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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 5 november 2018 vid Bro Park                                                                   
                                                                   
 
 
                                                                  Ärende nr 13/2018  
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Jan-Erik Neuroth  
 
OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern      
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp)  
                                                                  genom sportchefen Dennis Madsen 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park beslut  
                                                                  den 23 september 2018 i lopp 8 
 
SAKEN:                                                   Spårbyte som stört medtävlare 
 
 
                                                                  ---------------------------------------------------- 
 
 
Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Jan-Erik Neuroth (hästen Pal O´Mine) till 
ridförbud den 7, 10 och 11 oktober 2018 för spårbyte som stört medtävlare (Reglemente för 
Galopptävlingar (RG), 6 kap. 31 § och 8 kap. 16 § 5 p). Lokala galoppdomstolen antecknade bl.a. i sitt 
beslut, hög prissumma. 
 
Galoppöverdomstolen beslutade den 23 september 2018 att bifalla Jan-Erik Neuroths yrkande om  
inhibition av ridförbudet. 
 
                                                              -------------------------------------------------------- 
 
Jan-Erik Neuroth yrkar frikännande. 
 
Svensk Galopp yrkar att ridförbudet ska fastställas. 
 
Filmerna från löpningen granskas.  
 
Jan-Erik Neuroth hörs. 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
Förhandlingen förklaras avslutad. 
 
Galoppöverdomstolen fattar följande  
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BESLUT (att meddelas 13 november 2018) 
 
Jan-Erik Neuroth har uppgivit bl.a.: Hans häst ”gick så mycket rätt fram som den kunde”, t.o.m. något 
åt höger för att Jan-Erik Neuroth ville säkra att det fanns plats på insidan om hans häst. Jan-Erik Neuroths 
häst hade ett ”tryck” från utsidan. När Jan-Erik Neuroths häst gick inåt i banan var det ingen häst som 
var i närheten av hans häst. Jan-Erik Neuroth gjorde vad han kunde för att hålla rakt spår utan att 
”stoppa” sin häst. Det var hästen på insidan av Jan-Erik Neuroths häst som orsakade kollisionen med 
den andra hästen. Jan Erik Neuroths häst hade skador på höger bakben. Dessa hade uppkommit efter 
den nu aktuella händelsen och var inget som Jan-Erik Neuroth blev uppmärksammad på förrän han var 
tillbaka i Norge. 
 
Galoppöverdomstolens bedömning 
 
Löpningen gällde Bro Park Sprint Championship, distansen var 1 200 meter. Detta förklarar hästarnas 
höga tempo från start till målgång. Jan-Erik Neuroths förklaring till störningen av Oliver Wilsons häst 
(Prime Red) överensstämmer inte med filmerna från löpningen. Av publik- och patrullfilmen framgår 
att Jan-Erik Neuroths och Oliver Wilsons hästar ligger bredvid varandra vid ingången till första svängen 
och att Oliver Wilson då ”tar upp sin häst”. Av patrullfilmen framgår även att Jan-Erik Neuroth före 
första svängen inte håller sitt spår utan går inåt i banan och sammanstöter med Oliver Wilsons häst. Jan-
Erik Neuroth går därvid in alltför snävt framför Oliver Wilsons häst utan att lämna tillräckligt utrymme 
för den hästen. Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolens bedömning att Jan-Erik Neuroth 
inte håller sitt spår utan orsakar störningen av Oliver Wilsons häst. Enligt Galoppöverdomstolen sker 
störningen av oaktsamhet.      
 
Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att ridförbudet ska 
gälla den 28 november, 2 december och 5 december 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Utgången i ärendet i Galoppöverdomstolen innebär att Jan-Erik Neuroth enligt 9 kap. 16 § första stycket 
RG ska betala överklagandeavgift till Svenska Galopp om fyra tusen (4 000) kr. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil 
kand Anders Jonsson, herr Christer Segner och f.d. generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund. 
Enhälligt. 
 
 
 


