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 Svensk Travsport 

 Företrädare Göran Wahlman 

 

 MOTPART 

 Alessandro Gocciadoro 

 

  

 ANSVARSYRKANDE 

 

Alessandro Gocciadoro är tränare i Italien. Alessandro Gocciadoro hade tre hästar till 
start på Åby den 11 maj 2019. Två av hästarna anlände med transport från Italien den 10 
maj 2019. Med på transporten fanns diverse preparat och annan utrustning. 

 

Alessandro Gocciadoro är i egenskap av tränare ansvarig för att bestämmelserna i 
Antidopningsreglementet följs, se 5 §. Alessandro Gocciadoro har genom innehav av de 
preparat och den utrustning som påträffats brutit mot 4 § c)-f). För brott mot 4 § ska 
påföljd ådömas enligt 11 § g).  

  

 

UTREDNING OCH NÄMNDENS BEDÖMNING 

 

Alessandro Gocciadoro erkänner det objektiva tränaransvaret. 

 

 



Av utredningen framgår bl.a. följande. I samband med att Alessandro Gocciadoros två 
hästar anlände till Åby den 10 maj 2019 gjordes vissa iakttagelser som gjorde att Steen 
Morten Johansen begav sig dit dagen efter. Vid samtal med en anställd hos Alessandro 
Gocciadoro framkom att det på transporten från Italien fanns bl.a. 36 sprutor med 
kanyler, 25 60 ml-sprutor och fyra burkar Bijoduro som vid analys visat sig innehålla 
kvicksilver.  

 

Antti Rautalinko har hörts och bl.a. uppgett att inget av de påträffade läkemedlen 
lämpar sig för administrering genom sprutor med kanyler. Analysrapporterna visade att 
preparaten i burkarna innehöll kvicksilver i höga halter. Kvicksilver är i det svenska 
reglementet upptaget som en förbjuden substans. Kvicksilver är toxiskt och all export 
och import inom EU är förbjuden.     

 

Alessandro Gocciadoro har bl.a. uppgett att man i Italien kan köpa kvicksilver på 
apotek. Två av hans hästar som var uppstallade i Sverige hade förskrivits antibiotika 
men bara fått en spruta för varje dos. Det är förklaringen till att det var sprutor med på 
transporten från Italien. Han visste dock inte om att en anställd hos honom också hade 
sagt till att det skulle skickas burkar med Bijoduro med transporten från Italien. Han 
förstår dock att han har det yttersta ansvaret och hade behövt hålla mer koll på sina 
anställda. Han hade ingen aning om att kvicksilver var förbjudet i Sverige. Han blistrar 
ibland hästarna med Bijoduro och använder det mest på vintern till hästar som inte 
tävlar. De brukar inte ta med sig mediciner när de är utomlands och tävlar och 
använder sig av lokala veterinärer. Det ankommer på Alessandro Gocciadoro som 
tränare att förvissa sig om att det inte förekommer förbjudna preparat m.m. i hans 
verksamhet. Han får därför anses ha innehaft och förvarat de aktuella preparaten och 
utrustningen. En motsatt utgång skulle te sig helt orimlig då tränare skulle kunna 
förneka all kännedom om preparat och då frias vilket inte kan ha varit 
Antidopningsreglementets mening. Det får anses anmärkningsvärt att Alessandro 
Gocciadoro inte förvissat sig om vilka regler som gäller i Sverige mot bakgrund av att 
han har tävlat flitigt här de senaste åren. Dessutom får det anses försvårande att 
otillåtna mediciner transporteras med en hästtransport från Italien. Vidare framstår det 
som märkligt att Bijoduro transporterats till Sverige då detta enligt Alessandro 
Gocciadoro endast används till hästar som inte tävlar. Då det rör sig om en stor mängd 
preparat och utrustning, vilket är allvarligt ur djurskyddssynpunkt, ska Alessandro 
Gocciadoro ådömas ett bötesstraff som uppgår till ett högre belopp än normalpåföljd. 

 

 

NÄMNDENS AVGÖRANDE 

 

Ansvarsnämnden dömer Alessandro Gocciadoro till böter 60 000 kr. 

  

 

 

 ÖVERKLAGANDE 

 

 Talan mot Ansvarsnämndens 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 Ansvarsnämnden 

 

 

 

 

Sari Olausson 

 

I avgörandet har deltagit Sari Olausson, Anette Fassl, Hans Bernhardsson, Sven 
Eriksson och Lennart Olsson. Beslutet är enhälligt. 

 

 

 

  

 

 


