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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet per capsulam i Galoppöverdomstolen                   

                                                                  den 15 februari 2021  

                                                                                    

                                                                  Ärende nr 9/2020  

 

PARTER, ej närvarande  

                                          

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Jacob Johansen  

 

OMBUD:                                                  Advokaten Mats Müllern 

 

MOTPART:                                              Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom  

                                                                  sportchefen Dennis Madsen 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                      Lokala galoppdomstolens vid Bro Park beslut   

                                                                  den 20 september 2020 i lopp 8 

 

SAKEN:                                                   Felaktigt bruk av spö 

 

 

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

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Jacob Johansen (hästen Brian Ryan) till 

ridförbud den 4 oktober 2020, (Tävlingsreglementet (RG), 6 kap. 31 §, 8 kap. 16 § 5 p och SG:s riktlinjer 

för påföljder). Galoppöverdomstolen beslutade den 25 september 2020 om inhibition av ridförbudet.  

                                                                  ---------------------------------------------------- 
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Jacob Johansen har yrkat att lokala galoppdomstolens beslut ska undanröjas och att ingen påföljd ska 

utdömas.  

 

Jacob Johansen har yrkat ersättning för ombudsarvode i Galoppöverdomstolen med 4 000 kr exklusive 

mervärdesskatt. 

 

Svensk Galopp har yrkat att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

 

Jacob Johansen har till stöd för sitt överklagande åberopat: Vid inlastning av hästen Brian Ryan i 

startboxarna visade denne tydliga tecken på ovilja eller tveksamhet att gå in i startboxarna. Jacob 

Johansen använde då med en lätt touch sitt spö på bogen för att korrigera hästen och att uppmuntra den 

att gå in, vilket den också gjorde. Kraften i slaget var obetydlig och kan jämställas med att han istället 

hade använt handen. Det finns inget förbud i RG att använda spö före start och vid inlastning. I själva 

verket torde en måttlig spöanvändning vara att rekommendera om hästen visar ovilja eller tveksamhet. 

I RG 6:31 andra stycket räknas upp de förfaranden som utgör otillåten spöanvändning. Ingen av dessa 

omständigheter är för handen. I RG 6:31 femte stycket framgår att spö får användas om hästens 

agerande ger anledning till det, vilken regel gäller under tävling som vid träning och före start vid 

inlastning i startboxarna. Det omfattar precis vad som inträffade med hästen Brian Ryan vid det 

aktuella tillfället och som rättfärdigar Jacob Johansens spöanvändning. Det verkar som om 

galoppdomstolen utgått från ett totalförbud för användning av spö vid inlastning, vilket saknar allt stöd 

i RG. Skulle jockey inte få använda spö på sätt Jacob Johansen gjorde kommer antalet 

startboxvägringar att öka katastrofalt utan att på något sätt medföra en förbättring av djurskyddet. Och 

i konsekvens härmed osäkerhet för den spelande allmänheten. 

 

Svensk Galopp har till stöd för sitt bestridande anfört bl.a.: Genom vad som framkommit av lokala 

galoppdomstolens utredning och som stöds av filmen från det aktuella loppet anser Svensk Galopp att 

det är styrkt att Jacob Johansen har använt sitt spö i strid med Svensk Galopps tävlingsreglemente. 

 

Jacob Johansen har som han slutligen bestämt sin talan inte åberopat någon bevisning i 

Galoppöverdomstolen utöver filmerna från löpningen. Svensk Galopp har som bevisning åberopat 

filmerna från löpningen.  

Galoppöverdomstolen har med stöd av 9 kap. 22 § RG avgjort överklagandet utan förhandling.  

Galoppöverdomstolen har granskat filmerna från lastningen av hästarna före löpningen. 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet och granskning av filmerna från lastningen meddelar 

Galoppöverdomstolen följande 

BESLUT 

Jacob Johansen har enligt 6 kap. 31 § första stycket haft rätt att inom de ramar som anges i 

bestämmelsen använda spöet för att förmå hästen Brian Ryan gå in i startboxen. Dock gäller att spöet 

därvid endast får användas för lättare drivning. 

Enligt filmen från löpningen benämnd, Lastning, ref, framgår att Jacob Johansen i vart fall utdelar sex 

spöslag bakom startboxarna i samband med lastningen av hästen Brian Ryan. Några av dessa spöslag 

utdelas enligt Galoppöverdomstolen med alltför stor kraft. Galoppöverdomstolen beaktar därvid 

särskilt att det fanns ”lastare” på plats som har till uppgift att se till att hästen går in i startboxen. 

Utrymmet för ryttaren att därutöver utdela spöslag i samband med lastning av hästen i startboxen är 

därmed begränsat. Jacob Johansen har genom att utdela spöslag med all för stor kraft innan hästen går 

in i startboxen gjort sig skyldig till brott mot spöreglerna. 
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Enligt Svensk Galopps riktlinjer för påföljder vid störning, grov störning och brott mot spöreglerna 

gäller sedan tävlingssäsongen 2020 att inför varje tävlingssäsong delar Svensk Galopp in 

tävlingsdagarna i Danmark, Norge och Sverige i tre kategorier, A, B och C med hänsyn till 

tävlingsdagens totala prissumma. Fastställer Galoppöverdomstolen ett av ryttaren överklagat ridförbud 

efter att ha meddelat inhibition av ridförbudet, ska det nya ridförbudet bestämmas till tävlingsdag som 

har samma kategori som den tävlingsdag lokala galoppdomstolens ridförbud avsåg. 

Jacob Johansens ridförbud enligt överklagade beslutet gäller den 4 oktober 2020, Breeders/Kriteriet, 

Övrevoll (kategori B). Det nya ridförbudet ska därför bestämmas till motsvarande kategoridag. 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att ridförbudet ska 

gälla den 17 maj 2021 (Övrevoll, kategori B), Skandinavisk Mesterskab för treåringar, Övrevoll Sprint 

Cup och familjen Nagell-Erichsen Hoppelöb.  

Med hänsyn till utgången i överklagade ärendet ska Jacob Johansens yrkande om ersättning för 

ombudsarvode lämnas utan bifall. 

Jacob Johansen ska med hänsyn till utgången i överklagade ärendet betala överklagandeavgift med 

fyratusen (4 000) kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, idrottsvetaren, fil kand Anders 

Jonsson, f d generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund och Christer Segner. Enhälligt. 


