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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

  

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöver- 

                                                                  domstolen den 28 augusti 2022 vid Bro Park                                                                   

                                                                   

 

 

                                                                  Ärende nr 8/2022  

 

 

  

  

 

PARTER  

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Elione Chaves, närvarande 

 

OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern, närvarande       

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp genom förbundsjuristen vid Svenskt Trav   

                                                                 Göran Wahlman, ej närvarande 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro beslut den 31 juli 

                                                                  2022 i lopp 1   

 

SAKEN:                                                   Felaktigt bruk av spö 

 

 

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

 

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Elione Chaves (hästen Footfall) till 

ridförbud den 14 augusti 2022 och till böter, 5 procent av hästens prissumma, för felaktigt bruk av spö, 

Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar (SRG), 6 kap. 31 §, 8 kap. 16 § 5 p. och SRG:s riktlinjer 

för påföljder. Galoppöverdomstolen beslutade den 5 augusti i år om inhibition av ridförbudet. 

 

 

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

 

Elione Chaves yrkar frikännande. 

 

Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

 

Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 

 

Elione Chaves hörs. 

 

Parterna slutför sin talan.  

 

Elione Chaves yrkar ersättning för ombudskostnad med 5 000 kr exklusive mervärdesskatt. 

 

Förhandlingen förklaras avslutad. 
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Galoppöverdomstolen fattar följande  

 

BESLUT (att meddelas den 5 september 2022) 

 

Lokala galoppdomstolen har i överklagade beslutet antecknat att den noterade att Elione Chaves riktade 

spöet mot hästens huvud, att Elione Chaves i lokala galoppdomstolen uppgav att detta skedde i 

korrigerande syfte, att hästen hängde utåt i svängen för att på upploppet hänga inåt.  

 

Elione Chaves har till stöd för överklagandet anfört: In på upploppet hänger Elione Chaves häst klart 

och tydligt inåt mot innanför liggande häst. För att undvika att den invändige stördes och för att undvika 

att en farlig situation uppstod vinklar Elione Chaves upp spöet och viftar med det parallellt med hästens 

huvud och hals för att förhindra att hästen driftar inåt i bana och stör den andra hästen. Elione Chaves 

har inte riktat spöet mot hästens huvud utan håller hela tiden spöet parallellt med halsen. En jockey kan 

korrigera en hästs driftande antingen genom tygeltag, vilket inte gav tillräcklig verkan, eller genom att 

visa spöet så att hästen skall förstå att den skall undvika att drifta. Att genom vikthjälper korrigera 

driftning är knappast verksamt på grund av farten och genom jockeysitsen med högt uppdragna 

stigbyglar. Elione Chaves åtgärd att vifta med spöet på sätt som skedde är det mest effektiva sättet att 

undvika att det uppstår kontakt och en farlig situation. Han har inte heller riktat spöet mot hästens huvud 

utan hållit detta parallellt med halsen. Skulle galoppdomstolens beslut stå fast fråntar man jockeyerna 

att vidta den mest effektiv åtgärden man kan vidta för att undvika farliga situationer och driftning. 

 

Svensk Galopp har till stöd för sitt bestridande anfört: Enligt 6 kap. 31 § SRG gäller bl.a. att spö endast 

får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet ska vara nedåtvinklat under löpningen. Ryttaren 

får inte förlora kontakten med tygeln för att pendla med spöet eller armen. Ryttaren får inte rikta spöet 

mot hästens huvud. Av lokala galoppdomstolens protokoll framgår att den noterade att Elione Chaves 

riktade spöet mot hästens huvud i mitten av sista sväng och att han därför dömdes till en dags ridförbud 

samt böter för brott mot spöbestämmelserna. Elione Chaves har i sitt överklagande inriktat sig på hur 

han agerade in på upploppet, för att undvika en farlig situation, vilket inte är vad han dömts för. Således, 

Elione Chaves har, såsom lokala galoppdomstolen noterat, i mitten av sista sväng riktat spöet mot 

hästens huvud vilket han ska straffas för.  

 

Elione Chaves har uppgivit: När han blev inkallade till lokala galoppdomstolen förklarade den att han 

hade visat hästen spöet på fel sätt. Elione Chaves delar inte den uppfattningen. Han slog aldrig hästen. 

Hästen hängde och den driftade utåt. Om han hållit ner spöet hade ingenting hänt. Han var därför tvungen 

att visa hästen spöet för hästen för att den skulle gå rakt fram. Han höll aldrig spöet mot hästens huvud.   

 

Galoppöverdomstolens bedömning 

 

Enligt 6 kap. 31 § första stycket SRG gäller: Spö får endast användas för att avvärja en farlig situation. 

Spöet ska vara nedvinklat under löpningen. Ryttaren får inte förlora kontakten med tygeln för att pendla 

med spöet eller med armen. Ryttaren får inte rikta spöet mot hästens huvud. Med spöslag jämställs slag 

med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt 

spö, s.k. cushion stick (vadderat spö). 

 

Elione Chaves har i Galoppöverdomstolen invänt att han använde spöet för att undvika en farlig 

situation. Inget hindrar att Elione Chaves gör denna invändning först i samband med överklagandet till 

Galoppöverdomstolen. Filmerna från löpningen ger enligt Galoppöverdomstolen inte stöd för att det 

förelegat en sådan farlig situation som anges i 6 kap. 31 § första stycket SRG. Elione Chaves invändning 

att han använt spöet för att avvärja en farlig situation lämnas därför utan bifall. 

 

Elione Chaves har vidare invänt att hästen driftade utåt, om han hade hållit ner spöet hade inget hänt 

varför han var tvungen att visa spöet för hästen. Genom att visa spöet för hästen riktar han enligt 

Galoppöverdomstolen spöet mot hästens synfält och därmed mot hästens huvud. Detta bekräftas av 

publikfilmen som visar att Elione Chaves i mitten av sista svängen pendlar med spöet parallellt med 

hästens hals varvid spöet inte är nedvinklat. Av patrullfilmen framgår vidare att Elione Chaves i sista 
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svängen skiftar spöfattning från höger till vänster, varvid han avsevärt håller ut spöet nedvinklat mot 

hästens hals. Galoppöverdomstolen vill här framhålla att det inte är tillåtet enligt 6 kap. 31 § SRG att 

använda spöet för att korrigera hästen såvida det inte handlar om att avvärja en farlig situation. 

Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolens bedömning att Elione Chaves har använt spöet i 

strid mot 6 kap. 31 § första stycket SRG. 

 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolen beslut med den ändringen att ridförbudet ska 

gälla den 14 september 2022. Vad lokala galoppdomstolen beslutat om böter ska stå fast. 

 

Med hänsyn till utgången i Galoppöverdomstolen ska Elione Chaves yrkande ersättning för kostnader i 

Galoppöverdomstolen lämnas utan bifall. 

 

Med hänsyn till utgången i Galoppöverdomstolen ska Elione Chaves betala överklagandeavgift till 

Svensk Galopp med 4 000 kr. 

 

Sammanfattning 

 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolen beslut med den ändringen att ridförbudet ska 

gälla den 14 september 2022. Vad lokala galoppdomstolen beslutat om böter ska stå fast. 

 

Elione Chaves yrkande om ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen lämnas utan bifall. 

 

Elione Chaves ska 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. 


