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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 16 oktober 2016 vid Bro Park                                                                   
                                                                  Galoppbana 
 
 
                                                                  Ärende nr 11/2016  
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Per-Anders Gråberg  
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) 
 
OMBUD:                                                 Jur kand Edvard Wibling      
 
ÖVRIG NÄRVARANDE:                       Lärlingen Fanny Olsson (vittne)                                                     
 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park Galopp beslut  
                                                                  den 11 september 2016 i lopp 4 
 
SAKEN:                                                   Spårbyte som stört medtävlare 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
 
 
Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Per-Anders Gråberg, hästen Duke Derby, 
för att ha stört Fanny Olsson, hästen Caitling, till ridförbud fyra dagar, den 28 september, 2, 4 och 5 
oktober 2016, Tävlingsreglementet (RG) 6:27, 8:16/5. Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut 
bl.a. att den mottagit protest från ”målsexans” ryttare Fanny Olsson mot ”måltvåans” ryttare Per-Anders 
Gråberg för trängning, att det framstår som sannolikt att ordningsföljden i mål blivit påverkad och att 
Per-Anders Gråbergs häst flyttades ner till sjätte plats.  
 
På yrkande av Per-Anders Gråberg beslutade Galoppöverdomstolen den 20 september 2016 om 
inhibition av ridförbudet.  
 
                                                                 --------------------------------------------------- 
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Per-Anders Gråberg yrkar att han ska ådömas böter. 
 
Svensk Galopp yrkar att ridförbudet ska fastställas. 
 
Patrull och publikfilmen från löpningen granskas. 
 
Per-Anders Gråberg hörs. 
 
Fanny Olsson hörs. 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
Förhandlingen förklaras avslutad. 
 
Galoppöverdomstolen fattar följande  
 
 
BESLUT (att meddelas den 24 oktober 2016) 
 
Per-Anders Gråberg har medgivit att hans häst och Fanny Olssons häst hade närkontakt på upploppet då 
de red ”skuldra mot skuldra”. Fanny Olsson red då en ”slagen häst” och det påverkade inte hennes 
placering att hästarna stötte samman. Fanny Olsson skulle inte ha kunnat få någon bättre placering i 
löpningen. Enligt Per-Anders Gråberg fick han inte någon fördel av sammanstötningen med Fanny 
Olssons häst då ”luckan” i fältet uppstod först när Jacob Johansen använde spöet på sin hästs vänstra 
sida varvid hästen flyttade sig åt höger. Enligt Fanny Olsson stämmer det inte vad som anges i lokala 
galoppdomstolens protokoll, hon hade inte lagt in protest mot Per-Anders Gråberg ridning i löpningen. 
Fanny Olsson hade blivit inkallad till lokala galoppdomstolen. Hennes häst höll sitt tempo i löpningen 
när den fick en ”knuff” av Per-Anders Gråbergs häst. Det var trångt och hon fick ”ta upp” hästen som 
tappade i aktion, den hade inte längre samma ”speed”. Hade detta inte inträffat hade hon haft möjligheten 
att avancera i fältet då hennes ridvikt i löpningen var 52 kg. Övriga ryttare hade haft högre ridvikt, den 
högsta ridvikten i löpningen var 62 kg. 
 
Av löpningsfilmerna framgår att Per-Anders Gråbergs häst på upploppet länge är ”instängd” bakom 
andra hästar och att Per-Anders Gråberg försöker ”få en ”lucka” mellan Fanny Olssons och Jacob 
Johansens häst. När Per-Anders Gråbergs häst avancerar stöter den samman med Fanny Olssons häst. 
Fanny Olsson får då ”ta upp sin häst” som förlorar i aktion. Mot Fanny Olssons bestridande är det inte 
visat att hennes häst inte hade kunnat avancera i löpningen och nått en bättre placering i löpningen. 
Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolens bedömning att Per-Anders Gråberg av oaktsamhet 
har stört Fanny Olssons häst. Per-Anders Gråberg har således gjort sig skyldig till spårbyte som stört 
medtävlare.  
  
Som försvårande omständighet vid vårdslös ridning enligt 6 kap. 27 § RG vilket även innefattar spårbyte 
som stört medtävlare, ska enligt 8 kap. 13 § andra stycket RG även beaktas att hästen flyttats ner. Enligt 
Svensk Galopp AB:s riktlinjer för påföljder vid störning, grov störning och spöförseelse, 2016-05-09, 
Tillämpningsanvisningar, punkt 1 ska straffet, om förseelsen medför diskvalificering eller nedflyttning 
minst sättas som en tredjegångsförseelse vilket vid störning som inte är grov och där förstapriset uppgår 
till 50 0001 kr - 150 000 kr, bestämmas till fyra dagars ridförbud. Det av lokala galoppdomstolen 
utdömda ridförbudet om fyra dagar står således i överensstämmelse RG och Svensk Galopps påföljder 
vid störning m.m.    
 
Vid straffmätningen ska galoppdomstolarna enligt 8 kap. 11 § RG i första hand ta hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet. Försvårande och förmildrande omständigheter ska beaktas i 
skälig utsträckning.                                                              
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Galoppöverdomstolen har i ärende nr 3/2015 (Elione Chaves ./. Svensk Galopp) uttalat att Svensk 
Galopps riktlinjer för påföljder syftar till att ge galoppdomstolarna ledning vid utdömande av straff för 
vissa överträdelser av RG. Riktlinjerna är inte, till skillnad från RG, bindande för galoppdomstolarna. 
Av riktlinjerna framgår att skulle omständigheterna i det enskilda fallet motivera detta, kan 
galoppdomstolen frångå riktlinjerna och utdöma straff som är lindrigare eller strängare än vad 
riktlinjerna anger. Vidare framgår att riktlinjerna inte ska tillämpas automatiskt utan alla mer särpräglade 
förseelser ska bedömas individuellt med påföljder som kan ligga såväl över som under riktlinjerna.  
 
Försvårande vid den nu aktuella straffmätningen är enligt 8 kap. 13 § RG förstaprisets storlek, 150 000 
kr och att Per-Anders Gråbergs häst blev nedflyttad i löpningen. Dessa omständigheter kan dock som 
ovan framgått, inte ensamt vara avgörande för galoppdomstolens straffmätning. Denna måste utföras 
mera nyanserat med beaktande av samtliga omständigheter som gäller den inträffande händelsen. I det 
nu aktuella fallet handlar det om en ”upploppsridning”, där Per-Anders Gråberg söker ”en lucka” mellan 
Fanny Olssons och Jacob Johansens häst varvid Per-Anders Gråbergs häst stöter samman med Fanny 
Olssons häst, vilket medför att Fanny Olsson måste ”ta upp” sin häst. Det är här inte fråga om en ryttare 
som byter spår och går in snävt framför en annan häst och hindrar denna varvid hästens ryttare tvingas 
”ta upp” hästen. Med hänsyn till vad som har ägt rum under löpningen och till hur Per-Anders Gråbergs 
häst stöter samman med Fanny Olssons häst enligt vad som ovan redogjorts för, ska Per-Anders Gråberg 
ådömas ett lägre ridförbud än vad lokala galoppdomstolen bestämt.     
 
Galoppöverdomstolen ändrar lokala galoppdomstolens beslut på så sätt att Per-Anders Gråberg döms 
till ridförbud två dagar, den 8 och 9 november 2016. 
 
Då Per-Anders Gråberg överklagande endast vunnit viss framgång såvitt avser ridförbudets längd ska 
han erlägga full överklagandeavgift, 4 000 kr till Svensk Galopp.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, f.d. 
generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund och chefsjuristen Elisabeth Ekstrand. Enhälligt. 
 
 
 


