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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

  

                                                                  Protokoll hållet vid handläggning per capsulam i Galoppöver- 

                                                                  domstolen den 14 oktober 2022 i Stockholm                                                                   

                                                                   

 

 

 

                                                                  Ärende nr 13/2022  

 

 

  

  

 

 

PARTER; ej närvarande  

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Maikel Narvaez Bravo 

 

OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern       

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom förbundsjuristen  

                                                                 Göran Wahlman, Svenskt Trav 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro Galopp beslut den 26  

                                                                  augusti 2022 i lopp 6 

                                                                   

 

SAKEN:                                                   Vägt in med övervikt 

 

 

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

 

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Maikel Narvaez Bravo (hästen Sea 

Lieutenant) till ridförbud den 11 och 13 september 2022 för att ha vägt in med mer än 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                              

övervikt varvid hans ridvikt höjdes till 56 kg, Skandinaviskt Reglemente  för Galopplöpningar                                                                                                             

(SRG), 6 kap. 12 §, 8 kap. 16 § 3 p. och SRG:s riktlinjer för påföljder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut, upprepad förseelse. Galoppöverdomstolen beslutade 

den 30 augusti i år om inhibition av ridförbudet. 

 

 

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

 

 

Maikel Narvaez Bravo yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska undanröjas, att ridförbudet ska 

ogillas och att beslutet att höja hans minimivikt ska upphävas.  Maikel Narvaez Bravo yrkar i andra hand 

att påföljden bestäms till ett måttligt bötesstraff. 

 

Svensk Galopp medger delvis bifall till överklagandet och yrkar att påföljden ska bestämmas till böter.  

 

Maikel Narvaez Bravo yrkar ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen. 
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Galoppöverdomstolen meddelar följande  

 

BESLUT  

 

Maikel Narvaez Bravo har till stöd för sitt överklagande anfört: Loppet reds en varm dag, enligt 

protokollet 27 grader och vindstilla. Maikel Narvaez Bravo vägde ut normalt och utan någon avvikelse 

från angiven ridvikt 57 kg. Vid invägningen noterades 57,65 kg, dvs med 150 gram mer än 0,5 kg 

övervikt. Vid invägning tillåts en viktökning med 0,5 kg för variationer i vikt kanske orsakat av 

vattenintag under mellantiden. Anledningen till den otillåtna viktökningen förklarar Maikel Narvaez 

Bravo med att han under löpningen erhållit kickbacks med sand som fastnat i dressen och orsakat 

viktökningen med 150 gram. Han hade hamnat bakom hästar och fått sprut på sig vid flera tillfällen. 

 

Galoppdomstolen har slaviskt följt Svensk Galopps riktlinjer för påföljder. Detta trots att övervikten 

enbart varit 125 gram och utan beaktande av förklaringen om viktökning på grund av sandsprut. Samt 

att det var en varm dag som krävde vätskeintag. Dessa omständigheter gör att man helt enligt Svensk 

Galopps riktlinjer kan frångå riktlinjerna och utdöma lindrigare påföljder. Detta är i allra högsta grad 

motiverat i detta fall. Viktavvikelsen är helt obetydlig och kan inte haft någon inverkan på resultatet. 

Påföljden är inte proportionell till viktavvikelsen och övriga omständigheter. I första hand yrkas att 

någon bestraffning inte skall utgå och i andra hand att detta kan ersättas med ett måttligt bötesstraff. 

 

Beträffande beslutet att höja hans minimivikt är detta ett helt ologiskt beslut. Maikel Narvaez Bravos 

minsta ridvikt är 55 kg, vilket han utan anmärkning red tidigare i veckan. Då han i loppet red 57 kg tog 

han en lite större sadel. Beslut om höjning av minimivikter har tillkommit för att "bestraffa" jockeys 

som s.a.s. rider på marginalen till sin lägsta vikt. Om man inte klarar av minimivikten en andra gång kan 

denna höjas enligt riktlinjerna. Men det förhållande att han vägde in med 57,65 kg utgör inget belägg 

för att han har svårigheter med sin fastställda minimivikt. För att denna regel skall kunna tillämpas borde 

han ha vägt in med 55,65 kg. Det finns således inte kausalitet mellan övervikten i detta fall och regeln 

om höjning av minimivikten. Till detta kommer de omständigheter som angivits ovan. Beslutet om 

höjning av minimivikten skall således undanröjas. 

 

Galoppöverdomstolens bedömning 

 

Maikel Narvaez Bravo har vägt in med mer än 0,5 kg övervikt. Då viktförändringen beror på Maikel 

Narvaez Bravo ska han enligt 8 kap. 16 § 3 p. SRG dömas för detta. Vad han uppgivit om 

utetemperaturen och att han under löpningen hade erhållit s.k. kickbacks från andra hästar leder inte till 

någon annan bedömning. Genom att väga in med övervikt har Maikel Narvaez Bravo varit vårdslös. 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut i ansvarsdelen. 

 

Lokala galoppdomstolen anger i sitt beslut upprepad förseelse. Den lavere voldgifstret vid Övrevoll 

Galopp dömde den 30 juni i år i lopp 3 Maikel Narvaez Bravo för att ha vägt in med 0,8 kg övervikt till 

böter 2 000 kr och den 18 augusti i år i lopp 7 för att ha vägt in med 0,8 kg övervikt till två dagars 

ridförbud. Att Maikel Narvaez Bravo den 26 augusti i år väger in med övervikt innebär således en 

tredjegångsförseelse.  

 

Enligt Skandinavisk Galopps riktlinjer för påföljder (bestraffningar) gäller vid tredjegångsförseelse när  

övervikten överstiger 0,5 kg men understiger 2 kg att ridförbudet ska bestämmas till 5 dagar varvid 

ryttarens ridvikt ska höjas. 

 

Vad Skandinavisk Galopps riktlinjer för påföljder föreskriver saknar enligt Galoppöverdomstolen  

betydelse i detta fall då Svensk Galopp har medgivit att påföljden bestäms till böter.  Svensk Galopps 

medgivande vad gäller påföljd i Galoppöverdomstolen är som Galoppöverdomstolen uttalat bl.a. i Ä 

9/2013 (Espen Ski ./. Svensk Galopp) bindande för Galoppöverdomstolen. Maikel Narvaez Bravo ska 

därför dömas till böter för att ha vägt in med otillåten övervikt. Då det handlar om en 

tredjegångsförseelse inom en tid om tre månader ska böterna bestämmas med hänsyn härtill. 
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Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Maikel Narvaez Bravo till 

ridförbud och höja hans ridvikt. Galoppöverdomstolen dömer Maikel Narvaez Bravo till   böter 5 000 

kr för att ha vägt in med mer än 0,5 kg övervikt.  

 

Maikel Narvaez Bravo har i huvudsak vunnit framgång med sitt överklagande och ska ses som vinnande  

i Galoppöverdomstolen. Han har därför rätt till ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen. Av 

Maikel Narvaez Bravos yrkande om ersättning för ombudsarvode om 5 000 kr avser 2 000 kr arbete som 

ombudet har lagt ner i ärendet efter den 19 september i år då parterna av Galoppöverdomstolen bereddes 

tillfälle att yttra sig över den omständigheten att det var fråga om upprepade förseelser inom en 

tremånadersperiod. Det arbete ombudet lagt ner i ärendet efter den 19 september i år saknar enligt 

Galoppöverdomstolen betydelse för tillvaratagandet av Maikel Narvaez Bravos rätt då Svensk Galopps 

medgivande vad gäller påföljd som ovan framgått är bindande för Galoppöverdomstolen.  

 

Svensk Galopp ska utge ersättning för Maikel Narvaez Bravos kostnader i Galoppöverdomstolen med 

tre tusen (3 000) kr exklusive mervärdesskatt avseende ombudsarvode.  På beloppet utgår ränta enligt 6 

§ räntelagen från den 17 oktober 2022 till dess full betalning sker.  

 

Då Maikel Narvaez Bravo huvudsakligen vunnit framgång i Galoppöverdomstolen ska han inte betala 

överklagandeavgift till Svensk Galopp. 

 

Sammanfattning 

 

Galoppöverdomstolen dömer Maikel Narvaez Bravo till böter 5 000  kr för att ha vägt in med otillåten 

övervikt. 

 

Svensk Galopp ska utge ersättning för Maikel Narvaez Bravos kostnader i Galoppöverdomstolen med 

tre tusen (3 000) kr jämte ränta enligt ovan. 

 

Maikel Narvaez Bravo ska inte betala överklagandeavgift till Svensk Galopp.  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, jur kand Gisela Jardby och f d 

generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund. Enhälligt. 


