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GALOPPÖVERDOMSTOLEN  

 

 

                                                                 Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöver- 

                                                                 domstolen den 25 november 2015 vid Täby Galopp- 

                                                                 bana 

    

Ärende nr 3/2015 

 

PARTER; NÄRVARANDE 

 

 

KLAGANDE:                                         Jockeyn Elione Chaves 

 

OMBUD:                                                 Advokaten Mats Müllern 

 

MOTPART:                                            Svensk Galopp AB genom administrative chefen 

                                                                 Helena Gärtner                                             

 

OMBUD:                                                 Jur kand Edvard Wibling     

 

ÖVRIG NÄRVARANDE:                      Tolken  Antonio Lutondowo 

 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT: Galoppdomstolens vid Täby Galopp beslut     

                                                                 den 20 september 2015 i löpning nr 9 

 

                                                                  

 

SAKEN: Felaktigt bruk av spö 

 

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

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Elione Chaves (Eye in The Sky)  

till ridförbud den 4, 7, 8, 9, 10 och 11 oktober 2015 och böter 5 000 kr för felaktigt bruk av  

spö, 6 kap. 31 §, 8 kap. 16 § 5 p Tävlingsreglementet (RG) och Svensk Galopps riktlinjer 

för påföljder. Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut att det var fråga om upprepad 

förseelse och hög prissumma. Den 23 september 2015 beslutade Galoppöverdomsstolen om  

inhibition av ridförbudet.   

 

Elione Chaves yrkar att han ska frikännas, i andra hand att straffet ska sättas ner.   

 

Svensk Galopp bestrider ändring. 

 

Publikfilmen från löpning granskas. 

 

Elione Chaves hörs. 

 

Parterna slutför sin talan.   
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Galoppöverdomstolen fattar följande  

 

 

BESLUT (att meddelas den 9 december 2015) 

 

 

Av publikfilmen framgår att Elione Chaves ca 700 meter före mål ger hästen (Eye in The 

Sky) ett slag med spöet varvid Chaves har spöarmen över axelhöjd. Att Chaves håller 

spöarmen över axelhöjd råder inte tvist om. Elione Chaves har uppgivit att hästen gick ”rätt 

väg”, att Chaves ”drog” hästens flexibla blinkers, att hästen då ”bröt” utåt varvid Chaves 

tappade balansen, att det fanns en häst snett bakom Chaves häst, att den hästens ryttare ropade 

till Chaves och att Chaves utdelade ett slag för att korrigera hästen så att den gick in mot 

banan vilket den också gjorde.  

 

Elione Chaves beskrivning av det inträffade vederläggs enligt Galoppöverdomstolen av 

publikfilmen. Enligt denna ”drar” Chaves hästens flexibla blinkers och ”börjar rida” hästen. 

Efter att hästen gjort ett flertal galoppsprång ger Chaves hästen ett spöslag i syfte att driva 

hästen varvid Chaves har spöarmen över axelhöjd. Chaves bryter därmed mot RG:s 

spöbestämmelser, 6 kap. 31 §. 

 

Lokala galoppdomstolen har dömt Elione Chaves till sex dagars ridförbud vilket är i 

överensstämmelse med Svensk Galopp AB:s riktlinjer för påföljder vid störning, grov 

störning och spöförseelse som gäller från och med 2015-01-01.  

 

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.                                                              

 

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, 

bindanade 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.  

 

Förmildrande vid den nu aktuella straffmätningen är att det är fråga om ett spöslag och att 

inget tyder på att slaget har utdelats med överdriven kraft även om Elione Chaves har 

spöarmen över axelhöjd när slaget sker. Försvårande vid straffmätningen är enligt 8 kap. 12 § 

RG att Elione Chaves gör sig skyldig till återfall i brott av samma slag inom tre månader. I 

och med den nu aktuell överträdelsen gör han sig skyldig till sitt andra återfall av felaktigt 

bruk av spö inom tre månader. Elione Chaves dömdes av lokala galoppdomstolen vid Täby 

Galopp den 7 och 22 juli 2015 för felaktigt bruka av spö till böter 2 000 kr respektive 4 000 

kr. Försvårande vid straffmätningen är vidare att förstapriset i löpningen, Mr Ascot 

Stockholm Cup International (Gr 3), uppgick till 400 000 kr. Enligt 8 kap 13 § första stycket 

RG bör ridförbud dömas ut om förstapriset i löpningen uppgår till mer än 150 000 kr.  
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Med beaktande av den överträdelse av spöreglerna som Elione Chaves nu har gjort sig skyldig 

till och de förmildrande och försvårande omständigheter som föreligger och som 

Galoppöverdomstolen redovisar ovan, ska påföljden för den nu aktuella spöförseelsen 

bestämmas till ridförbud fyra dagar och böter 5 000 kr. Skäl att ridförbudet inte ska 

verkställas i anslutning till tidpunkten för Galoppöverdomstolens beslut, jfr 8 kap. 13 § RG, 

föreligger enligt Galoppöverdomstolen inte.   

 

Galoppöverdomstolen ändrar lokala galoppdomstolens beslut på så sätt att Elione Chaves 

döms till ridförbud den 3, 10, 24 januari och 7 februari 2016. Lokala galoppdomstolens 

bötesstraff om böter 5 000 kr kvarstår. 

 

Då Elione Chaves överklagande endast vunnit viss framgång såvitt avser ridförbudets längd 

ska han erlägga full överklagandeavgift.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

chefsåklagaren Staffan Strömer, idrottsvetaren, fil kand Anders Jonsson, kronofogden Gisela 

Jardby och advokaten Per Gellström. Enhälligt. 

 


