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GALOPPÖVERDOMSTOLEN  

 

 

                                                                                               Protokoll hållet vid förhandling i Galopp-                                                                                                                        

                                                                                               överdomstolen vid Bro Park den 11 sep-   

                                                                                               tember 2019   

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                               Ärende nr 8/2019  

 

 

PARTER  

 

 

KLAGANDE och MOTPART:                                             Jockeyn Martin Rodriguez, närvarande per   

                                                                                               telefon 

 

OMBUD (uppgivet)                                                              Markus Hartsmar, närvarande per telefon 

 

 

KLAGANDE OCH MOTPART:                                          Svensk Galopp AB (Svensk Galopp)                      

                                                                                               genom sportchefen Dennis Madsen,                                                   

                                                                                               personligen närvarande 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                                                  Lokala galoppdomstolens vid Jägersro  

                                                                                               beslut den 14 juli 2019 i lopp 9  

 

SAKEN:                                                                                Störning av medtävlare                                                                                         

 

 

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

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Martin Rodriguez (hästen Jazz Explosion) 

för störning av medtävlare till ridförbud den 28, 31 juli, 1 och 4 augusti 2019 (Reglemente för 

Galopptävlingar, RG, 6 kap. 27 §, 8 kap. 16 § 5 p och Svensk Galopps riktlinjer för påföljder. Lokala 

galoppdomstolen beslutade även att ändra ordningsföljden i mål och att flytta ner Martin Rodriguez häst 

från tredje till fjärde plats. Galoppöverdomstolen beslutade den 22 juli 2019 om inhibition av 

ridförbudet. 

 

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

 

Martin Rodriguez yrkar frikännande. 

Svensk Galopp yrkar straffskärpning, att påföljden bestäms till ridförbud sex dagar och förlust av 50 

procent av rätten till ridarvode och provision på inridet belopp. 

Part bestrider motparts yrkande. 

Svensk Galopp yrkar ersättning med 1 200 kr för att med kort framförhållning har tagit fram 

löpningsfilmerna i digital form och sänt denna i mejl till Martin Rodriguez. 

Martin Rodriguez medger att betala det yrkade beloppet. 
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Patrullfilmen från löpningen granskas. 

Martin Rodriguez hörs. 

Parterna slutför sin talan. 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

 

Galoppöverdomstolen fattar följande  

 

BESLUT (att meddelas 18 september 2019) 

Martin Rodriguez har bl.a. uppgivit att hans häst gick inåt i banan medan Oliver Wilsons häst gick utåt. 

Martin Rodriguez häst försökte passera Oliver Wilsons häst ”på utsidan”. Hästarna stötte då samman. 

Oliver Wilsons häst var inte så störd som Oliver Wilson påstår. Oliver Wilson ”pullade inte upp” sin 

häst. Det var även andra hästar inblandade i störningen. Den största störningen orsakade häst nr 15 

(Tribhuvan) som ”tryckte ut” Martin Rodriguez häst i banan. 

Galoppöverdomstolens bedömning 

Martin Rodriguez version av händelseförloppet på upploppet vederläggs enligt Galoppöverdomstolen 

av patrullfilmen från löpningen. Enligt denna framgår att Martin Rodriguez häst inte håller sitt spår utan 

går inåt i banan och stöter samman med Oliver Wilsons häst. Martin Rodriguez häst stör därvid Oliver 

Wilsons häst och påverkar dess aktion. Av patrullfilmen framgår vidare att Oliver Wilsons häst vid ett 

tillfälle invändigt störs av häst nr 15 (Tribhuvan). Den störningen har dock inte något att göra med de 

störningar som Martin Rodriguez häst på upploppet utsätter Oliver Wilsons häst för. Genom att inte 

hålla sitt spår i syfte att uppnå en bättre placering i löpningen orsakar Martin Rodriguez störningarna av 

Oliver Wilsons häst.  Enligt Galoppöverdomstolen sker störningarna på grund av oaktsamhet av Martin 

Rodriguez. Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolen bedömning i ansvarsfrågan. Enligt 

Galoppöverdomstolen stör Martin Rodriguez i vart fall vid två tillfällen Oliver Wilsons häst. Även om 

detta inte är en fråga för Galoppöverdomstolen att ta ställning till, delar Galoppöverdomstolen lokala 

galoppdomstolens bedömning att Martin Rodriguez störning påverkade ordningsföljden i mål och att 

Martin Rodriguez häst skulle flyttas ner. 

Enligt Svensk Galopps riktlinjer för påföljder vid störning, grov störning och brott mot spöreglerna 

(Svensk Galopps riktlinjer) ska om störningen medför diskvalificering eller nerflyttning, störningen 

betraktas som grov och att ryttaren förutom ridförbud ska förlora 50 procent av ridarvodet och 

ryttarprovisionen. Enligt Svensk Galopps riktlinjer ska vid grov störning när prissumman överstiger 

600 000 kr och det handlar en förstagångsförseelse, ridförbudet bestämmas till sex dagar. Den nu 

aktuella löpningen utgjorde Svensk Derby där prissumman i loppet uppgick till 3 milj. kr. Enligt Svensk 

Galopps riktlinjer sammantagna ska Martin Rodriguez således dömas till ridförbud i sex dagar och till 

förlust av 50 procent av ridarvodet och ryttarprovisionen. 

 

Svensk Galopps riktlinjer är inte formellt bindande för galoppdomstolen utan ska ses som vägledande. 

Skulle omständigheterna i det enskilda fallet motivera detta, kan galoppdomstolen frångå riktlinjerna 

och utdöma straff som är lindrigare eller strängare än vad riktlinjerna anger. Några omständigheter i 

detta fall som ger anledning att frångå påföljdsmallen föreligger enligt Galoppöverdomstolen inte. 

 

Galoppöverdomstolens avgörande innebär att Martin Rodriguez överklagande lämnas utan bifall och att 

Svensk Galopps överklagande bifalls. 

 



 

3 
 

Galoppöverdomstolen ändrar lokala galoppdomstolens beslut på så sätt att Martin Rodriguez ridförbud 

bestäms till sex dagar att gälla den 2, 3, 6, 9, 10 och 11 oktober 2019 och till förlust av femtio (50) 

procent av rätten till ridarvode och provision på inridet belopp.  

 

Martin Rodriguez ska betala ettusen tvåhundra (1 200 kr) till Svensk Galopp avseende kostnaden för 

framtagande av löpningsfilmerna. 

Utgången i ärendet i Galoppöverdomstolen innebär att Martin Rodriguez enligt 9 kap. 16 § första stycket 

RG ska betala överklagandeavgift till Svenska Galopp om fyra tusen (4 000) kr. 

 

Sammanfattning 

Galoppöverdomstolen dömer Martin Rodriguez till sex dagars ridförbud och till förlust av 50 procent 

av rätten till arvode och provision på inridet belopp. 

Martin Rodriguez ska betala 5 200 kr till Svensk Galopp varav 1 200 kr avser kostnad för bevisning och 

4 000 kr avser överklagandeavgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil kand Anders 

Jonsson, f.d. generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund och jur kand Maud Rosendahl.  Enhälligt. 

      

      

      


