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GALOPPÖVERDOMSTOLEN  
 
 
 
                                                                        Protokoll hållet vid sammanträde i Galoppöver- 
                                                                        domstolen den 21 juni 2017 i Stockholm 
 

 Ärende nr 6/2017 
 
 
PARTER OCH OMBUD; NÄRVARANDE 
 
 
KLAGANDE: Svensk Galopp AB 
 
OMBUD:                                                        Jur kand Edvard Wibling  
 
MOTPART:                                                    Jockeyn Fabienne De Geer 
 
OMBUD:                                                        Advokaten Maria Lamm 
 
ÖVRIG NÄRVARANDE:                             Jockeyn Per-Anders-Gråberg (vittne) 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                          Galoppdomstolens vid Jägersro Galopp beslut     
                                                                        den 10 maj 2017 i löpning nr 4 
                                                                  
 
SAKEN: Vårdslös ridning 
 
                                                                  ------------------------------------------------------------ 
 
Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Fabienne De Geer (hästen Dudhsager) för 
vårdslös ridning till ridförbud den 24, 25 och 26 maj 2017, (Reglemente för Galopptävlingar,  
RG, 6 kap. 27 §, 8 kap. 16 § 5 p och Svensk Galopps riktlinjer för påföljder). Enligt vad lokala  
galoppdomstolen antecknade i beslutet blev i första sväng hästen Green And Blue vid två tillfällen  
påriden bakifrån av Fabienne De Geers häst varvid Fabienne De Geer inte gjorde något för att  
undvika påridningen. Fabienne De Geer bestred förseelsen. På grund av det inträffade avlivades   
senare Green And Blue. 
 
Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) yrkar att Fabienne De Geer ska ådömas ett längre ridförbud. 
 
Fabienne De Geer bestrider ändring och yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 
 
Patrull- och publikfilmen från löpningen granskas.  
 
Svensk Galopp utvecklar grunderna för överklagandet. 
 
Fabienne De Geer hörs. 
 
På Svensk Galopps begäran äger vittnesförhör äger rum med jockeyn Per-Anders Gråberg. 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
Fabienne De Geer yrkar ersättning för kostnader i överklagade ärendet. 
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Galoppöverdomstolen fattar följande  
 
 
BESLUT (att meddelas den 2 juli 2017) 
 
 
 
Lokala galoppdomstolens beslut har överklagats av Svensk Galopp såvitt avser den utdömda påföljden. 
Lokala galoppdomstolens bedömning i ansvarsdelen är inte överklagad och är därmed enligt 51 kap. 23 
a § rättegångsbalken analogt tillämpad inte föremål för Galoppöverdomstolens prövning. Lokala 
galoppdomstolens bedömning att Fabienne De Geer av vårdslöshet har orsakade påridningarna av Green 
And Blue står därmed fast. Galoppöverdomstolens prövning gäller sålunda den påföljd som ska följa 
för den vårdslösa ridning som Fabienne De Geer har gjort sig skyldig till. Även om lokala 
galoppdomstolens bedömning av Fabienne De Geers vårdslöshet i ansvarsdelen inte är föremål för 
Galoppöverdomstolens prövning hindrar detta inte Galoppöverdomstolens från att bedöma hennes 
vårdslöshet i förhållande till och betydelse för ridförbudets längd.    
 
Den utredning om den inträffade händelsen som Galoppöverdomstolen har att basera sitt avgörande på 
är patrull- och publikfilmen från löpningen, Fabienne De Geers berättelse och Per-Anders Gråbergs 
vittnesmål.  
 
Av utredningen framgår att Fabienne De Geer i första svängen efter start vid två tillfällen bakifrån rider 
på Green And Blue med Oliver Wilson som ryttare.   
 
Vad gäller den första påridningen av Green And Blue har Fabienne De Geer bl.a. uppgivit att hennes 
häst inte gick att kontrollera, hästen gick med högt huvud och hon var tvungen att ta spjärn med benen 
och ”såga med tyglarna” för att dämpa hästens fart och att det inte fanns utrymme att styra hästen vid 
sidan om framförvarande hästar. Per-Anders Gråberg har bl.a. uppgivit att Fabienne De Geers häst inte 
”pullade”, när hennes häst kom upp utanför hans häst före första svängen, att Fabienne De Geer då stod 
med ”raka ben” och verkade nöjd med sin placering.  Fabienne De Geers version av det inträffade 
vederläggs enligt Galoppöverdomstolen av löpningsfilmerna av vilka framgår att Fabienne De Geers 
ridning fram till första sväng sker kontrollerat, med ”raka ben” och att Fabienne De Geer inte ” tar upp” 
sin häst innan hon bakifrån rider på Green and Blue. Galoppöverdomstolen bedömer Fabienne De Geers 
ridning som anmärkningsvärd i sammanhanget och att den i hög grad avviker från vad som kan krävas 
av en professionell ryttare.  
 
Vad gäller den andra påridningen av Green and Blue har Fabienne De Geer bl.a. uppgivit att hennes häst 
blev chockad av den första påridningen och tog två ”jättekliv” för att återfå balansen, maximalt två – tre 
galoppsprång innan den senare påridningen av Green And Blue ägde rum. Enligt Fabienne De Geer 
fanns det inget som hon kunde göra för att förhindra den andra påridningen. Per-Anders Gråberg har 
bl.a. uppgivit att Fabienne De Geer inte hade gjort vad hon borde för att förhindra den andra påridningen. 
Fabienne De Geer borde ha ”slagit till handbromsen” och tagit sig ur situationen. Som ryttare måste man 
enligt Per-Anders Gråberg reagera på ”en tiondels sekund”. Fabiens De Geers uppgifter att hennes häst 
”snubblade till” efter den första påridningen, att det handlade om två till tre galoppsprång i hög fart 
mellan påridningarna och att Fabienne De Geer därvid inte kunde kontrollera sin häst får inte stöd av 
Per-Anders-Gråbergs uppfattning om hur en professionell ryttare borde ha agerat i den uppkomna 
situationen. Genom att inte vidta någon som helst åtgärd för att förhindra påridningen av Green and 
Blue, har Fabienne De Geer även orsakat den andra påridningen av vårdslöshet. Publikfilmen, av 
patrullfilmen framgår inte händelsen, ger dock inte tillräckligt underlag för att närmare bedöma graden 
av Fabienne De Geers vårdslöshet. Denna omständighet ska enligt Galoppöverdomstolen beaktas till 
Fabienne De Geers fördel när påföljden ska bestämmas för den vårdslösa ridning som Fabienne De Geer 
har gjort sig skyldig till genom att vid två tillfällen rida på framförvarande Green and Blue.     
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Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Fabiens De Geer till tre dagars ridförbud. 
Denna påföljd är verkställd. Enligt Svensk Galopps riktlinjer för påföljder vid grov störning motsvarar 
tre dagars ridförbud en andragångsförseelse. Med hänsyn härtill och till Galoppöverdomstolens 
bedömning av Fabienne De Geers påridningar av Green And Blue och till filmupptagningen av Fabienne 
De Geers andra påridning av Green And Blue enligt vad som redovisats ovan, finner 
Galoppöverdomstolen inte skäl att utdöma  ytterligare ridförbud. 
 
Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut att döma Fabienne De Geer till 
ridförbud den 24, 25 och 26 maj 2017 för vårdslös ridning. Vid denna utgång ska Fabienne De Geers 
yrkande om ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen bifallas. Det yrkade beloppet är skäligt för 
tillvaratagande av hennes rätt. 
 
Svensk Galopp ska utge ersättning till Fabienne De Geer för hennes kostnader i Galoppöverdomstolen 
med tolv tusen (12 000) kr avseende ombudsarvode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, f.d. 
generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund, kronofogden Gisela Jardby och polisinspektören Madelene 
Winberg. Enhälligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


