
Behandling av sak Svensk Galopp 

 

Saken behandles av Magnus Gustavsson (ordf), Mikael Tjernström (ledamot), Kristin Grundy 
(ledamot). 

 

Fra rapport Bro park den 29. januar 2023: 

«På grund av felaktiga vaccinationsuppgifter har nedan uppräknade hästar inte varit startberättigade 
och har därför diskvalificerats och fråndömts vunna priser i tävlingar under augusti månad 2022. 
(SRG 3 kap 14§ 3. SRG 7 kap 10§) Archduke Ferdinand, Cara Dune, Early Voice, Fickle Mistress, Freed 
From Desire, Lead On Mcduff, Sir Gnet, Uchchaihshravas. Detta innebär att resultatlistorna 
korrigerats och efterföljande hästar i resultatlistan uppflyttats.»  

LGD har fått saken til behandling for å vurdere eventuell skyld og straffeutmåling overfor trener av 
hestene.  

Ovennevnte hester var i trening hos Khalil de Burca frem til 28. februar 2022. De var deretter ute av 
trening frem til de ble registrert i trening hos Maria Lamm i følgende perioder:  

Archduke Ferdinand, 220622-20220630, 220805-220813, 220822-220829 

Cara Dune, 220721-220725, 220727-220813  

Early Voice, 220609-220619, 220811-220818  

Fickle Mistress, 220811-220818  

Freed From Desire, 220622-220630, 220721-220729, 220811-220822  

Lead On Mcduff, 220805-220813, 220822-220819 

Sir Gnet, 220721-220725, 220727-220813 

Uchchaihshravas, 220822-220829 

LGD legger til grunn at vaksinasjonsopplysningene i passene er feil og vil ikke gjøre en ny vurdering av 
dette.  

Når det gjelder hestene Archduke Ferdinand, Lead On Mcduff og Uchchaihshravas har LGD ingen 
opplysninger om feilene eller når de ble gjennomført. De feilaktige vaksinasjonsopplysningene i 
passene til Cara Dune, Early Voice, Fickle Mistress og Sir Gnet er alle datert i perioder der hestene var 
ute av trening (om datoene er riktige). Det foreligger etter vår vurdering ikke tilstrekkelige 
opplysninger til å kunne vurdere et eventuelt skyldspørsmål i noen av sakene som gjelder disse 
hestene.  

Når det gjelder hesten Freed from Desire foreligger det bildebevis som viser at passet er tilført en 
forfalsket signatur og stempel i perioden mellom 16. august 2022 og 21. august 2022 da hesten var i 
trening hos Maria Lamm.  

Avhør: 

LGD har i forbindelse med feilene i passet til Freed from Desire avhørt regionkontrollant Mette 
Pökelmann fra Hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport den 8. februar 2023 og trener Maria 



Lamm den 12. februar 2023. Maria Lamm var også registrert som hestens eier (leaser) i den aktuelle 
perioden.  

Mette Pökelmann forklarte at hun og en kollega den 16. august 2022 var i stallen til galopptrener 
Maria Lamm for å ta dopingprøver. I forbindelse med prøvetaking av hesten Freed From Desire 
oppdager de at det mangler batchnummer, navn på veterinær og stempel/tydeliggjøring av 
veterinærs navn på siste vaksinasjon som er datert 1. april 2022. Pökelmann gjør Maria Lamms 
representant oppmerksom på mangelen i passet. Maria Lamm var ikke selv til stede ved 
prøvetakingen. Pökelmann fotograferte vaksinasjonssidene i passet til Freed From Desire i tilknytning 
til prøvetakingen.  

Maria Lamm forklarte at hun fikk alle passene sammen med hestene da de kom til henne. Hun har 
ikke som rutine å sjekke pass og vaksinasjoner når hun får hester i trening. Opplysninger om 
vaksinasjoner ligger inne i SG`s vaksinasjonsprogram og hun har ikke hatt noen grunn til å tvile på 
opplysningene der. Freed From Desire startet i Göteborg 27.  juli 2022 og passet ble da kontrollert av 
LGD uten at det ble gjort noen anmerkninger.  

Hun opplyste videre at hun ikke var til stede i stallen den 16. august 2022 da det ble påpekt mangler i 
passet til Freed From Desire. Innen hun kom til stallen, hadde Khalil de Burca tatt med seg passet for 
å komplettere dette.  Hun fikk tilbake passet på løpsdagen den 17. august 2022. Khalil de Burca 
opplyste at han hadde møtt veterinæren som hadde foretatt vaksinasjonen og vedkommende hadde 
da komplettert passet. Hun stilte ikke nærmere spørsmål rundt dette. Khalil de Burcas rolle i stallen 
var å være «racing manager». Dette innebar å være i kontakt med hesteeiere og å delta i diskusjoner 
om opplegg rundt hestene.  Han har ikke hatt ansvar for hestenes pass, med unntak av da han på 
eget initiativ tok med seg passet til Freed From Desire for å få det komplettert.  

Øvrige opplysninger: 

Passet til Freed From Desire ble kontrollert av LGD ved start på Bro Park 17. august 2022 uten 
anmerkninger.  

Da Freed From Desire skulle starte på Øvrevoll i Norge 21. august 2022 ble passet kontrollert uten 
anmerkninger. Passet ble imidlertid fotografert på oppfordring fra Svensk Galopp og bildene viser da 
at siste vaksinasjon var påført stempel og underskrift fra veterinær. Som nevnt innledningsvis er 
denne underskriften forfalsket.  

 

Vurdering: 

Freed From Desire er diskvalifisert med hjemmel i 3 kap 14 § 3. og 7 kap 10 §. 

LGD legger til grunn at en forfalsket signatur og stempel ble innført i passet til Freed From Desire i 
perioden hesten var i trening hos Maria Lamm.  

Treneransvaret tilsier at hun ble ansvarlig for at hesten var kvalifisert til å delta i løp og at alle 
opplysninger var korrekte når hun anmeldte Freed From Desire til løp. 

Etter LGD sin oppfatning burde trener Maria Lamm som følge av dette ansvaret gjort noe aktivt for å 
være sikker på at opplysninger om hesten i passet var korrekte, inkludert vaksinasjonsopplysninger. 
Det ville da vært naturlig å gjøre en kontroll av passet når hesten kom i hennes trening.  

LGD er også av den oppfatning at trener Maria Lamm burde ha vært mer aktsom da passet forlot 
hennes stall den 16. august 2022 og da hun fikk det i retur den 17. august 2022. Passet forlot stallen 



med en person som ikke hadde fullmakter på vegne av henne. Og det fremstår ikke sannsynlig at en 
tilfeldigvis påtreffer veterinæren som da signerer og stempler passet.  

Det er en kjensgjerning at passet til Freed from Desire ble kontrollert tre ganger av funksjonærer ved 
ulike galoppbaner uten anmerkninger både før den forfalskede underskriften og stempelet ble ført 
inn og etterpå.  

LGD mener allikevel at det lå under treneransvaret og kontrollere hestepasset når hesten kom i 
hennes trening. Videre burde hun, i et så spesielt tilfelle som dette, selv gjøre undersøkelser og 
kontrollere med den veterinæren som tilsynelatende signerte og satte sitt stempel i passet. Trener 
Maria Lamm vurderes å ha opptrådt uaktsomt. 

 

LGD gjorde sin avsluttende behandling av saken den 16. februar 2023 og kom til følgende 
beslutning:  

LGD dømmer trener Maria Lamm til en bot på kr. 10000,-. 

LGD fragår gjeldende straffeutmålingsnorm grunnet sakens alvorlighet. Manglende kontroll og feil 
håndtering av passet har medført feil i vaksinasjonsopplysningene og forfalsket signatur og stempel. 
Dette har igjen ført til diskvalifikasjon av hesten.  

SRG 3 kap 14 § 3., 5 kap 4 §, 8 kap 14 § 2., 8 kap 2 §, Smittskyddsreglementets bestemmelser om 
vaksinasjon 

 

 


