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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 4 december 2016 vid Bro Park                                                                   
                                                                  Galoppbana 
 
 
                                                                  Ärende nr 15/2016  
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Per-Anders Gråberg  
 
OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern      
 
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom administrative  
                                                                 chefen Helena Gärtner och sportchefen Dennis Madsen 
 
ÖVRIG NÄRVARANDE:                      Jockeyn Nelson de Souza (vittne) 
 
NÄRVARANDE PÅ TELEFON:           Ledamöterna i lokala galoppdomstolen vid Jägersro  
                                                                 Galoppbana Janos Tandari och Christer Larsen 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro Galopp beslut  
                                                                 den 13 november 2016 i lopp 6 
 
SAKEN:                                                   Spårbyte som grovt stört medtävlare 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
 
 
Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Per-Anders Gråberg, hästen Danny K, för 
att ha stört Oliver Wilson, hästen Spicy Mix, och Martin Rodriguez, hästen Golden Dollar, till ridförbud 
fem dagar, den 30 november, 4 december, 7 december, 11 december och 14 december 2016 för spårbyte 
som av vårdslöshet grovt stört medtävlare, Tävlingsreglementet (RG) 6:27, 8:16/5, SG:s riktlinjer för 
påföljder. Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut att den anser det inträffade har påverkat 
ordningsföljden i mål och ändrar ordningsföljden till följande: 1. Delacroix, 2. Spicy Mix, 3. Danny K. 
På yrkande av Per-Anders Gråberg beslutade Galoppöverdomstolen den 17 november 2016 om 
inhibition av ridförbudet.  
 
                                                                 --------------------------------------------------- 
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Per-Anders Gråberg yrkar frikännande, i andra hand att straffet sätts ner. 
 
 
Svensk Galopp yrkar att ridförbudet ska fastställas. 
 
 
Publikfilmen från löpningen granskas. 
 
 
Per-Anders Gråberg hörs. 
 
 
Nelson De Souza hörs. 
 
 
Janos Tandari hörs. 
 
 
Christer Larsens hörs. 
 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
 
Förhandlingen förklaras avslutad. 
 
 
Galoppöverdomstolen fattar följande  
 
 
BESLUT (att meddelas den 22 december 2016) 
 
Per-Anders Gråberg har uppgivit bl.a.: Hans häst ”hängde” under löpningen. När Nelson De Souzas häst 
gick in i en lucka mellan Shane Karlssons och Fredrik Janetzkys hästar, kom Nelson De Souzas häst i 
kontakt med Per-Anders Gråbergs häst. Nelson De Souzas häst ”tryckte” då ut Per-Anders Gråbergs 
häst ca tre decimeter varvid hans häst snubblade, tappade balans och gick utåt och ”träffade” Martin 
Rodriguez häst som i sin tur gick utåt och ”träffade” Oliver Wilsons häst. Per-Anders Gråberg kunde 
inte göra någonting för att förhindra den uppkomna situationen. Då Per-Anders Gråbergs häst var ”grön” 
och ”hängde”, tappade den ännu mer i balans på grund av sammanstötningen. Det var inte Per-Anders 
Gråberg som drog sin häst utåt, utan Per-Anders Gråberg försökte hålla emot men lyckades inte med 
detta. I lokala galoppdomstolen hade Per-Anders Gråberg inte begärt att lokala galoppdomstolen skulle 
höra Nelson De Souza. Per-Anders Gråberg hade två – tre gånger begärt att lokala galoppdomstolen 
skulle undersöka händelsen innan hans häst ”träffade” Martin Rodriguez häst men det var lokala 
galoppdomstolen inte intresserad av att göra. Den verkade redan ha bestämt sig.  
 
Nelson De Souza har uppgivit bl.a.: Per-Anders Gråbergs häst behövde utrymme. Nelson De Souzas 
häst höll sitt spår. Nelson De Souzas häst och Per-Anders Gråbergs hästar hade kontakt med varandra. 
Det var troligtvis Per-Anders Gråbergs häst som orsakade sammanstötningen. Nelson De Souza har 
även uppgivit att han inte kan uttala sig om hans häst stötte samman med Per-Anders Gråbergs häst eller 
om det var det Nelson De Souzas häst som stötte samman med Per-Anders Gråbergs häst men samtidigt 
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framhållit att Nelson De Souza höll sitt spår. Sammanstötningen påverkade Per-Anders Gråbergs häst 
som snubblade och tappade balans. Det ledde i sin tur till att Per-Anders Gråbergs häst gick utåt.  
 
Janos Tandari och Christer Larsen har bekräftat vad Per-Anders Gråberg uppgivit i 
Galoppöverdomstolen, till skillnad mot vad han uppgivit i överklagandet, att Per-Anders Gråberg i 
lokala galoppdomstolen endast uppgav att orsaken till sammanstötningen var att hästen ”hängde” och 
att Per-Anders Gråberg inte begärde att Nelson De Souza skulle höras i lokala galoppdomstolen.   
 
Galoppöverdomstolens bedömning 
 
Vad Per-Anders Gråberg och Nelson De Souzas uppgivit om vem som orsakade sammanstötningen 
mellan hästarna stämmer inte överens. Enligt Per-Anders Gråberg var det Nelson De Souza som 
orsakade sammanstötningen medan det enligt denne, det troligtvis var Per-Anders Gråberg som var 
orsaken till att hästarna stötte samman. Nelson De Souza har även uppgivit att han inte kan uttala sig 
om hans häst ”träffade” Per-Anders Gråbergs eller om det var det motsatta. Däremot överensstämmer 
deras utsagor om vad som hände i samband med sammanstötningen, att Per-Anders Gråbergs häst 
snubblade, tappade balans och gick utåt. I den utsträckning Per-Anders Gråbergs och Nelson De Souzas 
utsagor inte överensstämmer, föreligger det enligt Galoppöverdomstolen inte skäl att fästa större tilltro 
till någon av utsagorna. Publikfilmen ger inte heller tillräckligt stöd för att fastställa vem som orsakade 
störningen mellan Per-Anders Gråbergs och Nelson De Souzas hästar. Publikfilmen stöder dock vad 
Per-Anders Gråberg och Nelson De Souza har uppgivit om händelseförloppet i samband med 
sammanstötningen, att Per-Anders Gråbergs häst snubblade, tappade balans och gick utåt. Det är därmed 
enligt Galoppöverdomstolen utrett att Per-Anders Gråbergs häst orsakade störningen av Martin 
Rodriguez häst.  
 
För att Per-Anders-Gråberg ska kunna fällas till ansvar enligt RG för den inträffade störningen av Martin 
Rodriguez häst, krävs enligt 8 kap. 2 § RG att störningen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Då 
det inte har gjorts gällande att Per-Anders Gråberg har orsakat störningen av uppsåt, har 
Galoppöverdomstolen att ta ställning till huruvida Per-Anders Gråberg har orsakat störningen av Nelson 
De Souzas häst av oaktsamhet.  
 
Oaktsamhet, synonymt med detta är ovarsamhet, försummelse, vårdslöshet och culpa innebär att en 
person inte har varit tillräckligt aktsam såsom det har kunnat begäras av personen i den uppkomna 
situationen. Oaktsamhet förutsätter att det föreligger en avvikelse mellan gärningsmannens beteende 
och det beteende som gärningsmannen borde ha iakttagit enligt vad den som bedömer de rättsliga 
konsekvenserna av beteendet, har att avgöra. För att bedöma om oaktsamhet föreligger måste det göras 
en jämförelse mellan ett bevisat faktiskt handlande och vad som kan anses utgöra ett tänkt aktsamt 
handlande i den aktuella situationen. Riktlinjer för denna bedömning kan hämtas från de regler eller 
föreskrifter som gäller för den ifrågavarande handlingen eller verksamheten. Saknas sådant att falla 
tillbaka på, får bedömningen ytterst baseras på den aktsamhet som normalt försiktiga och 
ansvarskännande personer brukar iaktta inom området ifråga. Leder bedömningen till att personen anses 
ha handlat oaktsamt kan detta sägas innebära ett konstaterande att personen har agerat på ett sätt som 
han eller hon inte borde ha gjort. Ett konstaterande att ett handlande har varit oaktsamt, kan sägas 
innebära ett klander av eller en kritik mot personens handlande.  
 
Som Galoppöverdomstolen konstaterat ovan orsakades störningen av Martin Rodriguez häst av Per-
Anders Gråbergs häst på grund av sammanstötningen med Nelson De Souzas häst. Då det enligt 
Galoppöverdomstolen inte går att fastställa vem av Per-Anders Gråbergs eller Nelson De Souzas hästar 
som orsakade sammanstötningen mellan hästarna, kan den omständigheten att Per-Anders Gråbergs häst 
i anslutning till sammanstötningen snubblar, tappar balans, går utåt och stöter samman med Martin 
Rodriguez häst, inte läggas Pers-Anders Gråberg till last som oaktsamhet då Per-Anders Gråberg enligt 
Galoppöverdomstolen, inte kunde påverka eller förhindra den situation han då befann sig i. 
Galoppöverdomstolens oaktsamhetsbedömning sker följaktligen av det händelseförlopp som initierade 
störningen av Martin Rodriguez häst, inte av konsekvenserna av störningen som sådana, att den 
påverkade Martin Rodriguez och Oliver Wilsons chanser i löpningen och även kunde ha medfört mycket 
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allvarliga konsekvenser för de inblandade ryttarna och hästarna. Betydelse för oaktsamhetsbedömningen 
av Per-Anders Gråbergs handlandande i samband med sammanstötningen med Martin Rodriguez häst 
har även det förhållandet att Per-Anders Gråberg red en häst i en ”tvåårslöpning” som enligt Per-Anders 
Gråbergs inte vederlagda påstående var orutinerad och ostridigt ”hängde” under större delen av 
löpningen. 
 
Galoppöverdomstolens bedömning enligt ovan innebär att Per-Anders Gråberg inte kan anses ha handlat 
oaktsamt  när hans häst inte håller sitt spår utan går ut och stöter samman med och stör Martin Rodriguez 
häst. Per-Anders Gråberg ska därför frikännas från att ha gjort sig skyldig till spårbyte som av 
vårdslöshet grovt stört medtävlare. 
 
Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Per-Anders Gråberg till 
ridförbud för spårbyte som av vårdslöshet grovt stört medtävlare. 
 
Utgången av ärendet i Galoppöverdomstolen innebär att Per-Anders Gråberg inte ska betala 
överklagandeavgift till Svensk Galopp. Har Per-Anders Gråberg gjort det ska överklagandeavgiften 
återbetalas till honom. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil. 
kand., Anders Johnsson och chefsjuristen Elisabeth Ekstrand. Enhälligt. 
 
 
 
 


