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GALOPPÖVERDOMSTOLEN 

 

 

                                                             

                                                            Protokoll hållet vid förhandling i 

                                                            Galoppöverdomstolen vid Bro Park   

                                                            den 26 oktober 2020  

 

                                                             

 

                                                            Ärende nr 8/2020 

 

PARTER; närvarande 

 

 

KLAGANDE:                                     Jockeyn Carlos Lopez 

 

 

OMBUD:                                            Advokaten Mats Müllern 

 

 

MOTPART:                                     Svensk Galopp AB (Svensk Galopp) genom 

                                                            sportchefen Dennis Madsen 

 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                Lokala galoppdomstolens vid Bro Park 

                                                            beslut den 30 augusti 2020 i lopp 6 

 

 

SAKEN:                                              Spårbyte som stör medtävlare 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lokala galoppdomstolen dömde genom överklagade beslutet Carlos Lopez (hästen Irish Prosecutor)  

till fyra dagars ridförbud den 13, 16, 19 och 20 september 2020, (Tävlingsreglemente (RG) 6 kap. 27 § 

och 8 kap. 16 § 5 p och SG:s riktlinjer för påföljder. Lokala galoppdomstolen antecknade i sitt beslut, 

upprepad förseelse, hög prissumma. Galoppöverdomstolen beslutade den 4 september 2020 om 

inhibition av ridförbudet.      

 

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

 

 

Carlos Lopez yrkar frikännande. 

 

Carlos Lopez yrkar ersättning för ombudskostnader i Galoppöverdomstolen med 4 000 kr jämte  

mervärdesskatt. 

 

Svensk Galopp yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas 
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Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 

Carlos Lopez hörs.     

Parterna slutför sin talan. 

Galoppöverdomstolen fattar följande 

BESLUT (att meddelas den 15 februari 2021) 

Av patrull- och publikfilmen framgår att Carlos Lopez häst på upploppet inte behåller sitt innerspår utan 

”bryter utåt” i banan varvid Elione Chaves tvingas ta upp sin häst. Carlos Lopez har som förklaring till 

att han inte höll sitt spår angivit att han red löpningens ojämförligt minst erfarna häst. Även om det 

skulle förhålla sig på det sättet, måste enligt Galoppöverdomstolen Carlos Lopez anpassa sin ridning i 

loppet härefter och inte rida hästen för bästa prisplacering vilket Carlos Lopez gör. Carlos Lopez 

förorsakar därmed störningen av Elione Chaves häst av vårdslöshet.    

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. 

Carlos Lopez ridförbud enligt överklagade beslutet gäller den 13 september 2020, Breeders, Bro Park 

(kategori A), 16 september 2020 (kategori C), 19 september 2020 (kategori C) och 20 september 2020, 

Stockholm Cup, Bro Park (kategori A). Det nya ridförbudet ska därför bestämmas till motsvarande 

kategoridag. 

Galoppöverdomstolen fastställer lokala galoppdomstolens beslut med den ändringen att ridförbudet 

ska gälla den 11 april, 14 april, 13 juni (Bro Park, kategori A), Stockholms Stora Pris, 1000 Guineas, 

2000 Guineas, Bloomers Vase och Bro Park Vårsprint och 26 juni 2021 (Övrevoll, kategori A), Norsk 

2000 Guineas, 1000 Guineas och Oslo Cup. 

Med hänsyn till utgången i överklagade ärendet ska Carlos Lopez yrkande om ersättning för 

ombudsarvode lämnas utan bifall. 

Carlos Lopez 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 och f d generalsekreteraren, jur kand Björn Eklund. Enhälligt. 

 

 


