GALOPPÖVERDOMSTOLEN

Protokoll hållet vid handläggning i Galoppöverdomstolen per capsulam i Stockholm den 22 februari 2021

Ärende 3/2021

PARTER; ej närvarande

KLAGANDE:

Tränaren Kahlil De Burca

OMBUD:

Advokatens Mats E. Jonsson

MOTPART:

Svensk Galopp AB (Svensk Galopp)

OMBUD:

Jur kand Edvard Wibling

ÖVERKLAGAT BESLUT:

Svensk Galopp Licenskommittés (Licenskommittén)
beslut den 11 januari 2021, bilaga 1

SAKEN:

Återkallelse av tränarlicens

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

Kahlil de Burca har yrkat att Galoppöverdomstolen enligt 9 kap. 13 § Registrerings- och
Licensreglementet (RegRG) rättar Licenskommitténs beslut och undanröjer det.
Kahlil de Burca har i andra hand yrkat att Galoppöverdomstolen enligt 9 kap. 13 §
RegRG ändrar Licenskommitténs beslut och undanröjer det.
Kahlil de Burca har yrkat att Licenskommitténs beslut inhiberas i avvaktan på
Galoppöverdomstolens slutliga beslut.
Svensk Galopp har bestritt ändring och yrkat att Licenskommitténs beslut fastställs.
Galoppöverdomstolen har den 15 januari 2021 inhiberat Licenskommitténs beslut.
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Kahlil de Burca har som grund för sitt överklagande åberopat bl.a.: Lloyds Bank har den 17
december 2020 betalat 312 720 kr till Svensk Galopp. Kahlil de Burca har dock senare åberopat
att 556 475,54 kr finns tillgängligt hos en advokatbyrå för att lösa tvisten med Svensk Galopp.
Kahlil de Burca har åberopat att Svensk Galopps administrativa hantering sedan 2019 varit
kantad av problem. Kahlil de Burca har åberopat att han är diskriminerad i förhållande till andra
tränare. Kahlil de Burca har åberopat ”Human Right Issue”, att alla har rätt till en försörjning
och att en kommersiell tvist inte är grund för att ta en persons försörjning från denne.
Svensk Galopp har bestritt att Kahlil de Burca har betalt sin skuld till Svensk Galopp och Kahlil
de Burcas talan i övrigt.
Efter genomgång av handlingarna i ärendet meddelar Galoppöverdomstolen följande
BESLUT
Då ingen av parterna åberopar någon särskild bevisning har Galoppöverdomstolen med stöd
av 9 kap. 22 § RG avgjort ärendet utan förhandling.
Licenskommittén har som grund för att återkalla Kahlil de Burcas tränarlicens åberopat hans
bristande betalningsvilja/betalningsförmåga visavi Svensk Galopp. Hans skuld till Svensk
Galopp överstiger för närvarande 300 000 kr. Kahlil de Burca har inledningsvis i överklagade
ärendet gjort gällande att skulden till Svensk Galopp är betald, senare gjort gällande att ett
belopp överstigande 500 000 kr finns tillgängligt hos en advokatbyrå för att lösa tvisten med
Svensk Galopp.
Kahlil de Burca har bevisskyldigheten för att han har betalat sin skuld till Svensk Galopp. Kahlil
de Burca har enligt Galoppöverdomstolen inte visat detta i överklagade ärendet. Vad Kahlil de
Burca i övrigt har invänt mot att hans tränarlicens återkallas, saknar enligt
Galoppöverdomstolens betydelse gentemot den grund Licenskommittén tillämpat för att
återkalla Kahlil de Burcas tränarlicens, hans underlåtenhet att rätteligen betala sin skuld till
Svensk Galopp. Galoppöverdomstolen delar Licenskommitténs bedömning att Kahlil de Burca
enligt 5 kap. 16 § 2 p RegRG är olämplig som tränare och innehavare av professionell
tränarlicens.
Galoppöverdomstolen fastställer Licenskommitténs beslut att återkalla Kahlil de Burcas
professionella tränarlicens.

I avgörandet har deltagit universitetslektorn, jur kand Ronny Hagelberg, idrottsvetaren, fil kand
Anders Jonsson, verkställande direktören Christer Segner och f.d. generalsekreteraren, jur kand
Björn Eklund. Enhälligt.
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Bilaga 1

SVENSK GALOPP

PROTOKOLL

Beslut i Licens- och utbildningskommittén (Licenskommittén) den
11 januari 2021
Beslutande: Edvard Wibling, ordförande
Eva McLaren
Anja Rhodin
Ingrid Önning
BESLUT NR 3-2020
Grunder för beslutet
Licenskommittén har tagit upp frågan om att återkalla Kahlil De Burcas
professionella tränarlicens. Licenskommitténs överväganden grundar sig på
följande. Kahlil De Burca har sedan en tid omfattande skulder till Svensk Galopp
AB. Det handlar i stor utsträckning om obetalda stallhyror på Bro Park enligt
hyresavtal mellan De Burca och Svensk Galopp AB men det ingår också en del
andra mindre skulder. De totala skulderna uppgår för närvarande till 301 077
kronor, varav 109 438 förföll till betalning den 31 oktober 2020, 82 075 kronor
förföll till betalning den 30 november 2020 och 109 564 kronor förföll till betalning
den 31 december 2020.
Enligt Registrerings- och licensreglementet (RegRG) 5 kap 16 § kan ”tränarlicens
och ryttarlicens vägras eller återkallas om
2. innehavaren …………………… underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot
Svensk Galopp AB ………………. För tränare gäller även underlåtelse att
rätteligen betala skulder………………………visar sig olämplig som tränare”.
Kahlil De Burca har, via ombud, yttrat sig i ärendet. Av yttrandet framgår bland
annat att ”ett belopp om 312 720,46 SEK igår den 16 december betalades från 4
Kvadrat AB´s account till Svensk Galopp”. Licenskommittén kan emellertid
konstatera att någon betalning enligt De Burcas yttrande till dags datum ej har
inkommit till Svensk Galopp AB.
Beslut
Genom att inte i tid och vid flera tillfällen inte ha reglerat de omfattande skulder De
Burca har till Svensk Galopp AB och som redovisats ovan anser Licenskommittén
att han visat sig olämplig som tränare i enlighet med vad som framgår av 5 kap, 16
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§ RegRG. Licenskommittén beslutar därför att med omedelbar verkan återkalla
Kahlil De Burcas professionella tränarlicens.
Beslutet är enhälligt.
Detta beslut går att överklaga till Galoppöverdomstolen. Överklagandet måste göras
inom nio dagar från delgivningen av detta beslut.

Edvard Wibling

Eva McLaren

Ingrid Önning
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Anja Rhodin

