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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid handläggning i Galoppöver- 

                                                                  domstolen den 9 november 2016 i Stockholm.                                                            

                                                                   

 

                                                                  Ärende nr 12/2016  

 

 

 

 

 

PARTER, ej närvarande  

 

 

KLAGANDE:                                          Lärlingen Alessandro Guerrini  

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom administrative  

                                                                 chefen Helena Gärtner  

 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park Galopp  

                                                                  beslut den 30 oktober 2016 i lopp 3 

 

SAKEN:                                                   Felaktigt bruk av spö; nu fråga om inhibition 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                 ---------------------------------------------------- 

 

 

 

Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Alessandro Guerrini, hästen Mahany De 

Piboul, till ridförbud tre dagar, den 13, 16 och 17 november 2016 för felaktigt bruk av spö. Lokala 

galoppdomstolen antecknade i sitt beslut, upprepad förseelse, Tävlingsreglementet (RG) 6:31, 8:16 /5 

och SG:s riktlinjer får påföljd.  

   

 

                                                                 ---------------------------------------------------- 

 

 

Alessandro Guerrini har överklagat lokala galoppdomstolens beslut och har som grund för 

överklagandet anfört: Beslutet är något för hårt då det var en tuff strid om vinsten, han ser gärna att 

ridförbudet avslås alternativt flyttas fram. Han har en viktig löpdag som han åtagit sig ritter till och som 

äger rum i Italien söndagen den 13 november. Då flygresa redan är bokad önskar han kunna få rida 

denna dag. 
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Galoppöverdomstolen har, då Alessandro Guerrini yrkar att ridförbudet ska upphävas alternativt flyttas 

fram, uppfattat Alessandro Guerrinis överklagande som också innefattande ett yrkande om inhibition av 

ridförbudet, dvs. att Galoppöverdomstolen ska förordna att ridförbudet tillsvidare inte får verkställas. 

Galoppöverdomstolen har förelagt Svensk Galopp att yttra sig över yrkandet om inhibition. Svensk 

Galopp har motsatt sig att Alessandro Guerrinis yrkande bifalls.  

 

Galoppöverdomstolen meddelar följande  

 

BESLUT 

 

Galoppöverdomstolen har granskat patrull- och publikfilmen samt en stillbild av en sekvens från 

patrullfilmen från löpningen. Enligt lokala galoppdomstolens protokoll medgav Alessandro Guerrini 

förseelsen vid handläggningen i lokala galoppdomstolen. Galoppöverdomstolen finner med hänsyn 

härtill utrett att Alessandro Guerrini hade spöarmen över axelhöjd innan han utdelade spöslaget vilket 

skedde i drivande syfte. Det ridförbud om tre dagar som lokala galoppdomstolen har ådömt Alessandro 

Guerrini för felaktigt bruk, står i överensstämmelse med Svensk Galopps tävlingsreglemente och 

riktlinjer för påföljder vid störning, grov störning och spöförseelse. Det är därför inte sannolikt att 

Galoppöverdomstolen vid en prövning av överklagandet i sak kommer att ändra lokala 

galoppdomstolens beslut.   

Såsom Galoppöverdomstolen uttalat bl.a. i ärende nr 9/2006 (Nelson De Souza ./. Svensk Galopp) är 

den omständigheten att ett ådömt ridförbud får besvärande konsekvenser för en jockey, hästägare och 

tränare inget som galoppdomstolarna enligt 8 kap. 11 § RG har möjlighet att ta hänsyn till vid 

straffmätningen. Motsvarande gäller en ryttares önskemål om att få flytta fram ett ridförbud på grund av 

att ryttaren har åtagit sig annan löpning eller andra löpningar när ridförbud gäller. Galoppöverdomstolen 

lämnar Alessandro Guerrinis yrkande om inhibition av ridförbudet utan bifall vilket innebär att det av 

lokala galoppdomstolen ådömda ridförbudet den 13, 16 och 17 november 2016 ska stå fast trots att 

Alessandro Guerrini har överklagat lokala galoppdomstolens beslut. 

Galoppöverdomstolen kommer inte att kunna ta ställning till Alessandro Guerrinis överklagande i sak 

förrän efter den 17 november i år såvida inte parterna anser att detta kan ske utan förhandling i 

Galoppöverdomstolen.  

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil 

kand Anders Jonsson och chefsjuristen Elisabeth Ekstrand. Enhälligt. 


