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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöver-   
                                                                  domstolen den 30 oktober 2022 vid Bro Park 
                                                                   
                                                                   
 
                                                                  Ärende nr 14/2022 
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Madeleine Smith  
 
OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern 
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB genom förbundsjuristen vid Svenskt Trav  
                                                                 Göran Wahlman, ej närvarande 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro Galopp beslut den 31  
                                                                  juli 2022 i lopp 1  
                                                                                                                                 
 
SAKEN:                                                   Störning av medtävlare 
 
 
                                                                       
 
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Madeleine Smith (hästen Diamond Soul)           
till ridförbud den 14 och 17 augusti 2022 för spårbyte som stört medtävlare, Skandinaviskt Reglemente 
för Galopplöpningar (SRG) 6 kap. 27 §, 8 kap. 16 § 5 p. och SRG:s riktlinjer för påföljder.  Lokala 
galoppdomstolen antecknade i sitt beslut. ”hög prissumma”. Galoppöverdomstolen beslutade den 8 
augusti i år om inhibition av ridförbudet.  
   
 
                                                                ---------------------------------------------------- 
 
Madeleine Smith yrkar frikännande. 

Svensk Galopp bestrider ändring och yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 

På begäran av Svensk Galopp sker vittnesförhör med Oliver Wilson. 

Parterna slutför sin talan.  
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Madeleine Smith yrkar ersättning för ombudskostnad. 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

Galoppöverdomstolen fattar följande  

BESLUT (att meddelas den 14 november 2022) 

Madeleine Smith har uppgivit bl.a.: Det blir alltid ”tightare” i en sväng, det blir det i alla löp. Kurvorna 
på Jägersro Galopp är ”skarpa” och det blir ofta ”många stopp”. Det fanns plats för Oliver Wilsons häst. 
Hon hade inte korsat Oliver Wilsons spår Hon hade ropat till Carlos Lopez, ”gå inte in” när hans häst 
gick inåt mot hennes häst. Hon ”går kanske in” en aning vilket beror på Carlos Lopez häst ”gick in” mot 
hennes häst. Madeleine Smiths häst är aldrig i fysisk kontakt med Oliver Wilsons häst. Att Oliver Wilson 
tog upp sin häst måste ha berott på att han upplevde att ”situationen blev  ”lite trängre”. 

Svensk Galopp har anfört: Enligt 6 kap. 27 § SRG gäller bl.a. Ryttaren får inte under något skede genom 
sin ridning störa, hindra eller utsätta medtävlare (medkonkurrenter) för fara genom trängning, spårbyte 
utan tillräckligt utrymme, påtaglig tempominskning eller på annat oaktsamt sätt. Av lokala 
galoppdomstolens rapport framgår att den bedömde att Madeleine Smith orsakade störningen genom 
spårbyte utan tillräckligt utrymme och att hon därför dömdes till två dagars ridförbud. Svensk Galopp 
delar lokala galoppdomstolens bedömning och anser att utdömd påföljd är i linje med regelverket och 
därför bör fastställas. 

Oliver Wilson har uppgivit bl.a.: Han höll sitt spår. Madeleine Smiths häst låg något bakom hans häst 
och kom upp jämsides. Längre fram i kurvan låg det två hästar till höger om Madeleine Smiths häst, 
Carlos Lopez och Elione Chaves häst. Dessa hästar gick inåt i banan, Madeleine Smith beslutade då att 
inte hålla sitt spår utan att gå inåt i banan, innanför Carlos Lopez häst. Madeleine Smiths häst höll inte 
sitt spår utan ”tog” hans spår. Det fanns inte någon plats för hans häst. Madeleine Smith valde att ”köra 
inåt” i banan och ”knuffade in” hans häst. Hans häst fick ett ”jättestort stopp”. Han var tvungen att ”pulla 
upp” sin häst. Det var en farlig riktning som Madeleine Smiths häst tog. De båda hästarna var i fysisk 
kontakt med varandra.    

Galoppöverdomstolens bedömning 

Madeleine Smith har bestritt att hennes häst har stört Oliver Wilssons häst i strid mot SRG. Hon har 
medgett att hennes häst ”gick in” något viket berodde på att Carlos Lopez häst gick inåt mot hennes 
häst. Patrullfilmen från löpning visar inte den nu aktuella händelsen på grund av kameraskifte. Av 
publikfilmen framgår att Madeleine Smith och Oliver Wilson rider bredvid varandra och att i utgången 
av ”sista sväng” Oliver Wilson tar upp sin häst. Enligt Oliver Wilson berodde detta på att Madeleine 
Smiths häst inte höll sitt spår utan gick inåt mot rail vilket medförde att hästarna sammanstötte och att 
han tog upp sin häst då Madeleine Smiths häst enligt Over Wilson tog en farlig riktning. 
Galoppöverdomstolen har inte anledning att ifrågasätta vad Oliver Wilson har uppgivit, att Madeleine 
Smiths häst inte höll sitt spår utan störde hans häst. Att så var fallet stöds även av publikfilmen.  
Publikfilmen ger dock inte stöd för att Carlos Lopez häst i tillräcklig utsträckning orsakar att Madeleine 
Smith går inåt i banan och stör  Oliver Wilsons häst. Galoppöverdomstolen finner med hänsyn till vad 
patrullfilmen visar och till vad Oliver Wilson uppgivit att Madeleine Smith av oaktsamhet stör Oliver 
Wilsons häst. 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolen beslut med den ändringen att ridförbudet ska 
gälla den 26 och 27 november 2022. Skäl att frångå Svensk Galopps riktlinjer för påföljder föreligger 
inte. 

Med hänsyn till utgången i Galoppöverdomstolen ska Madeleine Smiths yrkande om ersättning för 
kostnader i Galoppöverdomstolen lämnas utan bifall. 

Med hänsyn till utgången i Galoppöverdomstolen ska Madeleine Smith betala överklagandeavgift till 
Svensk Galopp med 4 000 kr. 
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Sammanfattning 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att ridförbudet ska 
gälla den 26 och 27 november 2022. 

Madeleine Smiths yrkande om ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen lämnas utan bifall. 

Madeleine Smith ska betala överklagandeavgift till Svensk Galopp.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, f d generalsekreteraren, jur 
kand Björn Eklund och polisinspektören Madelene Winberg, närvarande via Teams. Enhälligt 


