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DOMSLUT 

 

John Backlunds talan avslås. 

 

John Backlund ska ersätta Jan Hellstedt för rättegångskostnader med 129 650 kr och 

ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från den 17 februari 2015 tills betalning sker. 

Av beloppet avser 125 750 kr ombudsarvode. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

John Backlund har yrkat att tingsrätten ska fastställa att Jan Hellstedt är skyldig att 

utge skadestånd till honom för den skada han lidit till följd av att hästen On Track Ta-

rahill avlidit natten mellan den 12 och 13 september 2011.  

 

Jan Hellstedt har motsatt sig att John Backlunds talan bifalls. 

 

John Backlund och Jan Hellstedt har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

 

GRUNDER 

 

John Backlund har angett följande grunder sin talan. Han har lämnat sin häst On Track 

Tarahill till Jan Hellstedt för träning mot ersättning. I första hand har han någon eller 

några dagar före den 29 april 2011 ingått ett muntligt avtal om träning och vård av On 

Track Tarahill i telefonsamtal med Jevgeni Ivanov, som ingått avtalet för Jan Hell-

stedts räkning. Det var underförstått att träningen och omvårdnaden skulle ske mot 

ersättning. I andra hand har avtalet ingåtts genom konkludent handlande när Jan Hell-

stedt den 29 april 2011 satte upp On Track Tarahill på sin tränarlista. On Track Tara-

hill har avlidit under den tid hästen befann sig i Jan Hellstedts vård och Jan Hellstedt 

har inte gjort vad som ankommer på honom för att förhindra skadan. I och med att häs-

ten lämnats till och stallats upp hos Jan Hellstedt har denne ett vårdansvar och har 

därmed att se till att transporter sker på ett korrekt sätt och att hästen inte skadas eller, 

som i detta fall, avlider. Jan Hellstedt är därför ersättningsskyldig för den uppkomna 

skadan. 

 

Jan Hellstedt har angett följande grunder för att motsätta sig talan. John Backlund har 

inte träffat avtal om och inte heller lämnat On Track Tarahill till honom för träning 
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eller transport.  On Track Tarahill har följaktligen inte avlidit då den befunnit sig i 

hans vård.   

 

UTVECKLANDE AV TALAN 

 

John Backlund 

 

On Track Tarahill befann sig ursprungligen i Estland för inkörning och träning hos en 

tränare. Han ville att tränaren skulle ha en svensk så kallad A-tränarlicens eftersom 

detta innebär att hästen får en heltäckande ansvarsförsäkring, får tävla i premielopp 

och får ut högre premier i premielopp.  

 

Han kontaktade Jevgeni Ivanov som hade goda referenser och som enligt uppgift 

skulle få svensk A-tränarlicens från årsskiftet 2010/11. Jevgeni Ivanov fick emellertid 

inte någon A-licens och informerade honom om att Jan Hellstedt, som sedan länge 

hade A-licens, var villig att ta över som tränare. Jan Hellstedt hade under tiden 29 april 

2011 – 13 september 2011 On Track Tarahill på sin träningslista och har under den 

tiden omhändertagit och varit tränare för On Track Tarahill i syfte att utveckla stoet till 

tävlingshäst.  

 

I första hand har ett muntligt avtal ingåtts mellan honom och Jan Hellstedt. Muntliga 

avtal är brukliga inom travsporten. Jevgeni Ivanov har ingått avtalet för Jan Hellstedts 

räkning. Jevgeni Ivanov har haft ett slags kombinationsfullmakt och i vart fall fått John 

Backlund att tro att Jevgeni Ivanov har rätt att ingå avtal för Jan Hellstedts räkning. 

Detta eftersom Jevgeni Ivanov förestod Jan Hellstedts träningsfilial i Estland och ef-

tersom Jan Hellstedt omedelbart fört upp On Track Tarahill på sin lista. Avtalet ingicks 

vid ett telefonsamtal mellan honom och Jevgeni Ivanov någon eller några dagar innan 

Jan Hellstedt den 29 april 2011 förde upp On Track Tarahill på sin tränarlista.  Det var 

underförstått att träningen skulle ske mot ersättning.  
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I andra hand har avtal ingåtts genom konkludent handlande på så sätt att Jan Hellstedt 

omedelbart agerat och satt upp hästarna på sin lista. Det är endast Jan Hellstedt som 

kan sätta upp hästarna på sin lista, anmäla dem till tävlingar och som är ansvarig i täv-

lingssituationer. Det har därmed utåt sett verkat som om Jan Hellstedt var tränare för 

hästen.  Det görs inte gällande att Jan Hellstedt faktiskt tränat hästen utan endast haft 

ett tränar- och vårdansvar. 

 

Ersättningen för träning och vård har betalats till Jevgeni Ivanov, och därmed direkt till 

Jan Hellstedts träningsfilial. Enligt Jevgeni Ivanov var detta enklast. Han har inte haft 

några synpunkter på eller insikt i hur Jevgeni Ivanov och Jan Hellstedt sköter sina eko-

nomiska mellanhavanden.  

 

Avtalet som ingåtts mellan honom och Jan Hellstedt innebär att Jan Hellstedt ska om-

händerta och träna On Track Tarahill. Tränaransvaret inkluderar även vårdansvar då 

hästen stallas upp hos tränaren. Jan Hellstedt har brustit i sin vård av On Track Tarahill 

eftersom Jan Hellstedt har haft ansvar för att tillse att den djurtranport som användes 

var säker och inte skadade den omhändertagna hästen och att tillsynen över transporten 

var sådan att skada inte uppstod. Transport till träning eller tävling är typiskt sett inte 

ett sådant riskfyllt moment att reglerna om presumtionsansvar (jämför rättsfallen NJA 

1983 s. 617, NJA 1996 s. 564 och NJA 1999 s. 197) inte ska gälla. Jan Hellstedt ska 

alltså i första hand inte underkastas ett vanligt vållandeansvar utan ett presumtionsan-

svar. Under alla förhållanden har emellertid Jan Hellstedt varit vårdslös vid omvårdna-

den och transporten av hästen och den vårdslösheten har lett till att hästen avlidit under 

eller efter transporten. 

 

On Track Tarahill hade av Jan Hellstedt anmälts till Premieloppet på Solvalla i sep-

tember 2011 och befann sig därför på en djurtransport ombord på bildäcket på en färja 

mellan Estland och Kapellskär i Sverige natten mellan den 12 och 13 september 2011. 

Han blev uppringd av Jevgeni Ivanov den 13 september 2011 och informerades om att 

On Track Tarahill, Du och jag Alfred och ytterligare en häst som befunnit sig i trans-
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porten var döda. Enligt Jevgeni Ivanov hade hästarna kommit loss och sparkat ihjäl 

varandra. De avlidna hästarna hade samma dag tagits bort från Jan Hellstedts lista. 

 

Polisen inledde en förundersökning för att utreda vad som hade hänt på färjan. Förun-

dersökningen lades sedan ner men under utredningen beslutades att hästarna skulle 

obduceras. Vid obduktionen konstaterades att de tre hästarna uppvisade samstämmig 

bild avseende de inre organen med vätska och blödningar i lungor och hjärtsäcken 

samt ökad blodfyllnad i organ och muskulatur. Vidare påträffades blödningar i musku-

laturen. I obduktionsprotokollet konstaterade obducenten att inga underliggande sjuk-

domar orsakat dödsfallen och det inte kunde uteslutas att syrebrist och eventuellt över-

hettning utgjort dödsorsaken. Sannolikheten att hästarna dött till följd av stress bedöm-

des som låg. Beträffande Du och jag Alfred kunde trauma mot huvudet inte uteslutas 

som dödsorsak eller bidragande dödsorsak. Att de två övriga hästarna, däribland On 

Track Tarahill, avlidit till följd av trauma eller blivit ihjälsparkade bedömdes som 

mycket låg. Den obducerande veterinären noterade beträffande syrebrist och eventuell 

överhettning att det krävts omgivande faktorer som möjliggjort detta.  

 

Den djurtransport som användes var ytterst bristfällig och de personer som transporte-

rat hästarna har uppenbarligen haft otillräcklig tillsyn över djuren. En kontroll av djur-

transporten utfördes av länsstyrelsen den 27 september 2011. Vid kontrollen uppmärk-

sammades 17 brister, däribland att mekanisk fläkt saknades och att ventilationen var 

otillräcklig och inte fungerade när fordonet stod stilla. Vidare noterades som brist att 

temperaturmätare med varningssystem fattades. Det påtalades särskilt i motiveringen 

att ventilationen i transporten var otillräcklig, inte minst mot bakgrund av att djur-

transporten vid resa till Sverige står still på en färja i tio timmar och att fem hästar i 

begränsat utrymme förbrukar mycket syre och avger värme. Inspektören noterade vi-

dare att om en stressituation uppstår ökar behovet av syretillförsel ytterligare.   

 

Han kan inte vitsorda Jan Hellstedts uppgift om att Jan Hellstedt inte kunnat ta aktuellt 

försäkringsskydd i anspråk eller att försäkringsbolaget avböjt försäkringsfall.  
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Jan Hellstedt   

 

Han har aldrig varit tränare för On Track Tarahill. Han känner Jevgeni Ivanov och är 

medveten om att denne hade förhoppning om att få A-licens. Han och John Backlund 

har inte ingått några avtal och Jevgeni Ivanov har inte ingått något avtal för hans räk-

ning. Däremot har John Backlund ingått ett avtal med Jevgeni Ivanov om träning av 

hästen.  

 

Han har försökt hjälpa Jevgeni Ivanov in på den svenska travmarknaden genom att 

sätta upp Jevgeni Ivanovs hästar på sin lista. Hästarna måste finnas på en lista till en 

tränare med A-licens för att få tävla i premielopp. Den som står för A-licensen behöver 

inte vara tränare. Det är fullt tillåtet att ha en häst som tränas av annan upptagen på sin 

lista. Detta är inte ovanligt och innebär att hästägare kan kontakta utländska tränare 

som är betydligt billigare än svenska tränare men ändå komma i åtnjutande av högre 

premier vid tävlingar i Sverige.  

 

Ansvaret som följer av A-licensen är att anmäla hästen till tävlingar samt att vid täv-

lingar ta ansvar gentemot före detta Svenska Travsportens Centralförbund, numera 

Svensk Travsport. A-licenstagaren hålls bland annat ansvarig för om hästen är dopad 

eller på annat sätt inte är i tävlingsdugligt skick. Det är fullt tillåtet att sätta upp en häst 

som tränas av en annan person på sin lista. Om en häst på hans lista finns på en annan 

ort, till exempel i Estland, måste han öppna en filial där hästen finns. Det var av den 

anledningen att öppnade en filial i Estland. Det innebär dock inte att han har ingått 

något avtal med John Backlund eller åtagit sig något vidare vård- eller tränaransvar för 

On Track Tarahill. Jevgeni Ivanov har aldrig varit anställd hos honom. 

 

Han har aldrig tränat On Track Tarahill och ersättningen för träningen har betalats di-

rekt till Jevgeni Ivanov. Eftersom han inte är att anse som tränare för hästen har inte 

något vårdansvar. Om han anses vara ansvarig tränare bör han med hänsyn till syftet 

att träna eller tävla hästen, och då hästen avled vid en transport till tävling vilket är ett 

typiskt sett riskfyllt moment, underkastas ett vanligt vållandeansvar. Han var ovetande 
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om beställningen av transporten och har inte varit inblandad i transporten över huvud-

taget. Han anmälde On Track Tarahill till premieloppet på Solvalla och det är troligen 

av det skälet som On Track Tarahill transporterades till Sverige. Han ifrågasätter inte 

att hästarna dött under transporten och det är riktigt att hästarna togs bort från listan. 

Detta gjordes troligen på uppmaning eftersom döda hästar inte får vara uppförda på 

listan. 

 

Det är inte klarlagt vad som orsakat hästarnas död. Han kan inte vitsorda att hästarna 

inte fått tillräckligt med syre eller att de dött till följd av överhettning. Eftersom det 

enligt fotografierna har uppstått blodvite ifrågasätts om det verkligen kan uteslutas att 

hästarna dött till följd av trauma eller liknande.  

 

Det har gjorts en undersökning av djurtransporten och bristerna vitsordas. Det är Jev-

geni Ivanov som har skött tillsynen. Han har inte varit inblandad i den och kan därför 

inte uttala sig kring tillsynen.   

 

Det finns en försäkring knuten till A-licensen. Alla tränare med A-licens har därmed 

en ansvarsförsäkring som täcker 10 000 000 kr per skada. Han har för säkerhets skull 

anmält den aktuella skadan till försäkringsbolaget men har inte fått ta försäkringen i 

anspråk. 

 

Begreppet filial 

 

Parterna har förtydligt att de med begreppet filial menar träningsfilial i den mening 

som avses i Svensk Travsports licensbestämmelser.  
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DOMSKÄL 

 

BEVISNINGEN 

 

Förhör under sanningsförsäkran har hållits med John Backlund och Jan Hellstedt och 

på båda parters begäran har vittnesförhör hållits med Jevgeni Ivanov. På John 

Backlunds begäran har därutöver vittnesförhör hållits med veterinären Therese Ot-

tinger samt med hästägarna Anders Lindblad och Per Håkan Linné. Slutligen har på 

Jan Hellstedts begäran vittnesförhör hållits med Göran Wahlman, som är förbundsju-

rist på Svensk Travsport.  

 

John Backlund har som skriftlig bevisning åberopat kopior av artiklar, kopior av för-

hörsutskrifter från förundersökning, fotografier, tjänsteanteckning och brottsanmälan 

samt ett obduktionsutlåtande. Obduktionsutlåtandet har även åberopats av Jan Hell-

stedt.  

 

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING 

 

Bakgrund 

 

John Backlunds häst On Track Tarahill har tränats av Jevgeni Ivanov i Estland för att 

förbereda On Track Tarahill för deltagande i ett så kallat premielopp i Sverige. När 

Jevgeni Ivanov blev tränare för On Track Tarahill var tanken att Jevgeni Ivanov skulle 

skaffa sig svensk A-tränarlicens. Svensk A-tränarlicens var av betydelse bland annat 

för att kunna få en förhöjd premie för deltagande i premieloppet. Jevgeni Ivanov skaf-

fade sig emellertid aldrig någon svensk A-tränarlicens och detta föranledde en telefon-

kontakt mellan John Backlund och Jevgeni Ivanov under våren 2011. Den 29 april 

2011 fördes sedan On Track Tarahill upp på Jan Hellstedts tränarlista. Jan Hellstedt 

har svensk A-tränarlicens.  
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On Track Tarahill förolyckades och dog i september 2011.  Det är tvistigt mellan par-

terna om Jan Hellstedt haft och åsidosatt ett vårdansvar för On Track Tarahill som in-

neburit skada för John Backlund.  

 

Det är inte bevisat att John Backlund ingått muntligt avtal med Jan Hellstedt om 

träning och vård av hästen On Track Tarahill 

 

Tingsrätten ska till en början pröva om det vid ett telefonsamtal mellan Jevgeni Ivanov 

och John Backlund någon eller några dagar före den 29 april 2011 ingicks ett muntligt 

avtal mellan John Backlund och Jan Hellstedt om träning och vård av On Track Tara-

hill. John Backlund har nämligen gjort gällande att Jevgeni Ivanov, för Jan Hellstedts 

räkning, ingått ett sådant avtal med honom.  

 

John Backlund har uppgett bland annat följande. Jevgeni Ivanov kontaktade honom 

och berättade att Jan Hellstedt kunde ta in On Track Tarahill för träning. Jevgeni Iva-

nov sa att Jan Hellstedt tidigare hade haft en filial i Estland och att denna nu skulle 

skötas av Jevgeni Ivanov vid sidan av Jevgeni Ivanovs egen verksamhet. Rent fysiskt 

flyttades inte On Track Tarahill eftersom filialen fanns på samma plats som Jevgeni 

Ivanovs stall. Inte heller när det gällde betalningen blev det någon förändring utan Jev-

geni Ivanov fortsatte fakturera som tidigare. För honom innebar samtalet att Jan Hell-

stedt tog på sig tränaransvaret. Han såg sedan att On Track Tarahill kom upp på Jan 

Hellstedts tränarlista. Det är bara tränaren som kan sätta upp en häst på sin lista och 

anmäla till lopp. Vidare såg han på Mantorps hemsida att Jan Hellstedt hade öppnat sin 

filial igen och tagit in femton hästar. Han hade inte någon kontakt med Jan Hellstedt 

angående detta utan enbart med Jevgeni Ivanov.  

 

Jan Hellstedt har förnekat att han haft någon filial i Estland eller tagit något tränaran-

svar för On Track Tarahill. Han har uppgett bland annat följande. Han har själv inte 

bedrivit någon verksamhet i Estland men har haft viss kontakt med den estländske trä-

naren Jevgeni Ivanov.  Jevgeni Ivanov har bland annat praktiserat på hans gård i 

Gränna. Jevgeni Ivanov har eget stall och verksamhet i Estland men ville lära sig mer 
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om svenska förhållanden. Jevgeni Ivanov genomgick utbildning för svensk A-

tränarlicens, men av något skäl tog han aldrig ut någon licens. Eftersom Jevgeni Iva-

nov hade lovat hästägarna att förbereda hästarna, bland annat On Track Tarahill, inför 

premieloppet tog Jevgeni Ivanov kontakt med honom och bad honom föra upp On 

Track Tarahill på sin lista. Det var inte tal om något tränaravtal och det diskuterades 

inte heller någon ersättning. Tanken var hela tiden att On Track Tarahill skulle fort-

sätta tränas av Jevgeni Ivanov. Han gjorde Jevgeni Ivanov och hästägarna en tjänst 

genom att föra upp hästarna, däribland On Track Tarahill, på sin lista. Detta eftersom 

hästägaren skulle få en högre premie om hästen var registrerad på en lista som tillhörde 

en tränare med A-licens. För att överhuvudtaget kunna föra upp en häst som fanns i 

Estland på listan var han tvungen att registrera en filial i Estland, vilket han gjorde. 

Registeringen av filialen och uppförandet av On Track Tarahill på hans tränarlista, var 

endast en ”pappersprodukt” och ett kringgående av Svensk travsports licensbestäm-

melser. Vid den här tiden hade ett slags praxis utvecklats att göra så, och Svensk Trav-

sport såg mellan fingrarna med detta. Han har själv suttit i Svensk Travsports licens-

kommitté. Han anmälde On Track Tarahill till premieloppet på Solvalla, eftersom an-

mälan måste göras av den tränare som har hästen på sin lista, men var överhuvudtaget 

inte inblandad i hur On Track Tarahill skulle transporteras till loppet. Den första kon-

takten med John Backlund hade han efter hästens dödsfall när John Backlund ville att 

han skulle ta sin tränarförsäkring i anspråk.  

 

Jevgeni Ivanov har uppgett bland annat följande. Han har egen träningsverksamhet i 

Estland, och har hästarna uppstallade vid travbanan. Han har praktiserat hos Jan Hell-

stedt i Sverige för att lära sig hur man yrkesmässigt tränar hästar. Han var On Track 

Tarahills tränare fram till olyckan. Han var ansvarig för såväl träning som transport. 

Bakgrunden till att On Track Tarahil fanns på Jan Hellstedts tränarlista var att On 

Track Tarahill skulle delta i ett premielopp men hans svenska tränarlicens var inte klar. 

Han kontaktade då John Backlund och la fram förslaget att de i stället skulle föra upp 

On Track Tarahill på Jan Hellstedts lista. Så skedde sedan. De diskuterade överhuvud-

taget inte någon förändring i tränaransvaret, utan han hade fortsatt ansvar för hästens 

omvårdnad och träning under hela tiden som On Track Tarahill var hos honom. Jan 
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Hellstedt har inte fått någon ersättning för att denne satt upp hästarna på sin lista. Trä-

ningskostnaden har han fakturerat John Backlund direkt. Inför premieloppet informe-

rade han John Backlund om transporten av On Track Tarahill till Sverige. De kom 

överens om att använda hans transport för att det var billigare. Han hade inte någon 

kontakt med Jan Hellstedt i anledning av transporten. Han hade bara kontakt med Jan 

Hellstedt vid två tillfällen. Dels när hästarna skulle registreras på Jan Hellstedts lista, 

dels när hästarna skulle skrivas in på premieloppet. Han har inte varit anställd av Jan 

Hellstedt i Estland och Jan Hellstedt har inte heller lånat ut någon utrustning till honom 

i Estland. Han har egen utrustning. Under 2011 fakturerade han Jan Hellstedt men det 

avsåg arbete som han utfört i Jan Hellstedts stall i Sverige. Han har inte utfört något 

arbete åt Jan Hellstedt i Estland. Jan Hellstedt hade överhuvudtaget inte några hästar i 

Estland under 2011.   

 

När det gäller frågan om Jevgeni Ivanov för Jan Hellstedts räkning har ingått ett munt-

ligt avtal om träning och vård av On Track Tarahill har alltså Jevgeni Ivanov uppgett 

att något tränaransvar för Jan Hellstedt aldrig diskuterades vid telefonsamtalet. Jevgeni 

Ivanov har tvärtom bekräftat Jan Hellstedts uppgift om att Jevgeni Ivanov fortsatt 

skulle vara tränare för On Track Tarahill och att registeringen av On Track Tarahill på 

Jan Hellstedts tränarlista endast gjordes för att få upp hästen på en lista som tillhörde 

en tränare med A-licens. Jevgeni Ivanov har vidare uppgett att inte bedrivit eller före-

stått någon verksamhet i Estland för Jan Hellstedts räkning.  

 

John Backlund har beträffande Jevgeni Ivanovs uppgifter pekat på att Jevgeni Ivanov i 

ett polisförhör uppgett att Jan Hellstedt var ytterst ansvarig tränare. Jevgeni Ivanov har 

emellertid förnekat att han uttryckt sig så i polisförhör. Vidare måste det beaktas att 

förhöret hölls med Jevgeni Ivanov inom ramen för en förundersökning där Jevgeni 

Ivanov var misstänkt för brott och således hade motiv att skjuta ansvaret ifrån sig.  

 

I målet har hörts andra hästägare som hade hästar i träning hos Jevgeni Ivanov, nämli-

gen Anders Lindblad och Per-Håkan Linné. I likhet med John Backlund blev dessa 

kontaktade av Jevgeni Ivanov när premieloppet började närma sig.  
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Anders Lindblad har uppgett bland annat följande. När det började närma sig premie-

loppet sa Jevgeni Ivanov att han hade ett samarbete med Jan Hellstedt som hade en 

filial i Estland. Han fick dock inte klart för sig om Jevgeni Ivanov förestod Jan Hell-

stedts filial. Jevgeni Ivanovs engelska var knackig. Han var skeptisk men sa sedan ok 

till upplägget. Han hade inte någon kontakt med Jan Hellstedt om detta men hans häs-

tar fördes i slutet av april upp på Jan Hellstedts tränarlista. Av en slump träffade han 

sedan Jan Hellstedt under elitloppshelgen på Solvalla. Han gick fram till Jan Hellstedt 

eftersom han ville försäkra sig om att det var ett schysst upplägg, särskilt gentemot 

Svensk Travsport. Jan Hellstedt sa då att han åkte ner till Estland med jämna mellan-

rum för att titta till hästarna. Han uppfattade inte upplägget som någon pappersprodukt 

utan för honom var det en självklarhet att Jan Hellstedt hade åtagit sig fullt ansvar för 

träning, omvårdnad och transport när hästarna fördes upp på Jan Hellstedts lista. Det är 

ju bara tränaren själv som kan föra upp hästarna på listan. Han betalade visserligen 

ersättningen till Jevgeni Ivanov men det har hänt även i andra sammanhang där han 

haft hästar i professionell träning att en annan person än tränaren har fakturerat.  

 

Per-Håkan Linné har uppgett bland annat följande. Det närmade sig premieloppet och 

Jevgeni Ivanov hade inte fått någon träningslicens i Sverige vilket var ett bekymmer. 

Jevgeni Ivanov sa då att han hade löst detta på så sätt att hästen skulle föras upp på Jan 

Hellstedts tränarlista när det var dags för premielopp. Han tyckte detta var bra eftersom 

det innebar att han slapp ta hem hästen redan under våren. En eller ett par månader 

innan olyckan kom hästen sedan upp på Jan Hellstedts träningslista. Han hade inte 

någon kontakt med Jan Hellstedt angående detta utan bara med Jevgeni Ivanov. Jan 

Hellstedt och Jevgeni Ivanov hade ett samarbete. Detta hade han sett på Jan Hellstedts 

hemsida. Han minns inte exakt hur det var formulerat på hemsidan men innebörden var 

att Jevgeni Ivanov körde in hästar i Estland åt Jan Hellstedt. Han känner inte till om 

Jan Hellstedt haft någon filial i Estland. Upplägget var en papperskonstruktion men 

hans uppfattning är att Jan Hellstedt var fullt ansvarig för de hästar som står på dennes 

lista, oavsett var hästen rent faktiskt befinner sig. 
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Anders Lindblads uppgifter talar i viss mån för att Jan Hellstedt inte bara registerat en 

filial i Estland utan att Jan Hellstedt även haft viss verksamhet i Estland. Per-Håkan 

Linnés uppgifter om vad som uttryckts på Jan Hellstedts hemsida vid den här tiden 

talar i samma riktning. Uppgifterna kan emellertid även förklaras av att Jan Hellstedt 

vid denna tid velat upprätthålla ett sken av att ha filial/verksamhet i Estland. Varken 

Anders Lindblad eller Per-Håkan Linné har haft någon diskussion med Jevgeni Ivanov 

om att upplägget skulle innebära en förändring av tränaransvaret. Anders Lindblad och 

Per-Håkan Linné har liksom John Backlund inte haft några kontakter eller träffat några 

uppgörelser med Jan Hellstedt om hur träningen, vården eller uppstallningen skulle gå 

till. De har inte heller samtalat kring försäkrings- eller ansvarsfrågor.  

 

Det är tvärtom så att träningen och vården av bland andra On Track Tarahill fortsatt på 

samma sätt som före överenskommelsen om att föra upp On Track Tarahill på Jan 

Hellstedts tränarlista. Jevgeni Ivanov har fortsatt att träna hästarna, de har fortsatt varit 

uppstallade hos Jevgeni Ivanov och ersättningen har fortsatt betalats till Jevgeni Iva-

nov. Mot de uppgifter som Jan Hellstedt och Jevgeni Ivanov lämnat är det inte visat att 

Jan Hellstedt i faktisk mening haft hästar i träning på filial i Estland som föreståtts av 

Jevgeni Ivanov och det är därmed inte visat att Jevgeni Ivanov haft rätt att ingå avtal 

för Jan Hellstedts räkning.  

 

Bevisningen ger i stället vid handen att det mellan Jevgeni Ivanov och John Backlund 

har träffats en överenskommelse om ett upplägg som förutsatt en medverkan från Jan 

Hellstedt som begränsat sig till att föra upp bland annat On Track Tarahill på sin trä-

narlista och för att möjliggöra detta har Jan Hellstedt även registrerat en träningsfilial i 

Estland. Det är visserligen anmärkningsvärt att Jan Hellstedt, som tidigare suttit i 

Svensk Travsports licenskommitté, låtit föra upp flera hästar, däribland On Track Ta-

rahill, på sin tränarlista utan att ha hästarna i sin träning och att han för detta ändamål 

låtit registrera en träningsfilial i Estland. Göran Wahlman som är förbundsjurist på 

Svensk Travsport har emellertid bekräftat att det vid denna tid förekom sådana bulvan-

förhållanden eftersom det på den tiden var skilda belopp i premie för hästar i amatör-
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träning och i professionell träning. Det här var ett missförhållande som senare rättades 

till på så sätt att samtliga hästar numera får samma premie.  

 

Sammanfattningsvis är det inte visat att det vid telefonsamtalet mellan Jevgeni Ivanov 

och John Backlund som ägde rum innan On Track Tarahill fördes upp på Jan Hell-

stedts tränarlista ingåtts ett avtal mellan Jan Hellstedt och John Backlund om träning 

och vård av On Track Tarahill.  

 

Det har inte heller genom Jan Hellstedts konkludenta handlande ingåtts ett avtal 

om träning och vård av On Track Tarahill 

 

John Backlund har i andra hand gjort gällande att avtal om träning och vård av On 

Track Tarahill ingåtts genom konkludent handlande när Jan Hellstedt den 29 april 

2011 satte upp On Track Tarahill på sin tränarlista.  

 

Genom att föra upp On Track Tarahill på sin tränarlista har Jan Hellstedt inför Svensk 

Travsport signalerat att han är tränare för On Track Tarahill, något som enligt vad 

tingsrätten kommit fram till ovan inte motsvarades av verkliga förhållanden. Jan Hell-

stedt ansvarar för uppgiften i förhållande till Svensk Travsport och har själv beskrivit 

att förfarandet var ett kringgående av Svensk Travsports licensbestämmelser. Licens-

bestämmelserna reglerar relationen mellan Svensk Travsport och licensierade tränare 

och åtgärden att föra upp en häst på tränarlistan kan inte i sig utgöra ett civilrättsligt 

avtal mellan John Backlund och Jan Hellstedt.  Åtgärden i sig innebär alltså inte ett 

bindande avtal om träning och vård av On Track Tarahill.   

 

Eftersom det inte funnits något avtal om träning och vård har Jan Hellstedt inte 

haft något vårdansvar  

 

Eftersom tingsrätten kommit fram till att det varken muntligt eller konkludent ingåtts 

avtal mellan Jan Hellstedt och John Backlund om träning och vård av On Track Tara-

hill har Jan Hellstedt inte något vårdansvar, vars åsidosättande kan läggas till grund för 
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skadeståndsskyldighet. Tingsrätten har vid denna bedömning inte anledning att pröva 

eventuella brister i vården av On Track Tarahill och det eventuella sambandet mellan 

sådana och On Track Tarahills död.   

 

Tingsrättens slutsats att det inte är visat att det ingåtts något avtal om träning och vård 

innebär att John Backlunds talan ska avslås. 

  

Rättegångskostnader 

 

Jan Hellstedt har som vinnande part rätt till ersättning för sin rättegångskostnad. Den 

ersättning Jan Hellstedt har begärt har vitsordats som skälig av John Backlund. Jan 

Hellstedt hade emellertid inte någon framgång med det avvisningsyrkande han fram-

ställde initialt. John Backlund har angett att 25 000 kr av hans kostnad för ombudsar-

vode avsåg avvisningsfrågan. Beloppet har vitsordats av Jan Hellstedt. Eftersom John 

Backlund vann i avvisningsfrågan ska Jan Hellstedts rätt till ersättning för sina rätte-

gångskostnader kvittas mot John Backlunds kostnad om 25 000 kr exklusive mervär-

desskatt, det vill säga med 31 250 kr inklusive mervärdesskatt. John Backlund ska 

därmed förpliktas att ersätta Jan Hellstedts rättegångskostnad med 129 650 kr (160 900 

– 31 250).  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) 

Överklagande ställs till Göta hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 10 

mars 2015. 

 

 

 

 

Annika Rojas Wiberg Jan Josefsson  Magdalena Davidsson 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller an-
slutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första sidan av 
domen.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 
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