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GALOPPÖVERDOMSTOLEN 
 
 
 Protokoll hållet vid förhandling 
 i Galoppöverdomstolen den 10 maj  
 2017 på Jägersro  
 
 
 
 Ärende nr 3/2017 
PARTER 

KÄRANDE:  Camilla Eriksen och Morten Myhre 

närvarande genom ombud  

  

OMBUD:  Advokaten Mats Müllern, närvarande 

 

SVARANDE:  Svensk Galopp AB närvarande 

genom jur kand Edvard Wibling 

   

 

ÖVRIGA NÄRVARANDE:  Jockeyn Per-Anders Gråberg (vittne) 

  

Ordföranden i Lokala Galopp-

domstolen vid Jägersro Galoppbana 

Bo Gunnar Paulsson (vittne) 

 

SAKEN: Skadestånd 

  

__________________ 

 

Svenskt Kriterium avreds söndagen den 13 november 2016 på Jägersro som lopp 6. 

 

Lokala Galoppdomstolen beslutade – såvitt avser ekipaget P-A Gråberg/ Danny K – 

följande: ”L. Jr Reuterskiöld (Spicy Mix) lämnade in protest mot Danny K för ridningen 

vid ingången till upploppet. O Wilson (Spicy Mix) och P.A. Gråberg (Danny K) hördes. 

Wilson uppgav att han fått en knuff bakifrån som gjorde att hans häst tappar aktionen 

men att han inte ser vilket ekipage som stör honom. Gråberg uppger att hans häst 
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hänger. Av filmerna framgår att Gråberg går utåt i banan och grovt stör Spicy Mix och 

Golden Dollar. Galoppdomstolen anser det inträffade har påverkat ordningsföljden i 

mål och ändrar ordningsföljden till följande- 1. Delacroix 2. Spicy Mix 3. Danny K. 

 

Gråberg döms till ridförbud 161130, 161204, 161207, 161211 och 161214 för 

spårbyte som av vårdslöshet grovt stört medtävlare RG 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer 

för påföljd.” 

 

Efter att P-A Gråberg överklagat beslutet såvitt gällde ridförbud för honom har 

Galoppöverdomstolen, i beslut nr 15/2016 meddelat den 22 december 2016, upphävt 

lokala galoppdomstolens beslut att döma P-A Gråberg till ridförbud för spårbyte som 

av vårdslöshet grovt stört medtävlare. 

 

Kärandena, som är ägare av hästen Danny K, har nu gjort gällande att den lokala 

galoppdomstolens beslut att flytta ner Danny K från andraplatsen (Danny K inkom 

som tvåa i mål huvud före måltrean, Spicy Mix) till tredjeplatsen var felaktigt. De har 

därför yrkat att Svensk Galopp AB i skadestånd skall utge skillnaden mellan 

andrapriset och tredjepriset inkl. s.k. svenskbonus, och angivit skillnadsbeloppet till 

98.000 kr ävensom dröjsmålsränta därå enligt räntelagen från den 22 januari 2017 till 

dess full betalning sker samt ersättning för sina rättegångskostnader med 10.000 

kronor i arvode och 1.500 kr för reskostnad jämte moms å de båda nyssnämnda 

beloppen. 

 

Svensk Galopp AB har bestritt yrkandena men vitsordat skäligheten i och för sig av 

de yrkade beloppen.  

 

Kärandena har som grund för sin talan åberopat bestämmelsen intagen i 48 § 

Allmänna bestämmelser, som lyder: ”Har en tävlingsfunktionär eller ett enligt RG 

behörigt organ gjort en bedömning som måste anses stå i uppenbar strid mot RG 

eller stadgad praxis eller om det annars föreligger särskilda skäl kan svensk Galopp 

utge ersättning till tävlingsdeltagare för inträffad skada. Kan full bevisning inte föras 

om skadans storlek, utgår ersättning med ett belopp som motsvarar högst 

fjärdepriset i löpningen. 
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Krav på ersättning enligt 9 kap. 21 § RG mot svensk Galopp eller lokal 

tävlingsarrangör på grund av tävlingsfunktionär eller enligt RG behörigt organ prövas, 

med uteslutande av prövning i allmän domstol, av Galoppöverdomstolen.” 

 

Svensk Galopp AB har till stöd för sin talan hänvisat till bestämmelsen i 7 kap 8 § 

RG, som lyder: ”Om häst eller ryttare under något skede av löpningen direkt eller 

indirekt stör annan häst eller ryttare på sådant sätt att det framstår som sannolikt att 

ordningsföljden i mål har blivit påverkad, ska hästen diskvalificeras, vare sig det 

inträffade berott på ryttarens vårdslösa ridning enligt 6 kap 27 § eller på att hästen 

inte gått att styra. 

 

Istället för att diskvalificeras från prisplats kan hästen flyttas ner till lägre prisplats, om 

det är uppenbart att hästen ändå skulle ha kommit på prisplats.” 

 

BESLUT (att meddelas den 24 maj 2017) 

 

Kärandena har som grund för sitt yrkande gjort gällande att lokala galoppdomstolens 

beslut att flytta ner Danny K från andra till tredjeplatsen är fel. Kärandena har 

hänvisat till Galoppöverdomstolens avgörande nr 15/2016 och vad som där 

förekommit inklusive det av P-A Gråberg gjorda överklagandet. Därutöver har de 

anfört huvudsakligen följande. 

 

Med stöd av P-A Gråbergs uppgifter görs gällande att det var Nelson de Souzas häst 

(King´s Son) som förorsakade sammanstötningen med Danny K som sedan störde 

Golden Dollar som – i sin tur – störde Spicy Mix. Galoppöverdomstolen yttrade i 

nyssnämnda beslut att det inte går att avgöra vem av Danny K och King´s Son som 

förorsakade störningen. Därför bör rimligen samma bedömning göras i detta ärende, 

dvs att det inte är styrkt att det är Danny K som orsakat den uppkomna störningen. 

Det överklagade beslutet, i den del som nu är föremål för prövning, är en ”ren 

mekanisk” effekt av lokala galoppdomstolens beslut att anse P-A Gråberg ha varit 

vårdslös. Eftersom Galoppöverdomstolen inte funnit honom vårdslös kan inte heller 

Danny K flyttas ned av det skälet. Då den lokala galoppdomstolen inte prövat frågan 

om Danny K´s styrbarhet kan denna fråga nu inte prövas av Galoppöverdomstolen 

då sistnämnda domstol inte kan pröva en ansvarsgrund som inte varit föremål för 
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prövning av den lokala galoppdomstolen. För övrigt var Danny K styrbar. Beträffande 

ordet uppenbart i bestämmelsen i 48 § av de allmänna bestämmelserna skall inte 

tolkas som en sådan friskrivning som Svensk Galopp kan hävda till sin fördel för att 

undgå skadeståndsskyldighet utan istället som ett krav på att överträdelsen skall vara 

bevisad alternativt skall skälig jämkning ske. 

 

Svensk Galopp AB har som grund för sitt bestridande anfört huvudsakligen följande. 

En eventuell skadeståndsskyldighet enlig bestämmelsen i 48 § av de allmänna 

bestämmelserna måste grunda sig på om den lokala galoppdomstolens bedömning 

stod i uppenbar strid mot RG eller stadgad praxis. Sistnämnda domstols bedömning 

grundades på löpfilm och patrullfilm samt de uppgifter P-A Gråberg lämnade, 

nämligen att hans häst (Danny K) ”hänger”. Vidare gör Svensk Galopp AB gällande 

att Danny K inte varit styrbar. 

 

I saken har följande bevisning företetts inför Galoppöverdomstolen. Vittnesförhör har 

hållits med Per-Anders Gråberg (på kärandenas begäran) och med Bo Gunnar 

Paulsson (på Svensk Galopp AB:s begäran) samt har löpningsfilmen studerats. 

Slutligen har de inspelade vittnesförhören från Galoppöverdomstolens förhandling i 

ärende nr 15/2016 med jockeyn Nelson de Souza samt ledamöterna i Lokala 

Galoppdomstolen vid Jägersro Galoppbana Janos Tandari och Christer Larsen 

spelats upp. 

 

Galoppöverdomstolen gör följande bedömning. 

 

Galoppöverdomstolen, som förvisso finner att frågan om Danny K varit styrbar eller ej 

kan prövas i ärendet, har nu att pröva om lokala galoppdomstolen gjorde fel som 

flyttade ner Danny K från andra till tredjeplatsen. En första förutsättning för att 

kärandenas skall vinna bifall till sin skadeståndstalan är att ett fel begåtts av lokala 

galoppdomstolen. Först om sådant fel konstateras skall bedömas om felet står i 

uppenbar strid med RG eller stadgad praxis eller om det annars föreligger särskilda 

skäl, se § 48 i de Allmänna bestämmelserna. 

 

Galoppöverdomstolen har i ärendet rörande P-A Gråbergs ridning (nr 15/2016) i 

aktuellt löp funnit att P-A Gråberg inte kunde anses ha varit vårdslös. Vidare har 
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Galoppöverdomstolen i sagda beslut funnit att det inte går att avgöra vem som 

förorsakat sammanstötningen mellan Danny K och King´s Son. Slutligen har 

Galoppöverdomstolen i det ärendet påpekat att det är utrett att det är Danny K som 

orsakade störningen av Golden Dollar. 

 

I de delar som Galoppöverdomstolen i tidigare avgörande uttalat sig skall naturligtvis 

synnerligen goda skäl finnas för att Galoppöverdomstolen nu skall göra annan 

bedömning.  

 

Det är emellertid klarlagt och även ostridigt att det är Danny K som stör Golden Dollar 

som i sin tur stör Spicy Mix. Ostridigt är också att Danny K och King´s Son varit i 

kontakt med varandra strax före störningen av Golden Dollar. För att Danny K inte 

skall drabbas av nedflyttning måste kärandena visa att det är King´s Son som orsakat 

sammanstötningen mellan Danny K och King´s Son och att denna sammanstötning 

har medfört att Danny K stört Golden Dollar. Först om detta kan visas kan den lokala 

galoppdomstolens nedflyttningsbeslut anses vara fel.  

 

Vid bedömningen av den av parterna åberopade bevisningen där det av 

löpningsfilmen tydligt framgår att Danny K ”hänger”, vilket för övrigt också P-A 

Gråberg omtalat såväl i lokala galoppdomstolen som när han hörts inför 

Galoppöverdomstolen.  Det framstår som uppenbart att Danny K, i allt fall under tiden 

mellan kontakten med King´s Son och till dess Danny K stötte samman med Golden 

Dollar, inte var styrbar. Likaså framstår det som sannolikt att effekten av den kontakt 

som förevarit mellan Danny K och King´s Son – och oavsett vem som förorsakade 

den – blivit mer omfattande på grund av att Danny K ”hängde” än effekten blivit om 

Danny K varit i full balans. 

 

Galoppöverdomstolen kan inte finna annat än att kärandena inte förmått visa att den 

lokala galoppdomstolens beslut att flytta ner Danny K är fel. 

 

Denna bedömning leder till att kärandenas talan skall lämnas utan bifall. 
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Med denna utgång skall någon ersättning för yrkade rättegångskostnader inte utgå. 

Kärandena skall enligt RG 9 kap 18 a § andra stycket RG betala ansökningsavgift till 

Svensk Galopp med 900 kronor. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit advokaten Per Gellström, kronofogden Gisela Jardby och 

polisinspektören Madelene Winberg. Enhälligt. 


