
 

1 
 

GALOPPÖVERDOMSTOLEN                

 

 

                                                                  Protokoll hållet per capsulam den 21  

                                                                  april 2021                                                                  

                                                                   

 

 

                                                                  Ärende nr 6/2021  

 

 

 

PARTER; ej närvarande 

 

 

Klagande:                                                  Tränaren Kahlil De Burca           

 

 

Ombud:                                                      Advokaten Maria Lamm,  

                                                                   Dåntorp, 136 50 Jordbro 

 

 

Motpart:                                                     Svensk Galopp Ideell Förening (SGIF)  

                       genom Lill Gusén Hammar, styrelseledamot i  

                       såväl   SGIF som Svensk Galopp AB (SGAB), 

                        tillika VD i SGAB 

 

 

Överklagat beslut:                                     Svensk Galopp Ideell förening Licenskommittés  

                                                                   (Licenskommittén) beslut den 12 april 2021, bilaga 1 

    

                                                                    

Saken:                                                       Beviljande av proffstränarlicens 

 

 

                                                                   

                              _________________________ 

 

 

                                                        

YRKANDE M. M. 

 

I det överklagade beslutet har Licenskommittén beslutat avslå Kahlil De Burcas ansökan om 

proffstränarlicens. 

 

 

Kahlil De Burca har överklagat beslutet och i Galoppöverdomstolen i första hand yrkat att 

Galoppöverdomstolen med undanröjande av det överklagade beslutet beviljar honom 

proffstränarlicens. Han har i andra hand yrkat att, om Galoppöverdomstolen finner att hinder 

föreligger att bevilja honom proffstränarlicens innan dokumentation föreligger utvisande att 
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hyresskulden betalats, att Galoppöverdomstolen istället undanröjer det överklagade beslutet 

och beviljar honom proffstränarlicens, villkorad av att skulden är betald. 

 

 

SGIF har i genmäle endast anfört: ”SGIF:s styrelse har inga invändningar mot Kahlil De Burcas 

överklagande i sig utan lämnar frågan till GÖD:s materiella prövning.” 

 

 

Vid gernomgång av handlingarna antecknar Galoppöverdomstolen, att Lill Gusén Hammar 

såsom VD i SGAB i mail av den 15 april 2021 till Kahlil De Burcas ombud Maria Lamm 

förklarat att betalning skett med sådant belopp att alla förfallna fakturor till SGAB är betalda. 

Likaså antecknas att Lill Gusén Hammar i mail av den 15 april 2021 till Galoppöverdomstolen 

för kännedom informerat: ”Idag har SGIF styrelse utfärdat en interimistisk licens för Kahlil De 

Burca fram till att GÖD har fattat ett beslut i ärendet.” 

 

 

Avslutningsvis, i denna del, skall anmärkas att Kahlil De Burca i sitt överklagande anmärkt mot 

att Svensk Galopp haft skattemässiga felaktiga rutiner som försatt honom i ett ekonomiskt svårt 

läge. Som framgår av det ovan anförda har motparten inte anfört invändning mot någon del av 

överklagandet. 

 

 

Med beaktande av det ovan anförda och efter genomgång av övriga handlingar i saken meddelar 

Galoppöverdomstolen följande  

 

 

BESLUT 

 

 

Inledningsvis antecknas att samtliga  Kahlil De Burcas förfallna skulder till SGAB är betalda. 

Likaså noteras att han av SGIF beviljats interimistisk tränarlicens intill dess 

Galoppöverdomstolen meddelar beslut.  

 

 

SGIF:s genmäle kan näppeligen tolkas på annat sätt än att SGIF medger Kahlil De Burcas talan. 

Mot denna bakgrund kan, enligt Galoppöverdomstolens uppfattning, en materiell prövning i 

sak inte utfalla på annat sätt än att det överklagade beslutet skall upphävas och att Kahlil De 

Burcas förstahandsyrkande skall vinna bifall. 

 

 

Med upphävande av det överklagade beslutet beviljar Galoppöverdomstolen Kahlil De Burca 

professionell tränarlicens, s.k. P 4 licens, jämlikt 5 kap 3 § RegRG. 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit advokaten Per Gellström, kronofogden Gisela Jardby och 

polisinspektören Madelene Winberg. Enhälligt. 
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Beslut i Licens- och utbildningskommittén 
(Licenskommittén) den 12 april 2021 
 
Beslutande: Edvard Wibling, ordförande 
                        Anja Rhodin 
                        Ingrid Önning 
 
BESLUT NR 1-2021 
 
Grunder för beslutet 

 
Med anledning av att Kahlil De Burca ansökt om professionell tränarlicens 
har Licenskommittén fattat beslut i ärendet. Licenskommitténs 
överväganden grundar sig på följande. 
 
Den 11 januari 2021 återkallade Licenskommittén De Burcas interimistiska 
proffstränarlicens. Beslutet grundade sig på att han sedan en tid hade 
omfattande skulder till Svensk Galopp AB. Det handlade i stor utsträckning 
om obetalda stallhyror på Bro Park enligt hyresavtal mellan honom och 
Svensk Galopp AB. De totala skulderna uppgick vid det aktuella tillfället till 
301 077 kronor. 
 
De Burca överklagade Licenskommitténs beslut till Galoppöverdomstolen. I 
sitt yttrande till Galoppöverdomstolen skrev Licenskommittén bland annat: 
”Kahlil De Burca beviljades interimistisk proffstränarlicens den 30 augusti 
2019. Han har under det ca ett och halvt år som han har haft sin licens hela 
tiden dragits med stora skulder som visat på en bristande betalningsförmåga. 
Som exempel köpte De Burca sex/sju hästar på åringsauktionen på Bro Park i 
september 2019 varav samtliga, utom möjligen någon, inte betalades inom 
förfallotiden. Trots flera påstötningar från Licenskommittén dröjde det 
nästan ett år innan samtliga hästar var betalda. Till detta kommer att De 
Burca har haft åtskilliga skulder som varit föremål för både 
inkassoförfarande och betalningsföreläggande. De största av dessa skulder är 
hänförliga till foderleveranser, transport av hästar och köp av hästar. Vid en 
nyligen tagen kreditupplysning på De Burcas bolag 4Kvadrat AB finns noterat 
sex utslag om betalningsföreläggande och en tredskodom. Totalt gäller det 
skulder om ca 300 000 kronor. Utöver detta har De Burca också den skuld till 
Svensk Galopp AB som redovisats i Licenskommitténs beslut nr 3-2020 och 
som är på drygt 300 000 kronor. Dessutom tillkommer stallhyror för 
december 2020 om ytterligare drygt 100 000 kronor och med förfallodag den 
31 januari 2021”. 
 



Galoppöverdomstolen fastställde i beslut den 22 februari 2021 
Licenskommitténs beslut att återkalla De Burcas professionella tränarlicens. 
 
Licenskommittén har via kontroll med ekonomiavdelningen på Svensk 
Galopp fått uppgift om att De Burcas skuld till Svensk Galopp AB nu har ökat i 
förhållande till vad ovan angivits och för närvarande uppgår till ca 664 000 
kronor. 
 
Kahlil De Burca har, via ombud, yttrat sig i ärendet. I yttrandet gör De Burca 
gällande att han varit anställd av 4Kvadrat AB från den 1 september 2019 
och fram till den 31 mars 2021. Som bevis för anställningen har han bifogat 
ett anställningsavtal enligt vilket han har en månadslön om 40 000 kronor 
plus semesterersättning. Med anledning av dessa uppgifter har 
Licenskommittén kontrollerat De Burcas inkomst av tjänst med Skatteverket 
den 6 april 2021 och fått besked att dessa för år 2019 uppgick till 0 kronor. 
Licenskommittén gör med stöd av Skatteverkets uppgifter bedömningen att 
De Burcas uppgift om anställning i 4Kvadrat AB är en ren 
efterhandskonstruktion. 
 
Av yttrandet framgår att De Burca ska ha betalat sina hyresskulder till Svensk 
Galopp AB den 1 april i år. De Burca har även vid tidigare tillfällen kommit 
med uppgifter om att skulderna för stallhyrorna har betalats men några 
pengar har inte kommit Svensk Galopp AB tillhanda. Så har inte heller skett 
denna gång och till dags dato (12 april) har inte Svensk Galopp kunnat 
registrera någon betalning. Den senaste hyresbetalningen skedde den 30 
september 2020. 
 
När det gäller bolaget 4Kvadrat AB har De Burca i yttrandet uppgivit att det 
inte ägs och har aldrig ägts av honom. Han säger att ”aktieägare är istället två 
fysiska personer på Irland som inte ens är närstående till Kahlil De Burca”. 
Licenskommittén har kontrollerat dessa uppgifter mot Bolagsverket och fått 
fram att 4Kvadrat AB kontrolleras av en Marian Norah Bourke (19541127). 
Personen är medborgare i och bosatt på Irland och kontrollerar bolaget till 
100 procent. Personen har kontroll tillsammans med närstående. 
 
Licenskommittén kan sammanfattningsvis konstatera att De Burcas 
hyresskuld till Svensk Galopp AB har mer än fördubblats i förhållande till vad 
som förelåg vid årsskiftet. En kreditupplysning gällande 4Kvadrat AB visar på 
ytterligare ett antal utslag om betalningsföreläggande som gjort att det totala 
skuldbeloppet har ökat till ca 350 000 kronor. Den ekonomiska situationen 
för De Burca har därför blivit betydligt sämre an vad som gällde när 
Licenskommittén beslutade att återkalla De Burcas professionella 
tränarlicens i början av 2021. 
 
Enligt Registrerings- och licensreglementet (RegRG) 5 kap 4 § gäller att 
”Tränarlicens ges endast till den som 
2. med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden kan anses     
lämplig att kontinuerligt utöva och kontrollera verksamheten”. 
 



Beslut 
 
Licenskommittén gör med hänvisning till vad ovan redovisats bedömningen 
att De Burca inte uppfyller de krav som RegRG ställer beträffande personliga 
och ekonomiska förhållanden. Licenskommittén beslutar därför att avslå 
Kahlil De Burcas ansökan om professionell tränarlicens.   
 
Beslutet är enhälligt. 
 
Detta beslut går att överklaga till Galoppöverdomstolen. Överklagandet 
måste göras inom nio dagar från delgivningen av detta beslut. 
 
 
Edvard Wibling Anja Rhodin  Ingrid Önning 
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