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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet per capsulam i Galoppöverdomstolen 
                                                                  den 31 januari 2018                                                      
                                                                   
 
                                                                  Ärende nr 1/2018  
 
 
 
 
PARTER, ej närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Svensk Galopp AB genom t.f. verkställande direktören 
                                                                 Helena Gärtner  
 
MOTPART:                                             Jockeyn Dayverson De Barros                     
 
ÖVERKLAGADE BESLUT:                  Lokala galoppdomstolens vid Bro Park   
                                                                 beslut den 22 november 2017 i lopp 5 och 7 
 
SAKEN:                                                   Felaktigt bruk av spö 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
Genom överklagat beslut dömde lokala galoppdomstolen Dayverson De Barros, hästen Zäta, lopp 5, till 
ridförbud tre dagar, den 10, 13 och 17 december 2017 och böter 3 000 kr för brott mot spöreglerna. 
Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut att spöet använts i drivande syfte och att det handlande 
om en s.k. tvåårslöpning. Tävlingsreglementet (RG) 6:31, 8:16 p. 5 och SG:s riktlinjer för påföljd. 
Genom överklagat beslut dömde lokala galoppdomstolen Dayverson De Barros, hästen Heavenly Pulse, 
lopp 7, till ridförbud sex dagar, den 20 december 2017 och den 1 januari 2018, de återstående fyra 
dagarna överlämnades till Svensk Galopp att tidsbestämma, och böter 6 000 kr. Lokala galoppdomstolen 
antecknade i sitt beslut att spöet använts i drivande syfte, att det handlande om en s.k. tvåårslöpning och 
att det var fråga om upprepad förseelse. Tävlingsreglementet (RG) 6:31, 8:16 p. 5 och SG:s riktlinjer 
för påföljd. 
   
                                                                ---------------------------------------------------- 
 
 
Svensk Galopp har överklagat besluten och yrkat straffskärpning. 
 
Dayverson De Barros har bestritt ändring. 
 
Svensk Galopp har till grund för sitt överklagande av lokala galoppdomstolens beslut i lopp 5 anfört 
bl.a.: Vid det aktuella tillfället använde Dayverson De Barros sitt ridspö minst tre gånger på hästens bog 
i drivande syfte, direkt efter start och de efterföljande 150 metrarna. Dayverson De Barros hördes av 
lokala galoppdomstolen och medgav förseelsen men menade att det varit i korrigerande syfte. De Barros 
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menade vidare att det var förebyggande då han blivit varnad för att hästen kunde vingla. Lokala 
galoppdomstolen gjorde den samlade bedömningen att Dayverson De Barros använde sitt spö i drivande 
syfte då hästen går något inåt i banan och spödrivningen sker på hästens högra sida. Dayverson De 
Barros har under den s.k. återfallstiden om tre månader (RG 8:12) dömts för två andra spöförseelser 
enligt följande. Den 25 oktober 2017 noterade lokala galoppdomstolen Jägersro att Dayverson De Barros 
i lopp 1 använde sitt spö mer än tre gånger i drivande syfte. Dayverson De Barros hördes av lokala 
galoppdomstolen, medgav förseelsen och dömdes till böter 2 000 kr för överdrivet bruk av spö. Den 15 
november 2017 i lopp 8 på Jägersro använde Dayverson De Barros sitt spö mer än tre gånger i drivande 
syfte. Dayverson De Barros hördes av lokala galoppdomstolen och medgav förseelsen och dömdes till 
böter 4 000 kr för överdrivet bruk av spö (upprepad förseelse). Svensk Galopp har till grund för sitt 
överklagande av lokala galoppdomstolens beslut i lopp 7 anfört bl.a.: Vid det aktuella tillfället noterade 
lokala galoppdomstolen att Dayverson De Barros använde sitt spö bakom sadeln tre gånger i drivande 
syfte på upploppet. Dayverson De Barros medgav förseelsen. Lokala galoppdomstolen såg allvarligt på 
det inträffade eftersom det var andra spöförseelsen i tvåårslöpning samma tävlingsdag. Dessutom var 
det en försvårande omständighet att Dayverson De Barros noga påmints om gällande regelverk i 
samband med första förseelsen i lopp 5. Som Svensk Galopp konstaterat i överklagandet av lokala 
galoppdomstolens beslut beträffande Dayverson De Barros gällande lopp 5 den 22 november 2017 har 
lokala galoppdomstolen inte i detta beslut beaktat att Daniel De Barros gjort sig skyldig till två tidigare 
spöförseelser inom ”återfallstiden”, den 25 oktober och 15 november 2017 på Jägersro. Dayverson De 
Barros har gjort sig skyldig till fyra spöförseelser inom ”återfallstiden” (RG 8:12), varav de senaste två 
i tvåårslöpningar samma dag den 22 november 2017. Vid den första förseelsen den aktuella dagen har 
Dayverson De Barros noga påmints om gällande regelverk. 

Dayverson De Barros har till grund för sitt bestridande av Svensk Galopps överklagande, såvitt är av 
intresse, anfört bl.a. Dayverson anser att spöslagen han gav i lopp 5 den 22 november på hästen Zäta var 
i korrigerande syfte. Tränaren hade innan löpet sagt till honom att hästen är väldigt grön, kan vingla, är 
rädd för andra hästar och ”på skämt” sagt att det kan bli rodeo (det var andra hästar med i löpet som 
också var orutinerade). När hästen hoppar ut ur boxarna och nästan omedelbart får åtta andra hästar in 
framför sig, då sätter den upp huvudet och börjar tvära/stanna. Då Dayverson rider hästen för första 
gången, han kan omöjligt veta om hästen tänker stanna, bocka, vända eller något annat scenario och 
försöker då få hästen att gå fram på bettet för att få någon form av kontroll över hästen. Röst och händer 
fungerar inte, hästen är väldigt ”grön”, så han använder pisken på bogen. Detta gör man automatiskt när 
man rider mycket, man kan inte vänta, man korrigerar direkt. Hans enda sätt att känna vad hästen ska 
göra är att ”ha den på bettet”. Enligt noteringar så går hästen in i banan och Dayverson har pisken i 
höger hand, detta är varken något han hinner ändra eller ens tänker på att göra då det inte är någon på 
insidan som han kan störa och railen kan t.o.m. hjälpa honom att hålla hästen på rakt spår. Dayverson 
anser inte att han använder pisken i förebyggande syfte. Hästen har redan börjar bromsa och tvära. Han 
försöker korrigera hästen så att inget händer. Hade det varit i förebyggande syfte i ett försök att inte 
tappa så mycket i starten så hade han använt pisken innan hästen gör något, han försöker först få hästen 
att sluta genom att använda röst och händer men det hjälper inte. Dayverson har aldrig sett eller ridit 
hästen innan och kan då omöjligen veta vad hästen kommer göra när den blir rädd för de andra hästarna, 
vilket den uppenbarligen blir. I slutänden är det Dayverson som sitter på hästen och kan avgöra hur det 
känns. När han blir inkallad till skiljedomstolen blir han informerad om att det han gjort är förbjudet. 
När han påpekar att han gör det för att skydda sig själv får han informationen att han ska var stark nog 
att få fram hästen för händer (det fungerar inte i detta fall) och bara får använda pisken om hästen vänt, 
inte innan. Om en häst vänder i den farten så ligger han på marken, då är det för sent. Dayverson säger 
då att då är det inte lönt att ta med sig pisk i tvåårslöp för man får inte förhindra något, då får han till 
svar att det måste han för sin och de andras säkerhet.  Men han får inte använda den förrän någonting 
hänt. Efter detta har han inte tagit med pisken i något tvåårslöp, förutom det med Heavenly Pulse, i lopp 
7 samma dag, där han glömde att det var ett tvåårslöp. I fallet med Heavenly Pulse i lopp 7 tar Dayverson 
på sig hela skulden, han hade glömt att det var ett tvåårslöp men menar att hade han inte fått domen på 
Zäta i lopp 5, vilket han anser är en korrigering, så skulle inte denna dom varit så hård som 
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skiljedomstolen utdömde. Dayverson motsätter sig starkt Svensk Galopps överklagande om att höja 
straffet, i efterhand så borde han själv överklagat domen i lopp 5, den 22 november som felaktig och 
domen i lopp 7 den 22 november som alldeles för hård. Tyvärr så kände sig Dayverson rätt uppgiven 
och överkörd efter incidenten så det gjordes inte.  

Parterna har slutfört sin talan och har inte haft något att invända mot att överklagandet avgörs utan 
förhandling. 

Galoppöverdomstolen har granskat patrull- och publikfilmen från löpningarna. 

 

Galoppöverdomstolen meddelar följande  

 

BESLUT 

 

Svensk Galopp har yrkat att straffet för Dayverson De Barros brott mot spöreglerna ska skärpas. 
Dayverson De Barros har inte överklagat lokala galoppdomstolens beslut men hävdat att lokala 
galoppdomstolens beslut i lopp 5 är felaktigt då han använde spöet i korrigerande syfte och att straffet 
för det brott mot spöbestämmelserna som han gjort sig skyldig till i lopp 7 är alltför hårt.  

Då ingen av parterna har överklagat lokala galoppdomstolens beslut i ansvarsdelen är denna inte föremål 
för Galoppöverdomstolens prövning, jfr 51 kap. 23 a § rättegångsbalken analogt tillämpad. Med hänsyn 
till p. 1 och p. 2 i bestämmelsen och att för att bestämma påföljd har Galoppöverdomstolen granskat 
filmerna från löpningarna.  

Vad gäller lopp 5 anser Galoppöverdomstolen att patrullfilmen vederlägger Dayverson De Barros 
påstående att han utdelat slagen för att korrigera hästen. Vad gäller lopp 7 har Dayverson De Barros 
erkänt att han utdelade slagen för att driva hästen. Hans erkännande bekräftas av filmerna från 
löpningarna. Galoppöverdomstolen gör i ansvarsdelen inte någon annan bedömning än vad lokala 
galoppdomstolen gjort. Dayverson De Barros har följaktligen gjort sig skyldig till brott mot 
spöbestämmelserna vid två tillfällen.  

Enligt 8 kap. 12 § RG gäller som försvårande vid straffmätningen återfall i brott av samma slag som 
begås inom tre månader.  Dayverson De Barros dömdes den 25 oktober 2017 av lokala galoppdomstolen 
vid Jägersro, lopp 1 för överdrivet bruk av spö till böter 2 000 kr och den 15 november 2017, lopp 8 för 
överdrivet bruk av spö till böter 4 000 kr. Överdrivet bruk av spö innebär härvidlag det samma som 
felaktigt bruk av spö. När Dayverson De Barros den 22 november 2017, lopp 5 gör sig skyldig till 
felaktigt bruk av spö handlar det om tredjegångsförseelse i samma brott inom tre månader. Att de 
tidigare överträdelserna gällde annan löpning än s.k. tvåårslöpning saknar betydelse i sammanhanget. 
Då prissumman i den nu aktuella löpningen, lopp 5, uppgick till 100 000 kr ska enligt Svensk Galopp 
AB:s riktlinjer för påföljder vid störning, grov störning och brott mot spöreglerna, vid en 
tredjegångsförseelse påföljden bestämmas till ridförbud tre dagar. Enligt 8 kap. 16 § p. 5 RG ska 
påföljden vid brott mot spöreglerna i tvåårslöpning bestämmas till ridförbud, lägst tre dagar. Detta 
innebär att Dayverson De Barros ska dömas till ridförbud i sex dagar (tre + tre dagar) för brott mot 
spöreglerna i lopp 5 den 22 november 2017, utöver 3 000 kr i böter som lokala domstolen dömt ut.  

När Dayverson De Barros i lopp 7 samma dag gör sig skyldig till brott mot spöreglerna handlar det om 
en fjärdegångsförseelse inom tre månader. Detta innebär att Dayverson De Barros ska dömas till 
ridförbud i åtta dagar för brott mot spöreglerna i lopp 7 den 22 november 2017, utöver 6 000 kr i böter 
som lokala domstolen dömt ut. Av de åtta dagarna beror tre dagar av att det är fråga om s.k. tvåårslöpning 
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och fem dagar (tre + två dagar) då det är fråga om en fjärdegångsförseelse inom tre månader och då 
prissumman i löpningen uppgick till 120 000 kr.  

Galoppöverdomstolen vill i sammanhanget framhålla vikten av att Svensk Galopps tävlingsregler  
efterlevs, dels av hänsyn till djurskyddet och att det i detta fall handlade om s.k. tvåårslöpning där spö 
endast får användas för att korrigera hästen, dels av hänsyn till vikten av att galopptävlingar genomförs 
på lika villkor. Att använda spöet i strid med gällande tävlingsregler innebär att ryttaren försöker skaffa 
sig en fördel i förhållande till övriga tävlande i löpningen, till nackdel för andra hästägare, tränare och 
ryttare men även för vissa av dem som har spelat på hästar i en löpning. 

Galoppöverdomstolen ändrar lokala galoppdomstolens beslut och dömer Dayverson De Barros för 
felaktigt bruk av spö i lopp 5 den 22 november 2017 på Bro Park till ridförbud i sex dagar och för 
felaktigt bruk av spö i lopp 7 den 22 november 2017 på Bro Park till sammanlagt ridförbud i åtta dagar.  

Lokala galoppdomstolen beslut att ådöma Dayverson De Barros böter utöver ridförbudet är inte 
överklagat och står därmed fast. 

Sammanfattning 

Då ingen av parterna har överklagat huruvida Dayverson De Barros har gjort sig skyldig till brott mot 
spöreglerna (ansvarsdelen) och de böter som dömts ut utöver ridförbudet (påföljdsdelen), gäller lokala 
galoppdomstolen bedömning i den delen. Vad gäller lopp 5 skärper Galoppöverdomstolen ridförbudet 
med tre dagar. Vad gäller lopp 7 skärper Galoppöverdomstolen ridförbudet med två dagar. Skälet till att 
påföljden skärps är att det är fråga om s.k. tvåårslöpningar, att brottet mot spöreglerna i lopp 5 utgör en 
tredjegångsförseelse och i lopp 7 en fjärdegångsförseelse, i båda fallen inom tre månader. Återfall i brott 
av samma slag inom tre månader är enligt 8 kap. 12 § RG är en försvårande omständighet vid 
straffmätningen. Dayverson De Barros döms således till ridförbud i fjorton dagar för brott mot 
spöreglerna. Av dessa fjorton dagar har han avtjänat fem dagar. Det innebär att nio dagar återstår att 
avtjäna varav fem dagar på grund av utgången i detta ärende. 

Det av Galoppöverdomstolen utdömda ridförbudet om fem dagar ska gälla den 16, 19, 21, 23 och 25 
maj 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, fil. kand., 
idrottsvetaren Anders Jonsson, kronofogden Gisela Jardby och polisinspektören Madelen Winberg. 
Enhälligt. 

 

 


