,
om att hästen kan ha kontaminerats av Daniel Hanssons för eget bruk utskrivna
Tostrex-salva är osannolik.
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Daniel Hansson är i egenskap av tränare ansvarig för att bestämmelserna i
Antidopningsreglementet följs.
Svensk Travsport yrkar ansvar enligt det ”strikta tränaransvaret” i
Antidopningsreglementet § 12 f).
Svensk Travsport yrkar även att Power Memphis ska beläggas med tävlingsförbud i
minst två år från och med den 27 maj 2020 enligt Antidopningsreglementet § 11 b).
UTREDNING
Daniel Hansson har bestritt ansvar då han inte anser det rimligt att han ska ställas
till ansvar, utan att närmare bevisning föreligger om hur hästen tillförts substansen,
enbart av det skälet att han hade hästen i träning vid provtagningstillfället. När det
gäller startförbud för hästen Power Memphis gör Daniel Hansson gällande att det
saknas reglering i 2020 års Karenstids- och Förbudslista som ger stöd för att
avstänga hästen från tävling i två år och framför som inställning, att det är oskäligt
att stänga av hästen i mer än ett år.
Av den utredning som förebringats nämnden framgår inte några omständigheter
som kan förklara när och av vem den otillåtna substansen tillförts hästen. Det
WADA krediterade dopinglaboratoriet IDAS har efter analys av dopingprovet från
hästen uttalat att det innehöll förekomst av testosteron. I svaret har laboratoriet
förbehållit sig att det gäller under förutsättning av att kastrering av hästen inte skett
inom sex månader från provtagningen. Enligt uppgifter från Svensk Travsports
register är hästen Power Memphis kastrerad den 14 mars 2016, vilket ligger utanför
sexmånadersfristen. B-provet är även det analyserat av IDAS och konfirmerar
resultatet från A-provet.
Daniel Hansson har under år 2017 inte haft inkomster från travträningsverksamhet
och under åren 2018 och 2019 haft inkomst motsvarande totalt 165 000 kronor.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Det är genom analysresultaten klarlagt att Power Memphis haft testosteron i
hårprover vid dopingprovtagning efter loppet den 22 januari 2020. Det har inte
gjorts gällande att Daniel Hansson uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett att
hästen fått i sig substansen. Han kan dock som hästens tränare inte undgå det
strikta tränaransvaret för det inträffade och ska dömas till böter.
Enligt reglerna i Antidopningsreglementet § 12 f) ska tränare dömas till böter lägst
10 000 kr. Utgångspunkten för beräkningen av böternas storlek ska vara en procent
av årsgenomsnittet av inkörda prispengar i träningsverksamheten de senaste 36
månaderna före brottet jämte tio procent av förstapriset i loppet. Av föreliggande
utredning framgår inte annat än att förutsättningar saknas att döma Daniel
Hansson till högre belopp i böter än 10 000 kr.
När det sedan gäller den tid som hästen Power Memphis ska vara avstängd från
tävling yrkar Svensk Travsport på två års avstängning från det att hästen visat ett
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negativt dopingprov, vilket skett den 27 maj 2020. Daniel Hanssons inställning är
att avstängning i ett år är tillräckligt. Med hänsyn till föreliggande utredning och
lydelsen i det vid tidpunkten för brottet gällande Antidopningsreglementet § 11 b)
finner nämnden att hästen Power Memphis ska vara avstängd ett år från den 27
maj 2020 och fram till dagen för meddelande av detta beslut.
NÄMNDENS AVGÖRANDE
Nämnden dömer Daniel Hansson enligt § 12 f) Svensk Travsports
Antidopningsreglemente till böter 10 000 kr.
Nämnden meddelar att hästen Power Memphis ska vara avstängd från tävlande
fram till dag för detta beslut enligt § 11 b) Svensk Travsports
Antidopningsreglemente; gällande från den 1 januari 2020.
ÖVERKLAGANDE
Talan mot STAD:s beslut får föras hos Svensk Travsports överdomstol.
Överklagandet skall vara skriftligt och ha kommit in till Svensk Travsport inom 14
dagar från den dag klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas kan
därefter också motparten överklaga beslutet. Det skall då ske inom en vecka från
det att tiden för överklagande gick ut för den som först överklagade.
För STAD

Björn A Samuelson
I avgörandet har deltagit Björn A Samuelson, Monique Wadsted, Sven Eriksson,
Lennart Olsson, Henrik Magnusson och Solveig Stefansson. Beslutet är enhälligt.
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