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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöver-   

                                                                  domstolen den 9 maj 2022 vid Bro Park 

                                                                   

                                                                   

 

                                                                  Ärende nr 20/2021 

 

 

 

 

PARTER, närvarande  

 

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Ulrika Holmquist  

 

OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern 

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB genom förbundsjuristen vid Svenskt Trav  

                                                                 Göran Wahlman 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro beslut den 7 november  

                                                                 2021 i lopp 5  

                                                                   

 

SAKEN:                                                   Störning av medtävlare 

 

 

                                                                       

 

 

 

                                                                 ---------------------------------------------------- 

 

Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Ulrika Holmquist (hästen Bearwinner) till 

ridförbud den 21 och 28 november 2021 för störning av medtävlare, Skandinaviskt Reglementet för 

Galopplöpningar (SRG) 6 kap. 27 §, 8 kap. 16 § 5 p. och SRG:s riktlinjer för påföljder. Lokala 

galoppdomstolen antecknade i beslutet, upprepad förseelse. Galoppöverdomstolen beslutade den 9 

november 2021 om inhibition av ridförbudet. Martin Rodriguez (hästen Crocodile Rock) dömdes i 

samma löpning till ridförbud den 21 november 2021 för spårbyte utan tillräckligt utrymme, SRG 6 kap. 

27 §, 8 kap. 16 § 5 p. och SRG:s riktlinjer för påföljder. Martin Rodriguez överklagade inte lokala 

galoppdomstolens beslut. 

   

 

                                                                ---------------------------------------------------- 

 

 

Svensk Galopp avstår från vittnesförhör med jockeyn Shane Karlsson och jockeyn Oliver Wilson. 

Ulrika Holmquist yrkar frikännande. 
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Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 

Ulrika Holmquist hörs. 

Parterna slutför sin talan.  

Ulrika Holmquist yrkar ersättning för ombudskostnad. 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

Galoppöverdomstolen fattar följande  

BESLUT (att meddelas den 18 maj 2022) 

Ulrika Holmquist har uppgivit bl.a.: Händelsen inträffar på ”bortre lång” i ingången till svängen. Martin 

Rodriguez bryter in från tredje spår, ca tre fjärdedels spår utan att ha tillräckligt utrymme. Hennes häst 

ligger en halv längd in på Martin Rodriguez häst, Oliver Wilsons häst ligger en halv längd in på hennes 

häst. Det uppstår en kedjereaktion där hennes häst får ”tryck på utsidan” och går inåt i banan varvid 

hennes häst blir klämd mellan Martin Rodriguez och Oliver Wilsons häst. Hon kunde inte undvika den 

uppkomna situationen. 

Galoppöverdomstolens bedömning 

Vid Galoppöverdomstolens prövning i disciplinärende gäller att den berättelse som den som prövningen 

avser, ska läggas till grund för bedömningen huruvida personen har gjort sig skyldig till vad Svensk 

Galopp lägger denne till last såvida inte Svensk Galopp motbevisar vad personen uppger eller vad denne 

uppger framstår som osannolikt att det kan lämnas utan avseende, se bl.a. Ä 6/2020, Carlos Lopez ./ . 

Svensk Galopp.   

Ulrika Holmquist har uppgivit att det var fråga om en kedjereaktion där hennes häst ”får tryck på 

utsidan” av Martin Rodriguez häst varvid hennes häst blir klämd mellan Martin Rodriguez och Oliver 

Wilsons häst. Av publikfilmen framgår att Oliver Wilsons ”tar upp sin häst” vid ingången till sista 

svängen. Patrullfilmen visar inte detta särskilt tydligt på grund av skifte av kameravinkel, vilket medför 

att Galoppöverdomstolen inte kan dra några närmare slutsatser av den filmen.  

Publikfilmen vederlägger enligt Galoppöverdomstolen inte vad Ulrika Holmquist uppger om 

anledningen till att hon stör Oliver Wilsons häst. Den visar endast att Oliver Wilson tar upp sin häst. 

Eventuellt hade en mer klarläggande patrullfilm bättre visat den aktuella händelsen men någon sådan 

film finns inte av skäl som redovisas ovan. Någon annan bevisning som stöder Svensk Galopps 

version av det inträffade att Ulrika Holmquist orsakar störningen av Oliver Wilsons häst är inte 

åberopad. Då Ulrika Holmquists version av det inträffade inte är vederlagd eller framstår som 

osannolik ska hon frikännas från att ha stört Oliver Wilsons häst.  

Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Ulrika Holmquist för att ha 

stört Oliver Wilsons häst. 

Ulrika Holmquist har yrkat ersättning för ombudsarvode med 5 000 kr. Med hänsyn till ärendets 

förhållandevis enkla beskaffenhet, till överklagandeskriftens längd och till förhandlingstiden i 

Galoppöverdomstolen tillerkänns Ulrika Holmquist ersättning för ombudsarvode med skäligen ansedda 

4 000 kr.  

Svensk Galopp ska utge ersättning för Ulrika Holmquists kostnader i Galoppöverdomstolen med 

fyratusen (4 000) kr avseende ombudsarvode exklusive mervärdesskatt. På beloppet utgår ränta enligt 6 

§ räntelagen å 4 000 kr från den 18 maj 2022 till dess full betalning sker.  
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Då Ulrika Holmquist har vunnit framgång med sitt överklagande ska hon inte betala överklagandeavgift 

till Svensk Galopp.  

Sammanfattning 

Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Ulrika Holmquist till 

ridförbud för att ha stört medtävlare. 

Svensk Galopp ska utge ersättning för Ulrika Holmquists kostnader i Galoppöverdomstolen med fyra 

tusen (4 000) kr jämte ränta enligt ovan. 

Ulrika Holmquist ska inte betala överklagandeavgift till Svensk Galopp.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, f d generalsekreteraren, jur 

kand Björn Eklund och verkställande direktören Christer Segner. Enhälligt. 


