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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöverdomsto-                                                                                                               

                                                                  len den 24 februari 2021 digitalt i Teams                                                       

                                                                   

 

                                                                  Ärende nr 4/2021  

 

 

 

 

PARTER, närvarande  

 

 

KLAGANDE:                                          Jockeyn Cornelia Hartsmar 

 

OMBUD:                                                 Markus Hartsmar 

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB genom Helena Gärtner  

                                                                  

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park   

                                                                  beslut den 22 november 2020 i lopp 6  

 

SAKEN:                                                   Spårbyte som stör medtävlare 

 

 

                                                                       

 

 

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

 

Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Cornelia Hartsmar (hästen 

Grimford Lane) till ridförbud den 6 december 2020, (Tävlingsreglementet (RG) 6:27, 8:16 /5 

och SG:s riktlinjer för påföljd). Galoppöverdomstolen beslutade den 24 november 2020 om 

inhibition av ridförbudet. 

 

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

 

Cornelia Hartsmar yrkar frikännande. 

 

Svensk Galopp bestrider ändring och yrkar att lokala galoppdomstolens beslut ska fastställas. 

Publik- och patrullfilmen från löpningen granskas. 
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Cornelia Hartsmar hörs.     

Vittnesattest i form av e-postmeddelande daterat den 23 februari 2021 utfärdat av jockeyn 

Ulrika Holmquist föredras. Ulrika Holmquist red hästen One Star som enligt lokala 

galoppdomstolens beslut störs av Cornelia Hartsmars häst. 

Parterna slutför sin talan. 

Galoppöverdomstolen fattar följande 

BESLUT (att meddelas den 1 mars 2021) 

Galoppöverdomstolen godkänner enligt 35 kap. 14 § rättegångsbalken analogt tillämpad den av 

Ulrika Holmquist ingivna vittnesattesten då hon på grund av studier inte har möjlighet att avge 

sitt vittnesmål per telefon vid förhandlingen i Galoppöverdomstolen.   

Enligt Cornelia Hartsmar var det Ulrika Holmquist som skapar den farliga situationen. Ulrika 

Holmquist hade i löpningen inte gjort Cornelia Hartsmar uppmärksam att hon störde Ulrika 

Holmquists häst. Cornelia Hartsmars häst  stötte aldrig mot Ulrika Holmquists häst. Ulrika 

Holmquist har uppgivit att hon upplevde att Cornelia Hartsmars häst ”driftade utåt” och att 

Ulrika Holmquist därför behövde  ”ta upp sin häst” för att undvika att hästarna kolliderade. 

Galoppöverdomstolens bedömning 

Av filmerna från löpningen framgår att Cornelia Hartsmars häst ”driftar” utåt och att Ulrika 

Holmquist ”tar upp sin häst”. Av publikfilmen framgår dock att det är ett inte helt obetydligt 

avstånd mellan hästarna när Ulrika Holmquist ”tar upp sin häst” för att gå på insidan om 

Cornelia Hartsmars häst. Även om detta har att göra med att Cornelia Hartsmars häst inte ”håller 

sitt spår” utgör det enligt Galoppöverdomstolen inte någon vårdslöshet från Cornelia Hartsmars 

sida att Ulrika Holmquist väljer att rida som hon gör. Vid denna bedömning ska Cornelia 

Hartsmar frikännas för spårbyte som stör medtävlare.  

Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Cornelia Hartsmar 

för spårbyte som stör medtävlare. 

Cornelia Hartsmar ska med hänsyn till utgången i överklagade ärendet inte erlägga 

överklagandeavgift. Om så har skett ska den återbetalas till Cornelia Hartsmar. 

 

 

 

 

 

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

Anders Jonsson och verkställande direktören Christer Segner. Enhälligt. 


