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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 4 december 2016 vid Bro Park                                                                  
                                                                  Galoppbana 
 
 
                                                                  Ärende nr 14/2016  
 
 
 
PARTER:  
 
 
KÄRANDE:                                            Amatörtränaren Anne-Lie Lindgren, närvarande per telefon  
                                                                 Svista 1     
                                                                 186 97 BROTTBY                                                      
 
  
 
SVARANDE:                                          Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom administrative  
                                                                 chefen Helen Gärtner, närvarande                                                                          
                            
                                                                    
 
 SAKEN:                                                 Skadestånd 
 
 
                                                                ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vid galopptävlingar den 16 oktober i år på Bro Park beslutade startern Tove Brandt i lopp 10 att hästen 
Heart of Blaze skulle strykas på grund av hälta. Anne-Lie Lindgren, ägare till hästen, har yrkat 
skadestånd av Svenska Galopp och gjort gällande att hästen strukits felaktigt. 
                                                    
 
                                                                ----------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
YRKANDE  
 
 
Anne-Lie Lindgren yrkar att Svensk Galopp ska betala skadestånd till henne med 3 690 kr varav 300 kr 
för ersättning för startanmälan, 500 kr för transport, 290 kr för gästbox, 200 kr för träckare, 700 för 
ryttare och 1 700 kr för veterinärbesiktning.  
 
Svensk Galopp bestrider Anne-Lie Lindgrens yrkande.  
 
Anne-Lie Lindgren utvecklar grunden för sin talan. 
 
Svensk Galopp utvecklar grunden för sitt bestridande. 
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På Svensk Galopps begäran äger vittnesförhör rum med lärlingen Josefin Landgren, startern vid Bro 
Park, Tove Brandt, ledamoten av lokala galoppdomstolen vid Bro Park, Mikael Tjernström och 
banveterinären vid Bro park, leg. veterinären Hans Bernhardsson. Förhöret med Hans Bernhardsson sker 
per telefon, övriga personer hörs personligen närvarande i Galoppöverdomstolen.  
 
På Anne-Lie Lindgrens begäran äger vittnesförhör rum med hästens träckare Daniel Figueroa. Förhöret 
sker per telefon. 
 
På Anne-Lie Lindgrens begäran föredras intyg av leg. veterinären Emma Odelros daterat den 24 
november 2016. Enligt intyget var hästen före löpningen ”ohalt i trav när den visades upp vid hand innan 
hästen togs ner till ledvolten.”  
 
Av Josefin Landgrens vittnesmål har framgått bl.a.: Josefin Landgren cantrade hästen till start. När 
Josefin Landgren sista biten före startboxarna, saktade ner och travade hästen kände Josefin Landgren 
direkt att hästen inte var ”helt hundra”, den kändes halt. Josefin Landgren berättade detta för Tove 
Brandt som bestämde att hästen skulle strykas. 
 
Av Tove Brandts vittnesmål har framgått bl.a.: Löpningen var ett gräslopp om 1 800 meter. Då det är 
trångt bakom startplatsen samlar hon hästarna framför startboxarna.  Josefin Landgren hade då berättat 
att hennes häst inte kändes bra.  Josefin Landgren ville att Tove Brandt skulle kontrollera hästen. Tove 
Brandt lät Josefin Landgren vända och trava hästen. Tove Brandt kunde då konstatera att hästen hade 
en tydlig framhälta. Tove Brandt försökte nå veterinären Hans Bernhardsson via kommunikationsradion 
(radion). Då detta inte lyckades kontaktade hon veterinären Emma Odelros via radion men hon hade 
inte möjlighet att komma till startplatsen. Hans Bernhardsson hörde därefter av sig via radion och säger 
att anser ryttaren att hästen är halt ska hästen strykas. Som starter kan Tove Brandt inte låta en halt häst 
starta, det är en fråga om djurskydd. Tove Brandt kan inte bryta mot djurskyddslagen. Det händer ibland 
att en häst som godkänts vid veterinärbesiktningen är halt när den kommer till start.  Hästen kan t.ex. ha 
trampat på en sten eller ”vrickat sig”. 
 
Av Mikael Tjernströms vittnesmål har framgått bl.a.: Mikael Tjernström befann sig mellan gräsbanan 
och vägen vid målgången på galoppbanan. Mikael Tjärnström följde händelseförloppet via radion och 
genom sin kikare. Mikael Tjernström kunde iaktta hästen (Heart of Blaze) komma framifrån på 
galoppbanan från startplatsen, på 70-80 meters håll och närmare, när hästen passerade Mikael 
Tjernström på galoppbanan på ca 5 meters håll och bakifrån på galoppbanan, från där Mikael Tjernström 
stod och 60-70 meter framåt. Mikael Tjernström kunde då märka att hästen ”inte gick rent”. 
 
Av veterinären Hans Bernhardssons vittnesmål har framgått bl.a.: Hans Bernhardsson hörde om det 
inträffade via radion och att Tove Brandt och Josefin Landgren ansåg att hästen inte var ”fräsch”. Hans 
Bernhardsson var upptagen av annat och kunde inte bege sig till startplatsen. Hans Bernhardsson visste 
inte var hans kollega Emma Odelros befann sig. Hans Bernhardsson anser att en häst ska strykas i 
löpningen om ryttaren är av uppfattningen att hästen ska strykas. Det är inte helt enkelt att som veterinär 
bedöma en hälta när en häst visas upp inför en löpning särskilt inte på Bro Park där det är olika underlag 
där hästen visas upp för veterinärbesiktning och vid startplatsen. 
 
Av Daniel Figueroas vittnesmål har framgått bl.a.: Daniel Figueroa anser att startern gjorde en felaktig 
bedömning när hon strök hästen. Daniel Figueroa travade hästen framför veterinären som ansåg att 
hästen var klar att starta. När Daniel Figueroa skrittade hästen en timma efter löpningen kändes hästen 
helt normalt. Daniel Figueroa kunde se hästen galoppera till startplatsen och det var då inget fel på 
hästen. Daniel Figueroa hade inte befunnit sig vid startplatsen när hästen skulle starta. 
 
 
Parterna slutför sin talan. 
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Galoppöverdomstolen fattar följande 
 
 
BESLUT (att meddelas den 7 december 2016) 
 
Enligt 6 kap. 20 § Tävlingsreglementet (RG) gäller att startern sedan tävlingsledaren underrättats kan 
stryka en häst i löpningen om hästen eller ryttaren på grund av olyckshändelse eller av annan anledning 
bedöms inte kunna genomföra löpningen på ett godtagbart sätt. Det ankommer således på startern att 
besluta om en häst ska strykas i löpningen i nu nämnt avseende. Något krav att banveterinären har 
beordrat eller godkänt strykningen finns inte för att detta ska få ske.  
 
Avgörande för Galoppöverdomstolens bedömning huruvida hästen Heart of Blaze hade kunnat 
genomföra löpningen på ett godtagbart sätt är dess skick vid startboxarna när hästen skulle starta. Detta 
är en bevisfråga där Svensk Galopp har bevisbördan. Det ankommer därvid på Svensk Galopp att visa 
att startern hade fog för sin bedömning att stryka hästen i löpningen.  
 
Josefin Landgren har uppgivit att hästen kändes halt vid startplatsen och att hon berättade detta för Tove 
Brandt som efter att hästen hade travat framför henne kunde konstatera att hästen hade en tydlig hälta 
på ett av frambenen. Mikael Tjernström, som iakttog hästen innan, när och efter att den passerade honom 
på galoppbanan, har uppgivit att hästen ”inte gick rent”. Hans Bernhardsson har uppgivit att det inte är 
helt enkelt för en veterinär att avgöra om en häst har en hälta när hästen visas upp inför en löpning. Han 
har också framhållit de olika underlagen där veterinärbesiktning sker och där starten äger rum som 
försvårande för bedömningen. Anne-Lie Lindgren har inte åberopat någon bevisning om att hästen var 
tävlingsmässig i samband med starten, däremot bevisning om att hästen inte var halt i samband med 
veterinärbesiktningen före löpningen och inte heller var halt ca en timma efter den nu aktuella löpningen. 
Genom den av Svensk Galopp åberopade bevisningen finner Galoppöverdomstolen utrett att hästen 
Heart of Blaze på grund av hälta inte kunnat genomföra löpningen på ett godtagbart sätt. Vad Daniel 
Figueroa och Emma Odelros uppgivit om att hästen var tävlingsmässig vid veterinärbesiktningen och 
vad Daniel Figueroa uppgivit om att hästen inte var halt ca en timma efter löpningen leder inte till någon 
annan bedömning, särskilt med hänsyn till vad Tove Brandt har uppgivit att det förekommer att hästar 
som anses tävlingsmässiga vid veterinärbesiktningen inte är det när de anländer till startplatsen för 
lastning. Tove Brandt har enligt Galoppöverdomstolen gjort en korrekt bedömning när hon beslutade att 
stryka hästen Heart of Blaze i löpningen. Vid denna bedömning ska Anne-Lie Lindgrens yrkande om 
skadestånd lämnas utan bifall.    
 
Utgången av ärendet i Galoppdomstolen medför att Anne-Lie Lindgren enligt 9 kap 18 a § andra stycket 
RG ska betala ansökningsavgift till Svenska Galopp om nio hundra (900) kr. 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil 
kand Anders Jonsson och chefsjuristen Elisabeth Ekstrand. Enhälligt. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


