
1 
 

 
 
GALOPPÖVERDOMSTOLEN                
 
 
 
                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 
                                                                  överdomstolen den 11 september 2016 vid Bro Park                                                                   
                                                                  Galoppbana. 
 
 
                                                                  Ärende nr 6/2016  
 
 
 
 
PARTER, närvarande  
 
 
KLAGANDE:                                         Jockeyn Valmir de Azeredo  
 
MOTPART:                                            Svensk Galopp genom administrative chefen  
                                                                Helena Gärtner  
 
ÖVRIG NÄRVARANDE:                      Jockeyn Shane Karlsson (vittne) 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT:                    Lokala galoppdomstolens vid Täby Galopp beslut  
                                                                 den 18 maj 2016 i lopp 3 
 
SAKEN:                                                  Spårbyte som stört medtävlare 
 
                                                                       
 
 
                                                                 ---------------------------------------------------- 
 
 
 
Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Valmir de Azeredo, hästen Mix, till böter 
4 000 kr för spårbyte som stört medtävlare (upprepad förseelse). Galoppdomstolen antecknade i sitt 
beslut: Galoppdomstolen noterade att måltvåan Nemuranthes (Shane Karlsson) fick tas upp vid rail i 
ingången till kurvan ca 300 meter efter start. Shane Karlsson menade att Mix (Valmir De Azeredo) var 
orsak till det inträffade. Nemuranthes hade i det skedet tre hästar utanpå sig med Mix närmast. De 
Azeredo uppgav att han förts inåt mot Nemuranthes av utanpåliggande hästar och ansåg inte att han var 
orsak till störningen. Filmerna stöder inte De Azeredos version av det inträffade. Det inträffade bedöms 
ha skett av oaktsamhet. Tävlingsreglementet (RG) 6:27, 8:16/5. SG:s riktlinjer för påföljder.     
   
 
                                                                                ---------------------------------------------------- 
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Valmir de Azeredo yrkar frikännande. 
 
Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut fastställs. 
 
Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 
 
Valmir de Azeredo hörs.  
 
På begäran av Svensk Galopp äger vittnesförhör rum med Shane Karlsson. 
 
Parterna slutför sin talan. 
 
Förhandlingen förklaras avslutad. 
 
Galoppöverdomstolen fattar följande  
 
BESLUT (att meddelas den 20 september 2016) 
 
Valmir de Azeredo har uppgivit att han inte har stört Shane Karlssons häst eller korsat hästens ridspår. 
Valmir de Azeredos häst kom inte i kontakt med någon annan häst. Shane Karlsson har uppgivit att det 
fanns två hästar till höger om hans häst som gick ner mot rail vilket medförde att han ”tog upp sin häst”. 
Shane Karlsson kunde inte hålla emot dessa hästar. Det fanns risk att han skulle gå in i railen. Hade de 
andra ryttarna följt reglerna skulle de inte ha leget där de gjorde så tidigt efter löpningen utan skulle ha 
hållit sitt spår. Valmir de Azeredos häst låg närmast till höger om Shane Karlssons häst. Det fanns 
ytterligare en häst utanför Valmir de Azeredos häst. Det var inte Valmir de Azeredo fel att Shane 
Karlsson ”tog upp sin häst”. Det kan lika gärna ha berott på störning av den ryttare som låg närmast till 
höger om Valmir de Azeredos häst. Shane Karlsson hade inte gått in med detta till lokala 
galoppdomstolen utan han hade blivit inkallad till denna. 
 
Galoppdomstolens bedömning 
 
Av publik- och patrullfilmen framgår att Shane Karlsson i början av löpningen efter att ha kommit in på 
gräsbanan ”tar upp upp sin häst”. Enligt Valmir de Azeredo har detta inte berott på honom. Enligt Shane 
Karlsson var det inte Valmir de Azeredos fel att Shane Karlssons fick ”ta upp sin häst”. Filmerna från 
löpningen visar endast att Shane Karlsson ”tar upp sin häst”, inte vad som förorsakar detta. Shane 
Karlsson har i Galopöverdomstolen inte kunnat ange vilken ryttare som orsakade att han tvingades ”ta 
upp sin häst”. Någon  bevisning som visar att Valmir de Azeredo orsakar störningen av Shane Karlssons 
häst har inte förebringats i Galoppöverdomstolen. Valmir de Azeredo ska därför frikännas från att 
genom spårbyte har stört Shane Karlsson. 
 
Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Valmir de Azeredo för 
spårbyte som stört medtävlare. 
 
 
Utgången av ärendet i Galoppöverdomstolen innebär att Valmir de Azeredo inte ska betala 
överklagandeavgift till Svensk Galopp. Har han gjort det ska överklagandeavgiften återbetalas till 
honom. 
 
 
 
I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, idrottsvetaren, fil 
kand Anders Jonsson och polisinspektören Madelene Winberg. Enhälligt. 


