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GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

 

                                                                  Protokoll hållet vid förhandling i Galoppöverdom- 

                                                                  stolen den 24 februari 2021 digitalt i Teams                                                       

                                                                   

 

                                                                  Ärende nr 3/2020  

 

 

 

 

PARTER, närvarande  

 

 

KLAGANDE:                                          F d amatörryttaren Jessica Ohlson 

 

 

MOTPART:                                             Svensk Galopp AB genom  Helena Gärtner 

                                                                  

 

ÖVERKLAGAT BESLUT:                     Lokala galoppdomstolens vid Bro Park   

                                                                  beslut den 16 februari 2020 i lopp 4 

 

SAKEN:                                                   Felaktigt bruk av spö 

 

 

                                                                       

 

 

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

 

Genom överklagade beslutet dömde lokala galoppdomstolen Jessica Ohlson (hästen 

Hootenanny) till ridförbud den 15 april 2020, 19 april 2020, 22 april 2020 och 26 april 2020 

samt till förlust av 50 procent av ridarvodet, (Tävlingsreglementet (RG) 6:31, 8:16 /5 och SG:s 

riktlinjer för påföljd). Galoppöverdomstolen beslutade den 25 februari 2020 om inhibition av 

ridförbudet. 

 

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

 

Jessica Ohlson yrkar frikännande. 

 

Jessica Ohlson yrkar ersättning för kostnader i Galoppöverdomstolen med 5 257 kr inklusive 

mervärdesskatt. 

 

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

Publik- och patrullfilmen från löpningen och från lopp tre samma dag granskas. 
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Jessica Ohlson hörs.   

Jessica Ohlson åberopar åtta ”stillbilder” från publikfilmen utvisande där det nu aktuella 

spöslaget utdelas varvid hon särskilt vill framhålla bild nummer tre. 

Parterna slutför sin talan. 

Galoppöverdomstolen fattar följande 

BESLUT (att meddelas den 1 mars 2021) 

Enligt Jessica Ohlson framgår det inte av filmerna från löpningen var på hästen spöslagen 

träffar, om detta går att fastställa, träffar spöslagen på hästens lår vilket är tillåtet enligt 6 kap. 

31 § RG. Svensk Galopp har häremot invänt att det av publikfilmen framgår att det första 

spöslaget på upploppet träffar framför hästens lår och har till stöd för detta åberopat att Jessica 

Ohlsons ”spöarm” är rakt neråt och att spöet har samma riktning. Jessica Ohlson har genmält 

att så inte har varit fallet och hänvisat till bild tre av de åberopade ”stillbilderna”. Hon har också 

genmält spöet har liknande färg som hästens vojlock och hästen har vilket gör att det inte går 

att se var på hästen slaget träffar. 

Galoppöverdomstolens bedömning 

Galoppöverdomstolen har i ärende nr 6/2020 (Carlos Lopez ./. Svensk Galopp) uttalat: Svensk 

Galopps tävlingsreglemente vilar på civilrättslig grund, se NJA 2001 s. 511. 

Tävlingsreglementet innehåller ett flertal bestämmelser som ska tillgodose att 

tävlingsreglementet efterlevs. 8 kap. 1 § tävlingsreglementet innehåller de påföljder som kan 

dömas ut vid överträdelse av tävlingsbestämmelserna. Prövningen huruvida överträdelse av 

tävlingsreglementet har ägt rum och om så är fallet, om påföljd ska utdömas prövas av lokala 

galoppdomstolen och efter överklagande av Galoppöverdomstolen. Galoppöverdomstolen 

tillämpar därvid analogt de regler som gäller för brottmålsprocessen i allmän domstol, bl.a. att 

det är åklagaren som har hela bevisbördan för den tilltalades skuld och att det gäller ett 

beviskrav (grad av sannolikhet) för att den tilltalade ska kunna fällas till ansvar. Till dess 

betraktas den tilltalade som oskyldig. Utgångspunkten är därvid att den tilltalades berättelse ska 

läggas till grund för bedömningen om åtalet är styrkt, såvida inte åklagaren lyckas motbevisa 

denna eller om berättelsen är så osannolik att den kan lämnas utan avseende. 

Galoppöverdomstolen har i bl.a. i ärende nr 2/2017 (Ulrika Holmquist ./. Svensk Galopp) uttalat 

att det måste finnas övertygande bevisning för att någon ska fällas till ansvar för överträdelse 

av Tävlingsreglementet. 

Att dessa principer har etableras är för att hindra att materiellt oriktiga avgöranden meddelas 

med negativa konsekvenser för den tilltalade, inom galoppsporten handlar det främst om 

ekonomiska konsekvenser.  

Med ledning av den utredning som Galoppöverdomstolen har att tillgå i överklagade ärendet, 

främst filmerna från löpningen går det enligt Galoppöverdomstolen inte att fastställa var 

spöslagen träffar på hästen. Vid denna bedömning ska Jessica Ohlson frikännas för felaktigt 

bruk av spö.  
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Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Jessica Ohlson för 

felaktigt bruk av spö. 

Jessica Ohlsons yrkande om ersättning för nedlagt arbete är enligt Galoppöverdomstolen skäligt 

för tillvaratagande av hennes rätt. Jessica Ohlson arbetar som biträdande jurist och den 

ersättning hon begär står i överensstämmelse med hur biträdande jurister arvoderas.   

Svensk Galopp ska utge ersättning för Jessica Ohlsons nedlaga arbete i Galoppöverdomstolen 

med femtusen tvåhundrafemtio sju (5 257) kr inklusive mervärdesskatt. På beloppet utgår ränta 

enligt 6 § räntelagen från den 1 mars 2021 till dess full betalning sker.  

Då Jessica Ohlson har vunnit framgång med sitt överklagande ska hon inte betala 

överklagandeavgift till Svensk Galopp. Jessica Ohlson har uppgivit att han erlagt 

överklagandeavgift med 2 000 kr. Detta belopp ska återbetalas till Jessica Ohlson. 

Sammanfattning 

Galoppöverdomstolen upphäver lokala galoppdomstolens beslut att döma Jessica Ohlson för 

felaktigt bruk av spö. 

Svensk Galopp ska utge ersättning för Jessica Ohlsons kostnader i Galoppöverdomstolen med 

femtusen tvåhundrafemtio sju (5 257) kr inklusive mervärdesskatt. På beloppet utgår ränta 

enligt ovan. 

Jessica Ohlson ska inte betala överklagandeavgift till Svensk Galopp. 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

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

Anders Jonsson och verkställande direktören Christer Segner. Enhälligt. 


