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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 16 oktober 2016 vid Bro Park                                                                   
                                                                  Galoppbana 
 
 
                                                                  Ärende nr 10/2016  
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                          Jockeyn Franco Gonzales Rocha  
 
MOTPART:                                             Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) 
 
OMBUD:                                                 Jur kand Edvard Wibling      
 
ÖVRIG NÄRVARANDE:                      Jockeyn Martin Rodriguez (vittne)                                                     
 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Jägersro Galopp beslut  
                                                                 den 9 oktober 2016 i lopp 2 
 
SAKEN:                                                   Spårbyte som stört medtävlare 
 
 
                                                                       
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
 
 
Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Franco Gonzalez Rocha, hästen Stenid, för 
att ha stört Martin Rodriguez, hästen Avoriaz, till ridförbud tre dagar, den 25, 26 och 27 oktober 2016, 
Tävlingsreglementet (RG) 6:27, 8:16/5. Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut bl.a. att det 
fanns skäl att anta att ordningspåföljden i mål hade blivit påverkad av störningen och att Franco 
Gonzales Rochas häst flyttades ner till fjärde plats efter Martin Rodriguez häst.  
 
                                                                 --------------------------------------------------- 
 
Franco Gonzales Rocha yrkar att påföljden ska bestämmas till böter, i andra hand att ridförbudet ska 
flyttas fram. Franco Gonzales Rocha yrkar inhibition av ridförbudet. 
 
Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas och att yrkandet om inhibition 
ska lämnas utan bifall. 
 
Patrullfilmen från löpningen granskas. 
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Franco Gonzales Rocha hörs. 
 
Martin Rodriguez hörs. 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
Förhandlingen förklaras avslutad. 
 
Galoppöverdomstolen fattar följande  
 
BESLUT (att meddelas den 24 oktober 2016) 
 
Franco Gonzales Rocha har uppgivit att hans häst ”hängde”, att han bytte spöhand för att korrigera 
hästen men att detta inte hjälpte.  Franco Gonzales Rochas häst störde då Martin Rodriguez häst varvid 
Martin Rodriguez tvingades ”ta upp” sin häst. Martin Rodriguez har bekräftat Franco Gonzales Rochas 
version av det inträffade. Vad Franco Gonzales Rocha och Martin Rodriguez uppgivit, bekräftas av 
patrullfilmen från löpningen. Galoppöverdomstolen delar lokala galoppdomstolens bedömning att 
Franco Gonzales Rocha av oaktsamhet har stört Martin Rodriguez häst.  
 
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, innebär tre 
dagars ridförbud. Förutsättningar att ändra det ridförbud som Franco Gonzales Rocha ådömts till böter 
saknas därmed. Inte heller har det framkommit några förmildrande omständigheter som ger anledning 
sänka ridförbudet eller ersätta detta med böter.  
 
Såsom Galoppöverdomstolen uttalat 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 fastställer lokala galoppdomstolens beslut och när detta ska verkställas. Det 
innebär att Franco Gonzales Rocha döms till ridförbud tre dagar, den 25, 26 och 27 oktober 2016. 
 
Galoppöverdomstolens den 16 oktober 2016 meddelande beslut att inte bifalla Franco Gonzales Rochas 
yrkande om inhibition ska fortsatta att gälla. 
 
Utgången i ärendet i Galoppöverdomstolen innebär att Franco Gonzales Rocha enligt 9 kap. 16 § andra 
stycket RG ska betala överklagandeavgift till Svenska Galopp om fyra tusen (4 000) kr. 
 
 
 
 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, f.d. 
generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund och chefsjuristen Elisabeth Ekstrand. Enhälligt. 
 
 
 
 


