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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galopp- 

                                                                  överdomstolen den 30 september 2015 vid Täby                                                                  

                                                                  Galoppbana. 

 

 

                                                                  Ärende nr 4/2015  

 

 

 

 

 

PARTER:  

 

 

SÖKANDE:                                             Svensk Galopp genom Helena Gärtner, närvarande  

 

MOTPART:                                             William Segovia  

 

ÖVRIG NÄRVARANDE:                      Tolken Juan Carlos Romans 

 

 

SAKEN:                                                   Olämplig behandling av häst                                                                      

 

 

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

 

 

Lokala galoppdomstolen vid Täby Galopp dömde den 20 september i år William Segovia för 

bl.a. olämplig behandling av häst enligt 8 kap. 18 § Tävlingsreglemente (RG) då William 

Segovia i samband med att startboxarna öppnades i lopp 7, stående i startboxen, slog efter 

hästen (Kalendar Girl) med hästens huva samt två gånger sparkade hästen i sidan. Detta fick 

till följd att lokala galoppdomstolen enligt 7 kap. 7 § 3 p RG diskvalificerade Kalendar Girl i 

löpningen på grund av otillåten hjälp. Då lokala galoppdomstolen ansåg att William Segovias 

handlande borde leda till indragning av hans amatörryttarlicens, beslutade lokala 

galoppdomstolen med stöd av 9 kap. 5 § tredje stycket RG att överlämna ärendet till 

Galoppöverdomstolen för avgörande.   

 

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

 

 

I Galoppöverdomstolen har William Segovia närvarat via telefon. På William Segovias 

begäran har vittnesförhör ägt rum med tränaren Maria Sandh och med jockeyn Louis Santos. 

Publikfilmen från starten av löpningen har granskats.   
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Svensk Galopp yrkar att William Segovias amatörryttarlicens ska dras in under en längre tid. 

Som grund härför åberopas att William Segovia i samband med starten av löpningen har 

behandlat hästen Kalendar Girl olämpligt.  

 

William Segovia bestrider Svensk Galopps yrkande om licensindragning. Han medger att han 

behandlat Kalendar Girl olämpligt och är beredd att underkasta sig ett bötesstraff om 1 000 – 

2 000 kr för detta. 

 

William Segovia uppger: Han är vän med Kalendar Girls tränare Maria Sandh. Han hjälpte 

vid den nu aktuella löpningen till med att ta ut hästen, skrittade den före löpningen och tog 

den till ledvolten. Han hjälpte också till vid starten av hästen. Han fick inte någon ersättning 

för arbetet med hästen. Kalendar Girl var mycket nervös. Han kände inte hästen sedan 

tidigare. När starten gick stod Kalendar Girl kvar i startboxen. Det blev en chock för honom. 

Hans agerande var en spontan reaktion, det var en reflex från hans sida, han hade inte någon 

avsikt att skada hästen. Den blev inte heller skadad. Han handlade utan att tänka sig för. Han 

ville inte att folk skulle tro att det var han som hade stoppat hästen i startboxen.    

 

Maria Sandh uppger: Kalendar Girl är en ”svår” häst att ha att göra med och har blivit stående 

i startboxen tidigare. Varken Maria Sandh eller Gustavo Solis var närvarande vid starten. Hon 

hade inte sagt till William Segovia att han skulle handla på det sätt som han hade gjort, att få 

igång hästen om den stod kvar i startboxen. Det var William Segovias reaktion i den 

uppkomna situationen. Hästen har inte tagit någon skada av det inträffade. 

 

Louis Santos uppger: Han var ryttare på Kalendar Girl och väntade i startboxen på att hästen 

skulle starta. Hästen stod kvar i startboxen. William Segovia vidrörde då och tryckte till 

hästen mjukt i ena sidan varvid hästen hoppade till och startade. William Segovia hade 

handlat instinktivt.    

 

Galoppöverdomstolen fattar följande 

 

BESLUT (att meddelas den 9 oktober 2015) 

 

Enligt 1 kap. 4 § andra stycket RG gäller att i enlighet med djursyddslagen ska en häst 

behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Att galopphästar behandlas väl och med 

respekt enligt de regler som gäller för svensk galoppsport är enligt Galoppöverdomstolen en 

självklarhet.   

 

Av utredningen framgår att Kalendar Girl stod kvar i startboxen när grindarna öppnades och 

övriga hästar startade. Enligt Maria Sandh är Kalendar Girl en ”svår” häst som tidigare blivit 

stående i startboxen. När William Segovia slog efter hästen med dess huva och sparkade 

hästen lämnade den startboxen. William Segovia har förklarat sitt handlande med att det var 

en spontan reaktion från hans sida och att hans avsikt inte var att skada hästen. Enligt Louis 

Santos hade William Segovia handlat instinktivt och endast vidrört och mjukt tryckt till 

hästens sida. Detta vederläggs av publikfilmen från starten av löpningen. Filmen visar att 

William Segovia för att få Kalendar Girl att starta slår med hästens huva baktill mot hästen 

och därefter sparkar hästen två gånger i dess vänstra sida. Hästen lämnar då startboxen, dock 

avsevärt senare än övriga hästar, något som speakern i publikfilmen också konstarerar. Att 

William Segovia skulle ha handlat instinktivt, att hans agerande berodde på en spontan 

reaktion vederläggs av filmen och stämmer enligt Galoppöverdomstolen inte med vad som 
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hände i samband med starten av löpningen. Syftet med William Segovias agerande var enligt 

Galoppöverdomstolen att få Kalendar Girl att starta i loppet. Utredningen ger däremot inte 

stöd för att William Segovia har haft för avsikt att skada Kalendar Girl.  

 

William Segovias agerande att slå efter och sparka en häst som blivit stående i startboxen 

innebär en klart olämplig behandling av en häst. Genom utredningen i Galoppöverdomstolen 

är det utrett att William Segovia enligt 8 kap. 18 RG har behandlat Kalendar Girl olämpligt. 

 

William Segovia har sedan hösten 2013 dömts fyra gånger för felaktigt bruk av spö och en 

gång för olämplig behandling av häst. Påföljden för den senare förseelsen blev 60 

kalenderdagars ridförbud vilket är det maximala ridförbud enligt RG som kan dömas ut. 

Straffet bestämdes den 22 juli i år av lokala galoppdomstolen vid Täby Galopp. William 

Segovia har inte överklagat lokala galoppdomstolens beslut. Svensk Galopp, 

Licenskommittén (licenskommittén) har i skrift till William Segovia den 20 november 2014 i 

anslutning till förnyelsen av hans amatörryttarlicens för 2015 erinrat honom om att 

licenskommittén kommer att överväga eventuella åtgärder beträffande hans amatörryttarlicens 

om han gör sig skyldig till ytterligare regelöverträdelser vad gäller felaktigt bruk av spö. 

Licenskommittén har därefter i skrift till William Segovia den 4 augusti i år tagit upp frågan 

om återkallelse av hans amatörryttarlicens på grund av de spöförseelser och den olämpliga 

behandling av häst som William Segovia hade gjort sig skyldig till fram till den 12 juli i år. I 

beslut den 26 augusti i år valde licenskommittén att för närvarande inte vidta någon åtgärd 

beträffande William Segovias amatörryttarlicens. Licenskommittén noterade i beslutet att den 

kommer att ha speciell uppmärksamhet på hur William Segovia följer bestämmelserna i RG 

vid kommande ritter i amatörlopp. 

 

Återfall i brott av samma slag som begås inom tre månader är enligt 8 kap. 12 § RG en 

försvårande omständighet vid straffmätningen. Detta medför att Galoppöverdomstolen vid 

straffmätningen utöver själva gärningen, endast kan beakta att William Segovia den 12 juli i 

år dömdes för olämplig behandling av häst till 60 kalenderdagars ridförbud.    

 

Den överträdelse av RG som William Segovia nu har gjort sig skyldig till, att med hästens 

huva slå efter och därefter två gånger sparka hästen för att få den att starta, har enligt 

Galoppöverdomstolen ett sådant straffvärde att annan påföljd än indragning av William 

Segovias licens under viss tid inte kan komma ifråga. Att hästen inte fick någon fysisk skada 

på grund av William Segovias agerande har inte någon betydelse i sammanhanget. Med 

hänsyn till att det även är fråga om återfall i brott av samma slag inom tre månader, vilket 

enligt 8 kap. 12 RG är försvårande vid straffmätningen, ska licensindragningen bestämmas till 

fyra månader.  

 

Galoppöverdomstolen beslutar att William Segovias amatörryttarlicens ska dras in fr.o.m. den 

12 oktober 2015 t.o.m. den 12 februari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, hovrättsassessorn Ronney Hagelberg, f.d. 

chefsåklagaren Staffan Strömer, skiljaktig och idrottsvetaren, fil kand Anders Jonsson.  
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                                  Protokollsbilaga 

 

Staffan Strömer är skiljaktig och anför. Den överträdelse av RG som William Segovia har 

gjort sig skyldig till har enligt mitt förmenande ett högre straffvärde än vad majoriteten funnit. 

William Segovias licens ska därför dras in i sex månader fr.o.m. den 12 oktober 2015. 

Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


